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ODJAVA UPORABNIKA 
 
Vloga za odjavo uporabnika, ki je skupaj z najemnikom uporabljal stanovanje / dodatek 
k najemni pogodbi 
 
Najemnik:                Naslov:  
________________________________      _______________________________________ 
 
 
Sedanji uporabniki so: 
 
Priimek in ime:                          Sorodstveno razmerje: 
________________________________  ______________________________________       
________________________________  ______________________________________        
________________________________  ______________________________________        
________________________________  ______________________________________       
     
Odjava osebe, ki je skupaj z najemnikom uporabljala stanovanje: 
  
Priimek in ime:               Sorodstveno razmerje: 
________________________________  ______________________________________       
________________________________  ______________________________________        
________________________________  ______________________________________        
________________________________  ______________________________________       
 
Najemnik lahko vlogo poda po pošti na naslov sedeža družbe, osebno na sedež družbe v času uradnih 
ur ali v digitalni obliki na e-poštni naslov nepremicnine@celje.si.  
 
*neobvezen podatek 
 
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo na 
področju varovanja osebnih podatkov. Neobvezne podatke zbiramo in obdelujemo izključno z namenom 
lažje in neposredne komunikacije družbe z najemnikom glede reševanja podane vloge. Najemnik z 
datiranjem in podpisom vloge privoli v obdelavo osebnih podatkov za namen reševanja vloge. Najemnik 
lahko pravice in obseg obdelave njegovih osebnih podatkov preveri pri družbi. 
 
V Celju, dne _______________________ Podpis: ________________________________ 
 
Priloga:  

− Potrdilo upravnega organa o stalnem prebivališču. 
− Dokazilo o razvezi zakonske ali razpadu zunajzakonske skupnosti. 
− Overjena izjava uporabnika o izselitvi iz stanovanja. 
− Priloga 1  
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PRILOGA 1 - k vlogi  za odjavo uporabnika 
 
Obvezno izpolnijo in podpišejo najemnik in vsi polnoletni sedanji/bodoči uporabniki stanovanja 
 

 

 POOBLASTILO 
 
Spodaj podpisani najemnik oz. uporabnik neprofitnega stanovanja, na podlagi 90. člena 
Stanovanjskega zakona (SZ-1) in 30. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v 
najem privolim in dovolim  družbi Nepremičnine Celje d.o.o. pridobivanje, vpogled, prepis, izpis 
ali kopiranje mojih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh 
upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost  na podlagi določb zakona, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja splošni upravni postopek in zakona, ki ureja 
davčni postopek.  
 
Celje, dne ______________________________ 
 
 

Priimek in ime najemnika Naslov Davčna številka Podpis 

        

 
   

Priimek in ime uporabnika Naslov Davčna številka Podpis 
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