OBČINA METLIKA
Mestni trg 24
8330 METLIKA
tel. 07/30 63 100
fax: 07/363-74-02
TRR: 01273-0100016016 davčna št.: 74906275
E-mail:obcina.metlika@siol.net

________________________________________________________________________

VLOGA
ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
po javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljenem dne 2. 4. 2018

1.

Prijava na razpis za oddajo neprofitnih stanovanj – LISTA A

2.

Prijava na razpis za oddajo neprofitnih stanovanj – LISTA B

*Ustrezno obkrožite številko pri vrsti prijave

* v nadaljevanju PODATKE v vlogi PIŠITE S TISKANIMI ČRKAMI!

Opomba: Prosilec mora izpolniti vlogo v celoti. V kolikor prosilec vloge ustrezno ne izpolni
oziroma ne obkroži ustreznega odgovora se šteje, da je odgovor negativen oziroma, da
prosilec iz tega naslova ne uveljavlja točk.
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I. PROSILEC
Ime in priimek: _____________________________________________________________________
DAVČNA
EMŠ
ŠTEVILKA:
O
Naslov stalnega bivališča:
__________________________________________________________________________________
Naslov začasnega oziroma dejanskega bivališča:
__________________________________________________________________________________
Državljanstvo RS (ustrezno obkroži):

DA

NE

Izobrazba: ________________________________________________________________________
ZAPOSLITEV:______________________________________________________________________
Telefon/GSM ____________________________
E – naslov: __________________________________________________________

II. ZAKONEC oziroma ZUNAJZAKONSKI PARTNER PROSILCA
Ime in priimek: _____________________________________________________________________
DAVČNA
EMŠ
ŠTEVILKA:
O
Naslov stalnega bivališča:
__________________________________________________________________________________
Naslov začasnega oziroma dejanskega bivališča:
__________________________________________________________________________________
Državljanstvo RS (ustrezno obkroži):

DA

NE

Izobrazba: ________________________________________________________________________
ZAPOSLITEV:______________________________________________________________________
Telefon/GSM ____________________________
E – naslov: __________________________________________________________
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III. DRUGI ČLANI GOSPODINJSTVA PROSILCA, ZA KATERE VELJA MEDSEBOJNA
DOLŽNOST PREŽIVLJANJA
*Med ožje družinske člane gospodinjstva štejejo: zakonec ali oseba, s katero prosilec živi v izven
zakonski skupnosti v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljnjem besedilu:
zunajzakonska skupnost), njuni otroci oziroma posvojenci dokler jih je dolžan preživljati (v primeru
študija najdlje do zaključka dodiplomskega študija oziroma do dopolnjenega 26), starši in posvojitelji
ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

ime in priimek

EMŠO

sorodstveno
razmerje

STATUS
(zaposlen z navedbo
delodajalca, brezposeln, se
šola z navedbo ustanove)

IV. STANOVANJSKI STATUS (ustrezno obkrožite številko pred posamezno navedbo):
1. Prosilec je brez stanovanja in ima naslov na pristojnih institucijah, kar dokazuje z ustrezno
pogodbo ali potrdilom (prosilec, ki je brez doma, ali prebiva v zasilnem bivališču, ali ima
uradni naslov pri različnih organizacijah, društvih (Center za socialno delo, Karitas, Rdeči
križ in podobno));
2. Prosilec je brez stanovanja ali živi v prostorih za začasno bivanje oziroma drugih
nestanovanjskih prostorih, kar dokazuje z ustrezno pogodbo ali potrdilom (prosilec biva v
enoti, namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih občanov
oziroma v drugih nestanovanjskih prostorih oziroma materinskem domu ali zatočišču
(varni hiši, centru za pomoč žrtvam kaznivih dejanj oziroma uporablja razne prostore za
namestitev));
3. Prosilec je najemnik ali podnajemnik tržnega stanovanja, kar dokazuje z ustrezno
pogodbo;
4. Prosilec prebiva v delavskem domu ali ima službeno stanovanje, kar dokazuje z ustrezno
pogodbo ali potrdilom;
3

