OBČINA GROSUPLJE
Urad za komunalno infrastrukturo
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
Tel: 01 788-87-70/ Fax: 788-87-64
e-mail: polona.verbic@grosuplje.si

Na podlagi 79. do 83. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
210. člena Zakona o graditvi objektov– ZGO-1-UPB-1 (Uradni list RS št. 102/04, uradno
prečiščeno besedilo in 126/07) in 18. člena Odloka o programu opremljanja za obstoječo
komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine
Grosuplje, vlagam

VLOGO ZA IZDAJO
ODLOČBE O KOMUNALNEM PRISPEVKU
INVESTITOR (-ji)
Ime in priimek investitorja
(investitorjev) oziroma naziv :
Naslov :
ID za DDV ( za pravne osebe):
Telefon

(neobvezno):

e-mail (neobvezno):

POOBLAŠČENEC (OBVEZNO PRILOŽITI POOBLASTILO)
Naziv pooblaščenca :
Naslov :
Telefon

(neobvezno):

e-mail (neobvezno):
VRSTA IN IDENTIFIKACIJA NAMERAVANEGA POSEGA:

……………………………………………………………………………………………………………………….
(vpišite, ali gre za novogradnjo, legalizacijo, prizidavo, nadzidavo, nadomestno gradnjo, prenovo,
nadstrešek, spremembo namembnosti, priključevanje na novo komunalno infrastrukturo....)
parcelna številka: ……………………………………..
katastrska občina: ……………………………………..

2

gradbena parcela velikosti………………………….m (podatki iz projekta PGD)
2

neto tlorisna površina objekta po SIST ISO 9836 ………………..……………. m (podatki iz projekta
PGD)

PODATKI O OBSTOJEČIH OBJEKTIH:
V primeru, da gre za priključevanje obstoječega objekta na komunalno infrastrukturo opišite sedanje
stanje in priložite načrt oziroma posnetek obstoječa objekta s prikazom neto tlorisnih površin in
gradbeno dovoljenje.
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
OBRAVNAVANI OBJEKT BO PRIKLJUČEN OZIROMA BO LAHKO KORISTIL NASLEDNJE
KOMUNALNE OBJEKTE IN NAPRAVE:
 vodovod
 kanalizacija
 daljinsko ogrevanje

 cesta
 javne odprte in zelene površine
 javne površine za ravnanje z odpadki

PRILOGE:
1. Na vpogled prilagam projekt PGD št. …………….……z dne ………………………………..
izdelan pri ………………………………………………………………………………………….

2. Ostalo
-

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

Skladno z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO
in 32/16 – ZUT-I) se upravna taksa za podan zahtevek zaračuna po tarifi št. 1, kar na današnji dan znaša 4,50
EUR, za izdajo odločbe pa se obračuna po tarifni. št. 3, kar na današnji dan znaša 18,10 EUR in se skladno z 2.
odstavkom 5. člena ZUT plača ob vložitvi zahteve za izdajo odločbe, kar skupaj znaša 22,60 EUR.

………………….……………………………………………..
Podpis investitorja ( investitorjev) oziroma pooblaščenca

V Grosupljem dne,…………………………………………..

Žig
(za pravne osebe)

