Uradne objave občine Logatec
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec na podlagi Pravilnika o soﬁnanciranju letnih turističnih
programov v občini Logatec (Logaške ……, št. 1-2 /2005) župan Občine Logatec objavlja,

SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE LETNIH TURISTIČNIH PROGRAMOV
V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2006

PREDMET RAZPISA: so ﬁnančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2006, namenjena soﬁnanciranju letnih turističnih programov v občini Logatec za leto 2006.
VIŠINA SREDSTEV: 3.000.000,00 SIT
PREDLAGATELJI: na razpis se lahko prijavijo turistična društva in Zveza turističnih društev občine Logatec, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o soﬁnanciranju letnih turističnih programov v občini Logatec .
KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR:

- do 10 sodelujočih
- do 20 sodelujočih
- do 25 sodelujočih
- do 30 sodelujočih
- do 40 sodelujočih
- nad 40 sodelujočih

10 točk
15 točk
20 točk
25 točk
30 točk
35 točk

b) Glede na organizatorja:
- program v celoti organizira prijavljeno društvo
- program je organiziran v sodelovanju z drugimi društvi, ki sodelujejo na razpisu
- program društva, s katerim le sodeluje pri programu, ki ga organizira drugo društvo ali drug prireditelj

30 točk
15 točk
10 točk

c) Glede na raven izvajanja programa:
- program se izvaja na ožji lokalni ravni
- program se izvaja na ravni občine
- program se izvaja na medobčinski ravni
- program se izvaja na državni ravni
- program se izvaja na meddržavni ravni

5 točk
50 točk
10 točk
20 točk
30 točk

d) Glede na vsebino programa:
- predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v Sloveniji
- predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v tujini
- izdaja brošure
- izdaja zgibanke
- izdaja razglednice
- organizacija in izvedba raznih natečajev

80 točk
50 točk
150 točk
100 točk
50 točk
50 točk

- urejanje kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč
- vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč
- čistilne akcije, kjer sodeluje najmanj 15 oseb in ki traja najmanj en dan
- akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine
- etnografske, etnološke poldnevne prireditve
- ostale poldnevne prireditve
- etnografske, etnološke celodnevne prireditve
- ostale celodnevne prireditve
- organizacija delavnic za otroke in mladino

200 točk
200 točk
150 točk
100 točk
50 točk
50 točk
100 točk
100 točk
50 točk
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a) Glede na število sodelujočih članov društva, ki so program prijavili na razpis in glede na pričakovano
število zunanjih udeležencev pri programu:
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- organiziranje raznih delavnic, predavanj
- oblikovanje novega turističnega proizvoda in njegova ponudba (na trgu)

30 točk
300 točk

Posamezno društvo lahko kandidira z največ 5 programi. Spodnja meja soﬁnanciranja posameznega programa znaša
30.000,00 SIT. Vsem društvom, ki so na podlagi javnega razpisa v letu 2005 prejela sredstva, ni potrebno ponovno
prilagati statuta kot obvezno prilogo, razen, če je v tem obdobju prišlo do sprememb. Potrebno pa je priložiti fotokopijo
registracije.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: je dostopna od 20.03.2006, na vložišču Občine Logatec, Tržaška c. 15, Logatec-I. nadstropje. Za vse informacije v zvezi z razpisom se obrnite na uradno osebo Marijo Turk, osebno, ali po telefonu na številko
7590 600. Če želite prejeti dokumentacijo po e-pošti, sporočite oziroma pošljite vlogo na naslov: marija.turk@logatec.
si
ROK ZA ODDAJO PONUDB: najkasneje do 10.04.2006 do 10.ure v vložišču Občine Logatec ali s priporočeno pošiljko
vključno z datumom 10.04.2006. Ponudba mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem razpisu, temveč jih mora zapečatene vrniti nazaj
pošiljatelju.
Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisije na kraju in v času, določenem v sklepu o uvedbi javnega razpisa, kjer odpre vse pravočasno prispele prijave.
Vsako prijavo se pregleda, če vsebuje vse, z razpisno dokumentacijo, zahtevane dokumente in dokazila. (formalna
popolnost)
Vse nepopolne prijave se izločijo iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.
NASLOV: Občina Logatec, Tržaška c. 15, 1370 Logatec. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »JAVNI
RAZPIS – SOFINANCIRANJE LETNIH TURISTIČNIH PROGRAMOV V OBČINI LOGATEC 2006 – NE ODPIRAJ«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja, njegov sedež in poštni naslov.
SKLEP O IZBIRI PONUDNIKOV: bodo ponudniki prejeli najkasneje v roku 30 dni od preteka roka za predložitev prijav.
POGODBE O SOFINANCIRANJU: bodo sklenjene z izbranimi ponudniki v 15. dneh po uspešno končanem postopku.
PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega
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Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 53/05 UPB3) ter prvega
odstavka 4. člena in 13. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05) izdaja
župan Občine Logatec s soglasjem Ministrstva za kulturo Republike Slovenije št. 143-27/2005 239, z dne 30.11.2005,
naslednji

