PROSILEC - FIZIČNA OSEBA

VLOGA ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V
NAJEM
po javnem razpisu, objavljenem dne 18.12.2020

(PODATKE PIŠITE S TISKANIMI ČRKAMI)

I.

PODATKI O PROSILCU – FIZIČNA OSEBA

PRIIMEK IN IME

EMŠO

ROJSTNI DATUM

SPOL
:
1

KRAJ

MOŠKI

2

ŽENSKI

DAVČNA ŠTEVILKA:
DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE (obkroži)

DA

NE

DRŽAVLJANSTVO, ČE NI SLOVENSKO: ____________________________
NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA
NASLOV

POŠTNA ŠT. IN POŠTA

NASLOV ZAČASNEGA BIVALIŠČA
NASLOV

POŠTNA ŠT. IN POŠTA

ELEKTRONSKI
NASLOV

TELEFON
NAZIV DELODAJALCA OZIROMA
NAVEDBA DEJAVNOSTI, V KATERI
PROSILEC DELUJE

II.

KANDIDIRAM ZA SLUŽBENO STANOVANJE:

NASLOV STANOVANJA

ŠTEVILKA STANOVANJA

Nadzorni svet JMSS Maribor pri odločitvi o oddaji službenih stanovanj v najem upošteva potrebe prosilcev glede lokacije in površine
stanovanja z ozirom na dejavnost oziroma funkcijo, ki jo opravljajo.
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III.
-

VLOGI PRILAGAM NASLEDNJE OBVEZNE PRILOGE

najemno pogodbo ali podnajemno pogodbo ali kupoprodajno pogodbo ali darilno pogodbo ali sklep o dedovanju za
stanovanje, v katerem prosilec biva (dokumenti morajo biti overjeni pri notarju ali upravni enoti);
potrdilo o stalnem oz. začasnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu;
reference s področja prosilčevega dela;
izjavo, ki je priložena vlogi, da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov (zakonec oziroma zunajzakonski
partner, otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je prosilec po zakonu dolžan preživljati), za katere
se rešuje stanovanjsko vprašanje, ni najemnik primernega neprofitnega stanovanja oziroma lastnik stanovanja ali
stanovanjske hiše v oddaljenosti do 50 km od Maribora (podpis na izjavi mora biti overjen pri notarju ali na upravni enoti).
Za resničnost izjave odgovarja prosilec kazensko in materialno.

Podpisani prosilec oziroma polnoletni član družine s podpisom na tej prijavi izjavljam, da:
sem seznanjen z vsemi pogoji in vsebino javnega razpisa, na katerega se prijavljam, in se z njim strinjam ter ga v celoti
sprejemam;
so vsi podatki, ki jih v prijavi navajam, resnični in ažurni;
sem seznanjen, da v primeru, da po pozivu Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za dopolnitev nepopolne
vloge, le-te v roku 8 dni ne bom dopolnil, bo moja vloga zavržena kot nepopolna;
se zavedam in izjavljam, da sem seznanjen, da je vsako krivo navajanje neresničnih podatkov v predloženi prijavi po pravu
Republike Slovenije kaznivo dejanje;
bom kot prosilec in kasneje kot najemnik Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor sprotno pisno obveščal o vseh morebitnih
spremembah podatkov, ki sem jih navedel v prijavi in priloženi dokumentaciji.
Hkrati Javnemu medobčinskemu stanovanjskemu skladu Maribor dovoljujem morebitno pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje
mojih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno
tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov (potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem bivanju in številu članov gospodinjstva, izpiski iz
matičnih knjig, potrdila o lastništvu premičnega in nepremičnega premoženja, dokončna odločba o odmeri dohodnine).
V Mariboru, dne ______________________
ČLANI DRUŽINE

IME IN PRIIMEK

PODPIS

Prosilec:
Zakonec oziroma zunajzakonski partner:
Polnoletni člani družine:
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IZJAVA
(fizična oseba)

Podpisani _______________________________________________________________________________________________,
stanujoč ________________________________________________________________________________________________,
izjavljam,
da nisem jaz oziroma nihče izmed mojih ožjih družinskih članov, ki z mano prebivajo, najemnik ustreznega neprofitnega stanovanja
v oddaljenosti do 50 km od Maribora oziroma lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše v oddaljenosti do 50 km od Maribora, s tem,
da se med ožje družinske člane ne štejejo starši ali posvojitelji.

Kraj in datum:
___________________________

Podpis:
___________________________

Podpis na izjavi mora biti overjen pri notarju ali na upravni enoti.
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