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Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl.
US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) Občina Logatec s tem
JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – zahodni del
Občina Logatec naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne
dejavnosti Brod – zahodni del (v nadaljnjem besedilu: dopolnjen
osnutek načrta).
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 18. 4. 2018 do 18.
5. 2018, v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec,
v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15.
ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure.
Gradivo iz prejšnje točke bo v obdobju iz prejšnjega odstavka javno
razgrnjeno tudi na spletni strani občine http://www.logatec.si.
III.
Javna obravnava bo potekala v sredo, 25. 4. 2018, s pričetkom
ob 17. uri, v veliki sejni sobi, I. nadstropje, Občina Logatec,
Tržaška cesta 50 A, Logatec.
IV.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe
in predloge na dopolnjen osnutek načrta. Pripombe in predloge
se lahko poda do vključno 18. 5. 2018 ustno na zapisnik, pisno na
mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov,
se pošlje na naslov Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370
Logatec ali na elektronski naslov obcina.logatec@logatec.si, pri
čemer se pod »zadeva« navede Pripombe na javno razgrnitev.
Občina Logatec bo preučila pripombe in predloge javnosti in do
njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski ter spletni
strani občine http://www.logatec.si.
Pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali
drugih podatkov se šteje, da je dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj naveden način. Osebe,
ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali
drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Logatec za leto
2018 (Uradni list RS, št. 77/17), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko
obdobje 2016 – 2020 (Logaške novice, št. 12/15), na podlagi mnenja
o skladnosti sheme državne pomoči »Državna pomoč za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec« (št. priglasitve:
K-BE130-5874661-2016) Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, z dne 15. 1. 2016, ter na podlagi mnenja o skladnosti
sheme »de minimis« pomoči »Spodbujanje razvoja dopolnilnih
dejavnosti v Občini Logatec« (št. priglasitve: M001-5874661-2015)
Ministrstva za finance, z dne 20. 10. 2015, Občina Logatec objavlja
JAVNI RAZPIS
za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2018
I. PREDMET RAZPISA
Občina Logatec razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2018, ki se usmerjajo preko pravil za
državne pomoči in sicer za naslednje ukrepe:
• državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014):
- UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen):
o Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
• »de minimis« pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št.
1407/2013):
- UKREP 3: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in
trženja.
II. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva za javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec za
leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) so zagotovljena z
Odlokom o proračunu Občine Logatec za leto 2018 v skupni višini
45.000,00 EUR.
Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku):
Naložbe v kmetijska gospodarstva
Zagotavljanje tehnične podpore
SKUPAJ

III. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA UPRAVIČENCE
-

Številka: 3505-4/2017-48
Datum: 20. 3. 2018

Berto Menard l. r.
ŽUPAN
-
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Višina sredstev
40.000,00 EUR
5.000,00 EUR
45.000,00 EUR

Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v
okviru posameznega ukrepa.
Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
o naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi
predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč
razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
o podjetja v težavah.
Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko
dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni
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učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti
namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih in EU).
Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke
o upravičencu / izvajalcu, podatke o naložbi / storitvi, časovni
potek in predvidene stroške.
Dokazila / plačani računi za namene po tem razpisu, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z
datumom iz zgoraj navedenega obdobja in se morajo glasiti na
ime nosilca kmetijskega gospodarstva.
Sofinancirala se bo vrednost upravičenih stroškov brez DDV.
Upravičenec, ki pridobi sredstva iz tega razpisa, mora hraniti
dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo
o dodelitvi sredstev še najmanj 10 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v
nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo
presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena v
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
Državne pomoči se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot pomoči »de minimis«. Enako velja tudi za pomoči »de
minimis«, ki se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot
druge državne pomoči.
Do »de minimis« finančnih spodbud niso upravičeni tisti
subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine
ali do države.
Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

Za ostala določila se upoštevajo določila Pravilnika o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec
za programsko obdobje 2016 – 2020 (Logaške novice, št. 12/15; v
nadaljnjem besedilu: pravilnik).
IV. UKREPI, VIŠINA SREDSTEV, PREDMET PODPORE,
POGOJI, UPRAVIČENI STROŠKI, UPRAVIČENCI
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) –
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Višina razpisanih sredstev je 40.000,00 EUR (11005 Občinske
pomoči v kmetijstvu).
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
- Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

-

Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov
za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije.

