Trg zmage 1

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE
I.

PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH

1. PROSILEC
PRIIMEK IN IME:

EMŠO

Davčna številka

Naslov stalnega prebivališča
poštna številka
Naslov dejanskega prebivališča
Poštna številka
Naslov za vročanje
Poštna številka
DRŽAVLJANSTVO:
STATUS (ZAPOSLEN, NEZAPOSLEN, UPOKOJEN, DRUGO):
TEL.ŠT.

e-naslov:

2. PROSILČEV ZAKONEC ALI ZUNAJZAKONSKI PARTNER ALI PARTNER PARTNERSKE
ZVEZE
PRIIMEK IN IME:

EMŠO

Davčna številka

Naslov stalnega prebivališča
poštna številka
Naslov dejanskega prebivališča
Poštna številka
Naslov za vročanje
Poštna številka
DRŽAVLJANSTVO:
STATUS (ZAPOSLEN, NEZAPOSLEN, UPOKOJEN, DRUGO):
TEL.ŠT.

e-naslov:
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3. DRUŽINSKI ČLAN PROSILCA (OTROCI ZA KATERE VELJA STARŠEVSKA SKRB IN
OBVEZNOST PREŽIVLJANJA1) IN OSTALI DRUŽINSKI ČLANI
Priimek in ime

EMŠO

Sorodstveno
razmerje do
prosilca:

Davčna številka

EMŠO

Davčna
številka

EMŠO

Davčna
številka

EMŠO

Davčna
številka

EMŠO

Davčna
številka

EMŠO

Davčna
številka

EMŠO

Davčna
številka

1

Družinski zakonik v zvezi z obveznostjo preživljanja med starši in otroki v 152. členu (prenehanje starševske skrbi) in 183.
členu (obveznost preživljanja otrok) določa, da starševska skrb preneha s polnoletnostjo otroka, to je, ko dopolni 18 let, ali
če otrok pridobi popolno poslovno sposobnost pred polnoletnostjo. Starši morajo preživljati svoje otroke do polnoletnosti,
tako da v skladu s svojimi zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj. Otroka, ki je vpisan v
srednješolsko izobraževanje, v višješolski strokovni študij ali v visokošolski študij, morajo starši preživljati tudi po
polnoletnosti, če se redno šola in ni zaposlen ter ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb, vendar le do zaključka
izobraževalnega programa. Obveznost preživljanja traja najdlje do otrokovega dopolnjenega 26. leta starosti.
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II.

STANOVANJSKE RAZMERE

Pisna obrazložitev socialne ogroženosti: Vlagatelj poda v prilogi vloge podpisano pisno obrazložitev
trenutne socialne ogroženosti z navedbo kronološkega opisa družinsko-ekonomsko-socialnega stanja,
ki je pripeljalo do trenutne socialne ogroženosti (npr. status glede zaposlitve družinskih članov,
šolanja, nezaposlenosti, opis razmer iz naslova trenutnega bivanja, morebitno družinsko nasilje,
morebitne zdravstvene težave, dosedanjo obravnavo na drugih pristojnih ustanovah, navedbo
dosedanjih samostojnih aktivnosti za rešitev in izboljšanje nastalega stanja – sodelovanje na javnih
razpisih ipd.).
Opis razmer:

Drugo:
Navedite trenutni stanovanjski status (živite pri sorodnikih, ste najemnik tržnega stanovanja…:

SEM PREJEMNIK SUBVENCIJE ZA TRŽNI NAJEM:

DA / NE

NAVEDITE ZAKAJ VAM TRŽNI NAJEM, V KOLIKOR STE PREJEMNIK TRŽNE SUBVENCIJE, NI USTREZNA REŠITEV
STANOVANJSKEGA VPRAŠANJA:
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III.

IZJAVA PROSILCA O PREMOŽENJSKEM STANJU
S PODPISI PROSILCA IN NJEGOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV

Podpisani prosilec (ime in priimek):…………………………………………….….., rojen…………………………………,
izjavljam:
-

-

da nisem, niti kdo izmed članov gospodinjstva, najemnik ali uporabnik neprofitnega stanovanja,
oddanega v najem za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, kamor se šteje tudi imetnik služnosti
stanovanja;
da nisem, niti kdo izmed članov gospodinjstva, lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske
stavbe, katerega vrednost presega 40% vrednosti primernega stanovanja (izjema so lastniki ali
solastniki stanovanja, ki je po zakonu oddano v najem za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, o
čimer da tovrsten lastnik posebno izjavo);
da nisem, niti kdo izmed članov gospodinjstva, lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti
primernega stanovanja;
da se v obdobju zadnjih 10 let nisem nasilno vselil v stanovanje v lasti Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: JSS MOMS) in mi ni bila sodno naložena izselitev;
da nisem nezakonit uporabnik stanovanja v lasti JSS MOMS.

