Na podlagi 19. člena Pravilnika o sofinanciranju
dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev (LN,
št. 6/2000, z dne 05.06.2000) objavlja Občina
Logatec

RAZPISNA DOKUMENTACIJA se lahko
zahteva na vložišču Občine Logatec, Tržaška c.
15, Logatec ali na spletnih straneh: obcinalogatec.com .

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE
PREDLOGOV ZA
SOFINANCIRANJE
PROJEKTOV S PODROČJA
LJUBITELJSKIH KULTURNIH
DEJAVNOSTI ZA LETO 2003

ROK ZA ODDAJO PONUDB traja nadlje do
25. marca do 10. ure na vložišču občine ali s
priporočeno pošto vključno z datumom 25.
marec 2003. Ponudba mora biti predložena na
ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije.

NASLOV, na katerega se naslovijo ponudbe je:
Občina Logatec, Tržaška c. 15, Logatec.
NAROČNIK je Občina Logatec.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
PREDMET RAZPISA so finančna sredstva z oznako: “JAVNI RAZPIS-SOFINANCIRANJE
proračuna Občine Logatec za leto 2003, PROJEKTOV LJUBITELJSKIH KULTURNIH
namenjena sofinanciranju posameznih projektov DRUŠTEV 2003. – NE ODPRIRAJ. Na hrbtni
strani kuverte mora biti naveden naziv (ime)
ljubiteljskih kulturnih društev.
predlagatelja, njegov sedež in poštni naslov.
PREDLAGATELJI so lahko ljubiteljska kulturna
društva, ki imajo sedež v Občini Logatec in so SKLEP O IZBIRI PONUDNIKOV za projekte
na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
registrirana vsaj eno leto.
bodo ponudniki prejeli v 15 dneh po preteku
OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV je roka za oddajo prijav.
4.200.000,00SIT.
POGODBE O SOFINANCIRANJU bodo
KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR so določeni sklenjene z izbranimi ponudniki v 15 dneh po
v Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti končanem postopku.
ljubiteljskih kulturnih društev (LN, št. 6/2000,
dne 05.06.2000) od 26. do vključno 32. člena. PORABA DODELJENIH SREDSTEV. Izvajalci
Posamezno društvo lahko kandidira z največ 5 morajo dodeljena sredstva porabiti v
projekti. Spodnja meja sofinanciranja proračunskem letu, za katerega velja javni
razpis.
posameznega projekta znaša 30.000,00 SIT.
Snemanja kaset in zgoščenk ter izobraževanje
mentorjev se ne upoštevajo kot projekt in niso
predmet javnega razpisa.
Vsem društvom, ki so na podlagi javnega razpisa Številka: 414-10/03-4
v letu 2002 prejela sredstva, ni treba ponovno Datum: 24.02.2003
prilagati statuta kot obvezno prilogo, razen, če
ŽUPAN
je v tem obdobju prišlo do sprememb.
OBČINE LOGATEC
Treba pa je priložiti fotokopijo registracije.
Janez Nagode, l.r.
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OBVESTILO

za upravičence otroškega dodatka
S 1. januarjem 2003 se na podlagi 121. člena Zakona o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih (Ur. list RS, št. 97/01) uvaja pravica do izjemne višine otroškega
dodatka za predšolske otroke, ki niso vključeni v VVZ.
Center za socialno delo Logatec, Tržaška 13, 1370 Logatec, poziva vse
prejemnike otroškega dodatka, ki imajo otroke, ki niso vključeni v vrtec, da na
Centru podpišejo izjavo. Center bo z novo odločbo odločil o izjemni višini otroškega
dodatka za tega otroka na podlagi podpisane izjave. Upravičenci bodo prejeli poračun
otroškega dodatka od 1. 1. 2003 dalje.
Vsem tovrstnim upravičencem bo otroški dodatek priznan za dobo enega leta,
zato bodo vloge vložili šele decembra 2003. Vsi ostali upravičenci do otroškega
dodatka naj novo vlogo oddajo na centru v marcu in aprilu oz. v mesecu, ko jim
poteče pravica do otroškega dodatka.
Direktorica
Lidija Obreza