5. Prosilec prebiva v neprofitnem stanovanju po 29. členu Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14)
ter ima na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti vezane na uporabo stanovanja, ki
ga zaseda, kar dokazuje z ustrezno pogodbo in potrdilom;
6. Prosilec stanuje pri starših, sorodnikih ali prijateljih, kar dokazuje s potrdilom o lastništvu
stanovanja in potrdilom o gospodinjski skupnosti;
7. Prosilec je najemnik stanovanja, odvzetega po predpisih o podržavljenju in vrnjenega
prvotnemu lastniku (denacionalizirano stanovanje), kar dokazuje s statusom prejšnjega
imetnika stanovanjske pravice, v primeru njegove smrti pa njegov zakonec ali izven
zakonski partner, ki je imel ta položaj pred smrtjo najemnika in je z njim prebival;
8. Prosilec je solastnik stanovanja v tretjinskem ali manjšem solastniškem deležu, ki ne
presega 40% vrednosti zanj primernega stanovanja in v tem stanovanju prebiva.
Stanovanje, v katerem prosilec in člani njegovega gospodinjstva stanuje je v lasti
(ime in priimek lastnika) _____________________________________________________________
in meri ________ m2, od tega imam v uporabi _______ m2, kar na družinskega člana
gospodinjstva znese ________ m2.

FUNKCIONALNOST STANOVANJA (ustrezno obkrožite):
1. Prosilec živi v stanovanju z arhitektonskimi ovirami

DA

NE

(DA obkroži prosilec, ki je sam oziroma njegov ožji družinski član, za katerega se rešuje
stanovanjsko vprašanje, trajno vezan na uporabo invalidskega vozička.
Prosilec priloži potrdilo o trajni uporabi invalidskega vozička)

2. Prosilec živi v stanovanju z vhodom neposredno z dvorišča

DA

NE

(DA obkroži prosilec, ki živi v pritličnem stanovanju brez predsobe oziroma hodnika,
z vhodom neposredno v bivalni prostor)

V. OPIS SOCIALNIH IN ZDRAVSTVENIH RAZMER V DRUŽINI ČLANOV:
ŠTEVILO ČLANOV GOSPODINJSTVA (ustrezno dopolnite oziroma obkrožite):
1. Število mladoletnih otrok _____ (upošteva se tudi zdravniško potrjena nosečnost; za
otroke starejše od 15 let, ki se šolajo, prosilec predloži potrdilo o vpisu)
2. Število članov gospodinjstva, starih nad 65 let ____ (prosilec predloži ustrezen dokument,
iz katerega izhaja zakonska dolžnost preživljanja)
3. Ločeno življenje roditeljev in otrok zaradi neprimernih
stanovanjskih razmer.

DA

NE

(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere)

4. Status roditelja, ki sam preživlja otroke.
(eden od otrokovih staršev je neznan ali pa je preživnina neizterljiva)

DA

NE
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5. Trajna obolenja mladoletnih otrok pogojena
s slabimi stanovanjskimi razmerami.

DA

NE

(mladoletni član gospodinjstva boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo,
kar dokazuje z zdravniškim potrdilom osebnega zdravnika; v zapisniku o točkovanju za prostor,
kjer prebivajo, odbitne točke za vidno vlago.)

6. Trajna obolenja povezana s slabimi stanovanjskimi razmerami.

DA

NE

(prosilec ali drug član gospodinjstva boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo,
kar dokazuje z zdravniškim potrdilom osebnega zdravnika; v zapisniku o točkovanju za prostor,
kjer prebivajo, odbitne točke za vidno vlago.)

VII. PREDNOSTNE KATEGORIJE (ustrezno obkrožite):
1. Starost družine do 35 let

DA

NE

(DA obkroži prosilec, ki ima družino z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od
staršev v letu razpisa ni starejši od 35 let.)

2. Starost prosilca do 30 let

DA

NE

DA

NE

(Za starost 30 let se šteje 30 let dopolnjenih v letu razpisa)

INVALIDNOST (ustrezno obkrožite):
(v primeru odgovora DA, spodaj ustrezno obkroži)
1. Invalidi I. kategorije

DA

(DA obkroži prosilec, ko je sam ali odrasli družinski član, za katerega se rešuje stanovanjsko
vprašanje, invalid I. kategorije, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo)

2. Invalidi II. kategorije

DA

(DA obkroži prosilec, ko je sam ali odrasli družinski član, za katerega se rešuje stanovanjsko
vprašanje, invalid II. kategorije, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo)

3. Invalidi III. kategorije

DA

(DA obkroži prosilec, ko je sam ali odrasli družinski član, za katerega se rešuje stanovanjsko
vprašanje, invalid III. kategorije, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo)

4. Invaliden otrok

DA

(DA obkroži prosilec, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težjo ali težko duševno
Ali težko telesno motnjo, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo)

5. Druga oblika invalidnosti, pri kateri ni ugotovljena kategorija
(invalidnosti zaradi okvare čuta – slepota, gluhost)

DA

ŽRTEV NASILJA V DRUŽINI (ustrezno obkrožite):

DA

NE

ŽRTEV VOJNEGA NASILJA (ustrezno obkrožite):

DA

NE

UDELEŽBA NA PREJŠNJIH RAZPISIH (ustrezno obkrožite):
(upošteva se le udeležba prosilca na prejšnjih razpisih)

DA

NE
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DOBA BIVANJA V OBČINI METLIKA
(ustrezno obkrožite in spodaj dopolnite):

DA

NE

V občini Metlika je prosilec stalno prijavljen od _____________, kar znaša skupaj ________ let.

IZOBRAZBA PROSILCA (ustrezno obkrožite):
OPOMBA: priložiti je potrebno ustrezno dokazilo o izobrazbi
1. VI – višja
2. VII/1 – visoka strokovna / 1. bolonjska stopnja
3. VII/2 – univerzitetna ali visoka strokovna s
spec. ali magisterijem / 2. bolonjska stopnja
4. Magisterij ali IX – doktorat

DA
DA
DA

NE
NE
NE

DA

NE

ZAPOSLENOST V PROSILČEVI DRUŽINI (spodaj ustrezno obkrožite):
1.
2.
3.
4.
5.

Ena zaposlitev za določen čas.
Dve (ali več) zaposlitvi za določen čas.
Ena zaposlitev za nedoločen čas.
Dve (ali več) zaposlitvi za nedoločen čas.
Ena zaposlitev za določen čas, ena zaposlitev za nedoločen čas.

DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE

Strinjam se s tem, da, v kolikor bom izpolnjeval pogoje za uvrstitev na prednostno listo
oziroma dokončno prednostno listo, upravni organ Občine Metlika javno objavi moje ime in
priimek ter uvrstitev na podlagi doseženih točk.
Podpis prosilca-vlagatelja
_________________________
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VIII. DOHODKI/PREJEMKI PROSILCA, PARTNERJA IN DRUŽINSKIH ČLANOV
A. IZJAVA o DOHODKIH PROSILCA IN DRUŽINSKIH ČLANOV
Prosilec, zakonec ali zunajzakonski partner ali ožji družinski član so imeli v obdobju od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2017 naslednje dohodke oziroma prejemke po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev .
*(ustrezno obkrožite oziroma dopolnite):
Vrsta dohodka
Plača, nadomestilo plače
Regres
Pokojnina, invalidnina, varstveni dodatek
Denarno nadomestilo za brezposelnost
Pogodbeno delo
Denarna socialna pomoč
Otroški dodatek
Državne štipendije
Preživnina
Porodniška, starševski dodatek
Študentsko delo
Sredstva za nego in pomoč
Dohodek iz dejavnosti
Dohodek iz premoženja
Katastrski dohodek
Drugi dohodki/prejemki:
- vrsta dohodka:
- izplačevalec:
- podpis izplačevalca:

prosilec

partner

DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE

DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE

družinski
član
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE
DA / NE

PREŽIVNINSKE OBVEZNOSTI družinskih članov izplačane v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12.
2017 na podlagi izvršilnega naslova (potrebno predložiti dokazilo)
Ime in PRIIMEK plačnika
preživnine

