VLOGA
ZA ZAMENJAVO STANOVANJA

1. PODATKI O NAJEMNIKU / NAJEMNICI
PRIIMEK IN IME:____________________________________________________________________
MATIČNA ŠTEVILKA:__________________________ DAVČNA ŠTEVILKA:_____________________
MOBILNI TELEFON ŠT.:______________________________________________________________
2. PODATKI O SEDANJEM STANOVANJU
NASLOV:___________________________________________________________________________
ŠT. STANOVANJA:___________________________________________________________________
ŠT. UPORABNIKOV STANOVANJA:_____________________________________________________
Na podlagi 89. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, št. 69/03 in 58/08) in Pravilnika o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem s spremembami (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62,06 in 11/09)
vlagam vlogo za zamenjavo stanovanja. Izjavljam, da izpolnjujem splošne pogoje za zamenjavo stanovanja,
katerega najemnik / najemnica sem. Le ti so:
- da so za stanovanje poravnane vse obveznosti iz naslova najemnine in stroškov uporabe stanovanja,
- da zoper najemnika ne teče sodni postopek za izpraznitev stanovanja.
3. RAZLOGI ZA ZAMENJAVO
Zaradi preveritve izpolnjevanja vseh pogojev, prosim navedite vaš razlog za vlogo za zamenjavo stanovanja.
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4. POTREBA PO VRSTI STANOVANJA
Najemnik navede željo po velikosti, lokaciji in vrsti stanovanja (nadstropje, ogrevanje, dvigalo,..), ki si ga želi oz.
kakšno stanovanje potrebuje.

S to izjavo izrecno dovoljujem Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Murska Sobota, da opravi
poizvedbe o mojih osebnih podatkih. Prav tako, kot zakoniti zastopnik dovoljujem vpogled v osebne podatke
svojih, v vlogi navedenih otrok, ki še niso polnoletni. (Za polnoletne otroke so potrebne njihove osebne privolitve
za vpogled, kar izkažejo z lastnoročnim podpisom).
SORODSTVENO RAZMERJE

PRIIMEK IN IME (TISKANO)

LASTNOROČNI PODPIS

PARTNER / PARTNERKA
(ZAKONSK I/ IZVENZAKONSKI)
POLNOLETNI OTROK
POLNOLETNI OTROK
POLNOLETNI OTROK
DRUGO – VPIŠI:
Vlagatelj vloge izjavljam, da s svojim podpisom jamčim za resničnost vseh v vlogi navedenih podatkov ter za
verodostojnost vlogi priloženih dokazil.

Murska Sobota, dne _________________

________________________
(podpis najemnika/najemnice)

PRILOGE:
1. potrdilo o prejetih dohodkih v zadnjih treh mesecih za vse polnoletne družinske člane;
2. dokazila o razlogih za zamenjavo stanovanja (npr.: povečanje družine, zdravstveni razlogi, razlogi, ki
izvirajo iz narave dela, ki ga opravlja najemnik ali ožji družinski člani).
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