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JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO STANOVANJ (TRŽNA STANOVANJA) 
objavljen 5. 8. 2022 

VLOGA 

1 PROSILEC  

Ime in priimek:  Datum rojstva:  

________________________________     ________________________________________ 

Telefonska številka:         E – poštni naslov: 

________________________________    _______________________________________ 

Stalno prebivališče:  Št. bančnega računa : 

________________________________ _______________________________________ 

2 OSEBA, KI BO SKUPAJ S PROSILCEM UPORABLJALA STANOVANJE - UPORABNIK 

Ime in priimek:                         Sorodstveno razmerje : 

________________________________     ________________________________________ 

________________________________    _______________________________________ 

________________________________     ________________________________________ 

________________________________    _______________________________________ 

3 IZJAVA PROSILCA 

1) Izjavljam, da ni bila meni ali uporabniku stanovanja iz krivdnih razlogov odpovedana
najemna pogodba za stanovanje v lasti najemodajalca iz razlogov, navedenih v
Stanovanjskem zakonu SZ-1.

2) Izjavljam, da nisem v postopku osebnega stečaja.

Stanovanje, ki ga želim najeti (vpišite naslov)______________________________________



2 

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 lažje in neposredne komunikacije družbe s prosilcem glede reševanja 
podane vloge. Prosilec z datiranjem in podpisom vloge privoli v obdelavo osebnih podatkov za 
namen reševanja vloge. Prosilec lahko pravice in obseg obdelave njegovih osebnih podatkov 
preveri pri družbi. 

Z lastnoročnim podpisom jamčim za pravilnost navedenih podatkov v vlogi. 

Podpis: Kraj in datum: 

___________________________ _________________________________ 

Obvezne priloge: 

1) Potrdilo o državljanstvu.
2) Potrdilo o stalnem prebivališču.
3) Potrdilo o plačani varščini za resnost ponudbe.
4) Za zaposlene pri delodajalcu Potrdilo delodajalca – (izpolnjen obrazec 1).
5) Za samozaposlene Potrdilo FURS o neto in bruto zavarovalnih osnovah za zadnje tri

mesece ali Potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih, ki ni starejše od kot mesec dni.

Prosilec mora znotraj razpisnega roka na transakcijski račun najemodajalca št. SI 56 3500 1000 0060 
343 , voden pri BKS BANK AG , s pripisom namena plačila »Varščina  – 5. 8. 2022« plačati  varščino 
za resnost ponudbe v višini 1 najemnine – za stanovanje za katerega oddaja vlogo. Varščina za resnost 
ponudbe se ne obrestuje. Prosilci morajo varščino za resnost ponudbe plačati najkasneje do 2. 9. 2022. 
Če prosilec varščine za resnost ponudbe ne bo plačal v roku iz prejšnjega odstavka oz. do roka ne bo 
predložil potrdila o plačani varščini, najemodajalec njegove vloge ne bo obravnaval in bo izločena iz 
nadaljnjega postopka. Vplačana varščina za resnost ponudbe se izbranemu prosilcu všteje v plačilo 
varščine za najem. Neizbranim prosilcem bo vplačana varščina za resnost ponudbe vrnjena v roku 30 
dni po zaključku razpisa na transakcijski račun, ki ga bo prosilec navedel v prijavi na razpis.   

Vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami pošljite priporočeno po pošti ali dostavite v 
tajništvo družbe (v času uradnih ur) na naslov Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva 
ulica 1, 3000 Celje, s pripisom: »Razpis za oddajo stanovanj  – 5. 8. 2022 «.  

Vse popolne vloge morajo prispeti, neglede na pošiljanje, do 2. 9. 2022 do 11. ure. 
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