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IZJAVA POROKA O PREVZEMU DOLGA 
 

Spodaj podpisani* 
_________________________________________________________________________, 
                                                    (priimek in ime poroka) 
 
s stalnim prebivališčem  
_________________________________________________________________________ 
(ulica, hišna številka, poštna številka, pošta in država) 
 
roj.  _______________________, v ____________________________________________,  
                                                                                                 (kraj in država) 
 
davčna številka ____________________________,  tel. št. _________________________, 
 
 
elektronska pošta __________________________________________________________,  
 
kot solidarni porok in plačnik 

    izjavljam,  
 

1. Da v celoti in brez omejitev prevzemam poroštvo za plačilo morebitnega dolga 
stanovalca* 
 

________________________________________________________________________,  
                                               (priimek in ime stanovalca) 
 

   ________________________________________________________________________,  
                                                    (ime fakultete) 
 

s stalnim prebivališčem  
 
________________________________________________________________________,          
                            (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta in država) 
 
roj.  _______________________, v ____________________________________________,  
                                                                                         (kraj in država) 
 

ki ga je stanovalec dolžen poravnati za čas bivanja v Študentskem domu Ljubljana oziroma 
pri zasebniku ali dolga, ugotovljenega po izselitvi stanovalca.  
 
2. Da bom namesto stanovalca poravnal morebitni dolg v roku in na način, določen v 

nastanitveni pogodbi in Domskem redu.  
 
3. (Izpolni in podčrtaj ustreznega izplačevalca dohodkov).  
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Da sem zaposlen za določen čas do ________________________ /nedoločen čas pri 
delodajalcu*  
 
_________________________________________________________________________ 
                                           (ime in poslovni naslov delodajalca)  
 
ali opravljam dejavnost samostojnega podjetnika* z imenom  
 
_________________________________________________________________________ 
                                (ime in poslovni naslov samostojnega podjetnika) 
 
ali dejavnost posameznika*, ki samostojno opravlja dejavnost  
 
_________________________________________________________________________ 
                                      (ime in poslovni naslov posameznika) 
 
ali prejemam pokojnino pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS. 
 
 
Za spore je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.  
 
Opomba:  
Porok ne more biti oseba, ki nima lastnega vira dohodka, oseba, ki nima stalnega 
prebivališča v RS in mladoletna oseba. 
 
Porok s podpisom, dovoljuje Zavodu obdelovati in shranjevati njegove osebne podatke, 
zbrane ob podpisu te izjave. Zavod bo hranil podatke o poroku skladno z zakonom, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov in Domskim redom. 
 
  
 
Kraj in datum: ___________________          Podpis poroka:  __________________________ 
 
 
Izplačevalec dohodka s podpisom te izjave poroka o prevzemu dolga potrjujem 
resničnost  podatkov iz točke 3. te izjave.   
 
Kraj in datum: __________________   Žig in podpis izplačevalca dohodka:_________ 
 
 
 

 
Overitev podpisa poroka pri notarju ali upravni enoti: 
*V celotnem dokumentu »Izjava poroka o prevzemu dolga« uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški 
spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
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