Za razpisana sredstva lahko kandidirajo vlagatelji, ki dejavnost
primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin (pri izračunu PKP se gozdne površine ne
upoštevajo):
o od tega za živinorejske kmetije velja, da morajo imeti minimalno 3 GVŽ (glav velike živine) na kmetijsko gospodarstvo
(dokazilo so podatki iz zbirne vloge za tekoče leto),
o kmetije z vrtnarsko proizvodnjo pa morajo imeti vsaj 0,30 ha
vrtnin za kmetije z vrtnarsko proizvodnjo (dokazilo so podatki
iz zbirne vloge za tekoče leto).
Predmet podpore je pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo, kjer se pomoč lahko dodeli za naložbe v
živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s
predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh
stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe
702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
- predložitev oddane zbirne vloge za tekoče leto;
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba – KGZS Zavod Ljubljana – enota
Logatec.
Upravičeni stroški so:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo
(rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih
gospodarstvih;
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala);
- stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z
izjemo namakalnih naprav;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…);
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov,
licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma
katerih naložba se izvaja na območju občine. Vlogo za pomoč v
okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
S pomočjo se krije do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih oziroma najmanj 1000 € in ne več kot 5000,00 €,
pri čemer DDV ni upravičen strošek.
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Vlagatelji, ki kandidirajo za nepovratna sredstva iz naslova
podukrepa 1.1, predložijo naslednjo dokumentacijo:
- izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu 1 – Vloga za dodelitev
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Logatec za leto 2018 – Naložbe v kmetijska gospodarstva, z zahtevanimi prilogami;
- predračune oziroma druga dokazila o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje) – kjer je to potrebno;
- načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologija reje –
če gre za naložbo v novogradnjo ali adaptacijo hlevov;
- mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti naložbe –
KGZS Zavod Ljubljana – enota Logatec,
- dokazilo o plačilu upravne takse.
UKREP 3: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (ukrep
»de minimis«)
Višina razpisanih sredstev je 5.000,00 EUR (11006 Zagotavljanje
tehnične podpore).
Namen pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in
usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje
s ciljem stanovskega povezovanja članov kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč;
- program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z
nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem
kmetijskih proizvodov;
- vsaj 10 udeležencev posameznih aktivnosti članov kmetijskih
gospodarstev (poleg seznama vseh udeležencev navedba KMG
MID),
- poročilo o delu društva v preteklem letu.
Upravičeni stroški so:
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in
strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov;
- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in
usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Upravičenci do pomoči:
- registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine Logatec ali regije, z izvedenim letnim občnim zborom,
ki izkazuje vsaj dvajset (20) evidentiranih članov kmetijskega
gospodarstva (KMG MID);

uo
4

-

organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na
področju kmetijstva na območju občine Logatec ali regije.

Vlagatelji ob izpolnjevanju pogojev lahko prejmejo do 100 % upravičenih stroškov pri čemer DDV ni upravičen strošek. Pomoč se
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek »de minimis« pomoči, ki ne sme preseči 200.000,00 EUR v
obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen
pomoči ter ne glede na to ali se pomoč dodeli iz sredstev države,
občine ali Unije.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
- izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu 2 – Vloga za dodelitev
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Logatec za leto 2018 – Zagotavljanje tehnične podpore, z zahtevanimi prilogami:
- finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma
storitev ali predračun oziroma druga ustrezna dokazila (izjava
vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja, usposabljanja,
informiranja ali druge aktivnosti;
- dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
podpore;
- poročilo o delu društva v preteklem letu;
- zapisnik zadnjega občnega zbora z vsemi veljavnimi podpisi;
- seznam članov društva iz katerega bo razvidno, da je vsaj 20
evidentiranih članov kmetijskega gospodarstva (KMG MID) iz
občine Logatec;
- dokazilo o plačilu upravne takse.
V. ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE
Skrajni rok za oddajo vlog je 7. maj 2018 do vključno 15.00 ure.
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti ter ustrezno označena. Na
sprednji strani kuverte mora biti izpisano (odvisno od predmeta prijave):
– za prijavo Naložbe v kmetijska gospodarstva: »NE ODPIRAJ –
VLOGA NA JR KMETIJSTVO 2018 – UKREP 1«
-ali– za prijavo Pomoč za izobraževanje in usposabljanje »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR KMETIJSTVO 2018 – UKREP 3«
Vlagatelji lahko vloge oddajo ali
- osebno v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50
A, 1370 Logatec (1. nadstropje) ali
- po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Z ovojnice vloge, ki bo
oddana na pošti, mora biti razviden datum in čas oddaje vloge.
Upoštevane bodo namreč le tiste vloge, ki bodo oddane na pošti
do 7. 5. 2018 do vključno 15.00 ure (upošteval se bo poštni žig
oddane priporočene pošiljke z navedenim datumom, uro in
minuto oddaje pošiljke!).
Vloge, oddane pred po navedenem roku, se ne bodo upoštevale in se
bodo neodprte vrnile vlagatelju.
VI. PLAČILO UPRAVNE TAKSE
V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS,
št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15
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– ZZelP-J in 32/16), je potrebno plačati upravno takso v višini
22,60 EUR (tarif.št.1: 4,50 EUR in tarif.št.3: 18,10 EUR). Takso
lahko nakažete z UPN nalogom in sicer:
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A,
Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa razpis – kmetijstvo
Znesek: 22,60 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134 referenca SI11 756397111002-018.

