Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Stanovanjska raba
Podatki o delu stavbe
11 - Številka stavbe:

OBVEZNO IZPOLNITI

10 - Šifra k.o.:

12 - Št. dela stavbe:

16 - Stanovanje nima naslova:
Naslov stanovanja (občina, naselje, ulica, HŠ/dod.HŠ):

17 - Številka stanovanja:

VPIŠITE SAMO PODATKE, KI JIH SPREMINJATE ALI DODAJATE!
18 - EMŠO ali MŠ upravnika
20 - Ali se stanovanje nahaja v dveh ali več etažah?
21 - Lega dela stavbe v stavbi

[Obkrožite samo en odgovor!]

2 - pritličje

1 - klet

22 - Kuhinja?

da ne

3 - nadstropje

[Če ste obkrožili nadstropje, vpišite še številko nadstropja!]

številka

4 - mansarda

5 - drugo

da ne

23 - Kopalnica?

da ne

24 - Stranišče?

da ne

26 - Število sob
27 - Leto obnove oken
28 - Leto obnove instalacij
32 - Ali se stanovanje uporablja v počitniške namene?

da ne

34 - Parkirni prostor in število parkirnih mest
[Možno je več odgovorov. Ustrezne odgovore obkrožite! Pri odgovorih 1, 2 in 3 vpišite število parkirnih mest!]
1 - samostojna
3 - parkirno

zaklenjena garaža,

park. mest

mesto na prostem zagotovljeno,

35 - Ali se v stanovanju opravlja dejavnost?

park. mest

2 - parkirno

mesto v stavbi,

4 - parkirno

mesto ni zagotovljeno

park. mest

da ne

[Obkrožite da ali ne! Če ste obkrožili da, vpišite tudi število sob in površino, namenjeno za opravljanje dejavnosti, v m2 na eno decimalko!]

Število sob za opravljanje dejavnosti
Površina, namenjena za opravljanje dejavnosti
41 - Klima?

da ne

43 - Višina etaže
54 - Dvigalo?

m2

m
da ne

83 - Podatki o osebi, ki je posredovala podatke :
Priimek / naziv:
Ime:
Datum
izpolnjevanja:

Podpis:
Dan

Mesec

Leto

Obrazec Stanovanjska raba je vprašalnik po 103. členu Zakona o evidentiranju nepremičnin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006 in nasl.)

