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Na podlagi 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 2020
I.

PREDMET RAZPISA

Občina Logatec razpisuje nepovratna ﬁnančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja
v občini Logatec za leto 2020, 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 2020
(v nadaljnjem besedilu: javni razpis) so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Logatec za leto 2020 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
-
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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:
 naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč
razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
 podjetja v težavah.
Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni
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 ali izvajalcu, podatke o naložbi ali storitvi,
časovni potek in predvidene stroške.
Dokazila ali 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
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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, 63/16 – ZD-C, 54/18-odlo.US in 69/19-odl. US) 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):
 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),
 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 1.000,00 EUR in ne
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več kot 5.000,00 EUR, pri čemer DDV ni upravičen strošek.
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 2020 – 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);
- 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 2020 – 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.
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V.

ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE

Skrajni rok za oddajo vlog je 22. april 2020 do vključno 17.00 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 2020 – UKREP 1«
-ali- za prijavo Pomoč za izobraževanje in usposabljanje »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR KMETIJSTVO 2020 – 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 22.
4. 2020 do vključno 17.00 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 –
ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš), 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 75639-7111002-018.
Vlagatelji k vlogi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.
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. 2020.
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 Špela Bezgovšek
(tel. 01 7590 638, e-pošta spela.bezgovsek@logatec.si).
Številka: 331-3/2020
Datum: 3. 3. 2020
Berto Menard
Župan l.r.
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Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih ﬁnančnih sredstev za namen nakupa malih
komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/12 in 11/13) župan Občine Logatec objavlja naslednji

Javni poziv
k oddaji vlog za dodelitev nepovratnih ﬁnančnih sredstev
za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec
za leto 2020
I.

PREDMET JAVNEGA POZIVA (NAMEN SREDSTEV)

Predmet javnega poziva je soﬁnanciranje nakupa individualnih ali skupinskih malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50
populacijskih enot (v nadaljevanju: MKČN) za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Logatec.
II.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva za leto 2020 v višini 5.000,00 EUR so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Logatec za leto 2020.
III.

POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

Upravičenci do sredstev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
pogoji za obstoječi objekt in upravičenca
- obstoječi objekt mora biti na območju izven aglomeracij, kot jih določa veljavni operativni program,
- objekt mora imeti izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002 oziroma mora biti v uporabi pred tem dnem (obstoječi objekt),
ter mora biti evidentiran v uradnem katastru,
- objekt, ki ima vgrajeno MKČN po 1. 1. 2010, je lahko tudi novejše gradnje, vendar mora upravičenec vlogi predložiti vso
potrebno dokumentacijo za vgrajeno MKČN, kot jo zahteva javni poziv,
- upravičenec mora imeti stalno prijavljeno prebivališče na naslovu obstoječega objekta, iz katerega se odvaja odpadna voda iz
MKČN,
- upravičenec mora razpolagati z lastninsko pravico nepremičnine, na kateri je MKČN oziroma v kolikor se gradnja MKČN
izvede na zemljišču, ki ni v lasti upravičenca, mora imeti upravičenec pravico graditi.
pogoji za MKČN
- MKČN mora imeti certiﬁkat oziroma listino o skladnosti izdelka s standardom ter predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti
in označevanje gradbenih proizvodov,
- v primeru vgradnje rastlinske čistilne naprave, bo potrebno vlogi priložiti projekt za izvedbo ali projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja, žigosan s strani odgovornega projektanta,
- MKČN mora biti izdelana v skladu z enim od standardov, ki jih predvideva predpis, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav,
- ustreznost čiščenja v MKČN mora biti v skladu z določili predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih
komunalnih čistilnih naprav,
- MKČN mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja vsaj dva meseca (vsaj 50% obremenitev čiščenja),
- MKČN mora izkazovati z zahtevami predpisov skladno obratovanje, kar se dokazuje s poročilom o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu, skladno s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih
čistilnih naprav,
- MKČN mora biti vpisana v evidenco izvajalca javne službe,
- račun za nakup MKČN mora biti izdan po 1. 1. 2010.
V primeru, da je lastnik svoj objekt priključil na obstoječo MKČN, ni upravičen do pridobitve sredstev po tem pravilniku.
IV.