Prejemnik

Znesek izplačane preživnine
v EUR
od 1.1.2017 do 31.12.2017

Podpis prosilca – vlagatelja vloge
__________________________
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B. POTRDILO O DOHODKIH PROSILCA

PRIIMEK IN IME: ___________________________________________________________________
DAVČNA
ŠTEVILKA:

EMŠ
O

*(ustrezno označite status prosilca, spodnje potrdilo izda v oklepaju navedena institucija)
Zaposlen (delodajalec)
Zasebnik (DURS)
Kmet (DURS)
Upokojenec (ZPIZ)
Nezaposlen (Zavod za zaposlovanje)
Študent (Študentski servis)

Je pri (naziv): ______________________________________________________________________
V koledarskem letu pred razpisom (od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) prejel
(plačo, zavarovalno osnovo, osnovo za odmero davka, vključno z regresom)

NETO____________________________ EUR

ter ima v letu 2018 dopolnjene skupne delovne dobe

Žig

_________ let

__________________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe, podpis)

v kolikor prosilec v letu pred objavo razpisa ni imel dohodkov, ima pa dohodke v tekočem
koledarskem letu (v letu 2018), se upoštevajo tekoči dohodki.
V 2018 je NETO dohodek _________ mesecev znašal skupno
oziroma
v povprečju __________________ EUR na mesec.

________________ EUR
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C. POTRDILO O DOHODKIH ZAKONCA oz. ZUNAJZAKONSKEGA PARTNERJA PROSILCA
oz. DRUGIH ČLANOV GOSPODINJSTVA, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje

PRIIMEK IN IME: ___________________________________________________________________
DAVČNA
ŠTEVILKA:

EMŠ
O

*(ustrezno označite status prosilca, spodnje potrdilo izda v oklepaju navedena institucija)
Zaposlen (delodajalec)
Zasebnik (DURS)
Kmet (DURS)
Upokojenec (ZPIZ)
Nezaposlen (Zavod za zaposlovanje)
Študent (Študentski servis)

Je pri (naziv): ______________________________________________________________________
V koledarskem letu pred razpisom (od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) prejel
(plačo, zavarovalno osnovo, osnovo za odmero davka, vključno z regresom)

NETO____________________________ EUR

ter ima v letu 2018 dopolnjene skupne delovne dobe

Žig

_________ let

__________________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe, podpis)

v kolikor zakonec7partner prosilca v letu pred objavo razpisa ni imel dohodkov, ima pa dohodke v
tekočem koledarskem letu (v letu 2018), se upoštevajo tekoči dohodki.
V 2018 je NETO dohodek _________ mesecev znašal skupno
oziroma
v povprečju __________________ EUR na mesec.

________________ EUR
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D. IZJAVA PROSILCA in DRUGIH POLNOLETNIH ČLANOV o NEOBDAVČLJIVI DOHODKI in
PREJEMKI
Pod kazensko in materialno odgovornostjo podpisani prosilec in polnoletni člani gospodinjstva:
A) PROSILEC (ime in priimek) ___________________________________________
B) POLNOLETNI ČLANI GOSPODINJSTVA (ime in priimek)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
izjavljam, da:
(ustrezno obkroži)
• v obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017 nisem prejel neobdavčljivih dohodkov in prejemkov
• sem v obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017 prejel naslednje neobdavčljive dohodke in
prejemke:
(vpisati skupni znesek posameznih dohodkov in prejemkov v letu 2017 kot na primer: preživnina,
nadomestilo preživnine, nagrada skrbniku, plačilo dela rejniku, starševski dodatek, otroški
dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, renta iz življenjskega
zavarovanja, invalidski dodatek, sredstva za nego in pomoč in drugi.)

