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OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC
Zadeva: Dodatna obrazložitev prijav in pripravljenih projektov na sredstva EU in
sredstva Kohezijskega sklada
Vezano na obravnavo 8. točke, 6. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki se nanaša
na obravnavo prijav in pripravljenih projektov na sredstva EU in sredstva Kohezijskega sklada
se na pobudo Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance podaja dodatna
obrazložitev, pojasnila in informacije vezane na prijave in prijavljene projekte na sredstva EU
in Kohezijskega sklada. Dodatna obrazložitev je tako kot prvotno gradivo pripravljana po
oddelkih Občinske uprave Občine Logatec.
Dodatna obrazložitev je vezana na posredovanje sledečih informacij:
- datum idejne zasnove in pobudnik ideje,
- obdobje priprave razpisne dokumentacije ter člani strokovne komisije, ki so pri pripravi
sodelovali,
- datum potrditve projekta,
- datum začetka črpanja sredstev,
- datum zaključka črpanja sredstev.

ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO
S strani Oddelka za investicije in gospodarstvo za prijave in pripravljene projekte na sredstva
EU in sredstva Kohezijskega slada posredujemo sledeča dodatna pojasnila:
1. glede datuma idejne zasnove in pobudnika ideje pojasnjujemo, da se je večina EU
projektov pričela na način, da je bila njihova izvedba potrebna ne glede na njihovo
možnost sofinanciranja. Izvedbo projektov so tako narekovale potrebe občine in ne
ideje posameznika o sofinanciranju, zato ni bistveno, kdo jih je predlagal. Priprava
projektne dokumentacije za projekte Čista Ljubljanica – kanalizacija, čistilna naprava,
izgradnja kanalizacije v Rovtah, Izgradnja avtobusnih postajališč in obnova Vodnega
zbiralnika »Kotla« v Grčarevcu se je pričela v mandatnem obdobju 2006-2010. Do
dejanskega črpanja v tistem mandatnem obdobju pa je prišlo le pri projektih Izgradnja
avtobusnih postajališč ter obnova Vodnega zbiralnika »Kotla« v Grčarevcu, v skupni
vrednosti 52.776,75 EUR. Sam projekt Čista Ljubljanica je bil kot rečeno pričet že v
mandatnem obdobju 2006-2010, vendar je bila prva vloga na razpis za sofinanciranje
zavrnjena. Po ustreznih nadgradnjah projekta v mandatnem obdobju 2010-2014 je
prišlo do odobritve in dejanskega črpanja sredstev pri tem projektu. Enako velja tudi za
izvedbo projekta Gradnja kanalizacije in ČN Rovte;
2. dokumentacija za prijavo za odobritev sredstev se je pripravljala za vse projekte od
druge polovice leta 2010 naprej z izjemo projekta Izgradnja avtobusnih postajališč in
obnova Vodnega zbiralnika »Kotla« v Grčarevcu kot je bilo pojasnjeno že v točki 1. Pri
pripravi razpisne dokumentacije so sodelovali sodelavci, ki so bili nato zadolženi za
izvedbo investicije;
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3. v nadaljevanju po posameznih projektih navajamo datume potrditev projekta, datum
začetka črpanja sredstev ter datum zaključka črpanja sredstev:
SEZNAM ZAKLJUČENIH EU PROJEKTOV Z DEJANSKIM ČRPANJEM EU SREDSTEV
Energetska sanacija 5. stavb občine Logatec
Datum potrditve projekta
Vrednost črpanih sredstev
Datum začetka črpanja sredstev
Datum zaključka črpanja sredstev

5.7.2017
326.598,14 EUR
3.7.2018
24.9.2018

Energetska sanacija Vrtec Kurirček in OŠ 8 talcev
Datum potrditve projekta
25.7.2013
Vrednost črpanih sredstev
466.710,31 EUR
Datum začetka črpanja sredstev
24.10.2014
Datum zaključka črpanja sredstev
17.2.2015
Projekt Čista Ljubljanica – Čistilna naprava
Datum potrditve projekta
25.10.2011
Vrednost črpanih sredstev
4.199.651,13 EUR
Datum začetka črpanja sredstev
22.1.2014
Datum zaključka črpanja sredstev
8.12.2015
Projekt Čista Ljubljanica - Kanalizacija
Datum potrditve projekta
Vrednost črpanih sredstev
Datum začetka črpanja sredstev
Datum zaključka črpanja sredstev

25.10.2011
2.696.907,72 EUR
3.1.2014
17.12.2015

Projekt Čista Ljubljanica – Vodovodni sistem
Datum potrditve projekta
12.1.2016
Vrednost črpanih sredstev
1.908.433,34 EUR
Datum začetka črpanja sredstev
3.10.2016
Datum zaključka črpanja sredstev
črpanje sredstev še poteka
Izgradnja avtobusnih postajališč v Grčarevcu ter obnova Vodnega zbiralnika »Kotla« v
Grčarevcu
Datum potrditve projekta
junij 2008
Vrednost črpanih sredstev
52.776,75 EUR
Datum začetka črpanja sredstev
september 2008
Datum zaključka črpanja sredstev
november 2008
Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Rovtah
Datum potrditve projekta
17.3.2011
Vrednost črpanih sredstev
356.588,26 EUR
Datum začetka črpanja sredstev
1.8.2012
Datum zaključka črpanja sredstev
18.9.2012
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Obnova javne razsvetljave po Uredbi
Datum potrditve projekta
Vrednost črpanih sredstev
Datum začetka črpanja sredstev
Datum zaključka črpanja sredstev

