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UPRAVNIK

_____________________________________
NASLOV s hišno in poštno številko
_________________________________________________

ZAKONIT ZASTOPNIK ALI POOBLAŠČENEC

_____________________________________
TELEFONSKA ŠTEVILKA, e-NASLOV

MESTNA OBČINA MARIBOR
Urad za gospodarske dejavnosti
Služba za stanovanjske zadeve
Ulica heroja Staneta 1
2000 MARIBOR
Zadeva: VLOGA ZA VPIS V REGISTER UPRAVNIKOV VEČSTANOVANJSKIH STAVB
Kot upravnik* / predsednik skupnosti lastnikov* podajamo vlogo za vpis* / izbris*
upravnika v register upravnikov stavb za večstanovanjsko stavbo na naslovu:
__________________________________________________________________________
(ulica, hišna št., kraj, poštna št.)

(k.o., parcelna št., vložna št., identifikacijska št. stavbe)

Datum: _________________

________________________
(podpis / žig pravne osebe)

Priloge*:
1. Pogodba o opravljanju upravniških storitev (original na vpogled in kopija)
2. Originalno dokazilo o pravilno podani odpovedi prejšnjemu upravniku
3. Sklep o vpisu v sodni register in statut skupnosti lastnikov, kadar predlaga vpis skupnost
lastnikov
4. Seznam etažnih lastnikov s solastniškimi deleži
5. Soglasja etažnih lastnikov, katerih solastniški delež predstavlja več kot polovico etažne
lastnine v večstanovanjski stavbi
6. Potrdilo o plačilu upravne takse na TRR Mestne občine Maribor, št. SI56 0127 0470
0309 160, sklic na št. SI11 75698-7111002; namen nakazila: plačilo upravne takse, koda
namena: OTHR, po 1. in 3. točki ZUT (vloga je 4,50€ in odločba je 18,10€), ki znaša:
- 22,60 €, če je vloga v fizični obliki ali
- 18,10 €, če je vložena elektronska vloga, podpisana z varnim elektronskim podpisom
ali
- brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.
Vloga se pošlje po pošti, elektronski pošti ali odda v sobi 14/pritličje na Mestni občini Maribor.
* ustrezno obkrožite
Mestna občina Maribor obdeluje osebne podatke v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR),
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS) ter drugo relevantno
zakonodajo, ki daje občini pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Politika varstva osebnih podatkov je
objavljena na spletni strani http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2111 ter na sedežu Mestne občine Maribor.
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