
 

 

 
 
 

PRILOGA 2 – RAZPIS ZA DODELITEV OSKRBOVANIH STANOVANJ V NAJEM 
STANOVANJSKA SOSESKA DEČKOVO NASELJE – DN 10 

 
POROŠTVENA IZJAVA – IZJAVA OSEBE, KI BO (DO) PLAČEVALA 
NAJEMNINO IN OBRATOVALNE STROŠKE 
 
IME IN PRIIMEK (DO)PLAČNIKA:  
____________________________________________________________________________ 
 
DAVČNA ŠTEVILKA: 
____________________________________________________________________________________ 
 
STALNO PREBIVALIŠČE: 
____________________________________________________________________________ 
 
ŠT. TELEFONA: 
____________________________________________________________________________ 
 

Nepreklicno se zavezujem, da bom  (do)plačeval najemnino in obratovalne stroške za prosilca: 
_____________________________________________,  s katerim imam sorodstveno (ali 
drugo) razmerje ______________________________________________________________. 
 
 
1. Seznanjen(a) sem, da znašajo ocenjeni mesečni stroški: 

- najemnine od 260 do 320 EUR1 

- ocenjeni obratovalni stroški med 120 do 190 EUR2  

2. Obvezujem se, da bom zg. navedene obveznosti skupaj z zamudnimi obrestmi 
poravnal(a) najkasneje v 15 dneh po prejemu pisnega opomina za plačilo, v nasprotnem 
primeru pa izrecno dovoljujem izplačevalcu mojih dohodkov, da mi na zahtevo in v korist 
Nepremičnine Celje d.o.o. odtegne zahtevani znesek (znesek iz opomina). 

 
3. Zavezujem se, da bom Nepremičninam Celje d.o.o., Miklošičeva 1, 3000 Celje, pisno 

sporočil(a) vsako spremembo svojih osebnih podatkov, ki bi utegnili vplivati na mojo 
obveznost po tej izjavi. Izrecno soglašam, da v primeru neizpolnjevanja te obveznosti 
Nepremičnine Celje d.o.o.. (ali od njega pooblaščena oseba) sam poizveduje o 
podatkih, navedenih v tej izjavi. 

 
 

 
1 Najemnina se usklajuje enkrat letno v skladu z veljavnimi pravili družbe – z rastjo cen življenjskih 
potrebščin.   
2 Dejanski obratovalni stroški, ki jih bo plačeval najemnik poleg najemnine, so lahko drugačni zaradi 
spremembe cen dobaviteljev ali porabljene količine energentov in storitev. Vsako stanovanje bo 
opremljeno z merilci za porabo električne energije, vode in ogrevanja. Ocenjeni stroški so informativni in 
se lahko spreminjajo.  
 



 

 

 
 

To izjavo podajam in podpisujem prostovoljno in se zavedam svojih obveznosti in morebitnih 

posledic. 

 
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke skladno z veljavno 
zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov. Podatke zbiramo in obdelujemo izključno 
z namenom reševanja podane vloge. Podpisnik z datiranjem in podpisom obrazca privoli v 
obdelavo osebnih podatkov za namen reševanja vloge. Podpisnik lahko pravice in obseg 
obdelave njegovih osebnih podatkov preveri pri družbi. 
 
 

 
V /na __________________, dne ___________________    Podpis:______________________ 
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