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Tržaška 390, 1351 Brezovica 

tel: 01 - 360 17 70 

                    fax: 01 - 360 17 71 

 www.brezovica.si                                                                     

info@brezovica.si  

 
 
 
Investitor: ……………………………………………………………………………… 

(ime in priimek oz. naziv) 
 

Naslov: ……………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………………………………… 

 
Pooblaščenec: ……………………………………………………………………………… 

(ime in priimek oz. naziv) 
Obvezno priložiti pooblastilo 

Naslov: ……………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………………………………… 

 
 
 

ZAHTEVEK ZA IZDAJO ODLOČBE O KOMUNALNEM PRISPEVKU 
 
 
V skladu s 226. členom Zakona o urejanju prostora – ZureP-3 (Ur. list RS, št. 199/2021) vlagam(o) zahtevek 
za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka. 
 
 
VRSTA IN IDENTIFIKACIJA NAMERAVANEGA POSEGA: 
 
Vrsta posega:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Vpišite, ali gre za novogradnjo, legalizacijo, prizidavo, nadzidavo, prenovo, spremembo namembnosti …) 
 
– parcelna številka: ……………………….……………………………………………………………………………………………. 
 
– katastrska občina:  ………………………………….….…………………………………………………………………………… 
 
– naselje, ulica in hišna številka:  ………………………….…………………………………………………………………….. 
 
 
PODATKI O OBSTOJEČIH OBJEKTIH: 
 
V primeru, da gre za nadomestno gradnjo, prizidavo ali nadzidavo osebnih podatkovišite sedanje stanje in 
priložite načrt oz. posnetek obstoječega objekta -ov. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 



PRILOGE: 
 
 pooblastilo (če vlogo poda pooblaščenec) 

 projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s pripadajočo dokumentacijo 

 dokazila o vlaganjih v izgradnjo javne komunalne infrastukture 

 potrdilo o plačilu upravne takse  

 

 

Skladno z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – 
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) 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 ZUT 18,10 EUR in se skladno z 2. odstavkom  5. člena  
ZUT  plača ob vložitvi zahteve  za izdajo odločbe, kar skupaj znaša 22,60EUR. Po tar.št.3 se v primeru, če 
se izda ena odločba ali sklep na zahtevo več oseb, plača taksa po tej številki tolikokrat, kolikor je oseb, katerim 
se odločba ali sklep vroči. 

Upravno taksa se lahko plača s položnico, s plačilno oziroma kreditno kartico ali drugimi plačilnimi instrumenti 
( št. računa Občina Brezovica, Si56 0120 8408 0309 150; sklic: SI11 75078-7111002-11). 
 

 

 

 Žig 
(za pravne osebe) 

________________________ 
Podpis investitorja oz.pooblaščenca 

 
 

 
 
 
 
Brezovica dne, …………………………….. 
 
INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 
 
Upravljavec osebnih podatkov je Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica. Občina bo osebne 
podatke obdelovala za namen  obravnave zahtevka za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka na 
podlagi Zakona o urejanju prostora.  
 
Občina bo hranila in varovala osebne podatke za skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in 
na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim 
osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim 
pooblaščenim uporabnikom: pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke 
pri pogodbenem obdelovalcu  občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostosebnih podatkov do osebnih 
podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja 
odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V kolikor potrebni osebni podatki ne bodo zagotovljeni, obravnava 
zahtevka ne bo možna. Zagotovitev osebnih podatkov je zakonska obveznost. Osebni podatki se ne bodo 
prenašali v tretje države ali mednarodne organizacije. 
 
Vlagatelj/ica zahtevka ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, pravico do seznanitve z obdelavo 
osebnih podatkov, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora o obdelavi 
osebnih podatkov. Pravice uveljavlja preko kontaktnih podatkov upravljavca. Vlagatelj/ica lahko v zvezi z 
uveljavljanjem pravic s področja varstva osebnih podatkov poda  pritožbo pri nadzornemu organu na naslov: 
Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si. 
 
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih 
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si 
 