25.4.2012
82.072,05 EUR
31.5.2013
5.7.2013

SEZNAM PROJEKTOV, ZA KATERE SO ŽE ODOBRENA EU SREDSTVA, ČRPANJE
SREDSTEV PA BO POTEKALO V DRUGI POLOVICI LETA 2019 TER V LETIH 2020 IN
2021
Izgradnja sekundarnega vodovoda Petkovec ter vodovoda na odsekih Reka-Režiše
severni del, Režiše – Kalce, AC regionalna cesta – Notranjska cesta (Kohezijski sklad
EU)
Datum potrditve projekta
27.5.2019 (sklep o odobritvi sredstev)
Vrednost odobrenih sredstev
1.974.025,43 EUR
Datum začetka črpanja sredstev
predvidoma december 2019
Datum zaključka črpanja sredstev
junij 2021

Dograditev javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Logatec (Dogovor za
razvoj regij)
Datum potrditve projekta
25.4.2019 (obvestilo RRA LUR, da je
projekt vključen v Dogovor za razvoj
regij)
Vrednost odobrenih sredstev
1.100.000,00 EUR
Datum začetka črpanja sredstev
predvidoma september 2020
Datum zaključka črpanja sredstev
december 2021
Izgradnja hodnika za pešce ob glavni cesti G2-102/1461 Logatec – Martinj hrib od IOC
do km 0+960 do km 1+630 (Trajnostna mobilnost)
Datum potrditve projekta
16.7.2018 (sklep o odobritvi sredstev)
Vrednost odobrenih sredstev
156.147,99 EUR
Datum začetka črpanja sredstev
predvidoma oktober 2019
Datum zaključka črpanja sredstev
september 2020

PRIPRAVLJENI PROJEKTI ZA KANDIDIRANJE ZA EU SREDSTVA
S strani Oddelka za investicije in gospodarstvo dodajamo pripravljene projekte, za katere sicer
nismo še prejeli odobritve EU sredstev so pa pripravljeni za kandidiranje na razpisih za EU
sredstva:
-

izgradnja Narodnega doma in Knjižnice Logatec (že pridobljeno gradbeno dovoljenje),
izgradnja Zbirnega centra Ostri Vrh (že pridobljeno gradbeno dovoljenje),
izgradnja Športnega parka Kovk (že pridobljeno gradbeno dovoljenje),
izgradnja Zadrževalnika Črni potok (gradbeno dovoljenje se še pridobiva),
ureditev Tržnice Logatec (gradbeno dovoljenje se še pridobiva).
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V povezavi s Podatke o višini črpanih EU sredstev najbolj pregledno opisuje članek »Kateri
župani so bili najbolj uspešni pri črpanju EU-sredstev«, dosegljiv na spletnem portalu Siol.net,
na
sledeči
povezavi:
https://siol.net/posel-danes/osebne-finance/kateri-zupani-so-bilinajuspesnejsi-pri-crpanju-eu-sredstev-475218 . Vir podatkov navedenega članka je Ministrstvo za
finance.
Iz podatkov navedenega vira je Občina Logatec na seznamu občin z največ načrpanih EU
sredstvi (na občino) med letoma 2015 in 2017 na skupno 20. mestu.
Glede primerjave črpanja EU sredstev med občinami bi veljalo opozoriti, da je ustrezna
primerjava le primerjava občin v Osrednjeslovenski regiji s podobno velikostjo občine kot je
Občina Logatec in ne občinami iz drugih regij, z nižjo stopnjo razvitosti, katerim je bilo
namenjenih več EU sredstev iz naslova regionalnih razvojnih spodbud ali obmejnimi občinami,
ki imajo drugačne pogoje za kandidiranje na Interreg programih čezmejnega sodelovanja.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
PROJEKT: Adaptacija podstrešja Zdravstvenega doma Logatec, prijava na Javni razpis
za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v
primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« Ministrstva za zdravje, v okviru 9.
prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe
9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja
ter izboljšanje zaposljivosti«, specifičnega cilja 9.1.3: »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma
socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju« in prednostne naložbe 9.3
»Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni,
regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje
socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev, ter
prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev«, specifičnega cilja 9.3.1:
»Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
Datum idejne zasnove
Pobudnik ideje

9. 11.2017
Zdravstveni dom Logatec, direktorica mag. Mateja
Kunc
razpisne 9.11.2017-1.12.2017

Obdobje
priprave
dokumentacije
Člani strokovne ekipe, ki so pri Mag. Mateja Kunc, mag. Nevenka Malavašič,
pripravi sodelovali
Lovrenc Erker, Tena Daša Lavrič Pfajfar, MK Projekt
d.o.o.
Datum potrditve projekta
13.2.2018 – Odločba Ministrstva za zdravje
Datum začetka črpanja sredstev
9.5.2019
Datum zaključka črpanja sredstev
30.11.2019
Koliko
200.000 EUR
Namen, za katerega je bil denar Adaptacija podstrešja Zdravstvenega doma Logatec
porabljen
vsebuje:
Gradbena dela (sanacija nosilnosti ab plošč);
obrtniška dela (montaža oken vrat, predelne stene,
tlaki..); strojne inštalacije (ogrevanje, hlajenje,
prezračevanje, prestavitve); elektro inštalacije (nn
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razvodi, razsvetljava, komunikacije, požar). Nakup
nove opreme.
Adaptirano podstrešje Zdravstvenega doma
Logatec bo rezultiralo v izdelavi večnamenskega
prostora ter dveh pisarn. Novi prostori bodo
namenjeni integriranemu Centru za krepitev zdravja:
večnamenski prostor bo namenjen izvajanju
delavnic, pisarni pa bosta namenjeni strokovnemu
kadru, ki bo deloval v okviru na novo
vzpostavljenega integriranega centra za krepitev
zdravja.

