
 
 
 
 

     
VLOGA ZA ZAMENJAVO STANOVANJA 

 
1. PODATKI O VLAGATELJU/ICI 

 
(najemnik/ca - ime in priimek) 
__________________________________________________________________ 
(najemnik/ca stanovanja na naslovu) 
__________________________________________________________________ 
(telefonska številka) 
__________________________________________________________________ 
(EMŠO) 
__________________________________________________________________ 
(DAVČNA ŠTEVILKA) 
 
 

2. PODATKI O SEDANJEM STANOVANJU 
 
__________________________________________________________________ 
(naslov in številka stanovanja) 

 
 
 Uporabniki, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje: 
 
SORODSTEVO RAZMERJE IME IN PRIIMEK EMŠO 
   
   
   
   
   
Na podlagi 89. člena SZ (SZ-1, Uradni list RS št. 69/03, 57/08 s spremembami) in 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 
34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14 s spremembami) vlagam vlogo za zamenjavo 
stanovanja.  
 
Izjavljam: 

- da so za stanovanje poravnane vse obveznosti iz naslova najemnine in 
stroškov uporabe stanovanja (priloga potrdila o poravnanih obveznostih), 

- da zaradi uporabe stanovanja ne teče sodni postopek za izpraznitev 
stanovanja. 

 
 

3. RAZLOGI ZA ZAMENJAVO 
 

Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

T 03-5654-350
F 03-5644-041

W hrastnik.si
E obcina.hrastnik@hrastnik.si

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1489
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2632
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1973


Zaredi preveritve izpolnjevanja vseh pogojev, navedite vaš razlog za zamenjavo 
stanovanja.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Izjavljam, da s svojim podpisom jamčim za resničnost vseh v vlogi navedenih 
podatkov, ter verodostojnost vlogi priloženih dokazil.  
 
Priloge: 

- Potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova uporabe stanovanja (izda 
pooblaščeni upravnik), 

- Odločbo o odmeri dohodnine za preteklo leto  za vse člane, 
- Upravna taksa v višini 22,60 €. 

 
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso za izdajo odločbe po tarifi 
št. 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (ZUT – UPB5, Ur. l. RS, št. 106/10, 
32/16), kar znaša 22,60 EUR. Prosilci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer 
zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane pogoje po 25. členu 
Zakona o upravnih taksah s tem, da status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra 
za socialno delo ali drugimi dokazili. 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Podpis vlagatelja/ice: 
                                                                                                           ____________________ 
Kraj in datum: 
_________________________________ 
 
 
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za menjavo stanovanja na podlagi pogodbe o 
najemu stanovanja. 
 
Občina bo hranila in varovala osebne podatke za skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na 
primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 
Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim 
uporabnikom (pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem 
obdelovalcu  občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma 
podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 
profilov. 
 
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, 
omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem 
pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). 
 
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih podatkov 
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si 

mailto:dpo@virtuo.si

