OBČINA ROGATEC
POT K RIBNIKU 4
3252 ROGATEC, SLOVENIJA
T: ++386 (0) 3 812-10-00, F: ++386 (0) 3 812-10-12, E: obcina.rogatec@siol.net, http://obcina.rogatec.si/

1. PODATKI O VLAGATELJU:

________________________________________________
(Ime in priimek fizične osebe ali naziv pravne osebe in zastopnika)

____________________________________
(Ulica in hišna številka, pošta)

Telefon:_________________el. pošta_____________________________

VLOGA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
2. PODATKI O POSEGU:
(ustrezno obkroži)








gradnja novega objekta
rekonstrukcija
prizidava
nadzidava
sprememba namembnosti
gradnja nezahtevnega objekta s
samostojnim priključkom




legalizacija objekta
legalizacija objekta daljšega obstoja

drugo:___________________

3. OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU IN DOKUMENTACIJI
a) Klasifikacija vrste objekta : CC-SI-_____________________________________

b) Objekt bo na parc. št. _________________________, k.o._______________________
c) Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelovalec, številka in datum izdelave):

d) Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt (izdelovalec in datum
izdelave): _______________________________________________________________________
e) Dokumentacija za legalizacijo (izdelovalec, številka in datum izdelave):

f) Posnetek obstoječega stanja-objekt daljšega obstoja ( dimenzije objekta, tlorisi vseh etaž, seznam prostorov
s površinami, fotografije objekta)

4. VELIKOST IN NAMEMBNOST OBJEKTA
OPOMBA ( v primeru dozidave, nadzidave, rekonstrukcije ali spremembe namembnosti je potrebno izpolniti tudi podatke o objektu pred
spremembo)


PREDVIDENI OBJEKT:

o Bruto tlorisna površina objekta:

_______________________m2

Velikost gradbene parcele:

_______________________m2;

o

(ne za nezahtevne objekte)

( Izpolniti v primeru gradnje gradbeno inženirskega objekta ali drugega gradbenega posega)
o Površina gradbeno inženirskega objekta _______________________m2
o

Površina drugega gradbenega posega

_______________________m2

OBJEKT BO PRIKLJUČEN NA NASLEDNJE OMREŽJE GJI
( obkroži)
o JAVNO VODOVODNO OMREŽJE
o CESTO
o JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE


OBSTOJEČI OBJEKT ( pred prizidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo ali spremembo
namembnosti ):



Bruto tlorisna površina objekta __________________m ;



Velikost gradbene parcele:

2

2

___________________m ;
OBJEKT JE PRIKLJUČEN NA NASLEDNJE OMREŽJE GJI
( obkroži)
o JAVNO VODOVODNO OMREŽJE
o CESTO
o JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE

5. OBVEZNE PRILOGE:
-

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja( v primeru novogradenj, prizidav, nadzidav,
rekonstrukcij, spremembe namembnosti) ali gradnje nezahtevnega objekta
Dokumentacija za legalizacijo
Posnetek obstoječega stanja (legalizacija objekta daljšega obstoja)

Podpis:________________________________

žig

Datum:________________________________

Upravna taksa za vlogo in izdajo odločbe po taksni tarifi 1 in 3 Zakona o upravnih taksah znaša2
22,60 EUR. Podatki za plačilo: TRR: SI56 0130 7507 0309 191, sklic SI11 76074-7111002