UPRAVIČENEC DO DODELITVE SREDSTEV

Upravičenec do dodelitve proračunskih sredstev je lastnik objekta s prijavljenim stalnim prebivališčem v objektu, ki ima izdano
gradbeno dovoljenje, v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. 12. 2002, ali v objektu, ki je v uporabi pred tem
dnem (v nadaljevanju: obstoječi objekt). Upravičenec do dodelitve proračunskih sredstev je tudi lastnik objekta, s prijavljenim stalnim
UO
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prebivališčem v objektu, ki ima vgrajeno MKČN po 1. 1. 2010, za katero ima vso, v javnem pozivu zahtevano, dokumentacijo.
Sredstva se dodeljujejo izključno za opremo eno ali večstanovanjskih objektov z MKČN, ki so na območju izven aglomeracij v občini
Logatec in ne bodo imeli zagotovljenega odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo.
Upravičenec do dodelitve proračunskih sredstev je lahko le ﬁzična oseba.
V primeru nakupa skupinske MKČN za več stanovanjskih objektov je upravičenec (vlagatelj vloge oziroma nosilec investicije) tisti,
na katerega zemljišču bo MKČN vgrajena. V primeru, da je na tem zemljišču več solastnikov se skupno obravnavajo kot soinvestitorji.
Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
V.

UPRAVIČEN STROŠEK

Upravičen strošek pridobitve sredstev je nakup MKČN po 1. 1. 2010, ki ustreza zahtevam predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav. Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi za nakup ustrezne MKČN.
DDV ni upravičen strošek.
Upravičencem se dodelijo ﬁnančna sredstva v višini:
- 150 €/PE za MKČN, velikosti od 3-15 PE,
- 170 €/PE za MKČN, velikosti od 16-30 PE,
- 200 €/PE za MKČN, velikosti od 31-49 PE.
Ne glede na prejšnji odstavek pa višina soﬁnanciranja ne sme preseči 50% vrednosti upravičenih stroškov nakupa MKČN.

VI.

DOKUMENTACIJA

Vlagatelji predložijo:
- izpolnjeno vlogo z obveznimi prilogami (navedeno na obrazcu vloga),
- dokazilo o plačilu upravne takse.
VII.

ROK ZA ODDAJO VLOGE IN NAČIN PREDLOŽITVE

Vlagatelji lahko vloge oddajo osebno na sedežu Občine Logatec ali priporočeno po pošti, na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta
50A, 1370 Logatec.
Rok za oddajo vloge na javni poziv je najkasneje do 30. 11. 2020.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem razpisnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora biti
na ustreznih mestih podpisana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti razviden polni naslov vlagatelja
vloge ter pripis:

»NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI POZIV – MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE«
VIII.

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 –
ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš) 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: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec
URADNE OBJAVE 3. MAREC 2020 – ŠT. 3
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Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa javni poziv – MKČN
Znesek: 22,60 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134; referenca SI11 75639-7111002-018.
Vlagatelji dokazilo o plačilu upravne takse priložijo k vlogi.

IX.

OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

Vloge, prispele na javni poziv, odpira in obravnava tričlanska komisija za dodelitev proračunskih sredstev za namen soﬁnanciranja
MKČN (v nadaljnjem besedilu: komisija), imenovana s strani direktorja občinske uprave, po zaporednem vrstnem redu prispetja in po
splošnih pravilih upravnega postopka.
Sredstva se dodeljujejo DO PORABE SREDSTEV v letu 2020. Popolne vloge vlagateljev, za katere ni bilo dodeljenih sredstev v
tekočem letu, se prenese na seznam vlagateljev prihodnjega leta, če bo poziv objavljen.

X. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO PRIJAVNE OBRAZCE
Prijavni obrazci so od dneva objave v Logaških novicah do porabe sredstev v letu 2020 dosegljivi 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.
Informacije v zvezi z javnim pozivom lahko dobite na tel. številki 01/7590 638.

Številka: 354-11/2020
Datum: 3. 3. 2020
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Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št.
1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) Občina Logatec s tem

J AV N I M N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka
sprememb Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne
dejavnosti Brod – vzhodni del, ID: 1227
I.
Občina Logatec naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del, ID: 1227 (v nadaljnjem besedilu: dopolnjen osnutek načrta).
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 26. 2. 2020 do 27. 3. 2020, 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 www.logatec.si.
III.
Javna obravnava bo potekala v torek, 3. 3. 2020, 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 27. 3. 2020 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 OPPN.
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.
Številka: 3505-1/2019-24
Datum: 10. 2. 2020
Berto Menard, l. r.
ŽUPAN
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Zaključena analiza zadnjega paketa razvojnih pobud – korak bližje k novemu OPN
Občina Logatec je zaključila z analizo razvojnih pobud, ki so bile dane med februarjem 2015 in majem 2019. To je tretji sklop pobud, po
katerem bo Občina pristopila k izdelavi sprememb in dopolnitev OPN. Skupaj je bilo v tem, tretjem paketu, analiziranih 226 pobud. Od
tega je sprejemljivih ali delno sprejemljivih 56, nesprejemljivih 76, nekaj pa jih ostaja še odprtih: zaradi potrebe po dodatnih strokovnih
analizah ali zaradi potrebnih pomembnejših strateških odločitev.