PROJEKT »VKLJUČIMO SE« JE V LOGAŠKI OBČINI V
POLNEM TEKU

Vlagatelji k vlogi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.

Projekt je nastal na podlagi Strategije lokalnega razvoja območja
LAS s CILjem. V okviru priprave Strategije je bilo prepoznanih
7 ciljnih skupin, ki imajo manj možnosti za vključevanje v družbeno življenje in s tem občutek, da nimajo možnosti soodločanja
pri razvoju kraja in lastnem razvoju, s čimer bi si lahko izboljšali
tudi svoj položaj v družbi. Te ranljive ciljne skupine so otroci in
mladi do 29 let, ženske, starejši od 65 let, enostarševske družine,
brezposelni, osebe z nizkimi dohodki in osebe s posebnimi potrebami.

VII. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obravnava štiričlanska
strokovna komisija, ki je sestavljena iz dveh članov, predstavnikov
KGZS Zavod Ljubljana – iz enote za kmetijsko svetovanje Logatec
in dveh predstavnikov občinske uprave Občine Logatec.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja pisno pozove k dopolnitvi vloge.
Rok za dopolnitev vloge je 8 (osem) dni od dneva vročitve poziva
za dopolnitev. Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v navedenem roku ne
dopolni, se s sklepom zavrže. Če se po dopolnitvi vloge ob pregledu
ugotovi, da dopolnitev vsebinsko ne ustreza, se zavrne.
Občinska uprava Občine Logatec bo skladno z določili 8. člena pravilnika izdala odločbo o višini odobrenih sredstev za posamezen
namen. Občina Logatec bo z upravičenci sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevek za izplačilo sredstev
mora biti dostavljen na naslov Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A,
1370 Logatec, najkasneje do 30. 11. 2018.
VIII. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI
DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta od dneva objave v Logaških novicah do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Logatec www.logatec.si in v sprejemni pisarni Občine
Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec – I. nadstropje, vsak dan
v poslovnem času, do izteka prijave na javni razpis.
Dodatne informacije glede razpisa lahko zainteresirani dobijo v
času uradnih ur na Občini Logatec, kontaktna oseba je Nina Gregorič (tel. 759 06 08, e-pošta nina.gregoric@logatec.si).

Številka: 331-1/2018-2
Datum: 7. 3. 2018

Berto Menard l.r.
župan

V občinah Logatec, Cerkno in Idrija se je konec lanskega
leta začel izvajati projekt »Vključevanje ranljivih skupin v
urbanih naseljih na območju LAS s CILjem« (skrajšan naziv
Vključimo se) in ta je danes v polnem teku. V večini od enajstih urbanih naselij vseh treh občin se že izvajajo številna
srečanja, izobraževanja, tečaji in druge oblike druženja. Prvi
odzivi udeležencev so zelo dobri in spodbudni.

