Na podlagi od 79. do 83. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, 210. člena Zakona o graditvi objektov in
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici vlagam

VLOGO ZA IZDAJO
ODLOČBE O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
PODATKI O VLAGATELJU (investitor ali pooblaščenec s priloženim pooblastilom):
Ime in priimek vlagatelja oz. naziv:
Naslov (ulica, hišna št., št. pošte, ime pošte):

ID za DDV (za pravne osebe):
Telefon

(neobvezno):

e-mail (neobvezno):

INVESTITOR ( samo v primeru, če je vlagatelj pooblaščenec):
Ime in priimek investitorja oz.
naziv:
Naslov (ulica, hišna št., št. pošte, ime pošte):
VRSTA IN IDENTIFIKACIJA NAMERAVANEGA POSEGA (prekrižaj ustrezna okenca):

□
□
□
□

□

Novogradnja
Legalizacija
Prizidava
Nadzidava

□
□

Rušitev starega in gradnja novega
objekta
Rekonstrukcija
Sprememba namembnosti

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)
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OBRAVNAVANI OBJEKT BO PRIKLJUČEN OZIROMA BO LAHKO KORISTIL NASLEDNJE KOMUNALNE
OBJEKTE IN NAPRAVE (prekrižaj ustrezna okenca):
□
□
□

Ceste s pripadajočimi objekti
Vodovodno omrežje
Prostori za ravnanje z odpadki

PODATKI O DOSEDANJIH VLAGANJIH V IZGRADNJO SEKUNDARNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
(uveljavljajo se lahko le prispevki plačani od 1.1.1994 za posamezno vrsto komunalne infrastrukture):

V primeru, da ste zaradi nameravanega posega že sofinacirali izgradnjo komunalne infrastrukture, oz.
plačali akontacijo komunalnega prispevka, to opišite in predložite ustrezno dokumentacijo (projekti,
pogodbe, računi, potrdila…)
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….………….…………………………………………………………………………..
PRILOGE (prekrižaj ustrezna okenca in izpolni):

□

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

□

Dokazila o dosedanjih vlaganjih:
-………………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………….………..

□

Pooblastilo (če je vlagatelj pooblaščenec)

□

Potrdilo o plačilu upravne takse

□

Drugo:
-……………………………………………………………………………………………………..

Skladno z Zakonom 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 za podan zahtevek in izdajo odločbe po tarifnih
številkah 1 in 3: 22,60 € (4,50 € + 18,10 €).
Upravna taksa se lahko plača s položnico ali drugimi plačilnimi instrumenti na podračun Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici, št. 01100-5160309144 pri UJP, sklic 11 76163-7111002.

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

V ………………………………………. dne,……………………
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Žig
(za pravne osebe)

