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VLOGA
ZA ZAMENJAVO NEPROFITNEGA STANOVANJA
I.

PODATKI O PROSILCU – NAJEMNIKU OBČINSKEGA STANOVANJA

Ime in priimek

EMŠO

Davčna številka

Naslov stalnega prebivališča

Mobitel__________________
Telefon doma _________________
II.

PODATKI O UPORABNIKIH OBČINSKEGA STANOVANJA

Priimek in ime

EMŠO

Davčna številka

Sorodstveno razmerje
do prosilca

Zamenjavo stanovanja utemeljujem z naslednjimi dejstvi (podroben opis razlogov):

Izjavljam, da nimam dolga iz naslednjih obveznosti: najemnine stanovanja, obratovalnih stroškov stanovanja in
večstanovanjske stavbe (elektrika, ogrevanje, komunala, drugi stroški-upravnik stavbe) in nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča.

Izjavljam,da proti meni ne teče sodni postopek za izpraznitev stanovanja iz krivdnih razlogov.
Vlogi prilagam izjavo o premoženjskem stanju, s katero najemnik in uporabniki stanovanja dovoljujemo vpogled v
svoje osebne podatke pri drugih upravljavcih zbirk osebnih podatkov (FURS) ter izjavo, s katero lahko organ
pridobi podatke o poravnanih obveznostih iz naslova obratovalnih stroškov (elektrika, ogrevanje, komunala, drugi
stroški-upravnik stavbe).

Obvezne priloge:
•
•
•
•
•

potrdilo o neto osebnem dohodku za zadnje tri mesece za vse zaposlene družinske člane (ali odločba
CSD),
potrdilo o premoženjskem stanju vseh družinskih članov;
potrdilo o stalnem bivališču vseh družinskih članov;
dokazila o razlogih za zamenjavo stanovanja (npr. povečanje družine zdravstveni razlogi, ki izvirajo iz
narave dela, ki ga opravlja najemnik ali ožji družinski član);
potrdilo o poravnani najemnini in drugih obveznostih iz naslova obratovalnih stroškov iz naslova
uporabe stanovanja (izda upravnik stavbe);

IZJAVA

PODPISANI POD KAZENSKO IN MATERIALNO ODGOVORNOSTJO IZJAVLJAM, DA SO VSI PODATKI,
NAVEDENI V VLOGI IN PRILOGAH RESNIČNI, TOČNI IN POPOLNI.

Radovljica, dne:___________________

Podpis prosilca:_________________________

Upravna taksa
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v znesku 22,60 EUR za izdajo odločbe po tarifni številki 1
in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 8/2000 in spremembe – v nadaljevanju ZUT). Upravna
taksa se lahko plača v gotovini ali s plačilno kartico v sprejemni pisarni Občine Radovljica ali s plačilnim nalogom
na račun številka: 01302-5020309137, sklic na št. 11 76023-7111002 – Občinske upravne takse, katerega
fotokopijo nalepijo na vlogo.
Prosilci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane
kriterije po 25. členu ZUT: da so prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, da so prejemniki
varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva ali da so prejemniki nadomestila za invalidnost po
predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb. Status upravičenca dokažejo s
pravnomočno odločbo.

Priloga 1
IZJAVA GLEDE PRIDOBIVANJA PODATKOV
Podpisani/a prosilec/ka in polnoletni člani gospodinjstva:

Ime in priimek

rojen/a

davčna številka

----------------------- ----------------------- --------------------------------------------- ----------------------- --------------------------------------------- ----------------------- --------------------------------------------- ----------------------- -----------------------

----------------------- ----------------------- -----------------------

IZJAVLJAM(O), DA OBČINSKI UPRAVNI ORGAN OBČINE RADOVLJICA POOBLAŠČAM(O) IN MU
DOVOLJUJEM(O) PRIDOBIVANJE, VPOGLED, PREPIS, IZPIS ALI KOPIRANJE MOJIH 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.

PRIIMEK IN IME

(prosilec)
(partner ali zunajzakonski partner)
(polnoletni član gospodinjstva)
(polnoletni član gospodinjstva)
(polnoletni član gospodinjstva)

DATUM
PODPISA

PODPIS

