
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vloga za izračun komunalnega prispevka  
 
 

 

 

 

OBČINA KOMENDA Tel.:  01/ 724 74 00, 724 74 01, 724 74 02 

Zajčeva cesta 23 Fax.:  01/ 834 13 23 

1218 KOMENDA Transakcijski račun : 0110   0564 0309 182 

 Sklic:  11  76635-7111002 
 ID za DDV: SI22332570  Matična št.: 1332155000 
 Šifra dejavnosti:  75110   

 E-Mail:  OBCINA@KOMENDA.SI 

 http: WWW.KOMENDA.SI  

VLAGATELJ:                                                                                 

ime in priimek:………….……………………………………………………...............…..…….......... 

naslov:  …………………………………………………………………………………...................... 

pošta…………………………………. telefon…..................................                       
 

ZADEVA: VLOGA ZA IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
Podpisani: …….……………………………………………………...............…..……........………… 

pridobivam gradbeno dovoljenje za:  ………….…………………………………………………… 

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

na zemljišču parc. št. ...............…..……........…………….k.o. ...............…..……........……., 
 
zato prosim naslovni organ, da mi na podlagi izdelanega projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja izračuna komunalni prispevek. 
 
Območje, na katerem bo zgrajen objekt, je opremljeno z naslednjo javno infrastrukturo (ustrezno 
obkroži): 
a) cestno omrežje 
b) kanalizacijsko omrežje 
c) vodovodno omrežje 
d) omrežje jav. razsvetljave 
 
Pri izračunu komunalnega prispevka naj se upoštevajo naslednja relevantna dejstva, za katera 
prilagam nesporna dokazila (npr. sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture, lastništvo 
komunalne infrastrukture, ...) 
………….……………………………………………………...............…..……........……………… 
………….……………………………………………………...............…..……........……………… 
………….……………………………………………………...............…..……........……………… 
 

PRILOGE: 

 
K vlogi prilagam: 
- projekt št. ……………………………………… 

 
  

  Podpis:……………………………….. 
 
 
 
 
Upravna taksa – Skladno z Zakonom o upravnih taksah (Ur.l. RS, 106/10-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/16-ZUT-I) se 
upravna taksa za podan zahtevek zaračuna po tar. št. 1, kar znaša 4,50 EUR, za izdajo odločbe pa se obračuna po 1. odstavku tar. št. 
3 ZUT in znaša 18,10 EUR in se skladno z 2. odstavkom 5. člena ZUT plača ob vložitvi zahteve za izdajo odločbe, kar skupaj znaša 
22,60 EUR.  
Takso lahko plačate na sledeč način:  
- z gotovino v vložišču Občine Komenda ali  
- s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko na račun št. IBAN: SI56 0110 0564 0309 182; referenca: 11 76635-7111002; BIC banke: 
BSLJSI2X.  
V primeru plačila s položnico ali elektronsko je potrebno vlogi priložiti dokazilo o plačilu.  
V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ji ne bo priloženo dokazilo o plačilu, bo v skladu s 16. členom ZUT izdan 
plačilni nalog, neupoštevanje v njem določenega roka za plačilo pa bo podlaga za obračun zamudnih obresti in posredovanje 
pristojnemu davčnemu organu v izvršitev. Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona 
in priložite ustrezna dokazila. 
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