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VLOGA ZA DODELITEV ZAČASNE BIVALNE ENOTE 

 
(PODATKE PIŠITE S TISKANIMI ČRKAMI) 
 
I. OBLIKA GOSPODINJSTVA (obkroži):   DRUŽINA SAMSKI 

II. PODATKI O PROSILCU 
 

PRIIMEK IN IME  EMŠO              
 

ROJSTNI DATUM  KRAJ  SPOL  MOŠKI  ŽENSKI 

DAVČNA ŠTEVILKA:         
 

       

DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE (obkroži) DA NE     
 

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA  

POŠTNA ŠT. IN POŠTA   

NASLOV ZAČASNEGA BIVALIŠČA  

POŠTNA ŠT. IN POŠTA   

TELEFON ŠT.  E-NASLOV  
 
NAVEDITE STATUS 
(zaposlen, nezaposlen, upokojen, drugo) 

 

 

III. PODATKI O OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH PROSILCA, KI BODO S PROSILCEM UPORABLJALI ZAČASNO BIVALNO ENOTO 
 

PRIIMEK IN IME 
SORODSTVENO 

RAZMERJE 
EMŠO 

DAVČNA ŠTEVILKA 
 

ZAPOSLITEV / ŠOLA 
DA / NE KJE 

  
             
             

 

  

  
             
             

 

  

  
             
             

 

  

  
             
             

 

  
 
OPOMBA: Med ožje družinske člane gospodinjstva štejejo: zakonec prosilca ali oseba, s katero prosilec živi najmanj eno 
leto v življenjski skupnosti, ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z 
zakonsko zvezo, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji, ter druge osebe, če obstaja dolžnost preživljanja 
– v primeru študija najdlje do zaključka dodiplomskega študija oziroma do dopolnjenega 26 leta starosti. 
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IV. STANOVANJSKE RAZMERE 
 
Pisna obrazložitev socialne ogroženosti: Vlagatelj poda pisno obrazložitev trenutne socialne ogroženosti z 
navedbo kronološkega opisa družinsko-ekonomsko-socialnega stanja, ki je pripeljalo do trenutne socialne ogroženosti 
(status glede zaposlitve družinskih članov, šolanja, nezaposlenosti, morebitne zdravstvene težave). 
 
Opis razmer: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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V. PODPISI PROSILCA IN OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANOV 
 
Podpisani izjavljam, da so vsi podatki navedeni v vlogi, opisu stanovanjskih in socialno zdravstvenih 
razmer točni, resnični in popolni. Seznanjen sem, da v primeru lažnega prikazovanja in zamolčanja 
podatkov nisem upravičen do dodelitve začasne bivalne enote ter da s svojo izjavo prevzemam vso 
materialno in kazensko odgovornost. 
 
 

ČLANI DRUŽINE  IME IN PRIIMEK PODPIS 

Prosilec:   

Zakonec oziroma zunajzakonski partner:   

Polnoletni člani družine:   

   

   

VI. PRILOGE 
 
K izpolnjeni in podpisani Vlogi za dodelitev začasne bivalne enote je potrebno obvezno priložiti naslednja 
dokazila: 
 
• mnenje pristojnega Centra za socialno delo o socialni problematiki družine ali posameznika, 
• kopijo poročnega lista oz. overjeno izjavo o obstoju zunajzakonske skupnosti ali potrdilo o registraciji 

istospolne partnerske skupnosti ali potrdilo o sklenjeni partnerski zvezi ali overjeno izjavo o obstoju 
partnerske zveze, 

• kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka, 
• potrdilo o šolanju otrok, starejših od 18 let, 
• v primeru razveze oz. prenehanju zunajzakonske skupnosti - pisni sporazum staršev, pri katerem bo 

otrok živel ali sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok (notarski zapis oz. strokovno 
mnenje Centra za socialno delo) ali kopija sodbe o razvezi ali druge listine, s katerimi vlagatelj razpolaga 
in izkazujejo navedeno, 

• zdravniško potrdilo o nosečnosti, 
• potrdilo o vpisu v evidenco brezposelnih oseb Zavoda za zaposlovanje RS, 
• zdravniško mnenje o morebitnih kroničnih obolenjih posameznih družinskih članov, 
• potrdilo o vseh dohodkih, prejemkih, za vse družinske člane v obdobju zadnjih treh (3) mesecev, 
• drugo. 

 
 
 
V Mariboru, dne ______________________ 
 
 
 
 
JMSS Maribor spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno, 
v skladu z veljavnimi evropskimi in slovenskimi predpisi o varstvu osebnih podatkov ter Politiko zasebnosti JMSS 
Maribor. Obdelava vaših osebnih podatkov poteka za namen reševanja vloge, ki jo podajate. 
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