OBČINA LUČE
Luče 106
3334 Luče

Telefon: 03/839-35-50,

E-mail: obcina@luce.si

Fax:

Internet. www.luce.si

03/839-35-51,

Na podlagi od 79. do 83. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS 33/2007, 70/2008-ZVO-1B,
108/2009, 80/2010-ZUPUDPP) in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju občine Luče (Ur. list RS št. 106/2009, 36/2010) vlagam

VLOGO ZA IZDAJO
ODLOČBE O ODMERI KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
INVESTITOR (-ji) ali POBLAŠČENEC (s priloženim pooblastilom)
Ime in priimek investitorja
(investitorjev) oziroma naziv :
Naslov :
ID za DDV ( za pravne osebe):
Telefon (neobvezno):
e-mail (neobvezno):
VRSTA IN IDENTIFIKACIJA NAMERAVANEGA POSEGA:
……………………………………………………………………………………………………………………….
(vpišite, ali gre za novogradnjo, legalizacijo, prizidavo, nadzidavo, nadomestno gradnjo, prenovo,
nadstrešek, spremembo namembnosti, priključevanje na novo komunalno infrastrukturo....)
parcelna številka: ……………………………………..
katastrska občina: ……………………………………..
neto tlorisna površina objekta po SIST ISO 9836 ………………..……………. m 2 (podatki iz projekta PGD)
PODATKI O OBSTOJEČIH OBJEKTIH:
V primeru, da gre za priključevanje obstoječega objekta na komunalno infrastrukturo opišite sedanje stanje
in priložite načrt oziroma posnetek obstoječa objekta s prikazom neto tlorisnih površin in gradbeno
dovoljenje.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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OBRAVNAVANI OBJEKT BO PRIKLJUČEN
KOMUNALNE OBJEKTE IN NAPRAVE:

OZIROMA BO

vodovod
kanalizacija
daljinsko ogrevanje
plinovod
PODATKI O DOSEDANJIH
INFRASTRUKTURE:

LAHKO

KORISTIL

NASLEDNJE

cesta
javne odprte in zelene površine
javne površine za ravnanje z odpadki
VLAGANJIH

V

IZGRADNJO

SEKUNDARNE

KOMUNALNE

V primeru, da ste zaradi nameravanega posega že sofinancirali izgradnjo komunalne infrastrukture, to
opišite in predložite ustrezno dokumentacijo ( projekti, pogodbe, računi, potrdila.)
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………….……………………………………………………………………………………..
PRILOGE:
1. Na vpogled prilagam projekt PGD št. …………….……z dne ………………………………………...…………
izdelan pri ……………………………………………………………………………………………………………..
2. Dokazila o dosedanjih vlaganjih:
-

………………………………………………………………………………………………………………………….

-

…………………………………………………………………………………………….……………………………

3. Ostalo
-

………………………………………………………………………………………………………………………….

Potrdilo bom dvignil:

osebno

pošljite ga na zgornji naslov

Skladno z Zakonom o upravnih taksah (UR. list RS 106/2010-ZUT-UPB5, 14/15-ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J
in 32/16) se za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka zaračuna upravna taksa 22,60 EUR (tarifna št.
1 in 3), ki jo poravnate na TRR 01267 467 0309147, referenca 11 75663-7111002 ali z gotovino na občini.
OPOMBA: Potrdilo o plačilu je potrebno poslati na obcina@luce.si ali ga pokazati pri prevzemu odločbe.

………………….……………………………………………..
Podpis investitorja ( investitorjev) oziroma pooblaščenca

Žig
(za pravne osebe)

V Lučah dne, ….…………………..
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