SKLEP
Direktorico javnega zavoda Knjižnica Logatec Bibijano Mihevc, se uvrsti v plačni razred 44.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 UPB4) ter
prvega odstavka 4. člena in 13. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05)
izdaja župan Občine Logatec s soglasjem Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije št. 011-35/2005/108, z dne
15.12.2005, naslednji

SKLEP
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JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega
stavbnega zemljišča

Občina Logatec obvešča občane, ki so lastniki zazidanih ali nezazidanih stavbnih zemljišč (zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča), o javni razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in
nezazidanega stavbnega zemljišča.
Javna razgrnitev bo v času od ponedeljka 3. aprila 2006 do petka 5. maja 2006 v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta
13, Logatec – Režijski obrat za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
V času javne razgrnitve lahko zavezanci za plačilo nadomestila za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča podajo
pripombe na podatke. Pripombe podajo zavezanci na obrazcu, ki ga pridobijo v času javne razgrnitve. Pripombi morajo
zavezanci priložiti ustrezne priloge (npr. izris iz zemljiškega katastra, lokacijsko dokumentacijo, lokacijsko, gradbeno ali
uporabno dovoljenje, drugo upravno dokumentacijo, izpis iz uradnih evidenc ali dokazilo o začetem postopku za določitev
gradbene parcele, oziroma katero drugo merodajno potrdilo).
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OBRAZLOŽITEV

