
Obr. prijava zasebniki 2022/2023 

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA ZASEBNIKE, KI ODDAJAJO SOBE ŠTUDENTOM V LJUBLJANI, 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 

Zasebnik ……………………………………….……………………………………………………………….., 

    (priimek in ime) 

naslov stalnega prebivališča: ………………………………………………………….…………………………, 

  (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta) 

naslov za vročanje: ………………………………………………………….…………………………, 

   (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta) 

številka transakcijskega računa: …………………..…………………………………………….…………….….., 

ime banke in enota banke, pri kateri je odprt račun: …..…………………………………………………………..., 

davčna številka: ……………………………, davčna izpostava……………………….…………………………., 

kontaktna telefonska številka: …………………………………………… e-mail…………………………………, 

se prijavljam na Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2022/2023. 

Želim oddati …………………… ležišč (največ 6 – vpisati število) za študente, 

na naslovu:    …………………………………………………………………………………………………….. . 

    (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta) 

Najemnina znaša …….…… EUR mesečno na 1 študenta (najnižja je lahko 60,00  EUR). 

S ŠDL sem imel sklenjeno Pogodbo o nastanitvi  študenta/študentke pri zasebniku (ustrezno označit):   

o DA

1. v štud. letu 2020/2021

2. v štud. letu 2021/2022

o NE

Rezident (obkroži)  : 1. Republike Slovenije 

2. druge države  (vpisati katere)………………………………………. 

Podatki o vpisu nastanitvene kapacitete v zemljiško knjigo: 

- podatek o parcelni številki (parc. št., k. o. in šifra k. o. ter identifikacijski znak nepremičnine)

…………………………………………………………………………………………….…….  oziroma 

- 
- podatek o etažirani nepremičnini (posamezni del stavbe, številka stavbe, k. o. in šifra k. o. ter 

identifikacijski znak nepremičnine) ………………………………...…………………………………….. 

Če nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo se priloži overjen prepis listine, skladno s 7. točko  (priloge k vlogi) 

javnega razpisa. 

Priloge: 

1. ………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………..



Izjavi: 

1. Izjava

Podpisani izjavljam, da izpolnjujem pogoje za dodeljevanje subvencij (minimalni standard). Podatki, ki sem jih 

navedel v prijavi so resnični, točni in popolni. Dovoljujem, da Študentski dom Ljubljana pridobi podatke o 

nepremičnini, vpisani v zemljiško knjigo, za namen ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za sklenitev Najemne 

pogodbe za stanovalca. Študentskemu domu Ljubljana izrecno dovoljujem, da zbira, uporablja in obdeluje moje 

osebne podatke za lastne potrebe, ter jih posreduje tretjim osebam, če je tako določeno z zakonom ali, če je to 

potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz Najemne pogodbe za stanovalca pri zasebniku.   

V Ljubljani, dne ……………………………….       Podpis zasebnika …………………………. 

2. Izjava

Podpisani soglašam, da Študentski dom Ljubljana za potrebe enkratnega obveščanja študentov o zasebnikih s 

pozitivno odločbo, na spletni strani Študentskega doma Ljubljana (https://www.stud-dom-lj.si/), objavi naslednje 

informacije: 

DA 

DA 

DA 

DA     NE 

Ustrezno označi: 

Ime in priimek  

Naslov nepremičnine za oddajanje 

Višina stanarine  

Kontaktni telefon  

Kontaktni elektronski naslov: DA     NE 

V Ljubljani, dne ……………………………….  Podpis zasebnika ………………………….  

Uporabo osebnih podatkov, za katere dajete soglasje, lahko kadarkoli prekličete. Imate pravico do dostopa do 

podatkov, popravka podatkov, izbrisa (»pravica do pozabe«), omejitve obdelave ter prenosljivosti podatkov in do 

ugovora. Za uveljavljanje vaših pravic v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov lahko pišete na naslov: 

Študentski dom Ljubljana, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: studentski.domovi@stud-dom-lj.si 

https://www.stud-dom-lj.si/
mailto:studentski.domovi@stud-dom-lj.si
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