OBČINA JESENICE
Oddelek za okolje in prostor
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice
VLOGA
ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM ali
ZAMENJAVO SLUŽBENEGA STANOVANJA
po obvestilu javnim zavodom in javnim podjetjem, izdanim dne 09.09.2013
1. PODATKI O PROSILCU in ČLANIH GOSPODINJSTVA
PROSILEC - VLAGATELJ
Ime in priimek
Stalno prebivališče
Naslov bivanja

Nadstropje in št.
stanovanja
Davčna številka
Mobitel

EMŠO
Telefon
Poklic
Delodajalec

ZAKONEC ali IZVENZAKONSKI PARTNER
Ime in priimek
Stalno prebivališče
Naslov bivanja
EMŠO
Telefon
Poklic
Delodajalec

Nadstropje in št.
stanovanja
Davčna številka
Mobitel

OSTALI ČLANI GOSPODINJSTVA (ki se prijavljajo skupaj s prosilcem)
Ime in priimek
EMŠO
Davčna št.
Sorodstveno
razmerje
1.
2.
3.
4.
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Delodajalec

2. OSNOVE IN MERILA GLEDE NA
(Obkrožite ustrezno postavko)
1. Pomembnost del in nalog:
a) direktor, ravnatelj, predstojnik, funkcionar
b) pomočnik ravnatelja, vodja oddelka ali službe, višji upravni delavec s posebnimi pooblastili
c) profesor, zdravnik, strokovni sodelavec
d) učitelj, vzgojitelj, strokovni sodelavec v upravi
2.

Stopnjo strokovne izobrazbe:
a) IX. stopnja
− doktorat znanosti (prejšnji)
− doktorat znanosti (tretja bolonjska stopnja)
b) VIII. stopnja
− specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja)
− magisterij znanosti (prejšnji)
− pravniški državni izpit
− specializacija v zdravstvu
c)

VII/2. stopnja
− specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
− visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
− magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)

d)

VII/1.
−
−
−
−

stopnja
specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)

e) VI. stopnja
− višja strokovna izobrazba
− višješolska izobrazba (prejšnja)
f) V. stopnja:
− srednja strokovna izobrazba
− srednja splošna izobrazba
3.

Deficitarnost:
Kadri, ki so posebnega pomena in zaradi katerih zavod ne more v celoti izvajati programa (npr. ni
mogoče izvajati določenega pouka v šoli; ni mogoče zagotoviti zdravstvenih storitev), kar pisno potrdi
delodajalec prosilca.

4. Stanovanjski status:
- udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja
- udeleženec razpisa stanuje v samskem domu
- udeleženec razpisa, ki je najemnik ali podnajemnik
- udeleženec razpisa, ki stanuje pri starših ali sorodnikih
Vloga - Razpis - Službena Stanovanja - 2013doc

5.

Kvaliteta bivanja:
a) bivanje v neprimernem stanovanju
b) utesnjenost v stanovanju
− do 4 m2 na družinskega člana
− od 5m2 do 8m2 na družinskega člana
− od 9m2 do 12m2 na družinskega člana

Skupna stanovanjska površina, ki jo uporabljamo je ______ m2, na posameznega družinskega člana tako
pride ______m2.
c) Skupna delovna doba prosilca
− do 2 leti
− od 2 do 5 let
− od 5 do 8 let
− od 8 do 12 let
− nad 12 let
d) Delovna doba prosilca na območju Občine Jesenice
− do 5 let
− od 5 do 10 let
− nad 10 let
e) Prosilec se je v preteklosti že prijavil na razpis
− 1 krat
− 2 krat
− 3 krat
3. STANOVANJE ŽELIM ZAMENJATI (najemniki, ki so že najemniki službenih stanovanj v lasti
Občine Jesenice in želijo stanovanje zamenjati)
(obkrožite ustrezno postavko)
−
−
−
−
−

za večje
za manjše
v drugem kraju
v drugem nadstropju
ostalo

4. OBVEZNE PRILOGE, KI JIH JE DOLŽAN PREDLOŽITI PROSILEC:
1. Pogodbo o sklenjenem delovnem razmerju prosilca;
2. Overjeno fotokopijo dokumenta o doseženi najvišji stopnji izobrazbe prosilca;
3. Potrdilo delodajalca o delovnem mestu, ki ga prosilec zaseda, skupni delovni dobi in delovni dobi na
območju Občine Jesenice;
4. Potrdilo o opravljanju deficitarnega poklica (potrdilo izda Zavod za zaposlovanje RS, območna služba
Kranj, Urad za delo, Jesenice, Cesta m. Tita 16);
5. Izjavo ustanove, kjer je prosilec zaposlen, da ne razpolaga z ustreznim prostim kadrovskim
stanovanjem;
6. Potrdilo o statusu stanovanja v katerem prebiva (najemno ali podnajemno pogodbo, sklep o
dedovanju, zemljiškoknjižni izpisek, oziroma odločbo o dodelitvi stanovanja);
7. Priporočilo predstojnika ali delodajalca;
8. Podpisane fotokopije osebnih dokumentov ter davčnih številk vseh družinskih članov;
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9. Izjavo prosilca o morebitnem sodelovanju na prejšnjih razpisih za oddajo službenih stanovanj v lasti
Občine Jesenice v najem;
10. V kolikor gre za zamenjavo stanovanja, natančen opis razlogov, zakaj želi prosilec zamenjati trenutno
službeno stanovanje z drugim.
5. IZJAVA VLAGATELJA in POLNOLETNIH ČLANOV GOSPODINJSTVA
Izjavljam:
1. da nisem lastnik ali solastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše na območju Občine
Jesenice oz. v območju oddaljenem do 40km od Občine Jesenice,
2. da so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi, resnični, točni in popolni,
3. da pristojnemu organu dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri upravljavcih
zbirk osebnih podatkov.
Za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.
1. Vlagatelj:

Podpis vlagatelja:

Ime in priimek polnoletnega člana gospodinjstva
2.

Podpis polnoletnega člana gospodinjstva

3.
4.
5.
Upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah (ZUT-UPB1):
Upravna taksa za vlogo in odločbo skupaj znaša 22,66 EUR.
Upravna taksa za pritožbo znaša 18,12 EUR.
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