Občinska uprava
Urad za prostor
in razvoj

Mestna občina Novo mesto

Seidlova cesta I
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 202
F: 07 39 39 208
mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

VLOGA
za vpis v register upravnikov
Vlagatelj:

Ime in priimek / naziv pravne osebe

Naslov / sedež in pošta

Zastopnik / pooblaščenec

Naslov zastopnika / pooblaščenca

Kontaktni telefon, e-pošta

Spodaj p o d p isa ni______________________________________________________________ , ki zastopam
_____________________________________________ , predlagam vpis / izbris / spremembo (ustrezno
obkroži) registrskih podatkov upravnika večstanovanjske stavbe z ID oznako iz katastra stavb
, na naslovu____________________________ , v k ra ju _________________________________ .
Podpisani izjavljam, da s svojim podpisom jam čim za resničnost vseh v vlogi in prilogah navedenih
podatkov.
Datum:
Žig
(za pravne osebe)

Podpis vlagatelja
(zastopnika/pooblaščenca)

PRILOGE:
1. pogodba o opravljanju upravniških sto rite v z d n e ___________, skle nje na z _____________________ (original na
vp o g le d in kopija),
2. sezn am etažnih la stn iko v s solastniškim i deleži,
3. soglasja etažnih lastnikov, katerih solastniški delež predstavlja ve č kot polovico eta žne lastnine v
ve čsta n o va n jski stavbi,
4. do kazilo o izp oln je van ju po g o je v za op ravljan je de ja vnosti up ravljan ja z neprem ičninam i,
5. sklep o vpisu v sodni reg ister ali statut skup no sti lastnikov, ka d a r pre dlaga vp is p re dse dnik skup no sti lastnikov,
6. dokazilo o pravilno podani od po ved i prejšnjem u upravniku (original na vp o g le d in kopija, za vpis novega in
izbris starega upravnika iz registra).

UPRAVNA TAKSA:
Upravna taksa se zaračuna po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
106/2010 - UPB, 14/2015 - ZUUJFO, 84/2015 - ZZelP-J in 32/2016) v višini 22,60 €.
Št. dokumenta 021-6/2015-13, izdaja 2, veljavno od 28. 12. 2016
ID takse 300 in 302
Elektronsko plačilo upravne takse na TRR: SI56-0128-5485-0309-128, BIC banke: BSLJSI2X,
sklic: 11-75850-7111002-35220000

Stran 1 od 1