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo) je dajatev, ki je predpisana v VI. poglavju
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/ 84, 32/85, 33/86; Uradni list RS, št. 47/97 - v nadaljevanju: ZSZ-84,
ZSZ-97) in v 218. členu Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 47/04, 102/04; v nadaljevanju: ZGO-1)
ter z občinskim Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Logatec (Uradno glasilo
– Logaške novice, št. 2/99, 4/00, 5/01,12/03 in 12/05), v nadaljevanju: Odlok o nadomestilu. Nadomestilo je namenjeno
za vzdrževanje in izboljšanje komunalne opremljenosti območij, na katerih se nadomestilo obračunava, in za izboljšanje
bivalnega okolja in življenjskih razmer na območju celotne občine. Hkrati predstavlja nadomestilo ukrep aktivne zemljiške
politike, s katerim naj bi uravnali trg ponudbe in povpraševanja po zemljiščih, ki so z veljavnim prostorskim planom občine
namenjena za gradnjo.
Nadomestilo se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča. V občini Logatec občani in poslovni subjekti že leta
plačujemo nadomestilo za zazidana stavbna zemljišča, medtem ko se odmera nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča
do sedaj ni izvrševala.
Nadomestilo za nezazidana stavbna zemljišča se odmerja od vseh nezazidanih zemljišč, ki so s prostorskimi planskimi in
izvedbenimi akti določena za gradnjo stanovanjskih in poslovnih objektov (razen gospodarske in javne infrastrukture).
Odmera nadomestila za nezazidana stavbnega zemljišča je odvisna od lokacije stavbnega zemljišča, površine njegovega
nezazidanega dela in od vrednosti točke, ki jo občinski svet občine Logatec določa vsakoletno.
Kot zazidana stavbna zemljišča štejejo tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih je zgrajena oziroma se na podlagi
dokončnega gradbenega dovoljenja gradi katera koli vrsta stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne
infrastrukture, če so takšne parcele oziroma njihovi deli v skladu z določbami zakona določene kot gradbene parcele.
Za nezazidana stavbna zemljišča v skladu z ZGO-1 štejejo tiste zemljiške parcele, za katere je z izvedbenim prostorskim
aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva,
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva,
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave, če je za njih zagotovljena oskrba s pitno
vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto in če ležijo znotraj območja,
za katerega je občina z Odlokom o nadomestilu določila, da se plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega
zemljišča.
Hkrati kot nezazidano stavbno zemljišče šteje tudi površina delov zazidanih zemljiških parcel, ki niso določene kot gradbene
parcele, ko se od te površine odšteje površina, na kateri stoji stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske
javne infrastrukture, pomnožena s faktorjem 1,5.
Šteje se, da je za nezazidana stavbna zemljišča zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, če je za območje, na katerem ležijo, sprejet državni ali občinski lokacijski
načrt. Če je za območje, na katerem ležijo zemljiške parcele iz druge alineje prvega odstavka tega člena, sprejet občinski
prostorski red, se šteje, da je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov, če imajo takšne parcele urejen dostop do javnega cestnega omrežja, za njih pa je tudi možno izvesti priključke na
javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja
greznic oziroma malih čistilnih naprav.
Občina Logatec na osnovi ZGO-1 in Odloka o nadomestilu vzpostavlja novo evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč in
ažurira evidenco zazidanih stavbnih zemljišč. Evidenca nezazidanih stavbnih zemljišč je vzpostavljena na podlagi uradnih
državnih in občinskih prostorskih evidenc: zemljiškega katastra, katastra stavb in občinskih prostorskih aktov. Občina
Logatec bo javno razgrnitev evidence nezazidanih stavbnih zemljišč in ažuriranje evidence zazidanih stavbnih zemljišč
izvedla v času od 3.4.2006 do 5.5.2006. V tem času imajo zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč pravico preveriti podatke ter v primeru nestrinjanja z evidenco podati pripombe. Poudarjamo, da
je potrebno pripombe argumentirati z ustreznimi dokumenti ali začetimi uradnimi postopki (izrisom iz zemljiškega katastra,
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lokacijsko dokumentacijo, lokacijskim ali gradbenim dovoljenjem, uvedenim uradnim postopkom določitve gradbene
parcele), ki utemeljujejo podano pripombo. Če lastniki stavbnih zemljišč ne podajo pripomb na podatke, predstavljene
na javni razgrnitvi, pomeni, da se s podatki Občine strinjajo in da so le-ti pravilni. Obrazec za pripombe dobite na mestu
javne razgrnitve ali na spletni strani Občine Logatec: www.logatec.si. Vzpostavljeni podatki z morebitnimi popravki bodo
po končani javni razgrnitvi posredovani Davčni upravi RS, izpostava Logatec, ki bo izvršila odmero nadomestila.
Občina Logatec torej poziva lastnike zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč na območju občine Logatec, da v času
javne razgrnitve preverijo podatke iz evidence stavbnih zemljišč, s tem prispevajo k pravilnosti in ažurnosti podatkov ter
se tako izognejo morebitnim kasnejšim sporom, ki jih bodo zavezanci morali voditi v skladu z davčno zakonodajo.
Občina Logatec
Občinski urad

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/2002 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter 33.
člena Statuta občine Logatec (LN, št. 5/99) izdajam naslednji

S K L E P

o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja OLN
DL J3-C3 Center Tržaške ceste
1. člen
Župan Občine Logatec odreja javno razgrnitev osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja OLN
DL J3-C3 Center Tržaške ceste.
2. člen
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Osnutek Odloka bo javno razgrnjen od 16.03.2006 do 16.04.2006 v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 15, 1370
Logatec.
3. člen
Javna razprava bo v ponedeljek, 3.04.2006, ob 16.00 uri v v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec.
4. člen
Občani in drugi interesenti lahko podajo pisne pripombe in predloge na osnutek na kraju razgrnitve (knjiga razgrnitve) in
jih pisno pošljejo na Občinski urad Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec v času trajanja razgrnitve do 16.04.2006.
5. člen
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Logatec in velja od dneva objave dalje.
Številka: 350-03/05-4
Datum: 15.03.2006

