VLOGA ZA IZDAJO ODLOČBE O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKAi
1. INVESTITOR
Ime in priimek ali naziv družbe:
Naslov ali sedež družbe:
Telefon/elektronski naslov:
2. POOBLAŠČENEC
(podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec)

Ime in priimek ali naziv družbe:
Naslov ali sedež družbe:
Telefon/elektronski naslov:

3. VRSTA IN IDENTIFIKACIJA NAMERAVANEGA POSEGA
(vpišite ali gre za novogradnjo, legalizacijo, prizidavo, nadzidavo, prenovo, nadstrešek,
spremembo namembnosti, priključevanje na novo komunalno infrastrukturo, …)

Katastrska občina:
Številka zemljiške parcele/parcel:

Velikost parcele (m2):
(podatki iz DGD projekta)

Neto tlorisna površina objekta (m2):
(podatki iz DGD projekta)
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4. PODATKI O OBSTOJEČIH OBJEKTIH
V primeru da gre priključevanje obstoječega objekta na komunalno infrastrukturo opišite sedanje
stanje in priložite načrt oziroma posnetek obstoječega objekta s prikazom neto tlorisnih površin in
gradbeno dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje.

5. OBRAVNAVANI OBJEKT BO PRIKLJUČEN OZIROMA BO LAHKO KORISTIL
NASLEDNJE KOMUNALNE OBJEKTE IN NAPRAVE
(ustrezno označite z X)

 Vodovod

 Kanalizacija

 Plinovod

 Cesta

 Daljinsko ogrevanje

 Javne odprte in zelene površine

 Ravnanje z odpadki

6. PODATKI O VLAGANJIH V IZGRADNJO KOMUNALNE JAVNE
INFRASTRUKTURE
V primeru, da ste zaradi nameravanega posega že financirali oz. sofinancirali izgradnjo komunalne
infrastrukture, to opišite in predložite ustrezno dokumentacijo (projekti, pogodbe, računi, potrdila,…)

Datum:______________________

žig
(za pravne osebe)

_____________________________
(podpis vlagatelja)

PRILOGE:
 Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja – DGD
 Pooblastilo (če zahteve ne vlaga investitor)
UPRAVNA TAKSA: Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) se plača upravna taksa po tarifni številki
1 in 3, v višini 22,60 EUR.
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Pravna podlaga: Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP,
43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15– ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in Odlok o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Polzela (Polzelan,
poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 6/14, 3/15 in 2/17)
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