VLOGA ZA ZAMENJAVO STANOVANJA
1. PODATKI O NAJEMNIKU
IME in PRIIMEK
DAVČNA ŠT.
TEL. DOMA
ZAPOSLITEV
(OBKROŽI)

DA

NE

NASLOV
EMŠO
MOBILNI TEL.
KJE

2. PODATKI O SEDANJEM STANOVANJU in RAZLOGI ZA ZAMENJAVO
NASLOV
ŠT. STANOVANJA
POVRŠINA
NADSTROPJE
Stanovanje bi želel/a zamenjati za (obkroži)
a) enosobno

b) enoinpolsobno

c) dvosobno

č) dvoinpolsobno

d) trisobno

e) več

Mesečno sem zmožen/zmožna plačevati najemnino v višini ________ EUR.
Razlogi za zamenjavo (ustrezno obkroži):
1. stanovanje je po površini postalo premajhno zaradi povečanja števila družinskih članov
2. stanovanje je po površini postalo preveliko zaradi zmanjšanja števila družinskih članov
3. bolezenski, invalidni ali starostni razlogi
Opis razlogov za zamenjavo stanovanja:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. PODATKI O OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH NAJEMNIKA oz. UPORABNIKIH STANOVANJA
Ime in priimek
Sorodstveno razmerje
EMŠO
Zaposlitev
1.
2.
3.
4.
Podpisani dovoljujem, da JMSS Maribor opravi poizvedbe o mojih osebnih podatkih in posreduje moje osebne podatke
osebam, ki so zainteresirane za menjavo stanovanja oziroma so na JMSS Maribor podale vloge za zamenjavo
stanovanja. S svojim podpisom jamčim za resničnost vseh v vlogi navedenih podatkov ter za verodostojnost priloženih
dokazil.
Priloge:
• potrdilo upravnika in dobavitelja ogrevanja o poravnanih obveznostih za stanovanje
• odločba o odmeri dohodnine za preteklo leto za vse zaposlene člane gospodinjstva oziroma potrdilo delodajalca o
izplačanih neto plačah ali plačilne liste za preteklo leto, če odločba o odmeri dohodnine za preteklo leto še ni
izdana
• dokazila o razlogih za zamenjavo stanovanja (npr. povečanje ali zmanjšanje družine, zdravniško potrdilo v primeru
zdravstvenih razlogov za zamenjavo stanovanja)

Maribor, dne ______________________

Podpis najemnika: ________________________

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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