
 
 
 
 
 
Vlagatelj: 
 
__________________________ 
(ime in priimek ali naziv pravne osebe) 
 
__________________________ 
(zakoniti zastopnik pravne osebe) 
 
__________________________ 
(naslov) 
 
__________________________ 
(telefon) 
 
 
VLOGA ZA IZDAJO ODLOČBE O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 
 
Na podlagi 221. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 
61/2017) vlagam zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka: 
 
__________________________________________________________________ 
(navede se vrsta objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto 
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost) 
 
parc. št.:_______________________________ 
 
k.o.:__________________________________. 
 
 
Zavezanec ima možnost obročnega odplačevanja komunalnega prispevka skladno z določili 
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje občine Hrastnik (Ur. vestnik Zasavja, št. 21/2016). Vlogo za obročno 
odplačevanje vloži zavezanec hkrati z oddajo vloge za odmero komunalnega prispevka oz. 
do izdaje odločbe o odmeri. 
 
IZJAVLJAM, da sem seznanjen/a z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov 
(GDPR), ki v 6., 7., 8. in 9. členu določa zakonitost obdelave osebnih podatkov, privolitev za 
obdelavo. Občini Hrastnik podajam soglasje, da zbira, vodi, obdeluje in shranjuje moje 
osebne podatke, za namen odločanja o odmeri komunalnega prispevka. 
 
 
________________ žig _______________________ 
(kraj in datum) (za pravne osebe) (podpis) 
 
 
OBVEZNA PRILOGA K VLOGI: 

- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 

 
 

Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

T 03-5654-350
F 03-5644-041

W hrastnik.si
E obcina.hrastnik@hrastnik.si



 

Upravna taksa: 
⋅ Za vlogo in odločbo po tar. št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 106/2010 

– UPB5, 14/2015 – ZUUJFO, 32/2016), v skupni vrednosti 22,60 EUR.  
⋅ Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz 

zakona ali priložite ustrezna dokazila. 
 
Upravno takso je mogoče poravnati ali v gotovini na vložišču Občine Hrastnik ali na podračun 
odprt pri Banki Slovenije, št. (IBAN) SI56 0123 4434 0309 198, Občinske upravne takse 
BIC banke BSLJSI2X, referenca SI11 sklic 75337-7111002-9198LLLL, pri čemer pomeni 
LLLL - tekoče leto (letnica), s predložitvijo potrdila o plačilu. 
 
 
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za izdajo odločbe o odmeri komunalnega 
prispevka na podlagi zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017). 
 
Občina bo hranila in varovala osebne podatke za skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na 
primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 
Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim 
uporabnikom (pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem 
obdelovalcu  občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma 
podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 
profilov. 
 
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, 
omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem 
pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). 
 
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih podatkov 
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si  
 

mailto:dpo@virtuo.si


Vlagatelj: 
__________________________ 
(ime in priimek ali naziv pravne osebe) 
 

__________________________ 
(zakoniti zastopnik pravne osebe) 
 

__________________________ 
(naslov) 
 

__________________________ 
(telefon) 
 
 
OBČINA HRASTNIK 
Oddelek za prostor, okolje 
in gospodarske javne službe 
 

Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik 
 
 
VLOGA ZA OBROČNO ODPLAČEVANJE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 
Seznanjen/a sem z določili Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje občine Hrastnik (Ur. vestnik Zasavja, št. 21/2016) in sicer:  
- obročno odplačevanje na vlogo zavezanca se dovoli: 

⋅ kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, kot so novogradnje, rekonstrukcije, 
dozidave, nadzidave ipd., se lahko odmerjeni komunalni prispevek plača v največ 12-ih zaporednih 
mesečnih obrokih, s tem da višina posameznega obroka ne sme biti manjša od 250,00 €; 

⋅ kadar se komunalni prispevek odmerja za obvezno priključitev obstoječega objekta na novo komunalno 
opremo, se lahko odmerjeni komunalni prispevek plača v največ 36-ih zaporednih mesečnih obrokih, s 
tem da višina posameznega obroka ne sme biti manjša od 30,00 €. 

- Za odmerjen komunalni prispevek do 5.000,00 € ni zahtevano zavarovanje obročnega odplačevanja. 
Zavarovanje obročnega odplačila se zahteva za odmero komunalnega prispevka nad 5.000,00 €. 

- Dolžnik je dolžan plačilo dolga do občine ustrezno zavarovati z zastavo nepremičnine ali z zavarovanjem pri 
zavarovalnici. Stroški izvedbe zavarovanja (cenitve, notarski in sodni stroški, ipd.) bremenijo dolžnika. Če 
namerava dolžnik zavarovati plačilo dolga z zastavo nepremičnine, mora k vlogi predložiti listine, ki 
dokazujejo obstoj nepremičnine, namenjene za zavarovanje plačila in dokazila o njeni vrednosti. 

- Če dolžnik zamudi s plačilom dveh obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg, ki se izterja preko e-
izvršbe, oziroma se takoj unovči zavarovanje za poplačilo preostalega dolga. 

 
Za poravnavo komunalnega prispevka za gradnjo / priključitev objekta (navedba vrste): 
__________________________________________________________________, 
parc.št.:_____________ k.o._____________, predlagam naslednje število in višino 
obrokov: 
 

 
 
 
Prilagam naslednje dokumente v zvezi z zavarovanjem obročnega odplačevanja: 
__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

 



 
 

________________ 
žig 

 
 

(kraj in datum) (za pravne osebe) (podpis) 
 
 
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za obravnavo obročno odplačevanje 
komunalnega prispevka na podlagi zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017). 
 
Občina bo hranila in varovala osebne podatke za skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na 
primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 
Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim 
uporabnikom (pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem 
obdelovalcu  občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma 
podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 
profilov. 
 
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, 
omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem 
pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). 
 
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih podatkov 
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si 
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