
    

          

ŽUPAN 
 

www.logatec.si  
e: obcina.logatec@logatec.si 
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec 
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 

 

TRR: SI56 0126-4010-0001-228, odprt pri UJP, ID DDV: SI55512844, MŠ: 5874661000 

OBČINA LOGATEC 

 
Na podlagi 12. in 13. člena Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega 
proračuna za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v občini 
Logatec (Logaške novice, št. 6/20) in priglasitve sheme »de minimis« pomoči skladno 
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 
352, 24.12.2013), št. priglasitve: M001-5874661-2020, z dne 18.6.2020, župan 
Občine Logatec objavlja 
 
 

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic 
epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v občini Logatec za leto 

2020 
 
 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov komunalnih storitev upravičencem 
z namenom blaženja poslovne škode, ki je nastala v času trajanja razglašene 
epidemije Covid-19. 
 
  

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 
 
 
Sredstva v višini 20.000,00 EUR, za leto 2020, so zagotovljena v proračunu Občine 
Logatec za leto 2020, na proračunski postavki 15097 Subvencioniranje stroškov 
komunalnih storitev podjetjem Covid-19. 
 
 

III. SPLOŠNI POGOJI IN OMEJITVE 
 
Sredstva se dodeljujejo na osnovi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz 
občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju 
gospodarstva v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20, v nadaljevanju: Pravilnik), 
tega javnega razpisa ter meril za vrednotenje, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije, na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog ter višine razpoložljivih 
sredstev. 
 
Sredstva po tem javnem razpisu se dodelijo le pod pogoji in v mejah, ki ne pomenijo 
kršitve sheme državne pomoči de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 
1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013) ter 
Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).  
 
 

IV. UKREP, VIŠINA SREDSTEV, PREDMET PODPORE, POGOJI, UPRAVIČENI 
STROŠKI 

 
Predmet podpore je sofinanciranje stroška komunalnih storitev to je: oskrba s pitno 
vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode ter ravnanje z odpadki upravičenim pravnim 
osebam v času trajanja epidemije Covid-19. 
 
Upravičenci so: 
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- samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, ki so 
registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 65/09 – 
uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 
82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZposS), 

- zadruge, ki so registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – 
uradno prečiščeno besedilo), 

ki jim je bilo z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 
44/20, 47/20, 53/20 in 58/20) onemogočeno poslovanje in imajo na dan razglašene 
epidemije Covid-19 registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju 
občine Logatec. 
 
Višina dodeljene pomoči: 100 % upravičenih stroškov za upravičence, ki jim je bilo v 
času razglašene epidemije Covid-19 prepovedano poslovanje. 
 
Upravičeni stroški so stroški mesečnega računa komunalnih storitev v času trajanja 
razglašene epidemije Covid – 19, to je od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020. Za mesec 
marec 2020 se bo upošteval polovični znesek mesečnega računa. Račune za stroške 
komunalnih storitev, ki jih je izdalo Komunalno podjetje Logatec d.o.o. in bodo 
predmet sofinanciranja, mora upravičenec imeti plačane. 
 
Neupravičeni stroški so: 

- stroški davka na dodano vrednost za zavezance za DDV, 
- stroški zamudnih obresti. 

 
Vloga je popolna, če vsebuje: 

- ustrezno izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec, 
- fotokopijo računa Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. za mesec marec, april 

in maj 2020, 
- izpolnjene in podpisane izjave od št. 1 do 4, ki so priloga vloge.  

 
Občina bo po uradni dolžnosti pridobila dokazila o: 

- registraciji dejavnosti, v Poslovnem registru RS, na dan oddaje vloge (AJPES), 
- višini že prejetih de minimis pomoči v obdobju zadnjih treh let (Ministrstvo za 

finance), 
- poravnanem priloženem računu za komunalne storitve pri Komunalnem 

podjetju Logatec d.o.o., 
- poravnanih zapadlih obveznostih do Občine Logatec na dan oddaje vloge. 

 
 
 

V. ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN ODDAJE 
 
Skrajni rok za oddajo vlog je 31. julij 2020 do vključno 13.00 ure. 
 
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti ter ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte 
mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR POMOČ ZA BLAŽENJE POSLEDIC 
COVID – 19 NA PODROČJU GOSPODARSTVA« 
 
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 pošto 
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do 31. 7. 2020 do vključno 13.00 ure (upošteval se bo poštni žig oddane priporočene 
pošiljke z navedenim datumom, uro in minuto oddaje pošiljke). 

 
Vloge, oddane 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 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 – gospodarstvo Covid-19 
Znesek: 22,60 EUR 
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134  referenca SI11 75639-7111002-020. 
Vlagatelji k vlogi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse. 
 
 
 

VII. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE 
 

Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obravnava komisija imenovana s sklepom župana. 
Odpiranje vlog ne bo javno. 
 
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. 
 
Računi za plačilo komunalnih storitev, ki ne bodo plačani, ne bodo predmet 
sofinanciranja po tem javnem razpisu. 
 
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. 
 
O dodelitvi sredstev odloča župan.  
 
Izbrani vlagatelji bodo pozvani k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev. 
 
V kolikor sredstva ne zadostujejo za vse vlagatelje, se odobrijo po vrstnem redu glede na 
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošto oz. na vložišče občine, do porabe sredstev 
javnega razpisa.  
 
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 27. 11. 2020. 
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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 Mateja Čuk (tel. 759 06 36, e-pošta mateja.cuk1@logatec.si). 
 
Številka: 311-1/2020-1 
Datum: 24. 6. 2020 
 
 
 

 
 
 

Berto Menard, l.r. 
                  ŽUPAN 
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