Pri pripravi Strategije so bile zaznane njihove potrebe, kot so potreba po različnih oblikah izobraževanj in usposabljanj, potreba
po vključevanju v različne dejavnosti in po oblikovanju novih
oblik druženja. Zato so v skladu s temi zaznanimi potrebami
LAS s CILjem ter Občine Cerkno, Idrija in Logatec skupaj pripravile projekt »Vključimo se« in za njegovo izvedbo dobile dodatna sredstva s strani naše države in Evropske unije.
Naselja, vključena v projekt, so vsa urbana naselja na območju
LAS s CILjem, v občini Logatec so to Hotedršica, Rovte, Laze
in Logatec. V oktobru in novembru lani je Idrijsko-Cerkljanska
razvojna agencija izvedla 11 animacijskih delavnic, v vsakem
naselju eno. Nanje so bili vabljeni vsi prebivalci urbanih naselij
ter predstavniki krajevnih skupnosti. Na delavnicah smo obravnavali tematiko vključevanja ranljivih skupin in skupaj s prisotnimi poiskali aktivnosti, ki so aktualne za njihovo naselje. Na
delavnicah smo po principu od spodaj navzgor pridobili specifične
potrebe posameznih ranljivih skupin v naselju. Izpostavljene potrebe ljudi smo analizirali in vzpostavili konsenz o izvedbi izobraževanja/usposabljanja/programa druženja, ki bodo izvedena v
nadaljevanju projekta. S takim pristopom smo želeli prepoznati
specifike ranljivih skupin v posameznih urbanih naseljih ter se
ranljivim skupinam približati tako, da bodo imele možnost soodločati o pripravi programa in načinu svojega vključevanja. S tem
smo jim omogočili zelo aktivno udeležbo v izvedbi projekta, saj
tako niso zgolj pasivni uporabniki, ampak aktivni načrtovalci
programa.
Animacijskim delavnicam sledi izvedba zastavljenih srečanj,
izobraževanj oziroma drugih oblik srečanj. Nekatera od njih so
bila izvedena že konec lanskega leta, ostala bodo letos. V Lazah
so navdušeni nad tečajem joge za bolj zdravo hrbtenico, sredi
marca pa se je tam začel izvajati tudi zeliščarski tečaj. V Rovtah
ženske ob petkih zvečer plešejo zumbo, starejši pa se bodo na
petih srečanjih seznanili z demenco ter raznoraznimi preventivnimi aktivnostmi, kot so vaje za koncentracijo, pozornost, jačanje
spomina, tehnike sproščanja, načrtovanje dnevnih aktivnosti itd.
V Hotedršici že potekata tečaja keramike za otroke in odrasle ter
tečaj folklornega plesa, v Logatcu pa se bo začela izvajati telo-
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vadba za starejše ter obsežnejše izobraževanje o biodinamičnemu
vrtnarjenju.
Pester je nabor tudi dogodkov, ki smo jih pripravili za prebivalce
iz preostalih dveh občin, ki sta vključeni v projekt. V Šebreljah
imajo ženske vsak petek zvečer organizirano telovadbo, za otroke
pa se bodo konec marca začele pravljične urice. Pet takih srečanj
smo pripravili zanje, dve od njih bosta vključevali še ustvarjalne
delavnice. V Novakih smo že decembra začeli s plesnim tečajem
standardnih družabnih plesov, za otroke smo pripravili ustvarjalne prednovoletne delavnice, pravkar pa se učijo osnovnih
kuharskih veščin. V Cerknem smo skupaj z Osnovno šolo Cerkno
že pripravili eno predavanje za starše, še nekaj jih sledi. Prav
tako bomo v Cerknem spomladi začeli z organizirano jutranjo
vadbo za starejše. In kaj počnejo naši udeleženci v idrijski občini?
V Godoviču že poteka tečaj kvačkanja za otroke in odrasle, v
pripravi so še štiri kuharske delavnice. V Idriji in Spodnji Idriji
pravkar potekajo 25-urni začetni računalniški tečaj za starejše ter
tečaji uporabe pametnih telefonov, prav tako za starejše in osebe
s posebnimi potrebami. V Spodnji Idriji je bil dodatno izveden še
kuharski tečaj, na katerem so udeleženke – starejše ženske – raziskovale stare tradicionalne jedi in se jih učile pripraviti. V Idriji
pa so bile za varovance Doma upokojencev Idrija – enota Marof,
pripravljene in izvedene številne ustvarjalne delavnice, ena taka
delavnica pa jih še čaka v aprilu. Izvedba srečanj v Črnem Vrhu
se bo začela v spomladanskih mesecih in bo posvečena kreativnem ustvarjanju za vse ranljive skupine.
Nabor aktivnosti v vseh naseljih je zelo pester, in kar je še
pomembnejše, ljudje naše delo in projekt ocenjujejo zelo dobro in
si želijo podobnih aktivnosti tudi še naprej. Zato bo po izvedenih
delavnicah sledila še evalvacija in predlogi za nadaljevanje aktivnosti v novih projektih.
Za konec naj povemo še, da celotna vrednost projekta znaša
49.906,85 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini
32.725,80 EUR, ostalo bodo prispevale Občina Cerkno, Občina
Idrija, Občina Logatec ter LAS s CILjem.
Izvajalec projekta ICRA d.o.o. Idrija in Občina Logatec