PROJEKTI: LAS s CILjem – pridobivanje sredstev iz ESSR in EKSRP
CLLD – Zagotavljanje novih delovnih mest – Dobimo se na tržnici (1)
Operacija s tematiko lokalne hrane in kakovosti življenja.
Na območju je več lokalnih ponudnikov (kmetij, rokodelcev in ustvarjalcev), ki prodajajo svoje
produkte na lokalnih tržnicah v Logatcu, Idriji in Cerknem. Med seboj niso povezani, zato bi za
zagotovitev učinkovite kratke oskrbne verige potrebovali nekoga, ki bi zagotavljal povezovanje.
Za povezovalca in organizatorja, ki bo skrbel tudi za širše oblike sodelovanja ponudnikov
(predvsem z javnimi inštitucijami), se bo predvidoma vzpostavilo novo delovno mesto.
Datum idejne zasnove
Pobudnik ideje

S priključitvijo občine Logatec k LAS Idrija, Cerkno,
v letu 2016/2017.
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o in
Občine Idrija, Cerkno ter Logatec
razpisne april, maj 2017

Obdobje
priprave
dokumentacije
Člani strokovne ekipe, ki so pri Renata Gutnik – Občina Logatec, Karmen Makuc –
pripravi sodelovali
Občina Idrija, Vanja Mavri Zajc – Občina Cerkno,
Jožica Lazar, Darja Lahajnar in Mateja Bizjak Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o
Datum potrditve projekta
25. 9. 2017 – pogodba, izvedba projekta v letu 2017
Datum začetka črpanja sredstev
25. 10. 2018
Datum zaključka črpanja sredstev
24. 1. 2019
Koliko
6.397,40 EUR
Namen, za katerega je bil denar Promocija tržnice in lokalno pridelane hrane
porabljen
(delavnice, mediji) in nakup 5 zaprtih stojnic.
Celotna vrednost projekta: 20.940,79 EUR
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CLLD – Zagotavljanje novih delovnih mest – Dobimo se na tržnici (2)
Operacija s tematiko lokalne hrane in kakovosti življenja.
Na območju je več lokalnih ponudnikov (kmetij, rokodelcev in ustvarjalcev), ki prodajajo svoje
produkte na lokalnih tržnicah v Logatcu, Idriji in Cerknem. Med seboj niso povezani, zato bi za
zagotovitev učinkovite kratke oskrbne verige potrebovali nekoga, ki bi zagotavljal povezovanje.
Za povezovalca in organizatorja, ki bo skrbel tudi za širše oblike sodelovanja ponudnikov
(predvsem z javnimi inštitucijami), se bo predvidoma vzpostavilo novo delovno mesto.
Datum idejne zasnove
Pobudnik ideje

S priključitvijo občine Logatec k LAS Idrija, Cerkno,
v letu 2016/2017.
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o in
Občine Idrija, Cerkno ter Logatec
razpisne junij 2018

Obdobje
priprave
dokumentacije
Člani strokovne ekipe, ki so pri
pripravi sodelovali
Datum potrditve projekta
Datum začetka črpanja sredstev
Datum zaključka črpanja sredstev
Koliko
Namen, za katerega je bil denar
porabljen

ICRA Idrija, LAS s CILjem, Renata Gutnik
19. 6. 2018
19. 6. 2018
Še traja.
Povrnjeno 10.935,85 EUR do konca 2019
Delno pokrivanje zaposlitve. Promocija tržnice in
lokalno pridelane hrane (delavnice, mediji).
Celotna vrednost projekta: 48.679,48 EUR in še
traja.

(V letu 2018-2019: vrednost projekta: 34.027,45 EUR, od tega Občini Logatec: 10.935,85
EUR.)
CLLD – Zagotavljanje novih delovnih mest – Dobimo se na tržnici (3)
Operacija s tematiko lokalne hrane in kakovosti življenja.
Na območju je več lokalnih ponudnikov (kmetij, rokodelcev in ustvarjalcev), ki prodajajo svoje
produkte na lokalnih tržnicah v Logatcu, Idriji in Cerknem. Med seboj niso povezani, zato bi za
zagotovitev učinkovite kratke oskrbne verige potrebovali nekoga, ki bi zagotavljal povezovanje.
Za povezovalca in organizatorja, ki bo skrbel tudi za širše oblike sodelovanja ponudnikov
(predvsem z javnimi inštitucijami), se bo predvidoma vzpostavilo novo delovno mesto.
Datum idejne zasnove
Pobudnik ideje

S priključitvijo občine Logatec k LAS Idrija, Cerkno,
v letu 2016/2017.
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o in
Občine Idrija, Cerkno ter Logatec
razpisne maj, junij 2019

Obdobje
priprave
dokumentacije
Člani strokovne ekipe, ki so pri
pripravi sodelovali
Datum potrditve projekta
Datum začetka črpanja sredstev
Datum zaključka črpanja sredstev
Koliko
Namen, za katerega je bil denar
porabljen