OBVESTILO
Planinsko društvo Logatec obvešča planince – člane Planinske zveze, da čimprej
plačajo članarino za leto 2003 v pisarni društva – Logatec, Notranjskac. 14/1; pisarna
je odprta vsak torek od 17. do 18. ure.
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Vrsta članstva:
A – odrasli, obiskovalci domačih in tujih gora
B – odrasli, člani B
B1 – osebe nad 70 let starosti
C1 – mladi od 18. do 26. leta (študentje ali mladi brez lastnih dohodkov
C2 – srednješolci in ostali mladi do 18. leta
C3 – osnovnošolci
C4 – predšolski otroci
D – družine, odvisno od članov družine
P – podporni člani,- neaktivni planinci

Članarina:
12.000.3.300.2.000.2.000.1.700.1.000.700.2.000.-

Člani Planinske zveze Slovenije, ki se izkazujejo s plačilom članarine in pravilno
izpolnjeno člansko izkaznico z nalepko za tekoče leto, imajo določene ugodnosti in
popuste.
B in C člani niso zavarovani za reševanje v evropskih gorah.
Planinsko društvo Logatec
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Uradne
objave sporočila
občine Logatec
Gregorjeva
2003

- Pozdrav
župan občine Logatec Janez Nagode;

ČETRTEK, 13. marca 2003
- ob 19. uri v dvorani Glasbene šole
Odprtje fotografske razstave fotografij starih
razglednic; strokovni komentar dr. Marko Frelih.

- "Igra, kjer so se otroci ali fantje vlekli za ušesa", Ketno
vezat, Ob bistrem potočku je mlin
Otroška folklorna skupina iz Miklavževega vrtca;

PETEK, 14. marca 2003
- ob 17. uri v Narodnem domu: Srečanje otroških in
mladinskih folklornih ter plesnih skupin občine Logatec
- ob 19. uri v dvorani Glasbene šole: Barvna
ureditev vrtov - predavanje krajinske arhitektke Irene
Rozman Fattori
- ob 20. uri v Narodnem domu filmska predstava
v
dobrodelne namene; KS Naklo.

- otroške pesmice, spremljane z ljudskimi glasbili
otroci iz male šole VVZ Kurirček;
-

Otroška folklorna skupina šole "8 talcev";

ob 10. 30
SOBOTA, 15. marca 2003
- recitacije pesmic o prijateljstvu in ljubezni
ob 9. 30 izpred šole "8 talcev"
učenci šole Tabor;
(Cankarjeva, Tovarniška, Tržaška, Notranjska, trg pred cerkvijo).
- Venček kmečkih plesov
POVORKA
Folklorna skupina KTD Hotedršica;
Pihalni orkester Logatec, Mažoretna skupina Logatec, folklorna
skupina Kulturno turističnega društva Hotedršica in Društva
- odlomek iz Jurčičevega Desetega brata - KRJAVELJ
kmečkih in podeželskih žena.
ŠKD Vrh Sv. Treh Kraljev;
- Venček narodnih pesmi
Duo MIR z Medvedjega Brda;

NA TRGU PRED CERKVIJO SV. NIKOLAJA V DOLENJEM
LOGATCU
ob 10. uri
-

ob 11.30
- Mlekarske frajle, ŠKD, Trate
- Venčki slovenskih narodnih, Cvetje v jeseni…
harmonikarji, citrarji iz Glasbene šole.

Plesno glasbeni nastop
Pihalni orkester Logatec in Mažoretna skupina;

Povezuje: Anita Garafolj

negovano vino s svojo barvo, cvetlico in harmonijo okusa.
Izredno homogenemu kolažu avtorskih in tradicionalnih
pesmi, ki črpajo svoj navdih v panonski odprtosti in bogastvu
multietnične prekmurske ravnice in se spogledujejo z
mediteranskim temperamentom in vplivi drugih svetovnih
godb, se je uspelo zliti v svojevrstno glasbeno mešanico, ki ji
lahko rečemo kar etno-fletno.

NA PARKIRIŠČU PRI KMETIJSKO GOZDARSKI
ZADRUGI, NA TOVARNIŠKI CESTI
ob 12. uri
Rešimo princesko,
Boris Kononenko z lutkami;

Tekmovanje v kuhanju golaža
Tekmujejo ekipe, ki so se prijavile na razpis Turističnega društva
Logatec.
Povezuje DARJA MERLAK.

