Izpolni Spekter Datum prejema vloge:

VLOGA ZA DODELITEV STANOVANJA, KI SE ODDAJA
V NAJEM ZA PROSTO OBLIKOVANO NAJEMNINO
(vlogo izpolnite s tiskanimi črkami)
PROSILEC:
Priimek in ime |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
EMŠO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Davčna številka |__|__|__|__|__|__|__|__|

Naslov stalnega prebivališča: _______________________________

|__|__|__|__| _____________________
Poštna številka

Naslov za obveščanje:______________________________________

pošta

|__|__|__|__| _____________________
Poštna številka

pošta

Kontaktna telefonska številka:________________________________
Elektronski naslov ________________________________________________
Opozorilo: V primeru spremembe katerega koli podatka iz rubrike naslov za obveščanje, ste dolžni to spremembo najkasneje v roku osmih dni pisno
sporočiti na naslov družbe Spekter. Družba ne odgovarja za posledice morebitnih ne prejetih obvestil, ki bi nastale zaradi ne-javljenih sprememb.

Prijavljam se za najem spodaj navedenega stanovanja, ki je objavljen na spletni strani Spekter d.o.o.:
Šifra stanovanja

Lokacija stanovanja

1.izbira
2.izbira

Za najem stanovanja izpolnjujem pogoje in uveljavljam naslednje prednosti (obkrožite)
a. MLADA DRUŽINA – za mlado družino se šteje družina, v kateri vsaj en otrok v času prijave
še ni šoloobvezen. Enako velja za enostarševsko družino.

b. DRUŽINE Z OSNOVNOŠOLSKIM OTROKOM – za družino z osnovnošolskim otrokom se šteje
družina z vsaj enim osnovnošolskim otrokom. Enako velja za enostarševsko družino.
c. DRUŽINA – za družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, ki ga je družina dolžna
preživljati. Enako velja za enostarševsko družino.
d. MLADA OSEBA – za mlado osebo se šteje prosilec, če je v letu prijave star do 29 let.
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Poleg prosilca bodo stanovanje za katerega oddajam vlogo uporabljali tudi naslednji uporabniki - člani
mojega gospodinjstva:
Ime in priimek

EMŠO

sorodstveno razmerje

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

V primeru, da ne bom izbran za najem stanovanja, ki se oddaja za prosto oblikovano najemnino mi vplačani
znesek vrnite na račun št.: |_S_|_I_|_5_|_6_| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|, ki je odprt pri banki
____________________________________________

Vlogi prilagam naslednje priloge (obkrožite):
a. potrdilo o državljanstvu (kopija osebne izkaznice ali potnega lista)
b. overjena kopija dovoljenja za stalno bivanje v primeru prijave državljanov držav članic Evropske unije
in ostalih tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v RS
c. potrdilo o plačilu zneska v višini 100,00 EUR za resnost vloge
d. kopija bančne kartice osebnega računa, iz katere je jasno razvidna številka računa na katerega bo družba
vrnila vplačani znesek za resnost vloge
e. kopija dohodninske odločbe ali kopije zadnjih treh plačilnih list vseh zaposlenih članov gospodinjstva
ter dokazila o morebitnih drugih dohodkih
f. veljavno potrdilo o šolanju za dijake in študente
g. vlogi prilagam tudi__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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SPODAJ PODPISANI PROSILEC OZIROMA POLNOLETNI UPORABNIKI STANOVANJA S
PODPISOM NA TEJ VLOGI IZJAVLJAM, DA:
-

-

-

sem seznanjen z vsemi pogoji oddaje najemnih stanovanj, ki jih družba Spekter oddaja za višino
prosto oblikovane najemnine ter se z njimi strinjam in jih v celoti sprejemam;
so vsi podatki, ki jih v prijavi navajam, resnični in ažurni;
bom na poziv družbe Spekter svojo prijavo dopolnil s potrdili, ki jih bo le-ta zahtevala in so
potrebna v postopku uvrstitve med zainteresirane najemnike;
se zavedam in sem seznanjen, da je vsako krivo navajanje neresničnih podatkov v predloženi
prijavi po pravu Republike Slovenije opredeljeno kot kaznivo dejanje;
bom kot prosilec družbo Spekter sprotno pisno obveščal o vseh morebitnih spremembah
podatkov, ki sem jih navedel v prijavi in priloženi dokumentaciji;
izrecno soglašam, dovoljujem in pooblaščam družbo Spekter d. o. o., da v postopku dodelitev
stanovanj v najem, uporablja, obdeluje in hrani osebne podatke, ki so navedeni na tej vlogi do
zaključka izbirnega postopka. Vloge neizbranih prosilcev bo družba uničila v roku sedem
delovnih dni po zaključku postopka izbire. Podatki iz vloge izbranega prosilca sklenitve najemne
pogodbe se hranijo in uporabili za potrebe sklenitve najemne pogodbe.
da sem seznanjen s pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka in izbrisa osebnih podatkov, ki se
nanašajo name in na ožje družinske člane navedene na tej vlogi, v skladu z določbami ZVOP-1
in GDPR;
da sem vse navedene osebne podatke upravljavcu osebnih podatkov posredoval prostovoljno.
dovoljujem, da v postopku dodelitve najemnega stanovanja družba Spekter lahko uporabi tudi naslednje
načine komunikacije:
telefon
SOGLAŠAM / NE SOGLAŠAM (ustrezno obkroži)
elektronska pošta
SOGLAŠAM / NE SOGLAŠAM (ustrezno obkroži)

Kraj in datum: ____________________

PROSILEC : ______________________________ Podpis: ______________________
PARTNER : ______________________________ Podpis: ______________________

POLNOLETNI
UPORABNIK: _____________________________ Podpis: ______________________
POLNOLETNI
UPORABNIK: _____________________________ Podpis: ______________________
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