
  
 

Nepremičnine Celje, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje. Predsednik nadzornega sveta je mag. 
Marko Zidanšek. Št. registracijskega vpisa:1/07139/00 Okrožno sodišče v Celju. Osnovni kapital 41.717.079,00 EUR. MŠ:1468952. ID za DDV:SI36092215. 
Transakcijski računi: A BANKA d.d. – SI56 0510 0801 4765 041, Deželna banka – SI56 3500 1000 0060 343, NLB – SI56 0254 3025 7265 670. 
 
 
 
 

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA LASTNIKA ZA POSEGE NAJEMNIKA V 
STANOVANJU 
 
Najemnik/ca:                Naslov:  
________________________________      _______________________________________ 
 
Stanovanje številka:    Nadstropje:  
________________________________      _______________________________________ 
 
* Telefonska številka:                                    * E – poštni naslov: 
________________________________      _______________________________________ 
 
Spodaj podpisani/a najemnik/ca prosim za izdajo soglasja za poseg (ustrezno obkroži): 
a)  v stanovanju družbe Nepremičnine Celje d.o.o. ali 
b)  na skupnih delih in napravah stavbe 
 
Kratek opis posega: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Obvezni prilogi: 

- skica stanovanja ali stavbe z označenimi posegi in  
- ponudba/predračun izvajalca s točno specifikacijo za izvedbo del. 

 
Obvezna izbira - možnosti v zvezi z nameravanim posegom najemnika (ustrezno obkroži): 
a)  predmet najema bom ob njegovi vrnitvi vzpostavil/a v prejšnje stanje; 
b)  odpovedujem se povrnitvi lastnih vlaganj za posege po tej vlogi: 
c)  pričakujem povrnitev neamortiziranega dela lastnih vlaganj po tej vlogi ob izselitvi. 
 
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: ________________________________ 
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