ICRA Idrija, LAS s CILjem, Matjaž Martinšek.
11. 6. 2019
11. 6. 2019
/
Povrnjeno 6.557,38 EUR do konca 2020
Delno pokrivanje zaposlitve. Promocija tržnice in
lokalno pridelane hrane (delavnice, mediji).
Celotna vrednost projekta: 42.590 EUR in še traja.
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CLLD – Ustvarjanje novih delovnih mest – Formica Cerkno-Idrija-Logatec (1)
Operacija s splošno tematiko zagotavljanja delovnih mest.
Na osnovi izvedenih delavnic na območju ter iz tega izhajajoče SWOT analize, smo prepoznali
razvoj coworking centrov v urbanih središčih kot priložnost razvoja podjetnosti in podjetništva.
V coworking centre se lahko vključujejo tako mladi iz celotnega območja kot tudi drugi, ki želijo
opravljati dejavnosti, vendar zaradi slabše infrastrukture, manjše podjetnosti ali slabše
izobraženosti, nimajo optimalnih pogojev za opravljanje dejavnosti v trenutnih okvirih. Urbani
centri ponujajo boljšo infrastrukturo, vodstvo mentorjev in izobraževanja, ki bodo potekala v
okviru coworking centrov, pa bodo omogočala tudi povečanje podjetnosti pri lokalnih
prebivalcih. Lokalne skupnosti bodo zagotovile prostore za vzpostavitev treh manjših
coworking centrov (eden v Logatcu, eden v Idriji in eden v Cerknem). Udeležencem v
coworking centrih se bo poleg prostora nudilo tudi mentorstvo in izobraževanje ter finančno
podprlo njihove aktivnosti, ki bodo prepoznane kot perspektivne.
Datum idejne zasnove
Pobudnik ideje

S priključitvijo občine Logatec k LAS Idrija, Cerkno,
v letu 2016/2017.
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o in
Občine Idrija, Cerkno ter Logatec
razpisne april, maj 2017

Obdobje
priprave
dokumentacije
Člani strokovne ekipe, ki so pri Renata Gutnik – Občina Logatec, Karmen Makuc –
pripravi sodelovali
Občina Idrija, Vanja Mavri Zajc – Občina Cerkno,
Jožica Lazar, Darja Lahajnar in Mateja Bizjak Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o
Datum potrditve projekta
25. 9. 2017 – pogodba, izvedba projekta v letu 2017
Datum začetka črpanja sredstev
25. 10. 2018
Datum zaključka črpanja sredstev
20. 11. 2018
Koliko
9.836,06 EUR
Namen, za katerega je bil denar Priprava okolja za vzpostavitev novih delovnih mest.
porabljen
Nakup fotoaparata, prenosnika, večfunkcijsko
lasresko napravo, TV sprejemnik, tabla piši-briši in
ostale pripomočke za izvajanje delavnic in
uresničitev podjetniških ideja. Navedena oprema se
nahaja v prostorih Obrtne zbornice v Logatcu, ki je
partner v projektu.
Celotna vrednost projekta: 27.796,06 EUR.
CLLD – Ustvarjanje novih delovnih mest – Formica Cerkno-Idrija-Logatec (2)
Operacija s splošno tematiko zagotavljanja delovnih mest.
Na osnovi izvedenih delavnic na območju ter iz tega izhajajoče SWOT analize, smo prepoznali
razvoj coworking centrov v urbanih središčih kot priložnost razvoja podjetnosti in podjetništva.
V coworking centre se lahko vključujejo tako mladi iz celotnega območja kot tudi drugi, ki želijo
opravljati dejavnosti, vendar zaradi slabše infrastrukture, manjše podjetnosti ali slabše
izobraženosti, nimajo optimalnih pogojev za opravljanje dejavnosti v trenutnih okvirih. Urbani
centri ponujajo boljšo infrastrukturo, vodstvo mentorjev in izobraževanja, ki bodo potekala v
okviru coworking centrov, pa bodo omogočala tudi povečanje podjetnosti pri lokalnih
prebivalcih. Lokalne skupnosti bodo zagotovile prostore za vzpostavitev treh manjših
coworking centrov (eden v Logatcu, eden v Idriji in eden v Cerknem). Udeležencem v
coworking centrih se bo poleg prostora nudilo tudi mentorstvo in izobraževanje ter finančno
podprlo njihove aktivnosti, ki bodo prepoznane kot perspektivne.
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S priključitvijo občine Logatec k LAS Idrija, Cerkno,
v letu 2016/2017.
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o in
Občine Idrija, Cerkno ter Logatec
razpisne 2018

Obdobje
priprave
dokumentacije
Člani strokovne ekipe, ki so pri
pripravi sodelovali
Datum potrditve projekta
Datum začetka črpanja sredstev
Datum zaključka črpanja sredstev
Koliko
Namen, za katerega je bil denar
porabljen

ICRA Idrija, LAS s CILjem, Renata Gutnik
19. 6. 2018
19. 6. 2018
Še traja
Povrnjeno 9.848,61 EUR do konca 2019
Delno pokrivanje zaposlitve.
Celotna vrednost projekta: 47.245,54 EUR in še
traja.

CLLD – Ustvarjanje novih delovnih mest – Formica Cerkno-Idrija-Logatec (3)
Operacija s splošno tematiko zagotavljanja delovnih mest.
Na osnovi izvedenih delavnic na območju ter iz tega izhajajoče SWOT analize, smo prepoznali
razvoj coworking centrov v urbanih središčih kot priložnost razvoja podjetnosti in podjetništva.
V coworking centre se lahko vključujejo tako mladi iz celotnega območja kot tudi drugi, ki želijo
opravljati dejavnosti, vendar zaradi slabše infrastrukture, manjše podjetnosti ali slabše
izobraženosti, nimajo optimalnih pogojev za opravljanje dejavnosti v trenutnih okvirih. Urbani
centri ponujajo boljšo infrastrukturo, vodstvo mentorjev in izobraževanja, ki bodo potekala v
okviru coworking centrov, pa bodo omogočala tudi povečanje podjetnosti pri lokalnih
prebivalcih. Lokalne skupnosti bodo zagotovile prostore za vzpostavitev treh manjših
coworking centrov (eden v Logatcu, eden v Idriji in eden v Cerknem). Udeležencem v
coworking centrih se bo poleg prostora nudilo tudi mentorstvo in izobraževanje ter finančno
podprlo njihove aktivnosti, ki bodo prepoznane kot perspektivne.
Datum idejne zasnove
Pobudnik ideje

