
 

 

 
 
 

___________________________________ 

                                            (ime in priimek) 

___________________________________ 

                                                 (naslov)  

___________________________________ 

                                   (telefon/mobilni telefon)  

 
 
 

VLOGA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 
 
Podpisani ______________________________________________________ prosim za izdajo  
odločbe o določitvi komunalnega prispevka za (ustrezno obkroži): 
 
a) novogradnjo,  
b) legalizacijo,  
c) nadzidavo oz. dozidavo,  
d) rekonstrukcijo 
 
___________________________________________________________________________  

(navedi objekt) 

 

na zemljišču parc. št. _______________________, k. o. ______________________________. 
 
Prilagam projekt št. ___________________ z dne ________________________, ki ga je izdelal 
 
___________________________________________________________________________. 
 
Na območju, kjer bom gradil, je predviden priključek na naslednje komunalne vode in naprave 
(ustrezno obkroži ): 
 
 

1. Objekti in naprave individualne komunalne rabe: 
a) vodovodno omrežje 
b) fekalna kanalizacija 
c) električno omrežje 

- v kabelski izvedbi 
- v izvedbi z zračnimi vodi 

 
 



 
2. Objekti in naprave kolektivne komunalne rabe: 

a) cesta (lokalna ali javna pot) 
- v asfaltni izvedbi s pločniki 
- v asfaltni izvedbi  brez pločnikov 
- v makadamski izvedbi 

 
b) javna parkirišča v sklopu ceste  
 
c) javna razsvetljava 

- v kabelski izvedbi s kandelabri 
- v izvedbi z zračnimi vodi na drogovih  
 

d) odvodnjavanje javnih in prostih površin v urejeno kanalizacijo 
                        (meteorna kanalizacija) 
 
 
Za izgradnjo zgoraj navedenih objektov oz. naprav sem prispeval: 
 
- _________________________________ v letu _________ znesek_________________ EUR. 
 
- _________________________________ v letu _________ znesek_________________ EUR. 
 
- _________________________________ v letu _________ znesek_________________ EUR. 
 
za kar prilagam ustrezna potrdila (položnica, blagajniški prejemek, drugo _______________) 
(ustrezno podčrtaj). 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jurovski Dol, dne ______________________                         Podpis:______________________  
 
 
 
 
 
 
Priloga: 
-  projekt 
 
V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15, 84/15, 32/16, 30/18) se po 
tarifni številki 1 in 3 za izdajo odločbe plača upravna taksa v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0110 0610 
0309 178, BIC banke: BSLJSI2X, koda namena: OTHR, sklic: SI11 77097-7111002-ddmmllll. 
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah obdeluje osebne podatke v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov 
(GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS) ter 
drugo relevantno zakonodajo, ki daje občini pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Politika 
varstva osebnih podatkov je objavljena na spletni strani http://obcinajurij.si/za-obcane/varstvo-
osebnih-podatkov ter na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 

http://obcinajurij.si/za-obcane/varstvo-osebnih-podatkov
http://obcinajurij.si/za-obcane/varstvo-osebnih-podatkov

