
    Obrazec – Izjava o spremembi lastništva 

 
 

 

Izjava o spremembi lastništva 
 

Lastnik: 
 

 (ime in priimek ali naziv pravne osebe, ki je lastnik stanovanja ali poslovnega prostora) 

Ulica in ulična št.: 
 

Pošta: 
 

 ( ulica in ulična številka stalnega prebivališča ali sedeža pravne osebe )  ( poštna številka in pošta ) 

Davčna številka:  Transakcijski račun: 
 

 ( davčna številka ali ID za DDV )  ( IBAN / številka transakcijskega računa ) 

Telefon:  E-pošta: 

 

 ( številka telefona ali mobilnega telefona )  ( naslov elektronske pošte ) 

izjavljam, 
da sem na naslovu 

 

( naslov nepremičnine, v kateri je stanovanje ali poslovni prostor ) 

        
lastnik: stanovanja št.  v skupni izmeri:   m2 

   
 poslovnega prostora št.  v skupni izmeri:   m2 

   
 lokala št.  v skupni izmeri:   m2 

   
 

Priloge: 
 
kopija kupoprodajne pogodbe 
  
kopija izpisa iz zemljiške knjige 

  


( Priložite eno od dokazil o pridobljenem lastništvu. ) 


 

 
 
 

Naslov za pošiljanje pošte: 
(če je drugačen od naslova, ki je naveden zgoraj) 
 

Ime in priimek: 
 

  

Ulica: 
 

  

Pošta: 
 

1. Vsako spremembo lastništva bom nemudoma sporočil upravniku. V skladu s predpisi upravnik upošteva spremembe, ki jih je 
posredoval lastnik, z dnem prejema pisnega obvestila. 

2. Dovoljujem obdelavo posredovanih osebnih podatkov. Podatki so posredovani upravniku zgradbe izključno za namene upravljanja 
objekta in v zvezi z obračunom in delitvijo stroškov. Osebni podatki morajo biti obdelani v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkom. 

3. Pooblaščam upravnika, da v primeru neporavnanih obveznosti pridobljene osebne podatke skupaj s ključem delitve stroškov 
posreduje posameznim dobaviteljem, do katerih bi nastale neporavnane obveznosti. 

4. Izjavljam, da so vsi navedeni podatki v tej izjavi točni. 
 
 

Kraj in datum: 
 

 
( navedba kraja in datuma izjave ) 

Ime in priimek: 
 

 
( ime in priimek lastnika ali zastopnika pravne osebe ) 

Podpis: 

 

 ( podpis lastnika ali zastopnika in žig pravne osebe) 

 
 

 

Izjavo pošljite na naslov: 
 

Indoma d.o.o. 

Partizanska cesta 13 A 

SI 2000 Maribor 

 

ali po e-pošti na 

info@indoma.si 
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