Vloga za izdajo odločbe
o odmeri komunalnega prispevka
Ime in priimek / Naziv
Naslov
DŠ ali EMŠO oz. matična št.
Pooblaščenec
Naslov pooblaščenca
Telefon in elektronski naslov

Podatki o investitorju/jih ali pooblaščencu

Vrsta in identifikacija nameravanega posega: ustrezno označite
a) Novogradnja / legalizacija celega objekta

Katastrska občina
a) Novogradnja
Velikost gradbene parcele v m2

b) sprememba namembnosti / sprememba obstoječega objekta

Parcelna/e številka/e

Bruto tlorisna površina objekta v m2

b) sprememba namembnosti / sprememba obstoječega objekta
Površina parcele v m2
2
2
Bruto tlorisna površina v m (prej)
Bruto tlorisna površina v m (potem)
Vrsta objekta

Enostanovanjske stavbe
- enostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe
- dvostanovanjske stavbe
- tri in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
Gostinske stavbe
- hotelske in podobne gostinske stavbe
- druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
Poslovne in upravne stavbe
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
- postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njimi povezane stavbe
- garažne stavbe
Industrijske stavbe in skladišča
- industrijske stavbe
- rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
Stavbe splošnega družbenega pomena
- stavbe za kulturo in razvedrilo
- muzeji, arhivi in knjižnice
- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
- stavbe za zdravstveno oskrbo
- stavbe za šport
Druge nestanovanjske stavbe
- nestanovanjske kmetijske stavbe
- obredne stavbe
- kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
- druge stavbe, ki niso uvrščene drugje

Oznaka v klasifikaciji objektov CC-SI
1110
1121
1122
1130
1211
1212
1220
1230
1241
1242
1251
1252
1261
1262
1263
1264
1265
1271
1272
1273
1274
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Obvezne priloge:
- dokončno oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;
- mnenja pristojnih mnenjedajalcev za priključevanje na komunalno opremo;
- projektna dokumentacija za izvedbo gradnje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, če gre za
novogradnjo manj zahtevnega ali zahtevnega objekta ali
- dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev, če gre za novogradnjo nezahtevnega objekta ali
- dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev, če gre za spremembo namembnosti objekta.
Priloge:
- pooblastilo za zastopanje v upravnem postopku odmere komunalnega prispevka
(zgolj pooblastilo za zastopanje v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ni ustrezno)
- vlogi za odmero komunalnega prispevka se lahko priloži tudi podatke in dokazila o morebitnih
preteklih vlaganjih v komunalno opremo, že poravnanih obveznosti plačila komunalnega
prispevka in drugo dokumentacijo, pomembno za odločitev o odmeri komunalnega prispevka.
Plačilo upravne takse:
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15
– ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) je treba za odmero komunalnega prispevka plačati
upravno takso v višini 22,60 €: za vlogo po Tarifni št. 1: 4,50 €, za odločbo po Tarifni št. 3: 18,10 €*
*Če se izda ena odločba ali sklep na zahtevo več oseb, se plača taksa po Tarifni št. 3 tolikokrat, kolikor je oseb,
katerim se odločba ali sklep vroči. Potrdilo o plačilu upravne takse je potrebno priložiti vlogi.
Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite
ustrezna dokazila.
Spletna banka

Upravno takso lahko plačate preko UPN naloga pri banki ali elektronsko z vnosom
naslednjih podatkov:
namen plačila »plačilo upravne takse – ime in priimek/naziv vlagatelja«,
koda namena: GOVT, naziv prejemnika: Občina Renče-Vogrsko, naslov: Bukovica
43, kraj: 5293 Volčja Draga, številka računa: SI56 0140 1601 0309 178, referenca:
SI11 77003-7111002.
V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ji ne bo priloženo
dokazilo o plačilu, bo v skladu s 16. členom ZUT izdan plačilni nalog,
neupoštevanje v njem določenega roka za plačilo pa bo podlaga za obračun
zamudnih obresti in posredovanje carinskemu organu v izvršitev.

Optično prebrano podpisano (skenirano) vlogo pošljite na info@rence-vogrsko.si
ali po navadni pošti na Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.

Dne: _____________________________________

_____________________________________
(podpis investitorja oz. pooblaščenca)
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