JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR
Grajski trg 1
2000 MARIBOR

VLOGA ZA DODELITEV STANOVANJA V NAJEM
ZA MLADE IN MLADE DRUŽINE
po javnem razpisu, objavljenem dne 1.2.2018

(PODATKE PIŠITE S TISKANIMI ČRKAMI)
I.

KATEGORIJA: (obkroži)

II.

PODATKI O PROSILCU

MLADI

PRIIMEK IN IME

MLADA DRUŽINA

EMŠO

DAVČNA ŠTEVILKA:
NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA
___________________________________________________________

POŠTNA ŠT. IN POŠTA

NASLOV ZAČASNEGA BIVALIŠČA
____________________________________________________________
MOBILNI TELEFON
ZAPOSLITEV
1.7.2017 DO
31.12.2017

III.

_______________________
DA/NE

POŠTNA ŠT. IN POŠTA

ELEKTRONSKI NASLOV

_________________________________

NEDOLOČEN / DOLOČEN ČAS

v obdobju od __________ do __________, delovni čas _____ ur na teden,
naziv delodajalca _______________________________________________________________________________________
ZAKONEC OZIROMA ZUNAJZAKONSKI PARTNER PROSILCA

PRIIMEK IN IME

EMŠO

DAVČNA ŠTEVILKA:
NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA
_____________________________________________________________

POŠTNA ŠT. IN POŠTA

NASLOV ZAČASNEGA BIVALIŠČA
___________________________________________________________
MOBILNI TELEFON
ZAPOSLITEV
1.7.2017 DO
31.12.2017

IV.

_______________________
DA/NE

POŠTNA ŠT. IN POŠTA

ELEKTRONSKI NASLOV

_________________________________

NEDOLOČEN / DOLOČEN ČAS

v obdobju od __________ do __________, delovni čas _____ ur na teden,
naziv delodajalca _______________________________________________________________________________________
PODATKI O OTROCIH, POSVOJENCIH ALI PASTORKIH OZOROMA NOSEČNOSTI
PRIIMEK IN IME

V.

SORODSTVENO RAZMERJE

DOHODKI IN PREJEMKI PROSILCA IN OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANOV

PROSILEC, ZAKONEC ALI DRUGI OŽJI DRUŽINSKI ČLANI SO IMELI V OBDOBJU OD 1.7.2017 DO 31.12.2017
NASLEDNJE DOHODKE OZIROMA PREJEMKE
VRSTA DOHODKA (ustrezno obkroži)
1.
2.
2.
4.

PLAČA/DOHODEK IZ
SAMOZAPOSLITVE
POGODBENO/AVTORSKO/
ŠTUDENTSKO DELO
ŠTIPENDIJA
DRUGI DOHODKI, KI NISO SOCIALNI
TRANSFERI

PROSILEC

ZAKONEC ALI
ZUNAJZAKONSKI PARTNER

OTROCI, POSVOJENCI,
PASTORKI
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VI.

OCENJEVALNI KRITERIJI

OCENJEVALNI KRITERIJI (ustrezno obkroži točke)
Zap.
št.:

Kriterij:

Opredelitev kriterija:

Točke:

Dokazila:

1

Izobrazba
prosilca

Prosilec ima doseženo
vsaj 1. bolonjsko stopnjo.

10

Diploma oziroma potrdilo o diplomiranju

2

Izobrazba
partnerja

Partner prosilca ima doseženo
vsaj 1. bolonjsko stopnjo.

10

Diploma oziroma potrdilo o diplomiranju

10

Potrdilo delodajalca o izplačanih plačah za
zadnjih 6 mesecev leta 2017
(plačilne liste za julij 2017
do december 2017)

5

Dokazilo o izplačanih drugih dohodkih
zadnjih 6 mesecev leta 2017
(izplačila za julij 2017 do december 2017).
Opomba: v dohodek se ne vštevajo otroški
dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni
dodatek, preživnina in morebitni drugi
socialni transferji.

10

Potrdilo delodajalca o izplačanih plačah za
zadnjih 6 mesecev leta 2017
(plačilne liste za julij 2017
do december 2017)

5

Dokazilo o izplačanih drugih dohodkih
zadnjih 6 mesecev leta 2017
(izplačila za julij 2017 do december 2017).
Opomba: v dohodek se ne vštevajo otroški
dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni
dodatek, preživnina in morebitni drugi
socialni transferji.

10

Potrdilo organizacije o udeležbi v projektu
ali programu aktivnega državljanstva.
Opomba: Tudi če udeležba presega 2
projekta je max. število točk po tem kriteriju
10.

10

Potrdilo organizacije o udeležbi v projektu
ali programu aktivnega državljanstva.
Opomba: Tudi če udeležba presega 2
projekta je max. število točk po tem kriteriju
10.

5

Pogodba o zaposlitvi ali M1/M2 obrazec
Opomba: Ne glede na število zaposlenih –
posameznik in/ali partner je max. število
točk po tem kriteriju 5.

