Podatki o zavezancu za plačilo komunalnega prispevka :
.......................................................................................
NAZIV
.......................................................................................
SEDEŽ
.......................................................................................
TELEFON IN E-MAIL

VLOGA ZA IZDAJO ODLOČBE O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Na podlagi 217. in 269. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št.
61/2017) podajam vlogo za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka za nameravan
poseg (npr. novogradnja, nadomestna gradnja, prizidava, nadzidava, sprememba
namembnosti, rekonstrukcija, adaptacija…):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
na parc. št.: ………………………………….………… k.o.: …………………………………………
Kvadratek označite, v kolikor želite uveljavljati oprostitev plačila komunalnega
prispevka (velja izključno za gradnjo na območjih, ki so na podlagi Občinskega
prostorskega načrta predvidena za industrijsko dejavnost :
lokacija

EUP OZN

Bač

BA04, BA06, BA12, BA13, BA10, BA22

Gornja Bitnja

GB05

Hrušica

HS01, HS03, HS02

Ilirska Bistrica

IB82, IB10, IB14, IB15, IB16, IB20, IB24, IB25, IB72, IB78

Jelšane

JE12, JE13, JE14, JE15

Knežak

KN07

Mala Bukovica

MB11

Male Loče

ML02

Pregarje

PR09

Račice

RA04

Zajelšje

ZJ05

-

PRILOGE:
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s pripadajočo dokumentacijo.
V kolikor ste označili zgornji kvadratek in boste gradili v območjih območjih, ki so na podlagi
Občinskega prostorskega načrta predvidena za industrijsko dejavnost, je vlogi potrebno priložiti
še izpolnjene in podpisane obrazce 1–4.

UPRAVNA TAKSA:
Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB in nasl.) se plača upravna
taksa po tarifnih št. 1 in 3 v znesku 22,60 EUR.
Upravna taksa se plača v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica z gotovino/plačilno kartico ali pa
na transakcijski podračun Občine Ilirska Bistrica št. 0123-8438-0309-183, sklic: 11-75370-7111002-202_
(zadnja številka predstavlja tekoče leto), namen: taksa.

Datum: …………………………

Podpis: …………………...…………

INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke obdelovala za namen odmere komunalnega prispevka na
podlagi Zakona o urejanju prostora in Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine Ilirska Bistrica.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke 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. Če zahtevani podatki ne
bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.
Vlagatelj/ica ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, 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 preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si

Obrazec 1

Izjava na podlagi 21.člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prspevka na območju Občine Ilirska Bistrica, informacija o
upravičencu do oprostitve plačila komunalnega prispevka
(izpolnijo investitorji, kateri nameravajo graditi v območju industrijskih con ter ki uveljavljajo oprostitev)

Naziv in sedež subjekta: .…………………………………………….……………….......................
Odgovorna oseba: .………………………………………………………………………..…………...
Izjavljam, da:
- so vse navedbe, ki so podane v tej vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju,
- sredstva v višini oprostitve komunalnega prispevka v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 ne bodo namenjena:
o izvozu oz. z izvozom povezanim dejavnostim v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z
ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo
o za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz
- v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 ne opravljamo
dejavnosti iz sektorjev:
o ribištva in akvakulture
o primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti
o predelave in trženja kmetijskih proizvodov v primerih, kadar je znesek
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so
kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ali če
je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce
- nismo v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči
- nismo v postopku zaradi insolventnosti ali v postopku prisilnega prenehanja po
veljavni zakonodaji
- smo kapitalsko ustrezni - razpolagamo z zadostno količino lastniškega kapitala za
pokritje tveganj, glede na obseg in vrsto poslovanja podjetja
- nismo lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezani s podjetji, ki so v
postopku zaradi insolventnosti ali v postopku prisilnega prenehanja
- nimamo neporavnanih obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom
- redno izplačujemo plače
- redno izplačujemo socialne prispevke
- nismo davčni dolžniki

Datum: ______________

Žig in podpis odgovorne osebe:
_______________________________

Obrazec 2

IZJAVA o povezanih podjetjih
(izpolnijo investitorji, kateri nameravajo graditi v območju industrijskih con ter uveljavljajo oprostitev)

Naziv in sedež subjekta: .…………………………………………….………………..........................
Odgovorna oseba: .………………………………………………………………………..…………...
Izjavljamo, da to podjetje, skupaj s povezanimi podjetji (enotno podjetje), z dodeljenim
zneskom »de minimis« pomoči (višina oprostitve komunalnega prispevka), ne bo preseglo
zgornje meje »de minimis« pomoči, ki znaša za enotno podjetje 200.000 EUR, v obdobju treh
proračunskih let (predhodni dve proračunski leti in tekoče proračunsko leto), ne glede na to iz
katerih javnih virov (občina, država ali mednarodni viri) je pomoč dodeljena. V kolikor gre
za »enotno podjetje«, ki deluje v cestno prometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju
treh proračunskih let ne sme presegati 100.000 EUR.
Enotno podjetje na podlagi 2.točke 2.člena Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
1. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
2. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
3. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z
navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
4. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov
navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz točk 1 do 4 tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
veljajo za enotno podjetje.

