OBČINA HORJUL
Občinski trg 1
1354 Horjul
(01) 7591 120 (01) 7591 130
Na podlagi 221. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Horjul (Uradni list RS,
št. 24/19) vlagam

ZAHTEVEK ZA IZDAJO ODLOČBE
ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

PODATKI O VLAGATELJU
INVESTITOR
ime in priimek ali
naziv pravne osebe
naslov
poštna številka in kraj
davčna številka
EMŠO ali matična številka
pravne osebe
telefon
e-naslov

POOBLAŠČENEC
ime in priimek ali
naziv pravne osebe
naslov
poštna številka in kraj
davčna številka
EMŠO ali matična številka
pravne osebe
telefon
e-naslov

PODATKI O PREDVIDENEM POSEGU
številka projektne
dokumentacije
izdelana pri
izdelana dne

predviden poseg

□ novogradnja
□ dozidava, nadzidava
□ rekonstrukcija
□ nadomestna gradnja
□ sprememba namembnosti
□ legalizacija
□ priključitev obstoječega objekta na novo kanalizacijsko omrežje
□ priključitev obstoječega objekta na novo vodovodno omrežje
□ drugo: ………………………………………………………………………
PODATKI O GRADBENI PARCELI

parcelna številka
katastrska občina
velikost gradbene parcele [m2]

PODATKI O NETO TLORISNI POVRŠINI OBJEKTA
CC-SI klasifikacija objekta1
neto tlorisna površina objekta
[m2]

Datum: ……………

žig

Podpis vlagatelja: ………………………………

Vlogi prilagam:
□ Projektno dokumentacijo na podlagi katere se pridobiva dovoljenje za gradnjo ter iz
katere so razvidni podatki o priključitvi na infrastrukturo, podatki o NTP (neto tlorisni
površini) in podatki o gradbeni parceli.

□ Ortofoto posnetek GURS v primeru legalizacije objekta zgrajenega pred 01. 01. 1998. Iz
posnetka mora biti razvidno, da je bil objekt zgrajen pred 01. 01. 1998.

□ Izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (RKG) v primeru objektov s CC-SI
klasifikacijsko številko 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12712 Stavbe za rejo živali,
12713 Stavbe za spravilo pridelka in 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.

□ Upravno takso v višini 22,60 €
Skladno z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) se upravna taksa plača
ob vložitvi zahteve za izdajo odločbe.

□ Pooblastilo, če investitor nastopa s pooblaščencem.
□ Drugo: ……………………………………………………………………………………….
1

Navedite petmestno šifro podrazreda skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) in
Tehnično smernico TSG-V-006:2018.
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