Analiza razvojnih pobud
"tretji paket"
sprejemljiva;
odprto 56; 25%
strateške
usmeritve; 94;
41%
nesprejemljiva
; 76; 34%

sprejemljiva
nesprejemljiva
odprto - strateške usmeritve

Tisti, katerih pobude so bile ovrednotene kot nesprejemljive, se zagotovo sprašujete, zakaj. Za Občino Logatec je izvajalec najprej
pripravil izhodišča in nato še merila, kriterije, po katerih se je ovrednotilo ali je pobuda sprejemljiva ali ne. Tu mora biti jasno, da ne gre
za odločanje »kar tako«, pač pa smo podrejeni številnim predpisom, zato je dobro, da vemo, kaj so ključna izhodišča za opredelitev
meril, kriterijev.
IZHODIŠČA:
+ zakonodaja s področja urejanja prostora
+ sektorska zakonodaja kot. npr. zakon o kmetijskih zemljiščih, zakon o ohranjanju narave, zakon o gozdovih.
+ varstvene in varovalne omejitve v prostoru
+ Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije in Uredba o Prostorskem redu Slovenije
+ strateški del OPN Občine Logatec
MERILA, KRITERIJI:
+ varstvene in varovalne omejitve v prostoru; nesprejemljive pobude so tiste, ki posegajo na najstrožje varovana območja, na katerih
posegi niso dopustni bodisi zaradi varovanja prostora (na primer: območja varovanih gozdov, območja varovanih vodnih virov, območja
naravnih vrednot, območja nepremične kulturne dediščine, območja varstvenih pasove gospodarske javne infrastrukture), bodisi zaradi
varovanja ljudi in njihovega premoženja (na primer: poplavna območja, erozijska območja in podobno).
+ cilji strateškega prostorskega razvoja občine; nesprejemljive pobude so tiste, ki niso skladne z naslednjimi cilji:
- prostorski razvoj se usmerja in načrtuje na prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih površinah znotraj obstoječih naselij, pri
čemer ima prenova prednost pred novogradnjo;
- širitev naselij je dopustna le, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni možen ali če gre za zaokroževanje naselja,
- novo poselitev se usmerja le na komunalno opremljena, nepozidana zemljišča znotraj strnjenih kompleksov obstoječih naselij,
- z zelenimi cezurami se preprečuje zlivanje naselij in se tako ohranja prostorsko identiteto posameznih naselij,
- ohranjanje kmetijske rabe prostora in krajinske prepoznavnosti z usmerjanjem novogradenj predvsem na območja obstoječih naselij.
+ prostorski, razvojni in urbanistični kriteriji; nesprejemljive so tiste pobude, ki že v osnovi niso skladne z veljavno prostorsko
zakonodajo, to so zlasti nova območja stavbnih zemljišč, ki prostorsko niso povezana z obstoječimi stavbnimi zemljišči, t.i. posamična
poselitev.
Nesprejemljive so tudi širitve posamične poselitve, ko ne gre za spodbujanje kmetijstva, gozdarstva, turizma, malega gospodarstva, ipd.
Pri vrednotenju pobud se upoštevajo tudi urbanistična merila (na primer: vizualna izpostavljenost območja, odnos do obstoječe
morfologije naselja, ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, razmestitev dejavnosti v prostoru in podobno) ter zagotavljanje in
varovanje javnega interesa.
Analiza služi za nadaljnje načrtovanje prostorskega razvoja občine. Večina pobud se nanaša na posamične vloge, s katerimi želijo
posamezniki spremembo iz nestavbnih v stavbna zemljišča, pretežno za gradnjo stanovanjskih objektov. Pobude, ki so na podlagi
sprejetih meril opredeljene kot sprejemljive, bo treba v postopku sprejema OPN uskladiti še z nosilci urejanja prostora.
Večino pobudnikov smo o analizi obvestili po navadni pošti ali po elektronski pošti. O pobudah, ki so vezane na nadaljnji strateški
razvoj občine, pa bodo posamezniki obveščeni naknadno.
Občinska uprava
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