Oddati upravniku stavbe:

DOM Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o.
Delpinova ulica 8
5000 Nova Gorica

PRIJAVA ŠTEVILA ALI SPREMEMBE ŠTEVILA UPORABNIKOV
POSAMEZNE ENOTE
Naslov posamezne enote:
(kraj, ulica, poštna št., identifikacijska št. posamezne enote)

1
2

__________________________________________________________________________
Posamezna enota se uporablja kot (ustrezno obkroži):
1. stanovanje, ki ga uporablja lastnik
2. stanovanje, ki je oddano v najem
3. stanovanje, ki je prazno ali se uporablja občasno
4. poslovni prostor
5. poslovni prostor, oddan v najem.
Naslov lastnika posamezne enote:
(kraj, ulica, poštna št., naziv in sedež pravne osebe)

3

__________________________________________________________________________
Lastnik ali najemnik:
(Ime, priimek, naziv in sedež pravne osebe)

4

__________________________________________________________________________

5
Izjavljam, da posamezno enoto od dne __________________

5
_______

dalje uporablja

5
uporabnikov in, da v posamezni enoti biva _______

psov. S svojim

podpisom jamčim za verodostojnost podatkov.
Ta izjava se uporablja za obračun vseh obratovalnih stroškov, ki se delijo v večstanovanjski
stavbi na podlagi merila delitve stroškov po številu uporabnikov.
Datum:

6

____________________________

Podpis lastnika ali najemnika:

6 ____________________________

Izpolnjen obrazec dostavite po pošti, e-pošti, faksu ali osebno na sedež upravnika:
DOM d.o.o., Delpinova ulica 8, 5000 Nova Gorica; e-pošta: dom@siol.net; faks: 05/ 335-19-11.

NAVODILA ZA IZPOLNITEV IN DOSTAVO OBRAZCA
O PRIJAVI ŠTEVILA UPORABNIKOV

Obrazec izpolni lastnik ali najemnik enote.

1

Vpišite NASLOV STAVBE, v kateri se posamezni del nahaja (kraj pošte, ulica, hišna številka in dodatek, poštna številka), ter
IDENTIFIKACIJSKO ŠTEVILO POSAMEZNEGA DELA.

2

Obkrožite VRSTO UPORABE enote.

3

Vpišite NASLOV LASTNIKA (tudi v primeru, da obrazec izpolnjuje najemnik).

4

Vpišite vaše IME IN PRIIMEK / NAZIV IN SEDEŽ (kdor izpolnjuje, tj. lastnik ali najemnik) ter dopišite, ali obrazec
izpolnjujete kot lastnik ali kot najemnik (npr. ''JANEZ NOVAK – NAJEMNIK'').

5

Vpišite DATUM začetka uporabe, ŠTEVILO UPORABNIKOV in ŠTEVILO PSOV.
Za dejanskega uporabnika posamezne enote se šteje oseba, ki enoto uporablja vsaj 15 dni v mesecu.
OPOMBA: Če je posamezna enota prazna ali se uporablja občasno, manj kot 15 dni v mesecu, se šteje da jo uporablja
en uporabnik.

6

Vpišite DATUM izpolnitve obrazca in PODPIŠITE OBRAZEC (brez lastnoročnega podpisa obrazec NI VELJAVEN!).

OBRAZEC DOSTAVITE:
-

po pošti,
v nabiralnik pred našim vhodom ali
v sprejemno pisarno
na: DOM d.o.o., Delpinova ulica 8, 5000 Nova Gorica;
ali

-

po e-pošti (skeniran obrazec) na naslov:

dom@siol.net
ali
-

po faksu na št.:

05/ 335-19-11.