Povezana podjetja:
Firma

Matična
številka

Datum: ______________

Davčna
številka

Razmerje
a, b, c, d

Lastnik

Zakoniti
zastopnik

Žig in podpis odgovorne osebe:
_______________________________

Obrazec 3

IZJAVA
o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij
(izpolnijo investitorji, kateri nameravajo graditi v območju industrijskih con ter uveljavljajo oprostitev)

Naziv in sedež subjekta: .…………………………………………….……………….......................
Odgovorna oseba: .………………………………………………………………………..…………...
IZJAVLJAMO
V nadaljevanju obkrožite in izpolnite izjavo, ki velja za vaše podjetje:
A.
B.
1.

2.

da se zgoraj navedeno podjetje ni združilo ali pripojilo k drugemu podjetju, niti ni prišlo do
kakršnekoli razdružitve oz. delitve podjetja.
da je bila dne ______________ izvedena združitev zgoraj navedenega podjetja s podjetjem
_________________________________________________________________________,
MŠ:
______________, DŠ: ________________
da je bila dne _______________ izvedena pripojitev zgoraj navedenega podjetja k podjetju
______________________________________________________________________, MŠ:
______________, DŠ: ________________

3.
da se je zgoraj navedeno podjetje dne ____________ razdelilo na dve ali več ločenih podjetij, in
sicer na:
-podjetje: __________________________, MŠ: ______________, DŠ: ______________
-podjetje: __________________________, MŠ: ______________, DŠ: ______________

1) Združitev ali pripojitev podjetij: vse že dodeljene de minimis pomoči kateremu koli podjetju, ki je udeleženo
pri združitvi/pripojitvi, se upoštevajo pri ugotavljanju maksimalnega zneska de minimis pomoči, za novo oz.
prevzemno podjetje. Pomoč, ki je bila zakonito dodeljena pred združitvijo ali prevzemom, ostane zakonita.
2) Delitev podjetja: de minimis pomoč dodeljena pred razdelitvijo podjetja se dodeli podjetju, ki je pomoč
koristilo (navadno je to podjetje, ki prevzame dejavnost). V kolikor taka delitev ni mogoča, se de minimis
pomoč razdeli sorazmerno, na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih podjetij, na dan
razdelitve.

Datum: ______________

Žig in podpis odgovorne osebe:
_______________________________

Obrazec 4

IZJAVA o kumulaciji pomoči
(izpolnijo investitorji, kateri nameravajo graditi v območju industrijskih con ter uveljavljajo oprostitev)

Naziv in sedež subjekta: .…………………………………………….……………….......................
Odgovorna oseba: .………………………………………………………………………..…………...
V nadaljevanju obkrožite in izpolnite izjavo, ki velja za vaše podjetje:

I.
1. Izjavljamo, da je podjetje na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12.
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in drugih uredb de minimis v predhodnih
dveh letih in v tekočem proračunskem letu prejelo sledeče zneske pomoči:
Dajalec pomoči

Znesek de minimis pomoči

Datum prejema pomoči
(datum odločbe)

Izjavljamo, da podjetje na podlagi zgoraj navedenih Uredb de minimis - tč. I./1 ni prejelo
nobenih pomoči.
II.
1. Izjavljamo, da je podjetje za iste upravičene stroške že prejelo sledeče zneske pomoči iz
občinskih, državnih, mednarodnih ali drugih javnih virov:
2.

Dajalec pomoči

Vrsta pomoči
- de minimis pomoč
- državna pomoč
- druge pomoči

Znesek pomoči

Datum prejema pomoči
(datum odločbe)

Izjavljamo, da podjetje za iste upravičene stroške ni prejelo nobenih pomoči iz občinskih,
državnih, mednarodnih ali drugih javnih virov.
III.
Izjavljamo, da podjetje za iste upravičene stroške kandidira tudi na drugih razpisih, vendar
še ni prejelo odločitve organa (odločba):
2.

Vrsta razpisa, št. Uradnega lista RS in
datum objave
Vrsto pomoči: de minimis pomoč,
državna pomoč, druge oblike pomoči
Vrednost investicije
Namen investicije
Zaprošen znesek pomoči
Predvideni datum odločitve organa

Datum: ______________

Žig in podpis odgovorne osebe:
_________________________

