VLAGATELJ:

___________________________________________________________________
(priimek in ime, naziv pravne osebe)
__________________________________________________________________________________
(naslov in pošta)
__________________________________________________________________________________
(telefon)
__________________________________________________________________________________
(elektronski naslov)

Občina Mokronog-Trebelno
Pod Gradom 2
8230 Mokronog

VLOGA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
1.

Vrsta stavbe - objekta (ustrezno označite):
 stanovanjska stavba
 poslovna stavba ali stavba za opravljanje dejavnosti
 počitniška stavba, vikend, zidanica
 stavba za potrebe kmetijstva

2. Podatki o zemljiški parceli / parcelah in lokaciji, na katerih je predviden poseg:


Katastrska občina:___________________________________________________________



Številka zemljiške parcele/parcel:_______________________________________________

3. Predviden poseg:



novogradnja,
dozidava, nadzidava,
rekonstrukcija,
nadomestna gradnja,
priključitev stavbe na kanalizacijsko omrežje k že obstoječemu objektu,
priključitev stavbe na javno vodovodno omrežje k že obstoječemu objektu,
sprememba namembnosti stavbe ali dela stavbe: __________________________________________



drugo_____________________________________








(opišite spremembo)

4. Ob oddaji vloge sem prejel obrazložitev o možnosti uveljavljanja dodatnih olajšav na
podlagi predloženih dokazil. Možnost dodatne olajšave (ustrezno označite):
 ne bom uveljavljal/a
 bom uveljavljal/a
__________________________________________________________________________________________________________________________

Obvezne priloge:

1. v primeru odmere komunalnega prispevka pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja:



projektna dokumentacija (PGD-vodilna mapa), ki se lahko po izdaji odločbe vrne stranki,
pooblastilo, če stranko zastopa druga oseba.

2. v primeru odmere komunalnega prispevka pred priključitvijo objekta na javno
komunalno opremo:





izjava o možnosti priključitve objekta na javno komunalno opremo, ki jo izda Komunala Trebnje d. o. o.,
Goliev trg 9, 8210 Trebnje,
gradbeno dovoljenje za objekt, ki se priključuje na javno komunalno opremo oziroma potrdilo o objektu, ki
ga izda upravna enota za objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1967,
pooblastilo, če stranko zastopa druga oseba.

3. Upravno takso v višini 22,60 EUR, skladno z Zakonom o upravnih taksah – ZUT - UPB3 s
spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS št. 42/07- ZUT-UPB3, 126/07-ZUT-G in 88/2010-ZUT-H,
32/2016-ZUT-I) se upravna taksa plača ob vložitvi zahteve za izdajo odločbe, kar skupaj znaša 22,60 €.
Elektronsko plačilo takse na TRR: SI56 0110 0599 0309 141, sklic na št. : SI11 76988-7111002.

Datum: _____________________

žig
(za pravne osebe)

_____________________________
(podpis investitorja)

