Uradne objave občine Logatec
OBČINA LOGATEC
OBČINSKI SVET
Na podlagi 12.–15.člena Odloka o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih župana Občine Logatec
(LN, 4/01) Komisija za priznanja občinskega sveta Občine Logatec objavlja

R A Z P I S

za podelitev priznanj Občine Logatec
za leto 2003
Občina Logatec bo ob občinskem prazniku 19. 9.2003 na slavnostni seji občinskega sveta na predlog komisije za priznanja podelila priznanja po Odloku o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih
župana Občine Logatec.
Priznanje častni občan Občine Logatec se podeljuje posamezniku za izredno pomembne dosežke
na ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno izobraževalnem, športnem, humanitarnem ali drugem področju, s čimer je posameznik izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju
Občine Logatec doma ali v svetu.
Priznanje častni občan se lahko podeli tudi tujcu.
Spominska plaketa z znakom se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke in kot vzpodbuda za
nadaljnje ustvarjalno delo.
Spominsko plaketo lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, društva, pravne osebe oziroma
organizacije.

Pobudniki za podelitev nagrad so lahko občani občine Logatec, skupine občanov, stranke, župan,
krajevne skupnosti, podjetja in druge organizacije ter skupnosti.
Predlog za priznanja občine mora vsebovati:
 podatke o predlagatelju,
 vrsto predlaganega priznanja občine,
 podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
 obrazložitev predloga,
 dokumente, ki potrjujejo dejstva iz obrazložitve.
Rok za prijavo predlogov je 30. junij 2003 do 10. ure v vložišču Občine Logatec. Prijave morajo
biti oddane v zaprtih ovojnicah z oznako »Razpis – priznanja Občine Logatec – Ne odpiraj«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv oz. ime predlagatelja, njegov sedež in poštni naslov.
Komisija bo upoštevala vse prijave, ki bodo oddane kot priporočena pošiljka ali bodo osebno oddane v vložišču občine do 30. junija do 10. ure.
Komisija za priznanja,
predsednik
Anton Kokelj, l.r.
Štev.: 001-08/03-1
Datum: 30. 5. 2003
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Listina Občine Logatec se podeljuje za posebne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot
vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem ali drugem področju ustvarjalnosti in dela, kar ima poseben pomen za razvoj in napredek
Občine Logatec.
Listino Občine Logatec lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, društva, pravne osebe oziroma
organizacije.
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Na podlagi 5. točke 1. odstavka 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS št. 72/93,
7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je Občinska volilna komisija Občine Logatec na svoji 3.
seji 25. 5. 2003 sprejela

POROČILO
o izidu nadomestnih volitev članov sveta krajevne skupnosti Rovte z dne 25. 5. 2003

Občinska volilna komisija Občine Logatec je na svoji 3. seji dne 25. 5.2003 ugotovila naslednji
izid glasovanja na nadomestnih volitvah članov sveta krajevne skupnosti Rovte:
I.
Število vpisanih v volilni imenik: 847
Število volivcev, ki so glasovali: 168
Število veljavnih glasovnic: 161
Število neveljavnih glasovnic: 7
Procent udeležbe: 19,84
Seznam kandidatov (izvoljeni člani KS so poudarjeni v tisku)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

JOŽE TUŠAR, Rovte 82 b, Rovte
ALOJZ ŽAKELJ, Praprotno Brdo 3, Rovte
ANDREJ JEREB ml., Rovte 133, Rovte
ŠTEFAN CIGALE, Petkovec 20, Rovte
PETER CIGALE, Rovte 70, Rovte
FRANC VAVKEN, Rovte 82 F, Rovte

68 glasov
90 glasov
96 glasov
40 glasov
114 glasov
56 glasov
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II.
Poročilo o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti Občine Logatec se objavi v
časopisu Logaške… ….
Številka: 006-08/03-1
Datum:26. 5. 2003
Občinska volilna komisija,
predsednica
Sonja Mihelčič, univ. dipl. prav.
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JAVNI NATEČAJ

