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VLOGA ZA IZDAJO ODLOČBE 
 O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
Na podlagi 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ((Ur.l. RS, št. 33/2007, 108/09) v nadaljevanju:        
ZPNačrt), prosim za izdajo Odločbe o odmeri komunalnega prispevka, ki je plačilo dela stroškov gradnje 
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini: 

 

1. PODATKI O INVESTITORJU / LASTNIKU OBJEKTA (zavezanec za plačilo):  

Ime in priimek: 

Naslov: 

Pošta: 

Telefonska številka, e-naslov: 
 

2. PODATKI O POOBLAŠČENCU (obvezno priložiti pooblastilo):  

Ime in priimek: 

Naslov: 

Pošta: 

Telefonska številka, e-naslov: 
 

3. PODATKI O PROJEKTANTU / PODJETJE:  

Ime in priimek / naziv podjetja: 

Naslov: 

Pošta: 

Telefonska številka, e-naslov: 
 

4. VRSTA IN IDENTIFIKACIJA NAMERAVANEGA POSEGA: 

Vrsta posega: 
(novogradnja, legalizacija, prizidava, nadzidava, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja…) 
 

Parcelna(e) številka(e): 

Katasterska občina: 

Krajevna skupnost: 
 

5. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA, če je vrsta posega novogradnja, 
legalizacija - (obvezno izpolni odgovorni projektant) 
 

5.1. Površina gradbene parcele:                                    m2 
(se določi v skladu s 5. odstavkom 127. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 
101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) v nadaljevanju: ZGO-1) 

 

5.2. Neto tlorisna površina objekta:                                 m2 
(se določi v skladu s standardom SIST ISO 9836:2011 oz. v skladu z 207. členom ZGO-1) 

 

5.3. Namembnost objekta: 
(se določi v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega 
pomena – CC-SI (Ur. l. RS, št. 33/03) oz. 8. člena Odloka o komunalnem prispevku v Občini Brezovica (Ur. l. RS, št. 
9/2017) v nadaljevanju: Odlok) 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4675
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2002-01-5387
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2002-01-5387
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5718
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0453/odlok-o-komunalnem-prispevku-v-obcini-brezovica?h=brezovica
https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=brezovica
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6. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA, če je vrsta posega nadomestna gradnja, 
dozidava, nadzidava, rekonstrukcija in/ali sprememba namembnosti - (obvezno izpolni odgovorni 
projektant)   

 
6.1. Pred spremembo oziroma za OBSTOJEČE STANJE 

6.1.1. Površina gradbene parcele:                                   m2 
(se določi v skladu s 5. odstavkom 127. člena ZGO-1) 

 

6.1.2. Neto tlorisna površina in klasifikacija objekta CC-SI:  
                          m2,  
(se določi v skladu s standardom SIST ISO 9836:2011 oz. v skladu z 207. členom ZGO-1 ter z 80. členom ZPNačrt) 

 
6.2. Po spremembi oziroma za NOVO STANJE 

6.2.1. Površina gradbene parcele:                                   m2 
(se določi v skladu s 5. odstavkom 127. člena ZGO-1) 

 

6.2.2. Neto tlorisna površina in klasifikacija objekta CC-SI: 
                          m2,  
(se določi v skladu s standardom SIST ISO 9836:2011 oz. v skladu z 207. členom ZGO-1 ter z 80. členom ZPNačrt) 

 

7.   PRILOGE 

7.1. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD (obvezna priloga) 

   Številka:                             Datum:                          Izdelal: 
 

7.2. Dokazilo o poravnani upravni taksi v višini 22,60 EUR (obvezna priloga) 

Taksa v višini 22,60 EUR se mora poravnati na račun Občine Brezovica številka SI56 0120 8408 
0309 150, sklic SI11 75078-7111002-11 – »plačilo upravne takse«. 

 

Datum poravnave upravne takse: 
 
 

(Skladno z Zakonom o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 42/07 - ZUT-UPB3) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona 
o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 88/2010, 32/2016 – ZUT-I) se upravna taksa za podan zahtevek zaračuna po tar. št. 1 v 
višini 4,50 EUR, za izdajo odločbe pa se obračuna po tar. št. 3 v višini 18,10 EUR in se skladno z 2. odstavkom 5. člena  
ZUT-I plača ob vložitvi zahteve za izdajo odločbe, kar skupaj znaša 22,60 EUR.) 
 

7.3. Dokazila o minulih vlaganjih (v skladu z 21. členom Odloka): DA           NE 

         
 

7.4. Ostale priloge: DA           NE 

 

8. Po pravnomočnosti odločbe PGD vrniti investitorju oz. pooblaščencu: DA           NE 

9.   OPOMBE 

 
 
 
 

 
 
(kraj in datum)     
        ________________________________________________________ 

(lastnoročni podpis investitorja / lastnika objekta) 

 
_________________________________________________________ 
(lastnoročni podpis pooblaščenca) 

____________________________________ 
(lastnoročni podpis in žig odgovornega projektanta)   

 
 
Podpisniki izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in usklajeni s projektno dokumentacijo, za kar kazensko in materialno 
odgovarjamo. V primeru odkritja neskladnosti med projektom in vpisanimi podatki na tej vlogi, bo upravni organ ravnal v 
skladu s Kodeksom poklicne etike arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev (Ur. l. RS, št. 6/05). 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2002-01-5387
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2002-01-5387
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2002-01-5387
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2002-01-5387
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4675
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4675
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0453/odlok-o-komunalnem-prispevku-v-obcini-brezovica?h=brezovica
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2146
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7114
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG2204
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