Ime in priimek:
Naslov:
Telefon:
»Spodaj podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice, matična št. 5883814, da vpisane osebne podatke uporabi in obdeluje za namene, navedene
v vlogi. Seznanjen/-a sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka,
izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata evropska in
nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.«

 Prav tako dovoljujem, da Občina Slovenske Konjice opravi poizvedbe o mojih osebnih podatkih in
posreduje moje osebne podatke osebam, ki so zainteresirane za menjavo stanovanja oziroma in so
na Občino Slovenske Konjice oziroma na Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o podale vlogo za
zamenjavo stanovanja. S svojim podpisom jamčim za resničnost vseh v vlogi navedenih podatkov ter
za verodostojnost priloženih dokazil.
VLOGA ZA ZAMENJAVO STANOVANJA PO 89. ČLENU STANOVANJSKEGA ZAKONA IN 28.
ČLENU PRAVILNIKA O DODELJEVANJU NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
,
Ime in priimek, naslov
najemnik ____ sobnega neprofitnega stanovanja– bivalne enote (ustrezno obkrožite) št.____
v
Ulica in kraj
prosim za zamenjavo stanovanja, za katerega imam sklenjeno najemno pogodbo z Občino Slovenske
Konjice – Stanovanjskim podjetjem Konjice d.o.o. (ustrezno obkrožite) št. _________, z
dne__________ z večjim – manjšim stanovanjem _______________ (navedite površino) na
območju _________________________ (navedite kraj).
Stanovanje želim zamenjati zaradi spremenjene potrebe: (kratka obrazložitev: npr. povečanje
družinskih članov – utesnjenost, zmanjšanje števila družinskih članov, poslabšanje gmotnih socialnih
razmer, bolezenski, invalidni ali starostni razlogi, ipd.):
________________________________________________________________________________
UPRAVNA TAKSA:
Upravna taksa za zamenjavo stanovanja se plača na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 –
ZKZaš) in znaša: 22,60 EUR (tar. št. 1 in 3).
Upravna taksa se plača:
v sprejemni pisarni Občine Slovenske Konjice,
na TRR Upravne takse Občine Slovenske Konjice: IBAN SI56 013145140309189
sklic št. 11 76147-7111002-00002018, BIC koda: BSLJSI2X, namen nakazila: taksa
zamenjava stanovanja.
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, je potrebno navesti razlog iz
zakona in priložiti ustrezna dokazila.
Priloge:
 Najemna pogodba
 Potrdilo o poravnanih obveznostih za stanovanje
 Odločba o odmeri dohodnine za preteklo leto za vse zaposlene člane gospodinjstva
 Dokazilo o razlogih za zamenjavo (npr. povečanje/zmanjšanje družine, zdravstveni razlogi…)
Podpis: __________________

