
 
VLOGA 7 

 

OBČINA VIDEM 
Videm pri Ptuju 54 
2284 Videm pri Ptuju 
E pošta: info@videm.si, tel.: 02 761 94 00 
Spletni naslov: www.videm.si 

 

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3 ) in Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Videm (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 21/2021) vlagam  
 

VLOGO ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
INVESTITOR (-ji) ali POOBLAŠČENEC  (s priloženim pooblastilom) 

Ime in priimek investitorja 

(investitorjev) :

 
 

Naslov :

 
 

Pošta: 
 

Telefonska št.:  (obvezno):

 
 

e-mail (neobvezno):

 
 

 
VRSTA IN IDENTIFIKACIJA NAMERAVANEGA POSEGA: 
Ustrezno označi z »x«. 
 

 Novogradnja  
 Prizidava 
 Rekonstrukcijo  
Priključevanje na novo komunalno 

infrastrukturo  

 Legalizacija  
 Nadzidavo 
 Spremembo namembnosti objekta 

 
 
 

 
PODATKI O ZEMLJIŠČU IN OBJEKTU/ STAVBI 
Parc. št.: ______________________   katastrska občina: ______________________ 
 
*Površina gradbene parcele __________________________ m2 
 
*Bruto tlorisna površina objekta po SIST ISO 9836 (povzeto iz projekta)_________m2 

 
*površina parcele in bruto tlorisna površina obstoječih objektov, ki se priključujejo na 
infrastrukturo bo za potrebe odmere komunalnega prispevka za obstoječe objekte povzeta iz 
evidenc, ki jih vodi GURS.  
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Priloge: 
- Za novogradnjo - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – DGD  
- potrdilo o plačilu upravne takse (obvezno) 
- drugo_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
-  

 
PODATKI O OBSTOJEČIH OBJEKTIH:  
V primeru, da gre za priključevanje obstoječega objekta na novo komunalno infrastrukturo, 
opišite sedanje stanje (npr. stanovanjska stavba, gospodarsko poslopje itd..), priložite kopijo 
gradbenega dovoljenja.  
 
………………………………………………………………………………………………… 
(vpišite vrsto obstoječega objekta glede na namembnost) 
 
OBRAVNAVANI OBJEKT BO PRIKLJUČEN OZIROMA BO LAHKO KORISTIL NASLEDNJE 
KOMUNALNE OBJEKTE IN NAPRAVE: 
 

 Javne poti  
 Vodovod   

 

 kanalizacija  
 cesta  

(označi z »x«) 
 

            
                

Datum:__________________     ______________________ 
 
 
Upravna taksa v skladu s tarifno številko 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, 
št.106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 32/2016) znaša 22,60 €. 
 
Upravno takso lahko plačate: 

- s plačilnim nalogom: namen plačila: »plačilo upravne takse« na TTR Občine Videm, 
številka računa: SI56 0133 5535 0309 183, referenca SI11 76350-7111002; BIC banke 
prejemnika: BSLJSI2X, Koda namena: GOVT 

 
Opomba: Na podlagi 3. odstavka 16. člena ZUT, odločbe ni mogoče vročiti stranki, preden ne 
poravna predpisane takse. 
 
 
 

PODPIS VLAGATELJA 