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) ter 7. in 16. člena Statuta Občine
Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 21. redni seji, dne 15. 3. 2018, sprejel
PRAVILNIK
O SOFINANCIRANJU PROJEKTOV DRUGIH DRUŠTEV NA
OBMOČJU OBČINE LOGATEC
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in postopke za sofinanciranje projektov drugih društev, ki jih iz občinskega proračuna
sofinancira Občina Logatec (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Finančna sredstva občinskega proračuna se oblikujejo v okviru proračunske postavke: 18102 sofinanciranje projektov drugih društev,
ki vsebuje načrtovana sredstva za sofinanciranje projektov drugih
društev, kot jih določa ta pravilnik.
II. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE
3. člen
(1) Po tem pravilniku se sofinancira projekte društev, katerih projekti niso sofinancirani preko javnih razpisov občine, izvedenih na
podlagi drugih splošnih aktov občine, njihova dejavnost pa pomeni
prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine,
izboljšanje kakovosti življenja občanov in dostopnost do različnih
dejavnosti (v nadaljevanju: druga društva).
(2) Izvajalci so lahko upravičenci do sofinanciranja, če izpolnjujejo
vsaj naslednje pogoje:
- so registrirani kot društvo s sedežem na območju občine Logatec,
- izvajajo projekte, za katere od občine niso prejeli sofinanciranja
na področju turizma, kulture, dediščine, športa, mladinske in
humanitarne dejavnosti ter dejavnosti na področju starejših,
- imajo člane s stalnim prebivališčem v občini Logatec,
- njihovi projekti niso pridobitne narave.
(3) Izvajalci projektov, ki kandidirajo za proračunska sredstva na
razpisu, določenem s tem pravilnikom, ne smejo kandidirati na drugih razpisih občine.
III. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA
4. člen
Postopek javnega razpisa se izvede skladno s tem pravilnikom, v
delu odločanja o dodelitvi sredstev pa se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
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5. člen
Župan sprejme sklep o začetku postopka za izbiro projektov, ki
mora vsebovati najmanj naslednje elemente:
- ime in sedež razpisovalca,
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
- predmet javnega razpisa (razpisno področje, dejavnost),
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
- okvirno višino sredstev, ki se bodo dodeljevala,
- kriterije in merila za izbor,
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
- rok za oddajo predlogov in način oddaje (datum, čas, naslov,
oznaka),
- rok za izdajo odločb o izbiri in sklenitev pogodb,
- obdobje za porabo dodeljenih sredstev.
6. člen
(1) Javni razpis se objavi v občinskem glasilu ali na spletnih straneh
občine.
(2) V času javnega razpisa mora biti dokumentacija javnega razpisa
dosegljiva vsem zainteresiranim na spletni strani.
7. člen
Vloge sprejemajo v sprejemni pisarni občine.

-

naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
imena navzočih članov komisije,
imena oziroma nazive vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog,
ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih
niso vložile upravičene osebe,
seznam vlog, ki ustrezajo pogojem javnega razpisa.
11. člen

Presojo in ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog upravičenih oseb izvede komisija, ki ovrednoti projekte, glede na kriterije
ter pripravi poročilo.
12. člen
Poročilo komisije mora vsebovati tudi obrazložitev vsebinskih
razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega projekta. Iz obrazložitve mora biti razvidna povezava med kriteriji javnega razpisa in razlogi za predlagano odobritev ali zavrnitev.
13. člen
Končno poročilo komisije vključuje:
– dosežene točke,
– pisno utemeljitev in
– podatek o višini sofinanciranja projekta.
14. člen