Sobota, ob 20. uri v Narodnem domu
DOBRODELNI KONCERT SILVA TERŠKA Z GOSTI
Nastopajo: Slovenski radijski mušketir, mojster pronicljivega talk-showa, Meta Malus, astrologinja in pevka, Deja Mušič, pevka, Jurij
Souček, gledališki igralec, Inč Gorenc, pianist in komponist, Andrej Žigon, poet drugačnosti in dobrote, dr. Jože Skvarča, posebni gost.

RAZSTAVE:
-

Dvorana Glasbene šole
•
FOTOGRAFIJE STARIH RAZGLEDNIC LOGATCA, ki so nastale v ateljeju fotografa Antona Vilarja, Gromovi pa
so jih s sodobno tehnologijo postavili na ogled.

-

Avla šole »8 talcev«
•
Izdelki učencev OŠ Tabor in OŠ »8 talcev«

-

Steklena galerija v novi športni dvorani ob šoli »8 talcev«
•
Kiparska razstava Franca Godine
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Koncert
Ansambel KONTRABANT
Prepoznavna kontrabantovska godba je kot najžlahtnejše

Uradne
objave
občine Logatec
Gregorjeva
sporočila
2003

DELAVNICE
-

Avla šole »8 talcev«
•
klekljanje prtičkov,
•
preja na kolovratu,
•
popravljanje »marele« in krpanje loncev –
domačini z Medvedjega Brda,
•
vezenje.
Aktiv kmečkih in podeželskih žena Rovte.

-

Na Cankarjevi cesti:
•
izdelava predpražnikov iz koruznega
»slačja«,
•
izdelovanje škafov – »škafar« iz Novega
Sveta,
•
razglednice, videokasete, prospekti o
Hotedršici;

KTD Hotedršica;
•
oblikovanje suhega cvetja,
•
vžiganje v les,
•
izdelki iz volne,
Skupina Nazaret;
•
oblikovanje svečk iz želeja,
•
izdelovanje mavčnih podstavkov za pirhe,
•
izdelovanje velikonočnih voščilnic,
Logaški skavti - ZSKSS Steg Logatec 1 in BOKSS Logatec.
-

Na Tovarniški cesti:
•
podkovanje konja,
•
striženje ovac.

OTROŠKI KOTIČEK
- na parkirišču, ob Tržaški cesti 15
vlakec (v lepem vremenu)

POSEBNA PONUDBA NA STOJNICAH
GOSTINSKA PONUDBA

POKUŠNJE
-

- Na Tovarniški cesti:
Kmetijsko gozdarska zadruga Logatec
GOLAŽ (Mesnine dežele Kranjske, Litijske mesnine),
PREKMURSKI BOGRAČ (Pomurka) in izdelki Mlekarne
Celeia, Remi, Kolinske…

Na Cankarjevi cesti:
ptički in drobno pecivo,
KD Žarek;
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na Tovarniški cesti, pri Kmetijski zadrugi Logatec:
Intersnake, Domžale (čipsi, smoki), Mlinotest Idrija
(piškoti, drobno pecivo), Kelle&Kelle Laze (kefir), Pivka
Perutnina (hrenovke), Goriška Brda (vina), Gorenjka
(čokalade), Žito (kruh)…

- Na Cankarjevi cesti:
•
Prostovoljno gasilsko društvo Logatec
•
Kmetija odprtih vrat pri Šinkov’c, Medvedje Brdo 10,
Rovte
•
Kmetija odprtih vrat pri Urbanov’c, Ravnik 12,
Hotedršica

na Notranjski cesti, pri Vinski kleti Povh:
ponudba vipavskih vin iz Goč pri Vipavi.

- Na Notranjskii cesti:
•
Gostilna Baron, Kristina Brataševec

PREDSTAVITEV
na Stari cesti, pri Kmetijski zadrugi:
prikaz strojne mehanizacije in orodja: Black & Decker,
Živex - Bekaert Volčja Draga;
predstavitev zelenega programa (sadike, grmovnice…).

- Ob prireditvenem prostoru:
•
Trgovina »Trate« in Bar 1000 rož, Vojko Panič
•
Gostilna in pizzeria Zvonček, Robert Koprivnjak
INFO-TOČKA ZA GREGORJEVO 2003
KTD Hotedršica, Turistično društvo Logatec
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