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VLOGA ZA NAJEM SLUŽBENEGA STANOVANJA 
 
Ime in priimek oz. pravna oseba:                  
_________________________________________________________________________ 
 
* Telefonska številka:                                    * E – poštni naslov: 
________________________________      _______________________________________ 
 
Stalno prebivališče:    Začasno prebivališče:    

________________________________ _______________________________________ 
 

Skupaj s prosilcem bodo stanovanje uporabljali: 
 
Ime in priimek:               Sorodstveno razmerje: 
 
________________________________ _______________________________________ 
 
________________________________ _______________________________________ 
 
________________________________ _______________________________________   
 
 

Službeno stanovanje želim najeti, ker sem (ustrezno obkroži): 

1) delavec v občinski upravi, v javnem zavodu,  javnem podjetju, ali v gospodarski družbi, 
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje;   

2) znanstveno raziskovalni delavec, ki je zaposlen na območju Mestne občine Celje in je moje 
delovanje v interesu Mestne občine Celje;   

3) samozaposlen v kulturi, ki ustvarja na območju Mestne občine Celje in je moje delovanje 
v interesu Mestne občine Celje;   

4) športnik s pridobljenim statusom vrhunskega športnika oziroma statusom kategoriziranega 
športnika, poklicni športnik ali zasebni športni delavec včlanjen v športno organizacijo na 
območju Mestne občine Celje in je moje delovanje v interesu Mestne občine Celje;   

5) delavec, ki je zaposleni pri pravni osebi s sedežem na območju Mestne občine Celje in je 
moja zaposlitev v interesu Mestne občine Celje 

6) pravna oseba s sedežem na območju Mestne občine Celje, ki potrebuje službeno 
stanovanje za svoje zaposlene, ki izpolnjujejo pogoje iz  3. in 4. člena Pravilnika o oddaji 
službenih stanovanj v najem,  kadar je njihova zaposlitev v interesu Mestne občine Celje.  

Naziv in sedež pravne osebe:________________________________________________ 
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Vloga predstavlja informativno zbiranje interesa upravičencev do najema službenih stanovanj 
v skladu s Pravilnikom o oddaji službenih stanovanj, objavljen na spletni strani družbe 
Nepremičnine Celje d.o.o. www.nepremicnine-celje.si. Razpis za oddajo službenih stanovanj 
je, glede na razpoložljivost stanovanj, praviloma objavljen enkrat letno na spletni strani družbe 
Nepremičnine Celje d.o.o. www.nepremicnine-celje.si in spletni strani Mestne občine Celje 
https://moc.celje.si/.  O datumu razpisa vas bomo obvestili po elektronski pošti. 
 
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. Vlagatelj z 
datiranjem in podpisom vloge privoli v obdelavo osebnih podatkov za namen reševanja vloge. Vlagatelj 
lahko pravice in obseg obdelave njegovih osebnih podatkov preveri pri družbi.  
 
V Celju, dne _______________________ Podpis: ________________________________ 
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