Priimek in ime
prejemnika dohodka

Vrsta dohodka

Metlika, dne _________

Znesek v EUR

Izplačevalec

Podpis prosilca: ___________________

Podpisi drugih polnoletnih družinskih članov:
________________________

_______________________

_______________________
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E. IZJAVA O PREMOŽENJSKEM STANJU PROSILCA in POLNOLETNIH ČLANOV
GOSPODINJSTVA s POOBLASTILOM
Pod kazensko in materialno odgovornostjo podpisani prosilec in polnoletni člani gospodinjstva:

A) PROSILEC (ime in priimek) ___________________________________________
B) POLNOLETNI ČLANI GOSPODINJSTVA (ime in priimek)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
na podlagi določb 19. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,
34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 43/14)

izjavljam (o), da:
(ustrezno obkroži)
•
•
•

•
•

da mesečni dohodki gospodinjstva v letu 2017 ne presegajo gornje meje določene v točki 2.2. tega
razpisa;
da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za
nedoločen čas in z neprofitno najemnino;
da prosilec ali kdo izmed ožjih družinskih članov njegovega gospodinjstva ni lastnik ali solastnik
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, katerega vrednost presega 40% vrednosti primernega
stanovanja. Izjema so lastniki ali solastniki stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddati v najem za
nedoločen čas za neprofitno najemnino;
da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40%
vrednosti primernega stanovanja;
da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti
iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

oziroma izjavljam (o), da:
(ustrezno obkroži in izpolni spodnje tabele)
1. smo lastnik/solastniki NEPREMIČNINE:
Vrsta nepremičnine
Katastrska občina/
številka parcele
Zemljišča

Velikost
m2

Vrednost v
EUR

Stanovanja
Stanovanjske hiše
Gospodarska
poslopja
Zidanice
Počitniške hiše
Druge
nepremičnine:
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2. smo lastnik/solastniki PREMIČNINE:
Vrsta premičnine
Znamka in tip, km
Avtomobil

Letnik

Vrednost v EUR

Plovila
Druge premičnine:
3. smo ustanovitelj/soustanovitelj gospodarskega subjekta:
Vrsta premičnine
Kapitalski vložek v EUR
% premoženja podjetja
s.p.
d.o.o./d.n.o.
Drugo:
-

Istočasno izjavljamo, da so vsi podatki, navedel v vlogi, vključno s podatki o dohodkih in
materialnem stanju gospodinjstva, resnični in verodostojni in smo seznanjeni, da se o vseh
podatkih iz te vloge, vodi evidenca o osebnih podatkih skladno z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07- UPB1).
Seznanjeni smo s tem, da se predmetna vloga zavrne, v kolikor se ugotovi, da so v vlogi podani
neresnični podatki. Prav tako se vloga zavrne, v kolikor se podatki navedeni v vlogi, ne bodo
ujemali z ugotovitvami Komisije na terenu.
ter
izrecno privolimo in pooblaščamo
Občino Metlika in dovoljujemo pridobivanje, vpogled in prepis, izpis ali kopiranje mojih osebnih
podatkov in osebnih podatkov polnoletnih članov gospodinjstva, za katere se rešuje stanovanjsko
vprašanje, iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih
podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov skladno z določbami
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja splošni upravni postopek in zakona, ki
ureja davčni postopek (potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem bivanju in številu članov
gospodinjstva, izpiski iz matičnih knjig, potrdila o lastništvu premičnega in nepremičnega
premoženja, potrdilo o dohodkih po zakonu, ki ureja dohodnino oziroma dokončna odločba o
odmeri dohodnine).
Metlika, ______________
Podpis prosilca-vlagatelja
_________________________
Podpisi drugih polnoletnih družinskih članov:
_______________________

_________________________

________________________
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IX. IZJAVA O UTESNJENOSTI STANOVANJA
(izpolni prosilec, ki prebiva pri starših, sorodnikih ali prijateljih, ali če prosilec nima sklenjene
najemne ali podnajemne pogodbe ali , če prebiva v prostorih s souporabo določenih prostorov.)

