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OBČINA LOGATEC 

 
 
 

VLOGA 
Subvencioniranje stroška komunalnih storitev podjetjem v času trajanja 

razglašene epidemije Covid-19 

 

 

1. PODATKI O PRIJAVITELJU 

 
 
OSNOVNI POSLOVNI PODATKI 

Polni naziv prijavitelja:  

Naslov:  

Poštna številka in kraj:  

Matična številka:  

Davčna številka:  

Zavezanec za DDV (označite): 
    

DA
     

NE
 

Naziv banke, pri kateri je odprt 
transakcijski račun: 

 

Številka transakcijskega računa:  

Šifra glavne dejavnosti podjetja 
(SKD): 

 

 
 
KONTAKTNI PODATKI 
 

Odgovorna oseba1 

Ime in priimek:  

Telefon:  

Naslov elektronske pošte:  

 
 
Kontaktna oseba, dostopna za komunikacijo z izvajalcem javnega razpisa 

Ime in priimek:  

Telefon:  

Naslov el. pošte:  

 
 
 
 

 
1 Odgovorna oseba je pooblaščeni podpisnik prijavitelja, ki bo podpisal pogodbo o dodelitvi sredstev in nosil odgovornost v skladu s prevzetimi 

pogodbenimi obveznostmi. 

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


  

 
 
 
 
 

2. STROŠEK KOMUNALNIH STORITEV 

 

Višina stroška komunalnih storitev brez DDV po mesecih v obdobju upravičenosti – 
čas trajanja epidemije Covid-19 (12. 3. 2020 do 31. 5. 2020) 
 

MESEC STROŠEK KOMUNALNIH STORITEV 
(v EUR brez DDV) 

Marec 2020  

April 2020  

Maj 2020  

 
 
 
 
 

3. OBVEZNE PRILOGE 

 
- kopije računov komunalnih storitev za mesec marec, april, maj 2020 Komunalnega 

podjetja Logatec d.o.o. 
- izpolnjene in podpisane izjave od številke 1 do 4. 

  
 
 
                                                             Ime in priimek odgovorne osebe upravičenca: 
                                              Žig     
                                                                                                        

 
Podpis:  

 
 

 
 
 

 

Kraj in 
datum: 

 ,  



  

 
IZJAVA št. 1 

(ustrezno dopolnite) 
Prijavitelj:   

 
Izjavljamo, da: 

- vse kopije dokumentov, ki so priložene k prijavi, ustrezajo originalom; 
- sprejemamo in izpolnjujemo vse pogoje, navedene v Javnem razpisu za dodelitev finančnih 

sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v občini Logatec za 
leto 2020 ter pripadajoči razpisni dokumentaciji; 

- so vsi v vlogi navedeni podatki točni in resnični; 
- dovoljujemo in pooblaščamo Občino Logatec za vpogled, prepis, izpis ali kopiranje, uporabo in 

pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljalcih 
zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost ter občutljivih osebnih podatkov, na podlagi 
določb zakonov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, splošni upravni postopek in davčni 
postopek, 

- imamo sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju občine Logatec in svojo dejavnost na 
tem območju tudi dejansko opravljamo; 

- smo seznanjeni, da se sredstva, na podlagi Javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za 
blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v občini Logatec za leto 2020, 
dodeljujejo pod pogoji in v mejah, ki ne pomenijo kršitve sheme »de minimis« pomoči v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Ur.l. EU L 352, 24.12.2013); 

- imamo plačane prispevke in poravnane obveznosti do delavcev v obdobju zadnjih 3 mesecev; 
- imamo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Logatec; 
- nismo davčni dolžnik; 
- nimamo neporavnanih obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in 

nezdružljivo z notranjim trgom; 
- nismo v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji; 
- nismo pravna oseba v težavah, ki dobiva pomoč po posebnem državnem programu za 

reševanje in prestrukturiranje; 
- nismo koristili državne pomoči za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna 

pravila državnih pomoči; 
- nismo pravna oseba iz sektorja ribištva in akvakulture; 
- nismo pravna oseba iz sektorja primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi 

I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti; 
- nismo pravna oseba iz sektorja predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I 

k Pogodbi v naslednjih primerih:  
▪ če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni 

od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,  
▪ če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; 

- pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti 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; 

- pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi; 
- pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v pravnih osebah, ki opravljajo 

komercialni cestni tovorni prevoz.  
 