Navedite drugo premoženje prosilca ali drugih družinskih članov prosilčevega gospodinjstva. Upošteva se
tudi vrednost premoženja kupljenega na leasing (navedite premoženje vseh ožjih družinskih članov in
ustrezno označite):
LASTNIK ALI SOLASTNIK NEPREMIČNIN V SLOVENIJI:
DA / NE
LASTNIK ALI SOLASTNIK NEPREMIČNIN V TUJINI:
DA / NE
IMAM V LASTI DELNICE ALI VREDNOSTNE PAPIRJE:
DA / NE
IMAM V LASTI OSEBNO VOZILO:
NAVEDITE ZNAMKO OSEBNEGA VOZILA, TIP IN LETNIK TER OKVIRNO
VREDNOST:

DA / NE

NAVEDITE DRUGO PREMOŽENJE:

Podpisani izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi in prilogah resnični, točni in popolni.
Seznanjen sem, da v primeru lažnega prikazovanja in zamolčanja podatkov nisem upravičen do dodelitve
bivalne enote, ter da s svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.
IME IN PRIIMEK

DATUM

LASTNOROČNI PODPIS

Prosilec:

Zakonec oz. partner:

Polnoletni član gospodinjstva:

Polnoletni član gospodinjstva:
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IV.

DOHODKI GOSPODINJSTVA

OBDAVČLJIVI DOHODKI IN PREJEMKI PROSILCA IN DRUŽINSKIH ČLANOV PROSILČEVEGA
GOSPODINJSTVA
Prosilec dohodek gospodinjstva (izkazuje se dohodek za vse družinske člane) izkaže tako, da predloži:
potrdilo o skupnem neto dohodku za vsakega polnoletnega člana gospodinjstva za obdobje zadnjih 3.
mesecev (predložite kopijo plačilnih list, dokazilo o višini pokojnine, nadomestil in drugih dohodkov, ki jih
prejemate…).
V primeru, da je član gospodinjstva prejemal neobdavčljive prihodke, priloži ustrezna dokazila, ki navedeno
izkazujejo (kopije odločb oziroma drugih ustreznih dokazil) in priloži potrdilo FURS, da v preteklem letu ni bil
davčni zavezanec.

V.

IZJAVA GLEDE PRIDOBIVANJA PODATKOV

Podpisani prosilec in polnoletni člani gospodinjstva s podpisom vloge pooblaščamo in dovoljujemo
Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Murska Sobota, pridobivanje, vpogled, prepis, izpis
ali kopiranje mojih/naših osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh
upravljalcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost ter občutljivih osebnih podatkov
skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja splošni upravni
postopek in zakona, ki ureja davčni postopek
Seznanjen sem s tem, da se, v kolikor se ugotovi, da sem v vlogi podal neresnične podatke, moja
vloga ne upošteva in zavrže. Prav tako se vloga ne upošteva in zavrže, v kolikor se podatki navedeni v
vlogi ne bodo ujemali z ugotovitvami Komisije na terenu.
IME IN PRIIMEK

DATUM

LASTNOROČNI PODPIS

Prosilec:

Zakonec oz. partner:

Polnoletni član gospodinjstva:

Polnoletni član gospodinjstva:

Polnoletni član gospodinjstva:
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VI.

PRILOGE

K izpolnjeni in podpisani Vlogi za dodelitev bivalne enote je potrebno obvezno priložiti naslednja
dokazila:
-

-

Mnenje pristojnega Centra za socialno delo o socialni problematiki družine in posameznika,
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 izkazuje navedeno,
Zdravniško potrdilo o nosečnosti,
Zdravniško mnenje o morebitnih kroničnih obolenjih posameznih družinskih članov,
Potrdilo o vseh dohodkih, prejemkih za vse družinske člane v obdobju zadnjih treh (3)
mesecev.

V Murski Soboti, dne ____________________

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in
obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno, skladno z veljavnimi evropskimi in slovenskimi predpisi o varstvu osebnih
podatkov ter Politiko varstva osebnih podatkov. Obdelava osebnih podatkov poteka za namen reševanja Vloge, ki jo
podajate.
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