PROSILEC: _______________________________________________________________________
(ime in priimek)
Podpisani pod kazensko in materialno odgovornostjo
Izjavljam, da
je stanovanje, katerega uporabljam, v lasti __________________________________________.
Stanovanje, del stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki jo imam v uporabi oziroma v
souporabi meri ___________ m2 in ga uporablja ___________ oseb. Stanovanje sestavljajo
naslednji prostori (navedi tudi prostore, ki so v souporabi):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Podpis prosilca-vlagatelja
_________________________
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X.

IZJAVA O PORAVNANIH OBVEZNOSTIH

PROSILEC: _______________________________________________________________________
(ime in priimek)
Izjavljam, da imam poravnane vse obveznosti iz naslova najema neprofitnega stanovanja, ki
je prenehal zaradi odpovedi najemne pogodbe.

Podpis prosilca-vlagatelja
_________________________
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XI.

IZJAVA O OBSTOJU ZUNAJ ZAKONSKE SKUPNOSTI

Podpisana/-i ______________________________________________ (ime in priimek), stanujoča/-i
_________________________________________________________________________________
in
Podpisana/-i ______________________________________________ (ime in priimek), stanujoča/-i
_________________________________________________________________________________

IZJAVLJAVA
da od dne ____________________ živiva v zunajzakonski skupnosti v skladu s predpisi o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih in da med nama ne obstajajo razlogi, da ne bi mogla veljavno skleniti
zakonske zveze.
Kot potrditev obstoja dlje časa trajajoče življenjske skupnosti, ki je v pravnih posledicah izenačena
z zakonsko zvezo navajam, da imava s partnerjem (obkroži):
• skupnega otroka (otroke), za katerega skupaj skrbiva za vzgojo in varstvo;
• skupno gospodinjstvo;
• skupno gospodarstvo;
• drugo.
___________________________________________________________________________

Metlika: ___________________
Podpis prosilca:
_____________________________________

Podpis zunajzakonskega partnerja:
______________________________________

Izjava mora biti overjena pri notarju ali pristojni upravni enoti.
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XII.

ZAHTEVEK ZA ORPOSTITEV PLAČILA UPRAVNE TAKSE:

Prosilec (ime in priimek) ___________________________________________________________,
skladno s 25. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) podajam zahtevo za oprostitev plačila
upravne takse zaradi slabih premoženjskih razmer.

Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo (ustrezno obkroži):
• prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva,
• prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialnega varstva in
• prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in
duševno prizadetih oseb.

Status upravičenca dokazujem s pravnomočno odločbo.

Podpis prosilca-vlagatelja
_________________________
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Ovojnica
PROSILEC:
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