ZA IZBIRO NAJBOLJŠIH TURISTIČNIH SPOMINKOV
OBČINE LOGATEC V LETU 2003

Turistično Društvo Logatec – v sodelovanju z Občino Logatec – razpisuje javni natečaj za izbor
najboljših turističnih spominkov občine Logatec v letu 2003.
Na natečaju lahko sodelujejo samo spominki in ideje, ki so prvič javno predstavljeni, ki jih je možno
izdelati v večji količini za prodajo in prepoznavno ter izvirno predstavljajo:
- logaško kulturno ali naravno dediščino,
- turistični objekt,
- turistični kraj,
- občino Logatec kot turistično destinacijo.
Trije spominki, ki bodo v skupni oceni glede na vsa ocenjevalna merila (umetniško-etnološka vrednost,
komercialna vrednost, predstavljanje kraja) dosegli največ točk, bodo prejeli denarne nagrade:
- prva nagrada: 100.000 SIT
- druga nagrada: 50.000 SIT
- tretja nagrada: 10.000 SIT.
Poleg denarnih nagrad bo komisija podelila še pisna priznanja za nadaljnje tri najbolje uvrščene
spominke.
Na natečaj se lahko prijavijo pravne in ﬁzične osebe. Posebnih pogojev za sodelovanje ni. Udeleženec
natečaja lahko sodeluje z največ dvema izdelkoma. Prejeti vzorci spominkov bodo ocenjeni v skladu
s pravilnikom. Spominke bo ocenjevala petčlanska komisija. Turistično društvo Logatec bo za nagrajene spominke po svojih možnostih organiziralo promocijo. V primeru uspešnih dogovorov z avtorji
pa bo pomagalo tudi pri proizvodnji in trženju nagrajenih spominkov.

Vsakemu vzorcu mora biti priložena zaprta kuverta s podatki:
- ime, priimek, naslov, telefonska številka avtorja,
- kratek opis spominka,
- ali avtor spominka išče proizvajalca spominka,
- ali avtor spominka išče prodajalca spominka,
- označeno, ali je to ideja za spominek.
Nagrajeni spominki ostanejo v arhivu Turističnega društva Logatec.
Razglasitev rezultatov natečaja bo javna.

Upravni odbor Turističnega društva Logatec,
predsednica Nevenka Malavašič, l.r.
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Spominke za natečaj bomo sprejemali na naslov Turistično društvo Logatec, Tržaška cesta 13, 1370
Logatec, do 1. septembra 2003. Vzorci ne smejo biti večji kot 30 x 20 x 20 cm.
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Kakovost v javni upravi
Za ugotavljanje zadovoljstva se uporabljata za upravne enote
enotni metodologiji: za stranke (vprašalnik)
za zaposlene (vprašalnik).
Uredba v svojih določbah določa
dolžnost izvajanja postopkov ugotavljanja
kakovosti storitev glede
načina poslovanja upravnih enot najmanj
enkrat letno z anketiranjem strank in zaposlenih zaradi
ugotavljanja njihovega zadovoljstva pri opravljanju javnih oziroma upravnih storitev.
Anketiranje strank bodo izvajali
študentje v času uradnih ur. Vsi anketni
vprašalniki so anonimni.
Vsi izpolnjeni vprašalniki gredo v obdelavo na Ministrstvo za notranje zadeve in
se obdelajo po enotni metodologiji.
Vabimo vas, da si vzamete toliko časa,
da boste izpolnili ponujene vprašalnike in
tako prispevali h kakovosti dela naše upravne
enote.

Prebivalce in vse stranke Upravne
enote Logatec želimo s tem obvestilom seznaniti z aktivnostmi, ki jih na naši upravni enoti
izvajamo med 9. junijem in 9. julijem letos.
Če boste v navedenem času imeli opravke
na naši upravni enoti, boste lahko izpolnili
anketo (vprašalnik). Vprašalnik je eden izmed
načinov ugotavljanja kakovosti dela na upravnih enotah.
Kakovost v javni upravi se zagotavlja
primarno na podlagi Uredbe o načinu poslovanja organov javne uprave s strankami
(Uradni list RS, št. 22/01) in prek različnih
shem kakovosti.
Uredba o poslovanju s strankami je bila
sprejeta marca 2001, začela pa je veljati s
sprejemom proračuna za leto 2002. Uredba
predvideva med drugim ugotavljanje kakovosti poslovanja organov državne uprave s
strankami z anketo zadovoljstva med strankami, z uvedbo informatorja, s knjigo pripomb
in pohval, z obveščanjem strank o poteku
postopka, identiﬁkacijske oznake idr.

Upravna enota Logatec
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