OBČINA CERKLJE
NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
e-mail: obcinacerklje@siol.net
Tel. 04/ 28 15 800; fax. 04/ 28 15 820

VLOGA
ZA IZDAJO ODLOČBE O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07 s spremembami), Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v občini
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2015 in 2/2016 in
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2017) oz. Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območja poslovnih con ob letališču
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/2016 in Uradno glasilo slovenskih občin, št.
48/2017) vlagam(o) zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka.

Zadeva: 3511
Investitor - ime in priimek / naziv: _________________________________________________
Naslov: __________________________________________________, Telefon: _____________
Elektronski naslov: _______________________________, Davčna številka: ________________
Pooblaščenec - ime in priimek / naziv (obvezno priložiti pooblastilo):
______________________________________________________________________________
Naslov: ___________________________________________________, Telefon: ____________
Elektronski naslov: __________________________________

VRSTA IN IDENTIFIKACIJA NAMERAVANEGA POSEGA:
Vrsta gradnje (vpišite ali gre za novogradnjo, legalizacijo, prizidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo,
spremembo namembnosti …): ……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
Parcelna/-e številka/-e: ……………………….….……………………….……, k.o.: ……….……
velikost gradbene parcele objekta je …………………..…………………….m2 (podatki iz PGD)
neto tlorisna površina objekta je ………………………………………….…. m2 (podatki iz PGD)
namembnost obstoječega in predvidenega objekta: ……………………………………………….
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PODATKI O OBSTOJEČIH OBJEKTIH:
V primeru, da gre za obstoječ objekt, pri katerem se povečuje neto tlorisna površina objekta
ali se spreminja njegova namembnost, opišite sedanje stanje in priložite načrt obstoječega
objekta s prikazom neto tlorisnih površin in parcele objekta: ……………..……………………...
………………………………………………………………………………………………………
Naselje, ulica in hišna številka obstoječega objekta: ….…….…………………….………………..
PRILOGE:
1. Dokazilo o lastništvu oz. pravici graditi (zemljiško knjižni izpisek ali notarsko overjena
pogodba s predlogom za vpis v ZK)
2. Projekt - en izvod načrta PGD (obvezno) – vodilna mapa, načrt arhitekture, načrt gradbenih
konstrukcij, št.: ……………………………..…………, z dne ……………….………………,
ki ga je izdelal ………………………………………….…………………………………….…
3. Posnetek obstoječega stanja s prikazom neto tlorisnih površin objekta in prikazom
površine parcele objekta (kadar gre za gradnjo, pri kateri se povečuje neto tlorisna površina
objekta ali se spreminja njegova namembnost).
4. Pooblaščenec - pooblastilo za zastopanje.
5. Soglasja:
– za priključitev na vodovod: soglasje št. _____________________ z dne ______________,
– za priključitev na kanalizacijo: soglasje št. _____________________ z dne ___________,
– ostala soglasja: ___________________________________________________________.
Investitor oz. pooblaščenec s podpisom vloge izjavlja, da bo v primeru, če bodo podatki v
projektu PGD, ki vplivajo na odmero komunalnega prispevka, spremenjeni, o tem še pred
izdajo gradbenega dovoljenja obvestil Občino Cerklje, ki bo na novo odmerila komunalni
prispevek.
Cerklje na Gorenjskem,
datum: ……………..

Žig
(za pravne osebe)

____________________
Podpis investitorja oz. pooblaščenca

Upravna taksa – Skladno z Zakonom o upravnih taksah (Ur.l. RS, 106/10-UPB5, 14/15 – ZUUJFO,
84/15 – ZZeIP-J in 32/16-ZUT-I) se upravna taksa za podan zahtevek zaračuna po tar. št. 1, kar znaša 4,50
EUR, za izdajo odločbe pa se obračuna po 1. odstavku tar. št. 3 ZUT in 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.
Takso lahko plačate na sledeč način:
- z gotovino na blagajni Občine Cerklje na Gorenjskem ali
- s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko na račun št. IBAN: SI56 0121 2412 0309 135;
referenca: 11 75116-7111002; BIC banke: BSLJSI2X.
V primeru plačila s položnico ali elektronsko je potrebno vlogi priložiti dokazilo o plačilu.
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 pristojnemu davčnemu organu v izvršitev. Če niste
taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna
dokazila.
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