
PRILOGA ŠT. 1 k prijavnemu listu:                 (vsak osebni porok izpolni svojo izjavo) 

 

ZAVAROVANJE MIKROKREDITA: POPIS PREMOŽENJA OSEBNEGA POROKA  

 
Podpisani:         

Stanujoč:          

Telefon:           

E-pošta:       

 

 

dajem naslednjo 

 
IZJAVO O LASTNEM PREMOŽENJU 

 

(Upošteva se zgolj nepremično premoženje poroka. To so nepremičnine v RS, ki 

so vpisane v zemljiško knjigo. Za oceno vrednosti nepremičnin se upoštevajo 

vrednosti po GURS oceni, delež lastništva in predhodne obremenitve. Če ima 

porok manj kot 20% oz. 1/5 delež lastništva na nepremičnini, se takšna 

nepremičnina pri ugotavljanju vrednosti premoženja poroka, ne upošteva. 

Nepremičnine, na katerih je zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve; 

doživljenjskega priužitka ipd., so prav tako neustrezne in so izločene iz 

obravnave.) 

Izjavljam, da imam v lasti naslednje nepremično premoženje: 
 

 stanovanjska hiša ali stanovanje – opis:        

parc.št. in k.o. ali ID znak:       

ocenjena vrednost po GURS-u:      

delež lastništva:     

vpisi, ki že bremenijo nepremičnino:      

 poslovni objekt ali poslovni prostor – opis:     

parc.št. in k.o. ali ID znak:         

ocenjena vrednost po GURS-u:       

delež lastništva:      



vpisi, ki že bremenijo nepremičnino:      

 počitniška hiša ali stanovanje – opis:       

parc.št. in k.o. ali ID znak:       

ocenjena vrednost po GURS-u:       

delež lastništva:     

vpisi, ki že bremenijo nepremičnino:     

 kmetijska zemljišča in gozdovi – opis:      

parc.št. in k.o. ali ID znak:       

ocenjena vrednost po GURS-u:      

delež lastništva:      

vpisi, ki že bremenijo nepremičnino:     

 druge nepremičnine – opis:      

parc.št. in k.o. ali ID znak:     

ocenjena vrednost po GURS-u:       

delež lastništva:      

vpisi, ki že bremenijo nepremičnino:       

 
Te podatke dajem Skladu izključno v zvezi z nameravano sklenitvijo pogodbe o odobritvi 

mikrokredita po javnem razpisu P7R 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki 

Sloveniji (objava: Uradni list RS št. 84/2018 z dne 28.12.2018), ki teh podatkov ne sme 

uporabiti v druge namene. 

Podpisani se zavezujem, da zgoraj navedenega premoženja v primeru sklenitve kreditne 

pogodbe ne bom odtujil ali obremenil brez pisnega soglasja Sklada, dokler ne bodo 

obveznosti iz kreditne pogodbe v celoti poravnane.  

Dovoljujem in pooblaščam Sklad, da pri pristojnih državnih in drugih organih, v primeru, ko 

je to potrebno, opravi poizvedbo o katerihkoli podatkih. 

 

Datum:                                              Podpis:____________________ 

Priloga:  



- ZK izpiski za navedene nepremičnine (dovoljeni so izpisi iz spletne povezave: 
http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/) 

- GURS vrednost za nepremičnine (dovoljeni so izpisi iz spletne povezave: 
http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl) 

http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/
http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl

