
 
 
INVESTITOR 
 
……………………………………………………………… 
(ime in priimek) 
 
……………………………………………………………… 
(naslov) 
 
……………………………………………………………… 
(telefon/mobi) 
 
 

ZAHTEVEK ZA IZDAJO ODLOČBE O ODMERI KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA  

 
V skladu s 1. točko 221.člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) vlagam zahtevek 
za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka za (označite): 
 
 
• NOVOGRADNJO OBJEKTA (nov objekt ali prizidava ali legalizacija obstoječega objekta) 
(izpolnite točko A oziroma B za prizidavo-povečavo gabaritov v horizontalni ali vertikalni smeri) 
 
• SPREMEMBO NAMEMBNOSTI OBJEKTA ALI NADOMESTNA GRADNJA 
(izpolnite točko B) 
 
 
A. NOVOGRADNJA OBJEKTA:   
 
………………………………………………………………………………………………..……………… 
                               (navedite vrsto objekta; npr. stanovanjska hiša, poslovna stavba …) 
 
na zemljišču s parc. št. …………………………………………………………. k.o. ………..…………. 
 
Podatki o objektu (iz projektne dokumentacije) : 
 
1.Površina gradbene parcele: ……………… m2 

(predstavlja zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe) 
 

2. Bruto tlorisna površina objekta: ……………. m2 

(po SIST ISO 9836) 
 
 
B. NOVOGRADNJA OBJEKTA (prizidava), SPREMEMBA NAMEMBNOSTI OBJEKTA ali 
NADOMESTNA GRADNJA:   
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                      (navedite vrsto posega) 
 
 
na zemljišču s parc. št. ……………………………………..…………..   k.o. …………………………. 
 
 
 



I. Podatki o obstoječem objektu: 
 
Površina gradbene parcele: .................. m2 
(predstavlja zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe) 
 
Bruto tlorisna površina objekta: ................ m2 
(po SIST /SO 9836) 
 
II. Podatki o predvidenem objektu (iz projektne dokumentacije):  
 
1.Površina gradbene parcele: .................. m2 
(predstavlja zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe) 
 
2. Bruto tlorisna površina objekta: ................ m2 
(po SIST /SO 9836) 
 
 
 
 
 
 
 
S podpisom izjavljam, da sem organu dostavil/a vso dokumentacijo oz. dokazila za izračun 
komunalnega prispevka in da sem seznanjen/a s 66. in 238. členom Zakona o splošnem 
upravnem postopku. 
 
 
V/Na, dne: ................................................  Podpis................................. 
 
 
 
Priloge : 
 
• Projekt DGD št. …………………, z dne …………….. izdelal…………………................ 

• Potrdilo UE, da so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo odločbe o legalizaciji objekta ali 
dovoljenja za objekt daljšega obstoja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev (236.člen 
ZUreP-3) 

• Pooblastilo za zastopanje (v primeru, da vlagatelj zahtevka ni zavezanec) 

• Ostalo: ............................................................................................................................ 

 
Skladno s tarifno št. 1 in 3 po ZUT-1 (Ur. l. RS, št. 32/2016) je za vlogo potrebno plačati 
upravno takso v višini 22,60 EUR, ki se jo nakaže na podračun Občine Ig odprt pri UJP št.: 
0123 7437 0309 114 sklic 11 75361-7111002. 
 
Vlogo je možno oddati po pošti na naslov Občina Ig, Govekarjeva c. 6, 1292 Ig, ali v 
vložišču. 
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