                                                            Ime in priimek odgovorne osebe upravičenca: 
                                              Žig     
                                                                                                           

 
Podpis:  

 
 
 

Kraj in 
datum: 

 ,  



  

 
IZJAVA št. 2 

  (ustrezno označite in dopolnite) 
 
Prijavitelj:   

 
1. Izjavljamo da:     

  
smo nismo

 
v predhodnih dveh letih in v tekočem proračunskem letu prejeli pomoči na podlagi Uredbe komisije 
(ES) 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 352/1, z dne 24.12.2013) in drugih uredb de minimis.  
V kolikor ste pomoč prejeli, izpolnite spodnjo tabelo: 
 Dajalec pomoči Znesek de 

minimis 
pomoči 

Datum prejema 
pomoči (datum 
odločbe, 
pogodbe) 

   

   

 
2. za iste upravičene stroške  

smo že prejeli
 

nismo prejeli
   

pomoči iz občinskih, državnih, mednarodnih ali drugih javnih virov. V kolikor ste pomoč prejeli, 
izpolnite spodnjo tabelo:  
Dajalec pomoči Vrsta pomoči 

- de minimis 
pomoč 
- državna 
pomoč 
- druge pomoči 

Znesek 
pomoči 

Datum prejema 
pomoči 
(datum odločbe, 
pogodbe) 

    

    

 
3. za iste upravičene stroške  

kandidiramo ne kandidiramo
  

tudi na drugih razpisih, vendar še nismo prejeli odločitve organa (odločba). V kolikor kandidirate, 
izpolnite spodnjo tabelo: 
Navedite vrsto razpisa, št. Uradnega 
lista in datum objave 

 
 

Navedite vrsto pomoči (de minimis 
pomoč, državna pomoč, druge oblike 
pomoči) 

 

Vrednost investicije v €  

Namen investicije  

Zaprošen znesek pomoči v €  

Predvideni datum odločitve organa  

 
 

                                                   Ime in priimek odgovorne osebe upravičenca: 
                                              Žig     
                                                                                                           

 
Podpis:  

 
 
 

Kraj in 
datum: 

 ,  



  

 
IZJAVA št. 3 

(ustrezno dopolnite) 
Prijavitelj:   

 
Izjavljamo da: 

ta pravna oseba, skupaj s povezanimi pravnimi osebami – podjetji (enotna pravna oseba – 
podjetje), z dodeljenim zneskom »de minimis« pomoči, ne bo presegla zgornje meje »de minimis« 
pomoči, ki znaša za enotno pravno osebo (podjetje) 200.000 €, 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 pravno osebo – 
podjetje«, ki deluje v cestno prometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju treh proračunskih let 
ne sme presegati 100.000 EUR. 

»Enotna pravna oseba (podjetje)« pomeni vse pravne osebe (podjetja), ki so med seboj najmanj v 
enem od naslednjih razmerij:  
a. pravna oseba (podjetje) ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov druge pravne 

osebe (podjetja);  

b. pravna oseba (podjetje) ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, 

poslovodnega ali nadzornega organa druge pravne osebe (podjetja);  

c. pravna oseba (podjetje) ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo pravno osebo 

(podjetje) na podlagi pogodbe, sklenjene z navedeno pravno osebo (podjetjem), ali določbe v 

njegovi družbeni pogodbi ali statutu;  

d. pravna oseba (podjetje), ki je delničar ali družbenik druge pravne osebe(podjetja), na podlagi 

dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedene pravne osebe (podjetja) sámo nadzoruje 

večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedene pravne osebe (podjetja).  

Pravne osebe (podjetja), ki so v katerem koli razmerju iz zgornjih alinej preko enega ali več drugih 
pravnih oseb (podjetij), prav tako veljajo za enotno pravno osebo (podjetje). 
 
Povezane pravne osebe (podjetja): 
Naziv pravne osebe  

Matična številka  

Davčna številka  

Razmerje a, b, c, d (glej zgoraj: »Enotna pravna oseba«) 
oseba«) (podjetje)«) 

 

Lastnik  

Direktor  

Vrsta pomoči (de minimis, državna pomoč, drugo) 
- de minimis pomoč, 
- državna pomoč, 
- druge pomoči, 
in dajalec pomoči 

 

Znesek pomoči  

Datum pomoči 
pomoči 

 

 
 

                                         Ime in priimek odgovorne osebe upravičenca: 
                                              Žig     
                                                                                                           

 
Podpis:  

 

Kraj in 
datum: 

 ,  



 

 

IZJAVA št. 4 
(ustrezno označite in dopolnite) 

 
Prijavitelj:   

 
 
Izjavljamo da: 
 

se nismo združili ali pripojili k drugi pravni osebi, niti ni prišlo do kakršnekoli razdružitve 
oziroma delitve pravne osebe

 
oziroma 
 

 smo se dne  združili s pravno osebo 

, matična št.: 

; 

 

 smo se dne  pripojili k pravni osebi 

, matična št.: 

; 

 

 smo se dne  razdelili na dve ali več ločenih pravnih oseb, in sicer na:    

 

  a)  pravna oseba:  , matična št.: 

, 

  b)  pravna oseba:   , matična št.: 

. 
 
 
 
 

                                         Ime in priimek odgovorne osebe upravičenca: 
                                              Žig     
                                                                                                           

 
Podpis:  

 
 
 

Kraj in 
datum: 

 ,  


