OBČINA ŠKOFLJICA
Šmarska cesta 3
1291 ŠKOFLJICA

Na podlagi 221. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter Odloka o programu opremljanja
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 9/16, 16/18)
dajem naslednjo:

VLOGO ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA (35108)
PODATKI O VLAGATELJU (lastnik / investitor)
Ime in priimek / naziv pravne osebe:___________________________________________________________
Naslov / sedež:____________________________________________________________________________
Pošta:___________________________________________________________________________________
Kontaktni telefon:__________________________________________________________________________
Elektronska pošta:_________________________________________________________________________
Podatki o zastopniku / pooblaščencu:___________________________________________________________

ZAHTEVA ZA IZDAJO ODLOČBE O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA SE NANAŠA NA (obkrožite):


Pridobivanje gradbenega dovoljenja (novogradnja, legalizacija, prizidava, rekonstrukcija, sprememba
namembnosti, odstranitev,…):
- Vrsta posega:______________________________________________________________________
- Objekt po CC-SI klasifikaciji:__________________________________________________________



Priključitev obstoječega objekta na komunalno opremo (ustrezno obkrožite):
- vodovod

DA

NE

- kanalizacija

DA

NE

PODATKI O OBJEKTU (dopišite):
Naslov (v primeru obstoječega objekta):_________________________________________________________
Številka parcele in katastrska občina:___________________________________________________________
Neto ali bruto tlorisna površina objekta po SIST ISO 9836:___________m2 (podatki iz projektne dokumentacije)

Upravna taksa se poravna v sprejemni pisarni Občine Škofljica ali na TRR Občine Škofljica SI56 01323-5230309131, referenca: SI11
76236-7111002. Potrdilo o plačilu takse priložite vlogi ali pošljite na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si

PRETEKLA VLAGANJA (obkrožite)


DA



NE

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ki je vlagal lastna sredstva v izgradnjo lokalne javne komunalne
opreme na območju Občine Škofljica, lahko ob predložitvi ustreznega dokazila uveljavlja znižanje komunalnega
prispevka za lokalno javno komunalno opremo, na katero se vložek nanaša do višine svojega
nerevaloriziranega vložka. (23. člen Odloka)
OBROČNO PLAČILO (obkrožite)


DA



NE

V primeru priklopa obstoječega objekta na novo vrsto komunalne opreme ali v primeru legalizacije obstoječega
objekta je mogoče obročno plačilo v največ 24 mesečnih obrokih. (21. člen Odloka)
PRILOGE (priloženo obkrožite/ dopišite)


A. Projektna dokumentacija (PGD, DGD, PZI, DNZO, DSN ipd. - Arhitekturni prikaz stavbe oz. Načrt s
področja arhitekture, Lokacijski prikazi).
V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije ali prizidave priložite načrt oz. posnetek obstoječega
objekta –ov .
__________________________________________________________________________________
(navesti: št. dokumentacije, datum, izdelovalec)



B. Načrt izvedbe priključnega komunalnega voda (v primeru priključitve obstoječega objekta na javni
komunalni vod)
__________________________________________________________________________________
(navesti: št. dokumentacije, datum, izdelovalec)



C. V kolikor vlogo vlaga pooblaščenec: pooblastilo



D. Potrdilo o plačilu upravne takse



E. Dokazila o preteklih vlaganjih
__________________________________________________________________________________
(navesti priložena dokazila)



F. Drugo:__________________________________________________________________________

Opomba: V kolikor predložena projektna dokumentacija ne zadostuje za izdajo odločbe, lahko organ zahteva
dodatne priloge, prikaze oz. obrazložitve.

Upravna taksa se poravna v sprejemni pisarni Občine Škofljica ali na TRR Občine Škofljica SI56 01323-5230309131, referenca: SI11
76236-7111002. Potrdilo o plačilu takse priložite vlogi ali pošljite na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si

TAKSA
Upravna taksa po Zakonu 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; ZUT) znaša 22,60 € in predstavlja seštevek:
-

4,50 € za vlogo po taksni tarifi št. 1

-

18,10 € za dovoljenje po taksni tarifi št. 3.

V primeru, če se izda odločba ali sklep na zahtevo več oseb, je potrebno takso po tar. št. 3 plačati tolikokrat,
kolikor je oseb, katerim se odločba ali sklep vroči.

Datum:______________________

Podpis vlagatelja/pooblaščenca:_________________________

Upravna taksa se poravna v sprejemni pisarni Občine Škofljica ali na TRR Občine Škofljica SI56 01323-5230309131, referenca: SI11
76236-7111002. Potrdilo o plačilu takse priložite vlogi ali pošljite na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si