OBČINA METLIKA
Mestni trg 24
8330 METLIKA

»VLOGA za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem – NE ODPIRAJ«
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PRILOGE K VLOGI:
K vlogi morajo prosilci obvezno priložiti spodaj navedeno dokumentacijo od točke 1 - 5, druge
listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke. V primeru, da prosilec uveljavlja
dodatne točke po posameznih kriterijih, ustrezne priloge pa ni priložil, bo pozvan k dopolnitvi. Če
vloge ne bo dopolnil, bo vloga obravnavana, kot da ni uveljavljal dodatnih točk :
1. Potrdilo o plačani upravni taksi v višini 22,60 EUR ali Zahtevek za oprostitev plačila upravne
takse – točka XII. vloge, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih
taksah, s tem, da status dokazujejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo ali
drugimi dokazili.
2. Izpolnjen/ustrezno obkrožen obrazec Vloge z opisom stanovanjskih, socialno zdravstvenih
razmer, izpolnjevanju prednostnih kriterijev razpisa in dovolitev objave osebnih podatkov.
3. Dokazila o skupnem netu dohodku gospodinjstva v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (za
dohodek se štejejo vsi dohodku in prejemki, ki so opredeljeni v ZUPJS);
- Izjava A o dohodkih gospodinjstva.
- Potrdila B in C o dohodkih in skupni delovni dobi, če gre za prosilca ali prosilko z daljšo
delovno dobo (več kot 12 oz. več kot 13 let delovne dobe).
- Izjava D o neobdavčljivih dohodkih gospodinjstva.
- Izjava E o premoženjskem stanju gospodinjstva s pooblastili vseh polnoletnih članov
gospodinjstva o dovolitvi pridobivanja osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter podatkov,
ki se štejejo za davčno tajnost.
4. Potrdilo nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali izven zakonskega partnerja
oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje, Izpostava Metlika).
5. Veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemno oziroma podnajemno pogodbo, če
prosilec ne živi pri starših, sorodnikih ali prijateljih ter dokazilo o zadnji plačani najemnini
oziroma podnajemnini.
6. Potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član , ki bo z njim stalno
prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno
pomoč druge osebe, v kolikor gre za invalida po tretjem odstavku 3. člena Pravilnika.
7. Dokazilo o dolžnosti preživljanja družinskega člana, starejšega nad 65 let.
8. Odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi
neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje
neprimerne stanovanjske razmere).
9. Dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – dokazilo, da je
preživnina neizterljiva (izvršni predlog oziroma sklep o izvršbi zoper zavezanca) oziroma
odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada.
10. V primeru trajnih obolenj, pogojenih s slabimi stanovanjskimi razmerami Izvid osebnega
zdravnika, iz katerega je razvidna diagnoza.
11. Če je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje Izjavo X. o vseh poravnanih
obveznostih.
12. V primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje
ovrednoteno z največ 150 točkami po sistemu točkovanja po Pravilniku o merilih ter sistemu
točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81 s spremembami in dopolnitvami) ali, ki so ovrednotena z
največ 170 točkami po Pravilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in
stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 s spremembami in dopolnitvami): točkovalni
zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd.) .
13. V primeru utesnjenosti Izjava IX.
14. V primeru obstoja zunajzakonske skupnosti Izjavo XI.
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15. Dokazilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala, listinam izdanim v
tujini mora biti priloženo mnenje o priznavanju in vrednotenju izobraževanja).
16. Potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let.
17. V primeru nosečnosti zdravniško potrdilo o nosečnosti.
18. Dokazila o invalidnosti (odločba Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS.
19. Dokazilo o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na zmerno,
težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo, ugotovljeno pri pristojni komisiji (izvid in
mnenje specialistične pediatrične službe oziroma odločbo po pravilniku o razvrščanju in
razvidu otrok in mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju oziroma drugo zakonodajo iz tega področja).
20. Dokazilo o družinskem nasilju - strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in
nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča - varne hiše, zavetišča, centri za pomoč
žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo žrtvam psihosocialno pomoč ob nasilju.
21. Odločbo o statusu žrtve vojnega nasilja, v primeru, da ima oseba status žrtve vojnega nasilja
in nima rešenega stanovanjskega vprašanja.
22. Potrdilo o skupni delovni dobi prosilca, v kolikor ta ni potrjena že na vlogi.

Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času oddaje vloge in so navedene v
vlogi. Kasnejših sprememb se NE upošteva. V dvomu se šteje, da se upoštevajo razmere na
zadnji dan roka za oddajo vloge.
V kolikor bo za potrebe odločanja glede upravičenosti prosilca za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem potrebna dodatna dokumentacija ali pojasnilo, bo prosilec naknadno s strani
upravnega organa Občine Metlika lahko pozvan k ustrezni dopolnitvi svoje vloge.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva, bo
pridobil upravni organ Občine Metlika neposredno od pristojnega državnega organa.
Upravni organ Občine Metlika k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka
udeležencem razpisa ne vrača.
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