S priključitvijo občine Logatec k LAS Idrija, Cerkno,
v letu 2016/2017.
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o in
Občine Idrija, Cerkno ter Logatec
razpisne 2019

Obdobje
priprave
dokumentacije
Člani strokovne ekipe, ki so pri
pripravi sodelovali
Datum potrditve projekta
Datum začetka črpanja sredstev
Datum zaključka črpanja sredstev
Koliko
Namen, za katerega je bil denar
porabljen

ICRA Idrija, LAS s CILjem, Matjaž Martinšek.
11. 6. 2019
11. 6. 2019
Še traja do 30. 6. 2020
Povrnjeno 7.213,12 EUR do konca 2020
Delno pokrivanje zaposlitve.
Celotna vrednost projekta: 42.356 EUR in še traja.
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CLLD – Ustvarjanje novih delovnih mest – Vključimo se
V okviru ene operacije LAS, so bile vključene ranljive skupine na urbanih območjih. Operacija
LAS se je izvajala v okviru ESRR sklada in sicer v vseh 11 urbanih naseljih, ki smo jih opredelili
v okviru strategije (Idrija, Logatec, Cerkno, Laze, Rovte, Hotedršica, Črni Vrh, Godovič,
Spodnja Idrija, Dolenji Novaki in Šebrelje). V okviru skupnega projekta so bila srečanja,
izobraževanja in študijski krožki, ki so vključevali različne ciljne skupine ranljivih skupin.
V skladu s sklepom o odobritvi operacije »Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na
območju LAS s CILjem« Upravnega odbora LAS s CILjem s 13. seje z dne 10. 7. 2017, na
podlagi potrditve operacije s strani Skupščine LAS s CILjem z dne 12. 7. 2017 ter na podlagi
Konzorcijske pogodbe o izvajanju operacije »Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih
na območju LAS s CILjem« z dne 29. 8. 2017
Datum idejne zasnove
Pobudnik ideje
Obdobje
priprave
razpisne
dokumentacije
Člani strokovne ekipe, ki so pri
pripravi sodelovali
Datum potrditve projekta
Datum začetka črpanja sredstev
Datum zaključka črpanja sredstev
Koliko
Namen, za katerega je bil denar
porabljen

LAS s CILjem, v letu 2017.
LAS s CILJem, Idrija, Cerkno, Logatec
1.5.2017 - 2.6.2017
ICRA Idrija, LAS s CILjem, mag. Nevenka
Malavašič.
5.9.2017 – pogodba
15.11.2018
Zaključek 22.5.2019
11.208,78 EUR
V letu 2018 so bila v 4 urbanih naseljih občine
Logatec (Logatec, Rovte, Laze, Hotedršica)
izvedena številna izobraževanja: 1. Vadba joge za
bolj zdravo hrbtenico, v Lazah v času od 8. 1. do 23,
4. 2018, za dve skupini udeležencev, ki jih je
obiskovalo 42 posameznikov; 2. Tečaj in delavnice
zeliščarstva, v Lazah v od 14. 3. do 25. 4. 2018,
skupaj 5 srečanj, ki jih je obiskovalo 10
posameznikov; 3. Vadba zumbe za ženske, v kraju
Rovte v času od 5. 1. do 8. 6. 2018, skupaj 20
srečanj, ki se jih je udeleževalo 57 posameznic; 4.
Tečaj folklore, v Hotedršici v času od 1. 3. do 17. 5.
2018, skupaj 10 srečanj, ki jih je obiskovalo 8
posameznikov; 5. Aktivni program za upokojence, v
Logatcu v času od 2. 4. do 11. 6. 2018, skupaj 20
srečanj, ki se ga je udeleževalo 13 posameznic;
6.Delavnica keramike za odrasle, v Hotedršici v
času od 28. 2. do 6. 6. 2018, skupaj 11 srečanj, ki
se jih je udeleževalo 9 odraslih oseb,
7. Delavnica keramike za otroke, v Hotedršici v času
od 28. 2. do 16. 5. in od 10. 7. do 3. 10. 2018, ki se
jih je udeleževalo 11 otrok; 8. Psihoedukativne
delavnice o demenci za starejše odrasle, v Rovtah v
času od 21. 2. do 18. 4. 2018, 5 srečanj, ki se jih je
udeleževalo 16 oseb; 9. Biodinamični tečaj, v
Logatcu v času od 5. 5. do 26. 5. 2018, skupaj 5
srečanj, ki se jih je udeleževalo 33 oseb.
Vrednost projekta: 32.725,78 EUR.
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CLLD –Povezovanje urbanih naselij v občini Logatec
Zagotoviti nova delovna mesta, in sicer gre za zaposlitev dveh voznikov.
Vzpostavitev pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest, v smislu nadaljevanja izvedbe
lokalnega prevoza za več let. Aktivirati potenciale ranljivih skupin. Izboljšati kakovost življenja
na podeželju. Korist organizacije lokalnega prevoza je korist za celotno območje. Predhodne
aktivnosti, povezane z ugotavljanjem potreb občanov in s prepoznavanjem koristi za društva,
ustanov in podjetij, so pripeljale do ugotovitve, da je medsebojna lokalna povezava med
središčem občine in urbanimi naselji pomembna. Potrebe navedene v strategiji, ki so skladne
z opisom tega projekta so: ustvarjanje novih delovnih mest in krepitev obstoječih gospodarskih
dejavnosti, sodelovanje in povezovanje; vključenost otrok, mladine, starejših in invalidov v
različne dejavnosti in izboljšati kakovost življenja na podeželju, vključenost mladih, žensk in
drugih ranljivih skupin. Prispevek k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.
Datum idejne zasnove
Pobudnik ideje

Januar 2017
Občina Logatec (predlog ge. Jerneje Rupnik o
organizaciji lokalnega prevoz na seji Občinskega
sveta).
Obdobje
priprave
razpisne 23.1.2017 – 15.2.2017 in dopolnitve; prijava na
dokumentacije
MGRT 15.9.2017
Člani strokovne ekipe, ki so pri ICRA Idrija, LAS s CILjem, mag. Nevenka
pripravi sodelovali
Malavašič.
Datum potrditve projekta
12.6.2018
Datum začetka črpanja sredstev
15.11.2018
Datum zaključka črpanja sredstev
Zaključek 22.5.2019
Koliko
31.223,56 EUR (od tega: 11.761,64 EUR Občini,
razlika razdeljena partnerjem)
Namen, za katerega je bil denar Izvajalec prevozov je zaposlil dva voznika, ob Tednu
porabljen
mobilnosti je bila izvedena predstavitev izdelkov in
dejavnosti otrok, mladine in starejših ter promocija
lokalnega
prevoza,
številne
delavnice
in
izobraževalnega programa Društva Univerze za
tretje življenjsko obdobje, plavanje invalidov v
bazenu Logatec, izvedba športne rekreacije in
dejavnosti za zdravo preživljanje prostega časa
otrok in mladine v izvedbi društva Dlan na dlan ter
razširjeni program Glasbene šole Logatec.
Vrednost projekta: 55.784,00 EUR.
V letu 2018 je bilo nakazano: 53.210,27 EUR, nato še v letu 2019: 5.455,53 EUR.
Projekti v teku:
Datum idejne zasnove
Pobudnik ideje

Januar 2017
Občina Logatec (predlog ge. Jerneje Rupnik o
organizaciji lokalnega prevoz na seji Občinskega
sveta).
Obdobje
priprave
razpisne 23.1.2017 – 15.2.2017 in dopolnitve; prijava na
dokumentacije
MGRT 15.9.2017
Člani strokovne ekipe, ki so pri ICRA Idrija, LAS s CILjem, mag. Nevenka
pripravi sodelovali
Malavašič.
Datum potrditve projekta
12.6.2018
Datum začetka črpanja sredstev
15.11.2018
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Datum zaključka črpanja sredstev
Koliko
Namen, za katerega je bil denar
porabljen

Zaključek 22.5.2019
31.223,56 EUR
Izvajalec prevozov je zaposlil dva voznika, ob Tednu
mobilnosti je bila izvedena predstavitev izdelkov in
dejavnosti otrok, mladine in starejših ter promocija
lokalnega prevoza. Partnerji v projektu pa so izvajali:
izobraževalni program Društva Univerze za tretje
življenjsko obdobje, nakup vstopnic za plavanje
invalidov v bazenu Društva invalidov Logatec,
izvedba športne rekreacije in dejavnosti za zdravo
preživljanje prostega časa otrok in mladine v izvedbi
društva Dlan na dlan ter razširjeni izobraževalni
program Glasbene šole Logatec.
Vrednost projekta: 55.784,00 EUR.

PRIJAVE PROJEKTOV - V TEKU
E-nostavno na kolo; Sofinanciranje vsebin pristopa LAS-Gorenjsko kolesarsko omrežje
Na območju LAS s CIljem je že nekaj vzpostavljenih kolesarskih poti, ki pa še niso opremljene
z infrastrukturo za uporabo in polnjenje e-koles. Občina Logatec in Občina Cerkno sta se že
pridružila in povezala s sosednjimi občinami v okviru Gorenjskega kolesarskega omrežja. V
projektu gre za nadgradnjo vsebin. Projekt je del širšega projekta sodelovanja LAS, k kateremu
so pristopili LASi, ki pokrivajo območje v okviru Gorenjskega kolesarskega omrežja. Večina
območij že razpolaga z različnimi kolesarskimi potmi, ki pa so velikokrat omejene na občinske
meje. Poudarek je na izgradnji infrastrukture in označevanju. Število turistov kolesarjev se iz
leta v leto povečuje, vendar trenutna ponudba ne zadovoljuje njihovih potreb oziroma
potenciali za razvoj kolesarskega turizma še niso izkoriščeni. S projektom Gorenjsko
kolesarsko omrežje se kolesarska infrastruktura sicer že povezuje preko občinskih pa tudi
regijskih mej, vendar še vedno primanjkuje podporne infrastrukture, opreme in vsebin.
Operacija E-nostavno na kolo tako prepoznava potenciale na tem področju in preko investicij
v podporno infrastrukturo/opremo, ureditve kolesarjem prijaznih postajališč na že
vzpostavljenih kolesarskih poteh ter dodajanjem vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko
trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti.
Operacija tako med drugim predstavlja nadgradnjo turističnih produktov kot je »Gorenjsko
kolesarsko omrežje«.
Občina Logatec bo s tem projektom pridobila: kolesarsko stojalo, servisni stebriček,
univerzalno polnilnico za e-kolesa, in 3 kolesa s pomožnim električnim motorjem.
Vloga je bila, dne 17.12.2018, oddana na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Sektor za razvoj podeželja. Partner v projektu je tudi Planinsko društvo Rovte.
Datum idejne zasnove
Pobudnik ideje
Obdobje
priprave
razpisne
dokumentacije
Člani strokovne ekipe, ki so pri
pripravi sodelovali

september 2018
LAS s CILjem, Občina Logatec .
1.9.2018 – 17.10.2018
ICRA Idrija, LAS s CILjem, mag. Nevenka
Malavašič.