8. člen
(1) Vloga, prispela na javni razpis, je pravočasna, če je prispela v
roku, določenem v besedilu javnega razpisa. Prepozne vloge občina
zapečatene vrne pošiljatelju.
(2) Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa
besedilo javnega razpisa.
(3) Do sofinanciranja je upravičen tisti izvajalec, čigar vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi dokazil in vloge izvajalca.
9. člen
(1) Posamezna opravila v postopku javnega razpisa vodi strokovna
komisija (v nadaljevanju: komisija), ki je posvetovalno telo župana
in katere člane imenuje župan.
(2) Komisijo sestavljajo trije člani. Član komisije je lahko le polnoletna oseba. Mandat komisije sovpada z mandatom občinskega sveta.
Člani komisije na konstitutivni seji izmed sebe imenujejo predsednika oziroma predsednico, ki sklicuje in vodi seje.
10. člen
(1) Vloge, prispele na javni razpis, odpre komisija.
(2) Komisija o postopku odpiranja vlog sestavi zapisnik, v katerega
vpiše zlasti naslednje podatke:

Izbranim izvajalcem občinska uprava izda odločbo o sofinanciranju
projektov, neizbranim pa odločbo o zavrnitvi, v skladu z določbami
zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
IV. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI
15. člen
(1) Na podlagi dokončnih odločb o sofinanciranju občina z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem občinskih
sredstev za sofinanciranje na javnem razpisu odobrenih projektov.
(2) Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v roku, določenem v
odločbi, sicer se šteje, da je odstopil od vloge na javnem razpisu.
Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izvajalec občini
pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka, oziroma se
lahko skrajša v skladu z roki, ki jih urejajo predpisi o zaključku
proračunskega leta.
16. člen
(1) Pogodba vsebuje zlasti naslednje sestavine:
- pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka
računa, zastopnik),
- opredelitev javnega interesa, zaradi katerega se dodeljujejo
sredstva,
- predmet pogodbe,
- naziv, obseg, čas realizacije, celotno vrednost in višino sofinanciranja projekta,
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trajanje pogodbe,
rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva,
elemente zahtevkov za izplačila v primeru, da so potrebni,
navedbo skrbnikov pogodbe za vsako pogodbeno stranko,
obveznost navajanja občine kot sofinancerja,
obveznost poročanja izvajalca občini,
način nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev,
določila o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena
sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
datum podpisa, podpis in žig.

(2) Glede na posebnosti predmeta pogodbe lahko pogodba vsebuje
tudi dodatne sestavine.
V. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
17. člen
Nadzor nad izvajanjem pogodb o sofinanciranju z izvajalci in
porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava.
18. člen
Izvajalec je dolžan obvestiti občino o spremembi okoliščin, ki
utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti, v
pogodbeno določenem roku, po nastanku spremembe, oziroma, ko
je za spremembo izvedel.
19. člen
(1) Izvajalec je dolžan občini predložiti zaključno poročilo o poteku
in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe, skladno z roki, določenimi
v pogodbi.
(2) S pogodbo je lahko določena tudi obveznost delnega poročanja.
V primeru dvoma lahko občinska uprava zahteva dodatna pojasnila
oziroma dokazila, ki so povezana s predmetom pogodbe.
VI. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
20. člen

21. člen
Za ocenjevanje projektov se uporablja naslednja merila in kriterije:
Projekt se izvaja na ravni
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izvedba
publikacija
prireditev
Udeležba/gostovanje

Število točk
150
150
100

Sodelovanje
Prevladujoči partner v projektu
Občina Logatec
Krajevna skupnost
Druga ustanova, društvo

Število točk
5
15
30

Nagrada za jubilej
Število let delovanja
10 let
20 let
30 let
40 let
50 let
Več kot 50 let

Število točk
5
15
30
60
120
200

Drugi viri sofinanciranja
Projekt sofinancirajo tudi drugi financerji
(občina, državna ustanova, donatorji,..).
do 10 % drugih virov financiranja
do 30 % drugih virov financiranja
do 50 % drugih virov financiranja
nad 50 % drugih virov financiranja

Število točk
10
30
50
70

22. člen
(1) Merila so določna s številom točk. Vrednost točke se izračuna za
vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki
so v proračunu občine zagotovljena za sofinanciranje tega področja.
(2) Posamezni prijavitelj lahko prijavi največ tri projekte v proračunskem letu.
V. KONČNA DOLOČBA

Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje prijavljenih projektov so podlaga za odločitev o izbiri in višini sofinanciranja iz
občinskega proračuna občine in so sestavni del tega pravilnika.

Raven projekta
občine
regije
države

Izvedba projekta

23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
Občine Logatec.

Številka: 007-5/2018-15
Datum: 15. 3. 2018

Število točk
10
50
100
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