VLOGA ZA IZDAJO ODLOČBE O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Ime in priimek investitorja, oz. naziv investitorja
___________________________________________________________________
Naslov, pošta
___________________________________________________________________
Telefon / elektronski naslov
___________________________________________________________________
Datum
___________________________________________________________________
Kot zavezanec za plačilo komunalnega prispevka naprošam Občino Borovnica za
izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka za gradnjo
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
na zemljišču parc. št. _________________________________________ k. o.
______________,

____________________________________________površina

______m².

Datum ___________________

Podpis __________________________

Priloge (označite ustrezno)
Mapna kopija (neobvezno)
Zemljiškoknjižni izpisek (neobvezno)
Projektna dokumentacija (načrt – vodilna mapa)
Potrdilo o stalnem prebivališču (v skladu z zakonom si lahko potrdilo pridobi organ sam)
Po Zakonu o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Ur. l. RS, št. 106/10, 14/2015-ZUUJFO, 84/15-ZZeIP-J, ur. L. RS, št.
32/16) je potrebno za vlogo plačati upravno takso po tarifni št. 1 v višini 4,50 € in po tarifni št. 3 v višini 18,10 €,
torej skupaj 22,60 €. Taksa se lahko plača osebno v sprejemni pisarni (z gotovino ali na TRR: 01205-4050309137
sklic 11 75043-7111002.

Opis storitve in oddaja vloge
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini
komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. S plačilom komunalnega
prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno,
da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja. Zavezanec za plačilo komunalnega
prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje
neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Upravna enota od investitorja ne sme zahtevati, da pred izdajo gradbenega dovoljenja predloži potrdilo o
plačanem komunalnem prispevku, temveč ta podatek pridobi od občine.

Potrebne priloge





Mapna kopija (neobvezno)
Zemljiškoknjižni izpisek (neobvezno)
Projektna dokumentacija (načrt – vodilna mapa)
Potrdilo o stalnem prebivališču (v skladu z zakonom si lahko
potrdilo pridobi organ sam)

Pristojni, dodatne informacije
Vlogo lahko vloži lastnik zemljišča. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik
objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali
spreminja njegovo namembnost.

Upravna taksa in drugi stroški
Po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo,
14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J, 32/16) znaša upravna taksa 22,60 EUR.
Upravno takso se lahko plača:



na sedežu občine z gotovino;
na TRR občine.

Pravna podlaga ▷
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4675

