OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec
Telefon: 05/3841-900
Telefaks: 05/3841-915
e-mail: obcina.info@bovec.si

Investitor:
(ime in priimek oz. naziv)

Naslov:
Telefon:

e-mail:

Pooblaščenec:
(ime in priimek oz. naziv) Obvezno priložiti pooblastilo

Naslov:
Telefon:

e-mail:

ZAHTEVEK ZA IZDAJO ODLOČBE O PLAČILU KOMUNALNEGA PRISPEVKA
V skladu s 221. členom Zakona o urejanja prostora – ZUReP-2 (Ur. list RS, št. 61/2017) vlagam(o)
zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
Za poseg v prostor:
K.o.

Parcelna št.

Investitor:
Naslov:
Objekt - po klasifikaciji CC-SI:
PODATKI vnos - obkroži
standard SIST ISO 9836

PRED SPREMEMBO

PO SPREMEMBI

velikost gradbene parcele

m2

m2

bruto stavbna površina

m2

m2

Možnost priključevanja
- navedi oddaljenost od parcele
Javni vodovod
Javna kanalizacija
Občinska cesta, JP
v preteklosti že plačan KP

PRED SPREMEMBO

PO SPREMEMBI

PODATKI O DOSEDANJIH VLAGANJIH V IZGRADNJO SEKUNDARNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:
V primeru, da ste zaradi nameravanega posega že sofinancirali izgradnjo sekundarne komunalne
infrastrukture oz. jo bo potrebno zaradi posega zgraditi ali delno dograditi na vaše stroške, to opišite in
priložite ustrezno dokumentacijo (projekti, pogodbe, računi oz. potrdila).

PRILOGE:
1.

Dokazilo o lastništvu (zemljiško knjižni izpisek ali notarsko overjena pogodba s predlogom za vpis v
ZK)

2.

Projekt št.

3.

Soglasje:

z dne

izdelan pri

4.

Dokazila o dosedanjih vlaganjih:

5.

Ostalo:

Varstvo osebnih podatkov:
Občina Bovec bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen postopka po tej vlogi. Občina
Bovec bo podatke varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij
podatkov nepooblaščenim osebam. Občina Bovec podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretjim
osebam.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve,
popravka, omejitve obdelovanja, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri
Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
Skladno z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) se upravna taksa za podan zahtevek zaračuna po tar. št. 1 v višini
4,50 EUR, za izdajo odločbe pa se obračuna po tar. št. 3 ZUT 18,10 EUR in se skladno z 2. odstavkom 5.
člena ZUT plača ob vložitvi zahteve za izdajo odločbe, kar skupaj znaša 22,60EUR. Po tar.št.3 se v
primeru, če se izda ena odločba ali sklep na zahtevo več oseb, plača taksa po tej številki tolikokrat, kolikor
je oseb, katerim se odločba ali sklep vroči. Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks
oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.
1.

Upravno takso lahko plačate na enega od naslednjih načinov:
- gotovinsko v sprejemni pisarni Občine Bovec
- na transakcijski račun Občine Bovec št. SI56012064060309109 sklic SI11 75051-7111002.

2.

V primeru plačila s položnico je treba vlogi priložiti dokazilo o plačilu.

Datum:

Podpis:

