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OBRAZLOŽITEV
Pregled stanja preteklih in predvidenih projektov za sofinanciranje je narejen po oddelkih
občinske uprave, pri čemer se glavnina sofinancerskih projektov vodi na Oddelku za
investicije in gospodarstvo.

ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO
Projekti v preteklih letih
Občina Logatec je v obdobju od leta 2014 naprej iz različnih evropskih skladov na področju
investicij pridobila 9.671.402,44 EUR. Dejansko stanje črpanja evropskih sredstev v
Občini Logatec od vključno leta 2014 naprej je naslednje – navedena so pridobljena
sredstva po projektih:
1. Energetska sanacija 5. stavb, v višini 326.598,14 EUR,
2. Energetska sanacija Vrtec Kurirček in OŠ 8 talcev Logatec, v višini 466.710,31
EUR,
3. Projekt Čista Ljubljanica - Čistilna naprava, v višini 4.199.651,13 EUR,
4. Projekt Čista Ljubljanica – Kanalizacija, v višini 2.696.907,72 EUR,
5. Projekt Čista Ljubljanica - Vodovodni sistem, v višini 1.908.433,34 EUR,
6. Celostna prometna strategija, v višini 29.736,19 EUR,
7. Sofinanciranje projektov CLLD, v višini 43.365,61 EUR.
Iz navedenega izhaja, da je Občina Logatec od leta 2014 naprej pridobila 9.671.402,00
EUR sredstev iz EU. Tudi pred letom 2014, in sicer v obdobju od leta 2010 naprej, je
bila Občina Logatec uspešna pri črpanju EU sredstev, saj je pridobila evropska sredstva
pri sededečih projektih:
1. Izgradnja avtobusnih postajališč v Grčarevcu ter obnova »Kotle« v Grčarevcu, v
višini 52.776,75 EUR,
2. Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Rovtah, v višini 356.588,26 EUR,
3. Obnova javne razsvetljave, v višini 82.072,05 EUR sredstev.

Projekti za leto 2019 in naslednja leta
Ob navedenih podatkih dejanskega črpanja evropskih sredstev na področju investicij pa
izpostavljamo, da ima Občina Logatec tudi za leti 2019 in 2020 s področja investicij že
odobrena evropska sredstva v višini več kot 3 mio EUR in sicer po sledečih projektih:
1. Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Logatec skupaj z gradnjo
Sekundarnega vodovoda Petkovec, v višini 1.974.025,43 EUR iz naslova
Kohezijskega sklada EU;
2. Dograditev javnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Logatec, v višini
1.100.000,00 EUR sredstev, iz naslova Dogovora za razvoj regij;
3. Izgradnja hodnika za pešce ob glavni cesti G2-102/1461 Logatec – (Martinj hrib)
do IOC od km 0 + 960 do km 1 + 630, v višini 156.147,99 EUR iz naslova
sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.
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ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Projekti v preteklih letih
Na področju družbenih dejavnosti glede črpanja evropskih sredstev izpostavljamo projekt
Adaptacija podstrešja Zdravstvenega doma Logatec, ki se je prijavil 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.
Odobreno: 200.000 EUR.

Sofinanciranje občinskih investicijskih projektov, namenjenih za področje primarne
zdravstvene dejavnosti, katerih predmet je nakup vozila urgentnega zdravnika.
Javni razpis »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki
Sloveniji za leto 2018«, Objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije dne 8.6.2018,
številka objave Ob-2354/18.
Odobreno: 11.168,40 EUR.

LAS s CILjem – pridobivanje sredstev iz ESSR in EKSRP
- CLLD – Zagotavljanje novih delovnih mest – Dobimo se na tržnici 2
- CLLD – Ustvarjanje novih delovnih mest – Formica 2 Cerkno-Idrija-Logatec
- CLLD – Ustvarjanje novih delovnih mest – Vključimo se
- Povezovanje urbanih naselij v občini Logatec
- E-nostavno na kolo; Sofinanciranje vsebin pristopa LAS-Gorenjsko kolesarsko
omrežje
- Poziv LAS – projekti, v katerih je Občina Logatec partner (Sestavljamo čisto okolje,
Gartlc)
V letu 2018 je bilo nakazano: 53.210,27 EUR
Navedeni projekti se nadaljujejo tudi v letu 2019.

Glede razpisov za evropska sredstva, kjer s področja družbenih dejavnosti ni bilo mogoče
oddati prijave za sofinanciranja se izpostavlja, razpis Ministrstvo za kulturo, ki je objavilo
javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019«, ki je
dostopen na spletni povezavi:
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5
D=1909. Razpis je namenjen tudi javnim zavodom katerih ustanoviteljice so lokalne
skupnosti.
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Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za
delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in
podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let,
dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja
zaposlitve. Namen javnega razpisa je vzpostavitev podpornega okolja za delovanje na
področju kulture, usmerjenega k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori
socialni vključenosti oseb iz ciljne skupine, predvsem z vključevanjem v kulturne programe in
kulturne projekte izvajalcev na področju kulture.
Vsebinska sklopa javnega razpisa zajemata:
Sklop 1:
Sofinanciranje zaposlitev oseb iz ciljne skupine za obdobje enega leta v javnih zavodih,
javnih agencijah in nevladnih organizacijah, ki so registrirane za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, v višini 12.000 EUR na
vključeno osebo v zaposlitev.
Sklop 2:
Sofinanciranje usposabljanj na področju kulture z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne
projekte izvajalcev, ki se prijavijo na javni razpis (javnih zavodov, javnih agencij in nevladnih
organizacij v kulturi, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in
posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji), v višini 2.270 EUR na vključeno osebo za 174
urno usposabljanje.
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunski leti 2019 in 2020
znaša 698.900,00 EUR (60% vzhodna in 40% zahodna regija), od tega je predvidena
vrednost sofinanciranja po vsebinskih sklopih:
Skupna okvirna vrednost sklopa 1: Sofinanciranje zaposlitev znaša 540.000,00 EUR.
Skupna okvirna vrednost sklopa 2:Sofinanciranje usposabljanj znaša 158.900,00 EUR.
Upravičeni prijavitelji so: nevladne kulturne organizacije, javni zavodi in javne agencije, ki so
registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v
Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za
sodelovanje na razpisu.
Razpis bo odprt do 15. 3. 2019.
Občina ni upravičen prijavitelj, ker nima ustanovljenega javnega zavoda

Razpis, na katerega Občina Logatec ni mogla kandidirati je tudi še Javni razpis za zbiranje
predlogov za sofinanciranje investicij izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin,
sofinanciranje investicij v novogradnje javnih pokritih športnih objektov in sofinanciranje
nakupa opreme za olimpijske športne centre (po kategorizaciji OKS – ZŠZ) v letu 2019
Prijavitelj
Na javni razpis za sofinanciranje investicij izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin v
letu 2019, se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti javne nepokrite športne površine.
Na javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje pokritih športnih objektov v letu
2019, se lahko prijavijo občine investitorke, ki imajo v lasti zemljišča, na katerih bodo stali
novi športni objekti.
Na javni razpis za sofinanciranje opremljanja olimpijskih športnih centrov (po kategorizaciji
OKS – ZŠZ) v letu 2019, se lahko prijavijo Nacionalne panožne športne zveze, ki imajo
trenažne kapacitete zagotovljene v olimpijskem športnem centru.
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8. Pogoji
Pri pregledu pogojev, ki so navedeni, Občina Logatec ne izpolnjuje naslednjih pogojev:
SKLOP 1
Površina nepokrite športne površine, ki je predmet sofinanciranja, ne sme biti manjša od
6.900 m2 (Športno igrišče na Sekirici, ki bi bilo primerno za postavitev razsvetljave, je
manjše).
SKLOP 2
Vrednost celotne investicije prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 1.000.000,00 EUR
(brez DDV) (Športno igrišče na Kovku, ki ima potrebno dokumentacijo ima nižjo vrednost).
SKLOP 3
Vrednost celotne investicije prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 350.000,00 EUR
(brez DDV). Prijavitelj mora predložiti dokazilo, da ima olimpijski športni center licenco OKS
– ZŠZ. Oprema, ki je predmet sofinanciranja, bo uporabljena za panogo, ki ima trenažne
kapacitete zagotovljene v olimpijskem športnem centru. (V občini Logatec ni olimpijskega
športnega objekta, ki bi potreboval toliko opreme).

Projekti za leto 2019 in naslednja leta
Projekti, ki imajo že pripravljeno dokumentacijo, ki je primerna za vlogo na javni razpis, v
kolikor bi bil:
- Gradbeno dovoljenje za teraso na OŠ 8 talcev.

Dokumentacija, ki se pripravlja:
- prizidek k POŠ Hotedršica, za gradnjo vrtca,
- širitev oz. nadzidava OŠ Tabor Logatec,
- širitev OŠ 8 talcev.
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ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
Projekti v preteklih letih
S področja okolja in prostora se glede črpanja evropskih sredstev izpostavlja sledeče:
- za izvedene aktivnosti EU projektov so bila v letu 2018 pridobljena naslednja
sredstva:
o za projekt: Dobimo se na tržnici, v višini 6.397,40 EUR,
o za projekt Formica Cerkno-Idrija-Logatec, v višini 9.836,06 EUR.
Projekti za leto 2019 in naslednja leta
Občina sodeluje v nekaj večletnih projektih, za katere do konca aktualne finančne
perspektive pričakujemo povračilo upravičenih stroškov v predvideni višini:
- za projekt Mala barja Marja, v višini 65.992,25 EUR,
- za projekt Kras.Re.Vita, v višini 146.634,00 EUR,
- za projekt Pot miru – dediščina prve svetovne vojne, v višini 11.111,64 EUR,
- in za projekt Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja, v višini 27.350,00 EUR.

SPLOŠNO GLEDE NASLEDNJE EU FINANČNE PERSPEKTIVE
Ocenjujemo, da je Občina Logatec, kot sredne velika slovenska občina, premajhna, da bi
lahko delovala na princip, da pripravi projekte in doseže razdelitev sredstev po programih
Operativnega programa RS, ki bo sledila našim pripravljenim projektom. Glede na realni
doseg, se moramo obnašati na način, da takoj, ko bodo glavne teme naslednje perspektive
znane (kar bo po nam znanih podatkih v jeseni oziroma do konca tega leta), prilagodimo
svoje obstoječe projekte temam, katerim bo Operativni program namenjal sredstva.
Ob upoštevanju navedenega in ob dejstvu, da je v današnjem času dolgoročna strategija
preveč tog dokument, ugotavljamo, da priprava in sprejemanje dolgoročnih strategij na
investicijskem področju, predstavlja nesmiselno početje. Zasledovanje dolgoročnih strategij
bi pomenilo izvajanje projektov, za katere ni moč pridobiti sofinanciranja oziroma neprestano
spreminjanje dolgoročnih strategij, kar pa ponovno nima smisla. Glede na velikost občine,
najbolje izkoriščamo svoja sredstva in možnosti tako, da pravočasno sledimo možnostim
sofinanciranja in smo fleksibilni. Tako so dolgoročne strategije smiselne le še na področju
prostorskega planiranja, kjer že zaradi dolgotrajnosti postopkov sprememb prostorskih
predpisov, ni možno hitro prilagajanje.

Berto Menard
ŽUPAN
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