
OBRAZEC 

za prijavo na javno dražbo za najem stanovanja 

 
 
I. OSEBNI IN KONTAKTNI PODATKI 
 
Ime in priimek:    ______________________________________________ 
 
Matična številka:   ______________________________________________ 
 
Naslov – za fizične osebe:  ______________________________________________ 
(stalno ali začasno prebivališče) 
 
Naslov – za pravne osebe:  ______________________________________________ 
(sedež ali podružnica)  
 
Davčna številka:    ______________________________________________ 
 
Številka transakcijskega računa:  ______________________________________________ 
 
Državljanstvo države članice EU:  da   ne 
(ustrezno obkroži) 
 
Telefon: stacionarni – doma ______________, v službi _____________;  mobilni ____________ 
 
E-mail naslov: _________________________________ 
 
 
II. NEPREMIČNINA  
 
»Izstavljam ponudbo za sodelovanje na javni dražbi za najem stanovanja v lasti Občine Trzin na naslovu 
Habatova 7 d, Trzin, parc.št. 153/2, št. stavbe 967, posamezni del št. 2, k.o. Trzin v izmeri 81,40 m2, za 
katerega sem vplačal varščino v višini treh izklicnih mesečnih najemnin (3 x 650 EUR = 1.950,00 EUR)«. 
 
 
III. PREDLOŽENA  POTRDILA IN IZJAVE  
 
»Predložil sem naslednja potrdila oz. dokumente: 

- potrdilo o vplačani varščini       DA NE 
- odločbo o vpisu oz. izpisek iz sodnega registra (ne sme biti starejši od 30 dni)- pravne osebe  

           DA NE 
- obrtno dovoljenje oz. priglasitveni list oz. izpis iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (ne sme 

biti starejši od 30 dni)- fizične osebe      DA NE 
- potrdilo o plačanih davkih in prispevkih od FURS-a (ne sme biti starejše od 30 dni) 

DA NE 
- potrdilo banke, da TRR v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran (ne sme biti starejše od 30 dni) 

DA NE 
- dokazilo pristojnega sodišča (ne sme biti starejše od 30 dni), da ponudnik ni v postopku prisilne 

poravnave, stečaja ali likvidacije       DA NE  

- dokazilo pristojnega sodišča (ne sme biti starejše od 30 dni), da ponudnik ni v postopku osebnega 

stečaja          DA NE 



- navedba celotne številke TRR in banke (za primer vračila varščine)  DA NE 
 

 
»Izjavljam, da 

- se strinjam s pogoji javne dražbe       DA NE 
- bom po potrebi predložil druge ustrezne dokumente, s katerimi se dokazujejo dejstva o 

izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na javni dražbi«    DA NE 
 
 
 
 
Podpis: ____________________________    Žig (pravne osebe): 
 
Datum: _________________ 
 
 
 
 


