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PODATKI O VLOŽNIKU VLOGE 

Ime in priimek/naziv podjetja:  

Točen naslov:  

Telefon, GSM, e-naslov:  

Podatki o zavezancu:  izpolniti, če ta ni enak vložniku vloge 

 

VLOGA ZA IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO 
KOMUNALNO OPREMO 

 
V skladu z 217. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) vlagam vlogo za izračun 
komunalnega prispevka zaradi nameravane gradnje (ustrezno obkrožite):  

 novogradnja 
 novogradnja namesto starega objekta 
 pri/nad/dozidava oziroma rekonstrukcija 
 legalizacija 
 sprememba namembnosti 

 
Objekt je/bo zgrajen na nepremičninah parc. št. ____________________________, vse k. o. 1961-Trzin. 
 
Osnovni podatki o obstoječi/predvideni gradnji: 

Vrsta objekta: 
 

Namembnost: 
 

Površina gradbene parcele stavbe: 
 

Bruto tlorisna površina stavbe (ali 
površina gradbenega inženirskega 
objekta ali površina drugih gradbenih 
posegov): 

 

 
Obvezne priloge: 
- projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), skladna s 

Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list 
RS, št. 36/18), 

- pooblastilo (za zastopnike in pooblaščence),                                               
- potrdila o morebitnih preteklih vlaganjih v komunalno infrastrukturo.    
 
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 184/15 – ZZelP-J, 32/16 
in 30/18 – ZKZaš) je potrebno za vlogo plačati upravno takso tarifna št. 1 v višini 4,50 EUR in za odločbo o 
odmeri komunalnega prispevka upravno takso tarifna št. 3 v višini 18,10 EUR, skupaj 22,60 EUR. 
 
Takso nakažete na podračun Občine Trzin odprt pri UJP št.: 01386 5860309113 sklic 11 76848-7111002 ali 
poravnate v gotovini ali pa s plačilno kartico na vložišču Občine Trzin, v času uradnih ur vložišča za poslovanje s 
strankami. 
 

mailto:info@trzin.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
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S podpisom potrjujem pravilnost podatkov navedenih v vlogi in dajem Občini Trzin soglasje za 
obdelavo v vlogi navedenih osebnih podatkov za namen odmere komunalnega prispevka.  
 
Občina bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih 
razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala, 
posodila ali prodala tretji osebi brez pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za občino 
izvajajo naloge občine skladno s pogodbo obdelavi osebnih podatkov. 
 
Občina bo podatke obdelovala zgolj v okviru izbranega načina do preklica privolitve za posamezni način 
obdelave. 
 
Seznanjen/a sem, da lahko v vsakem trenutku prekličem uporabo svojih osebnih podatkov na isti način kot sem 
privolitev podal/a. Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, 
dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri 
informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). 
 
 
 
Datum: ___ .___. 20__   Podpis vložnika:____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