Celotna vrednost projekta z vključenimi partnerji je: 57.519,32, Občini Logatec so dodeljena
sredstva v višini 15.640,84 EUR (stroški za Občino Logatec pa so v višini: 18.359,78 EUR).
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Poziv LAS – projekti, v katerih je Občina Logatec partner (Sestavljamo čisto okolje,
Gartlc)
SESTAVLJAMO ČISTO OKOLJE
Nosilec projekta: Komunalno podjetje Logatec
Občina Logatec je partner.
Namen: postavitev šestih nadstreškov na ekoloških otokih, in sicer na lokacijah: Dol. Logatec
ob tržnici, Gor. Logatec ob šoli, Laze ob šoli, Vrh Svetih Treh Kraljev ob šoli, Hotedršica ob
avtobusni postaji, v Rovtah ob športnem igrišču.
Vrednost projekta: 52.099,55 EUR, upravičenih stroškov: 49.029,79 EUR.
GARTLC
Nosilec projekta Dom starejših Logatec.
Občina Logatec je partner.
Namen: ureditev vrta ob Domu za starejše, za katerega bodo skrbeli člani Društva Ognjič,
stanovalci Doma za starejše ter vrtec in šola.
Vrednost projekta Občine Logatec, kot partnerja je: 799,62 EUR z nakupom orodja, sicer pa
je v projektu kot solastnik zemljišča in vlagatelj različnih vlog za pridobivanje soglasij.

DOKUMENTACIJA, KI SE PRIPRAVLJA:
Za vrtec v Hotedršici je izdelana idejna zasnova za dograditev prizidka šoli. Tako bi Enota
Hotedršica pridobila nove štiri igralnice s pripadajočimi prostori. Zgrajena bi bila tudi nova
kuhinja tako za šolo, kot za vrtec. V tem obdobju potekajo aktivnosti priprave dokumentacije
za postopek pridobivanja zemljišča, nato pa tudi gradbenega dovoljenja.
Časovnica: v letu 2020 pridobljeno gradbeno dovoljenje in dokup zemljišča, v letu 2021 pa
predvidoma začetek gradnje.
POŠ Hotedršica bo po preselitvi vrtca v nove prostore, pridobila dve učilnici.
Za matično šolo, OŠ Tabor, poteka postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Do,
predvidoma, konca leta 2019 naj bi bilo pridobljeno navedeno dovoljenje, nato pa bi se začel
postopek izbire izvajalca in začetek gradnje 1. faze, ki vsebuje: 4 dodatne učilnice, 3 kabinete,
dodatne garderobe, novo stopnišče in dvigalo v okviru preurejenega vhoda, preureditev
jedilnice, ki je lahko tudi prireditveni prostor, v njem pa je tudi prostor za organizatorja prehrane
ter preureditev knjižnice (novi prostori v površini 546,50m2.).
V nadaljevanju je predvidena tudi 2. faza, ki vsebuje: rekonstrukcijo pritličja z namenom
zagotovitve dodatnih učilnic z nadzidavo. V tej bi se uredilo 5 učilnic, 1 specializirano učilnico
(npr. za gospodinjstvo), 2 kabineta in sanitarije (novi prostori v površini 546,50m2.) (vir:
projektna dokumentacija).
Za OŠ 8 talcev je izdelana analiza variant gradnje prizidka. O njej razpravlja posebna delovna
skupina Občinskega sveta.
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ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
CLLD sklad EKSRP – Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja
Večletni partnerski projekt – projekt sodelovanja Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja.
Gre za skupno operacijo Občin Logatec, Idrija in Cerkno, ki je bila potrjena v skupni strategiji
LAS s CILjem. Vsaka občina znotraj projekta izvede svoje aktivnosti. Del aktivnosti, ki sodijo
pod upravičene za sofinanciranje, bo sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske politike
CLLD. Operacije pokrivajo tematiko vojnega obdobja 20. stoletja. Za skupne operacije je
namenjenih 30 % nepovratnih sredstev z naslova vseh sredstev za operacije. Skupne
operacije bodo izvršene v finančnem obdobju do konca 2023.
Datum idejne zasnove
S priključitvijo občine Logatec k LAS Idrija, Cerkno,
v letu 2016/2017.
Pobudnik ideje
Občine Logatec, Idrija in Cerkno
Obdobje
priprave
razpisne Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o in
dokumentacije
Občine Idrija, Cerkno ter Logatec
Člani strokovne ekipe, ki so pri Renata Gutnik – Občina Logatec, Karmen Makuc –
pripravi sodelovali
Občina Idrija, Vanja Mavri Zajc – Občina Cerkno,
Jožica Lazar, Darja Lahajnar in Mateja Bizjak Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.,
strokovna javnost (ZVKDS, raziskovalci in
poznavalci ostalin 1. svetovne vojne na območju
občin Logatec, Idrija in Cerkno ter širše na območju
Soške fronte
Datum potrditve projekta
Priprava prijave v teku
Koliko
Predvidoma 27.350 EUR od skupne vrednosti
projekta 120.000 EUR
CLLD sklad ESRR – Pot miru – dediščina prve svetovne vojne
Večletni partnerski projekt – projekt povezovanja Pot miru – dediščina prve svetovne
vojne. Projekta in višine sredstev so določeni v Strategiji razvoja podeželja na območju LAS
s CILjem. Projekt - operacija Pot miru bo sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske politike
in izvajan z instrumentom neposredne potrditve operacije, saj gre za projekt sodelovanja
partnerskih LAS. Projekt je del skupne strategije LAS s CILjem, ki je nastal na območju občin
Logatec, Idrija in Cerkno. Partnerji v projektu Pot miru: LAS Dolina Soče, LAS s CILjem, LAS
v objemu sonca, LAS Vipavska dolina, LAS Gorenjska košarica, Ustanova »Fundacija Poti
miru v Posočju«. V letu 2019 bomo izvedli aktivnosti tega projekta. Gre za postavitev treh
informacijskih tabel, izvedbo dveh vrst izobraževanj turističnih vodnikov – osnovnega, ki ga
mora Občina Logatec zagotoviti že na podlagi vodniškega odloka, in nadaljevalnega za
območje zaledja Soške fronte in same Soške fronte. V okviru projekta bodo nadgrajene tudi
vsebine projekta Pot miru, in sicer z vsebinami z Zaledja Soške fronte, ki sem jih pridobivala
in raziskovala v letu 2018.
S priključitvijo občine Logatec k LAS Idrija, Cerkno,
v letu 2016/2017.
Pobudnik ideje
Občine Logatec, Idrija in Cerkno
Obdobje
priprave
razpisne Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o in
dokumentacije
Občine Idrija, Cerkno ter Logatec
Člani strokovne ekipe, ki so pri LAS s CILjem, LAS Dolina Soče, LAS v objemu
pripravi sodelovali
sonca, LAS Vipavska dolina, LAS Gorenjska
košarica, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«
Datum idejne zasnove
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Datum potrditve projekta
Datum začetka črpanja sredstev
Datum zaključka črpanja sredstev
Koliko

