
DB SCHENKERmove

Schenker d.d., Slovenija

Nasveti ob zasebni selitvi

Od A do Ž



Stara oblačila / kosovni odpadki / posebni odpadki
Temeljito premislite, česa po selitvi ne boste več potrebovali. S tem boste prihranili na stroških selitve. Pri lokalnih organih se 
pozanimajte, kakšne možnosti reciklaže obstajajo.

Selitev v tujino
Vizum: na konzulatu države, v katero se selite, zaprosite za vizum zase in za svojo družino, če je potrebno.
Cepljenje: Pred selitvijo v tujino je priporočljivo opraviti splošni pregled. Družinski zdravnik bo poskrbel za potrebna cepljenja
in po potrebi predpisal zdravila.
Carinska vprašanja: Obvestimo vas o uvoznih predpisih za vaš avto, električne naprave, dragocenosti, hišne ljubljenčke, 
rastline itd.
Zdravstveno zavarovanje: Za pregled možnih storitev se obrnite na ustrezno zdravstveno organizacijo.
Potni list: Pred selitvijo preverite, ali so vaši dokumenti še vedno veljavni.
Delovno dovoljenje: delovno dovoljenje pridobite pri novem delodajalcu.
Zavarovanje: Pogovorite se z nami o transportnem zavarovanju.
Skladiščenje: Če nekaterih predmetov ne morete ali ne želite vzeti s seboj, jih lahko začasno shranite pri nas v skladišču.
Vračilo DDV: Nakupi, opravljeni pred selitvijo, so v nekaterih primerih lahko oproščeni plačila DDV. Za več informacij nas
prosim kontaktirajte.

Računi
Vsa prejeta potrdila in račune, povezane s selitvijo, shranite za potrebe morebitnih povračil stroškov.
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Selitev v nov dom
Razmislite, kako bi radi opremili svoj novi dom.

Obleke/zavese/preproge
Očistite obleke, zavese in preproge še pred selitvijo.

Planirajte hišniška opravila (vodovodne, električarske storitve, ipd.)
Določite termine za posamezna dela.

Pravna in formalna vprašanja
Posvetujte se  o vseh pravnih in formalnih vprašanjih (najemne pogodbe, bančni računi in depoziti, plačila računov,  manjša
popravila, ipd., )

Prenove
Podrobno določite, katera obnovitvena dela je potrebno opraviti pred predajo starega doma.

Zamrznjeno in pokvarljivo blago
Pred selitvijo skrbno planirajte zalogo hrane in porabite zaloge iz zamrzovalne skrinje.
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Načrtovanje zadnjega dne selitve

Na zadnji dan ne pozabite:

− Urediti varstva otrok.
− Obvestiti hišnika, da bo lahko na primer zagotovil uporabo dvigala.
− Obvestiti sosedov, da bodo seznanjeni o morebitnih motnjah.
− Ločiti odpadke od selitvenega blaga.
− Osebne stvari: Stvari, ki jih potrebujete na dan selitve, je treba zapakirati ločeno: ključi, oblačila, osebna higiena in brisače, 

medicinske potrebščine, igrače, hrana za hišne ljubljenčke, čistilna oprema itd.
− Vse dragocenosti zapakirajte ločeno v osebno prtljago.
− Na dan selitve imejte pripravljeno ročno orodje, kot je kladivo, klešče, izvijač in drugo orodje.
− Velikim rastlinam priskrbite oporo in jih pred selitvijo še enkrat dobro zalijte (razen kadar obstaja nevarnost zmrzali).
− Pravočanso odtalite in očistite hladilnik ter zamrzovalno skrinjo

Dopust za selitev
Na dan selitve koristite dopust, za katerega se v naprej dogovorite z delodajalcem.
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Obvestilo o spremembi naslova
Ne pozabite poslati potrebnih obvestil o spremembi naslova:
− Šola/vrtec
− Telefonski operater
− Dobavitelj električne energije in komunalnih storitev
− Pošta
− Banka 
− Zavarovalnica
− Upravna enota
− Davčni urad
− Zavod za zaposlovanje
− Časopisna hiša
− Klubi in združenja

Prodaja in primopredaja
Pogovorite se s svojim najemodajalcem ali novim najemnikom o nakupu opreme, kot so vgrajene kuhinje, talne obloge, 
razsvetljava ter ostala oprema. Ugotovite, ali želite kaj prevzeti od prejšnjega najemnika v vašem novem domu.
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