
VLAGATELJ: 

(priimek in ime oz. naziv pravne osebe) 
________________________________________________ 
(naslov) 

(EMŠO) 

(davčna številka) 

(telefon) 
@ 

(elektronski naslov) 

OBČINA TREBNJE 
OBČINSKA UPRAVA 
www.trebnje.si 
E: obcina.trebnje@trebnje.si 
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE 
T: 07 348 11 00 

VLOGA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

1. Vrsta stavbe - objekta (ustrezno označite in opišite):

☐ stanovanjske stavbe

☐ poslovna stavba ali stavba za opravljanje obrtne dejavnosti

☐ počitniška stavba, zidanica

☐ stavbe za potrebe kmetijstva

2. Vrsta posega v prostor na parc. št.  ______________ k.o.  ___________________________
v naselju  ____________________________   (ustrezno označite in opišite):

☐ novogradnja: _____________________________________________________________
(vpišite vrsto stavbe)

☐ legalizacija:  ______________________________________________________________
(vpišite vrsto stavbe)

☐ sprememba namembnosti stavbe ali dela stavbe: _________________________________
(opišite spremembo)

☐ priključitev stavbe na vodovod, kanalizacijo, drugo: ________________________________
(vpišite vrsto infrastrukture)

3. V primeru odmere komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti (priključitev stavbe
na vodovod, kanalizacijo oz. drugo vrsto infrastrukture), daje Občina možnost obročnega
odplačila komunalnega prispevka v največ 12 obrokih.
Prosim za odobritev plačila komunalnega prispevka v _____________ obrokih.

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si


 
 
 

Spodaj podpisani/a v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, dovoljujem 
uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov v postopku, ki bo uveden na podlagi te vloge. 

 
 
 
 

 Žig 
(za pravne osebe) 

 

                           datum 
 

podpis vlagatelja 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priloge: 
- projektna dokumentacija 
- potrdilo o plačilu upravne takse 
- ostala dokazila ______________________________________ 

 
 
 
 
 

Upravna taksa: 

Upravna taksa po tarifni št. 1 in 3 zakona, ki ureja upravne takse, znaša 22,60 EUR, in sicer za vlogo (po tarifni št. 1) 4,50 EUR in 
za izdajo odločbe (po tarifni št. 3) 18,10 EUR. Če vlogo vlaga več strank (npr. solastniki), se plača takso (po tar. št. 3) v znesku 
18,10 EUR za vsako stranko.  
  

Upravna taksa se lahko plača s plačilno kartico v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ali z nakazilom na 
TRR Občine Trebnje, IBAN SI56 0110 0010 0013 047, odprt pri Banki Slovenije, sklic 00, referenca 7111. Potrdilo o plačilu upravne 
takse priložite k vlogi ali ga naknadno pošljite po pošti ali na elektronski naslov obcina.trebnje@trebnje.si.  
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