
Vloga za izračun komunalnega prispevka  
 
Namen 
Odmera komunalnega prispevka na vlogo stranke in po uradni dolžnosti. 
 
Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi 

Kontaktni in ID podatki investitorja, podatki pooblaščenca (ime in priimek, naslov, telefon), parc. št., k.o. Trzin, 
št. objekta, DST SID objekta, SID objekta. 

Rok hrambe 
10 let. 

 
Opis postopka 

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini 
komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. S plačilom komunalnega 
prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je 
zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja. Zavezanec za plačilo 
komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, 
ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. 

V skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju je investitor dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo 
gradbenega dovoljenja. Upravna enota od investitorja ne sme zahtevati, da pred izdajo gradbenega dovoljenja 
predloži potrdilo o plačanem komunalnem prispevku, temveč ta podatek pridobi od občine. 

Priloge 
 Pooblastilo vlagatelja v primeru, da vlagatelj ni investitor oziroma lastnik objekta; 

 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); 

 Dokazilo o morebitnih že plačanih prispevkih za gradnjo posamezne komunalne opreme. 

 
Pristojni, dodatne informacije 

Za odločanje o vlogi in posredovanje dodatnih informacij je pristojen Viktor TORKAR, višji svetovalec župana za 
gospodarske javne službe (tel. 01 2350-556, E_naslov: viktor.torkar@trzin.si). 

Višina upravne takse in način plačila 
V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 84/15 – ZZelP-J, 
32/16 in 30/18 – ZKZaš) je potrebno za vlogo plačati  upravno takso po tarifni št. 1 v višini 4,50 € in za odločbo o 
odmeri komunalnega prispevka upravno takso po tarifni številki 3 v višini 18,10 €; skupaj 22,60 €. 

Takso nakažete na podračun Občine Trzin, odprt pri UJP, št.: SI56 0138 6586 0309 113 sklic 11 76848-7111002, 
plača v gotovini na vložišču Občine Trzin ali preko POS terminala s plačilnimi karticami  

 in drugo kartico, ki vsebuje logotip . 



V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec, oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži 
ustrezna dokazila.  

 