Prijavljen 12. 4. 2019
Še traja
Še traja
Nosilec stroškov je LAS s CILjem

Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na
Gorenjskem - Marja
Večletni partnerski projekt Mala barja Marja. S projektom, ki ga vodi Zavod za varstvo narave
RS, se bo zagotovilo Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in
na Gorenjskem - Mala barja. Z območja občine Logatec je v projekt vključen naravni rezervat
Jezerc.
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020
Tematski cilj: 6. Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov
Prednostna os: 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti
Naziv prednostne naložbe: 6.2. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje
ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami
Sklad: ESRR
Statistična regija1: Osrednjeslovenska statistična regija, gorenjska statistična regija
Obdobje trajanja projekta: 1. 11. 2017 – 30. 10. 2021 (48 mesecev)
Prijavitelj projekta:
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, ZRSVN
Projektni partnerji:
Občin Bled
Občina Trzin
Občina Logatec
PARNAS Zavod za kulturo in turizem Velike Lašče (Zavod PARNAS)
Vrednost investicije / višina skupnih upravičenih stroškov: 1.965.834,31 €/ 1.958.236,31 €
Vrednost odobrenih sredstev: 65.992,25 EUR
Datum idejne zasnove
Pobudnik ideje

maj 2016
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
ZRSVN
razpisne Od junija 2016 do 15. 2. 2017

Obdobje
priprave
dokumentacije
Člani strokovne ekipe, ki so pri Člani partnerjev, za Občino Logatec Renata Gutnik,
pripravi sodelovali
Katja Žagar in Simona Šušteršič Štrukelj
Datum potrditve projekta
21. 12. 2017
Datum začetka črpanja sredstev
Še traja
Datum zaključka črpanja sredstev
Še traja
Koliko
Predvidoma 65.992,25 EUR od skupne vrednosti
projekta 1.958.236,31 EUR
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Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih
površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju - KRAS.RE.VITA
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020
Tematski cilj: 6. Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov
Prednostna os: 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti
Naziv prednostne naložbe: 6.2. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje
ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami
Večletni partnerski projekt Kras.Re.Vita. S projektom, ki ga vodi Notranjski regijski park, se bo
zagotovilo izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih
površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju.
Projekti Občine Logatec v sklopu tega projekta so zagotoviti razgledišče na Jakovškem griču,
vzpostavitev in ureditev počivališč na relaciji Grčarevec – Planina ter dveh parkirišč v Lazah in
Grčarevcu, zagotoviti informiranje obiskovalcev in popotnikov preko informacijskih tabel in
vzpostavitev krožne poti po Planinskem polju.
Sklad: ESRR
Regija: Primorsko-notranjska regija
Obdobje trajanja projekta: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
Prijavitelj projekta:
Javni zavod Notranjski regijski park (NRP)
Projektni partnerji:
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
Javni Zavod Znanje Postojna (ZZP)
Občina Postojna
Občina Logatec
Vrednost investicije / skupna višina upravičenih stroškov: 5.453.423 EUR
Vrednost odobrenih sredstev: 146.634,00 EUR
Datum idejne zasnove
Pobudnik ideje

Junij 2016
Javni zavod Notranjski regijski park (NRP)

Obdobje
priprave
razpisne
dokumentacije
Člani strokovne ekipe, ki so pri
pripravi sodelovali
Datum potrditve projekta
Datum začetka črpanja sredstev
Datum zaključka črpanja sredstev
Koliko

Od junija 2016 do 18. 10. 2017
člani partnerjev, za Občino Logatec Renata Gutnik,
Katja Žagar in Simona Šušteršič Štrukelj
18. 4. 2018
Še traja
Še traja
Predvidoma 146.634,00 EUR od skupne vrednosti
projekta 5.453.423 EUR

Berto Menard
ŽUPAN
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