
 
OBRAZEC:  
VLOGA ZA OBROČNO ODPLAČEVANJE 
ZAPADLIH OBVEZNOSTI 
 

 

  

 
 
IME IN PRIIMEK: _________________________________________________________________ 
 
NASLOV: _______________________________________________________________________ 
 
TEL. ŠTEVILKA: _____________________  E-MAIL: _________________________________ 
 
 
Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. 
Mestni trg 12 
3210 Slovenske Konjice 
 
 
ZADEVA:    VLOGA ZA OBROČNO ODPLAČEVANJE ZAPADLIH OBVEZNOSTI  
 
» Spodaj podpisani/a izrecno dovoljujem Stanovanjskemu podjetju Konjice d.o.o., Mestni trg 12, 3210 
Slovenske Konjice, matična št. 5968526000, da vpisane osebne podatke uporabi in obdeluje za namene 
navedene v vlogi. Seznanjen/a sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do 
popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter prenosljivosti podatkov, kakor jih ureja in 
zakonodaja o varstvu osebnih podatkov. « 
 
Podpisani/a lastnik/ca, najemnik/ca: 
 
__________________________________________________________________________________ 

IME IN PRIIMEK, NASLOV 

 
prosim, da mi omogočite obročno odplačilo zapadlih obveznosti (iz naslova stroškov/lastništva 
stanovanja/poslovnega prostora/najemnega razmerja stanovanja/poslovnega prostora), 
 
ki po mojih podakih znašajo na dan _____________________ skupno _______________ EUR. 
 
Z namenom poplačila vseh mojih zapadlih obveznosti podajam naslednji predlog: 
 
poleg plačevanja tekočih mesečnih obveznosti se zavezujem, da bom zapadle obveznosti odplačeval/a: 
OBKROŽI       
  

• v znesku v višini ____________________ EUR mesečno 
ZNESEK       

• zapadle obveznosti bom poravnal/a v _______________ zaporednih mesečnih obrokih 
      ŠTEVILO OBROKOV 

 

• celotni dolg bom poravnal/a najkasnje do _________________________ 
DATUM 

 

 
Mesečne obroke bom poravnal/a do ______. v mesecu. 

                    DAN 

 
S podpisom te vloge izjavljam, da sem bil/a seznanjen/a, da Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., nima 
pristojnosti in finančnih sredstev za reševanje socialne stiske, zato sem bil/a za pomoč napoten/a na 
druge pristojne insitucije (CSD, lokalna skupnost).  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
V kolikor se dogovora ne bom držal/a in v navedenem roku poplačal/a zapadlih obveznosti, bo 
Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. skladno z določbami stanovanjsko in druge zakonodaje pričelo s 
postopki zoper dolžnika (odpoved najemne pogodbe, izselitev in izročitev stanovanja ter izterjava 
dolga po sodni poti). 
 
 
Opomba (navedba razlogov, zaradi katerih so odprte zapadle obveznosti): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
V ___________________, dne _________________   
 
        Podpis: ____________________ 
 
 
PRAVNI POUK: 
Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. ni zavezano ugoditi predlogu dolžnika v predmetni vlogi, saj vsako vlogo obravnava z upoštevanjem 
predhodnega izpolnjevanja obveznosi s strani dolžnika skladno z veljavno zakonodajo in soglasjem lastnika. Dolžnik bo o morebitnih drugih 
obstoječih možnostih reševanja vloge obveščen pisno, po elektronski pošti ali na kak drug komunikacijski način. Komunikacija bo s strani 
Stanovanjskega podjetje Konjice d.o.o. evidentirana skladno z veljavno zakonodajo in upoštevajoč varstvo osebnih podatkov. V kolikor bo 
vlogo podal najemnik, bo stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., o predlogu obvestilo tudi lastnika. 
 