Prihodki iz naslova delovnega razmerja ali
samozaposlitve, neprekinjeno v obdobju
od 1.7.2017 do 31.12.2017, vsaj za polovični delovni
čas 20 ur na teden.

3

Prihodki
prosilca

Prihodki iz naslova delovnega razmerja ali
samozaposlitve, s prekinitvami v obdobju
od 1.7.2017 do 31.12.2017 ali za manj kot polovični
delovni čas 20 ur na teden,
avtorske pogodbe, podjemne pogodbe,
študentsko delo in štipendija,
če ti dohodki za zadnjih 6 mesecev 2017 znašajo skupaj
neto vsaj 1.800 EUR.
Prihodki iz naslova delovnega razmerja ali
samozaposlitve, neprekinjeno v obdobju
od 1.7.2017 do 31.12.2017, vsaj za polovični delovni čas
20 ur na teden.

4

5

6

7

Prihodki
partnerja

Prihodki iz naslova delovnega razmerja ali
samozaposlitve, s prekinitvami v obdobju
od 1.7.2017 do 31.12.2017 ali za manj kot polovični
delovni čas 20 ur na teden,
avtorske pogodbe, podjemne pogodbe,
študentsko delo in štipendija,
če ti dohodki za zadnjih 6 mesecev 2017 znašajo skupaj
neto vsaj 1.800 EUR.

Aktivno
državljanstvo
prosilca

Aktivna udeležba v projektih ali programih aktivnega
državljanstva – prostovoljno delo, humanitarno delo,
družbeno odgovorno delo, aktivna participacija v
organizacijah za mlade, in sicer udeležba vsaj v 2
projektih ali programih aktivnega državljanstva v
obdobju od leta 2016 do 2017.

Aktivno
državljanstvo
partnerja

Aktivna udeležba v projektih ali programih aktivnega
državljanstva – prostovoljno delo, humanitarno delo,
družbeno odgovorno delo, aktivna participacija v
organizacijah za mlade, in sicer udeležba vsaj v 2
projektih ali programih aktivnega državljanstva v
obdobju od leta 2016 do 2017.

Območje zaposlitve

Prosilec ali partner je zaposlen v podjetju s sedežem
v občinah ustanoviteljicah JMSS Maribor (to je na
območju Mestne občine Maribor, Občine Duplek,
Občine Hoče - Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem
polju, Občine Rače - Fram ali Občine Starše).
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K vlogi morajo prosilci priložiti naslednja dokazila:
-

potrdilo o državljanstvu prosilca;

-

potrdilo upravne enote o stalnem prebivališču prosilca;

-

rojstne liste otrok oziroma potrdilo o nosečnosti;

-

izpisek iz poročne matične knjige oziroma izjavo o obstoju zunajzakonske skupnosti (overjeno – priložena vlogi);

-

diploma oziroma potrdilo o diplomiranju;

-

potrdilo delodajalca o izplačanih plačah za zadnjih 6 mesecev leta 2017;

-

dokazilo o izplačanih drugih dohodkih (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, študentsko delo in štipendija) v zadnjih
šestih mesecih leta 2017;

-

potrdilo organizacije o udeležbi v projektu ali programu aktivnega državljanstva;

-

pogodbo o zaposlitvi ali M1/M2 obrazec;

-

če je prosilec ali partner prejšnji najemnik ali uporabnik stanovanja ali začasne bivalne enote v lasti ali upravljanju
JMSS Maribor dokazilo o poravnanih obveznostih iz naslova obratovalnih stroškov in ostalih stroškov za stanovanje ali
začasno bivalno enoto.

Prosilec lahko predloži fotokopije zahtevanih dokumentov, JMSS Maribor pa si pridržuje pravico do vpogleda v izvirnike le-teh.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa.
JMSS Maribor k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača brez pisne zahteve
prosilca.

V Mariboru, dne ______________

Podpisani izjavljam, da so vsi podatki navedeni v vlogi točni.
ČLANI DRUŽINE

IME IN PRIIMEK

PODPIS

Prosilec:
Zakonec oziroma zunajzakonski partner:
Polnoletni člani družine:
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IZJAVA
O OBSTOJU ZUNAJZAKONSKE SKUPNOSTI

Podpisana ____________________________________________, stanujoč _____________________________________________
in

____________________________________________, stanujoč _____________________________________________

izjavljava

da živiva od dne ____________________ v zunajzakonski skupnosti v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in da
med nama ne obstajajo razlogi, da ne bi mogla veljavno skleniti zakonske zveze.
Kot potrditev obstoja dlje časa trajajoče življenjske skupnosti, ki je v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo navajam, da
imava s partnerjem (obkroži):
•
•
•
•
•

skupnega otroka (otroke), za katerega skupaj skrbiva za vzgojo in varstvo;
skupno gospodinjstvo;
skupno gospodarstvo;
skupno preživljanje prostega časa;
drugo ___________________________________________________________________________

Kraj in datum:

Podpis prosilca in zunajzakonskega partnerja:

___________________________

___________________________

_____________________________

Izjava mora biti overjena pri notarju ali na upravni enoti.

4