ŽUPAN
OBČINE LOGATEC
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Občina Logatec, Tržaška c. 15, Logatec, na podlagi 6. člena Pravilnika o vrednotenju športnih dejavnosti v Občini Logatec
(LN, št.3/2006), objavlja,

SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2006
PREDMET RAZPISA: so ﬁnančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2006, namenjena soﬁnanciranju posameznih
programov športa in nakupu osnovnih sredstev.
VIŠINA SREDSTEV: je 31.000.000,00 SIT.
RAZPISNI POGOJI: Kandidirajo lahko vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena pravilnika.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
Vsem društvom, ki niso oddala poročil do datuma, določenega za oddajo, se prispela vloga oz. predlog na javni razpis za
leto 2006 ne upošteva.
VSEBINE IN MERILA: so določena v prilogi Pravilnika o vrednotenju športnih dejavnosti v Občini Logatec (LN, št.3/2006).
Priloga tega razpisa je tudi Točkovnik za vrednotenje programov športa v Občini Logatec za leto 2006.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: je dostopna od 20.03.2006, na vložišču Občine Logatec, Tržaška c. 15, Logatec-I. nadstropje. Za vse informacije v zvezi z razpisom se obrnite na uradno osebo Marijo Turk, osebno, ali po telefonu na številko
7590 600. Če želite prejeti dokumentacijo po e-pošti, sporočite oziroma pošljite vlogo na naslov: marija.turk@logatec.
si

NASLOV: Občina Logatec, Tržaška c. 15, 1370 Logatec. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: JAVNI
RAZPIS- SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2006-NE ODPIRAJ. Na hrbtni strani kuverte mora
biti naveden naziv (ime) predlagatelja, njegov sedež in poštni naslov.
SKLEP O IZBIRI PONUDNIKOV: bodo ponudniki prejeli najkasneje v roku 30 dni od preteka roka za predložitev prijav.
POGODBE O SOFINANCIRANJU: bodo sklenjene z izbranimi ponudniki v 15. dneh po uspešno končanem postopku.
PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega
velja javni razpis.
Številka: 671-4/2006
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ROK ZA ODDAJO PONUDB: najkasneje do 10.04.2006 do 10.ure v vložišču Občine Logatec ali s priporočeno pošiljko
vključno z datumom 10.04.2006. Ponudba mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem razpisu, temveč jih mora zapečatene vrniti nazaj
pošiljatelju.
Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisije na kraju in v času, določenem v sklepu o uvedbi javnega razpisa,
kjer odpre vse pravočasno prispele prijave.
Vsako prijavo se pregleda, če vsebuje vse, z razpisno dokumentacijo, zahtevane dokumente in dokazila. (formalna popolnost)
Vse nepopolne prijave se izločijo iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.
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Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110-02 – ZGO-1 in 15/03 - ZOPA), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 UPB1), Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS 79/99, 124/00,
79/01 30/02, 110/02 – ZDT-B in 56/02 – ZJU) ter 9. in 105. člena Statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) je Občinski svet
Občine Logatec na svoji 25.redni seji dne 02.03.2006, sprejel

PRAV I LN I K

o vrednotenju športnih dejavnosti v Občini Logatec
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in postopek za soﬁnanciranje programov športa, ki so v Občini Logatec v
javnem interesu (v nadaljevanju: občina).
(2) Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih zagotavlja proračun občine za uresničevanje javnega interesa na področju športa v občini, skladno z določili Zakona o športu ter usmeritev Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji(Uradni list RS, št. 24/00, 31/00).
2. člen
(1) Proračunska sredstva, namenjena ﬁnanciranju športne dejavnosti v občini, se v posameznem proračunskem letu
delijo:
- za soﬁnanciranje nakupa osnovnih sredstev za potrebe posameznega izvajalca programa,
- za soﬁnanciranje posameznih programov,
- za ostale naloge.
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(2) Iz občinskega proračuna se ﬁnancirajo športni programi z naslednjimi vsebinami:
- športna vzgoja predšolskih otrok,
- športna vzgoja šoloobveznih otrok,
- športna vzgoja mladine,
- športna dejavnost študentov,
- športna rekreacija,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov,
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
- znanstveno - raziskovalna dejavnost v športu,
- založniška dejavnost v športu,
- velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve,
- informacijski sistem na področju športa.
3. člen
Upravičenci do proračunskih sredstev so na podlagi tega pravilnika lahko naslednji izvajalci športnih programov v
občini:
- športna društva,
- organizacije invalidov, ki izvajajo športni program invalidov,
- nacionalne panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neproﬁtne,
- organizacije, ki izvajajo športne programe za študentsko populacijo.
4. člen
(1) Pravico do soﬁnanciranja športnih programov imajo upravičenci, določeni v prejšnjem členu, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež na območju občine;
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-

imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje športnih aktivnosti;
imajo urejene kadrovske zadeve (licence oz. potrdila pristojnih institucij);
imajo urejeno evidenco o članstvu (pogoj velja samo za društva);
do 15.01. preteklega leta redno dostavljajo občini oziroma organu, ki ga imenuje občina:
o podatke o članstvu (pogoj velja samo za društva),
o podatke o odgovorni osebi,
o poročilo o doseženih rezultatih v preteklem letu,
o vsebinsko in ﬁnančno poročilo o realizaciji programov v preteklem letu,
o plan dejavnosti za tekoče leto,
o datum letnega občnega zbora (pogoj velja samo za društva).

(2) Izvajalci športnih programov, ki so v občini s svojimi programi in projekti v proračunskem letu že kandidirali in pridobili določena sredstva, ne morejo za že soﬁnancirane programe pridobiti sredstev na podlagi določb tega pravilnika.
(3) Izvajalec športnega programa, ki je v preteklem letu imel z občino sklenjeno pogodbo za soﬁnanciranje športne dejavnosti in ni izpolnil s pogodbo določenih pogodbenih obveznosti ter je občina zoper njega začela postopek izterjave,
ne more kandidirati za dodelitev sredstev v naslednjem proračunskem letu.
5. člen
(1) Višina sredstev predvidenih za soﬁnanciranje športnih dejavnosti v občini se določi za posamezno proračunsko leto
in je odvisna od vsakoletnih namenskih sredstev občinskega proračuna.
(2) Sredstva se upravičencem, določenim v 4. členu, dodeljujejo po postopku, kot ga določa ta pravilnik.
6. člen
(1) Postopek za soﬁnanciranje športne dejavnosti v občini se začne z objavo sklepa o uvedbi javnega razpisa najmanj
enkrat letno v uradnem glasilu, ki ga objavi župan občine predvidoma v začetku leta za soﬁnanciranje programov,
določenih v drugem odstavku 2. člena tega pravilnika.

7. člen
(1) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni ter začne teči naslednji dan po objavi sklepa iz prejšnjega člena.
(2) Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je predložena v roku, določenem v javnem razpisu.
(3) Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem razpisu, temveč jih mora zapečatene vrniti nazaj
pošiljatelju.
8. člen
Občina pripravi razpisno dokumentacijo, ki mora vsebovati obrazložitev vseh točk sklepa o uvedbi javnega razpisa ter
navesti, katere dokazila o izpolnjevanju pogojev je potrebno priložiti, da bo prijava štela za popolno.
9. člen
(1) Javni razpis vodi posebna nepristranska komisija za dodelitev sredstev za športne dejavnosti (v nadaljevanju:
komisija), ki jo sestavljajo 3 člani.
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(2) Sklep o uvedbi javnega razpisa mora vsebovati najmanj:
- opis predmeta javnega razpisa ter okvirna višina sredstev,
- pogoji in zahteve, ki so določene z zakonom oziroma tem pravilnikom,
- vsebine in merila za vrednotenje,
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
- rok za predložitev ponudb in način njihove predložitve (datum, čas, naslov, oznaka),
- rok, v katerem bodo izdani sklepi o izbiri.
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(2) Komisijo imenuje župan občine s sklepom na podlagi predloga izvajalcev športnih programov v občini, Odbora za
šolstvo, šport in kulturo in občinskega urada (v nadaljevanju: predlagatelji). Vsak član komisije je predstavnik posameznega predlagatelja.
(3) Mandat komisije sovpada z mandatom Občinskega sveta.
10. člen
(1) Član komisije je lahko vsaka polnoletna oseba, ki ni predsednik športnega društva, kluba, zveze ali unije.
(2) Na prvi seji izvolijo člani izmed sebe predsednika komisije.
(3) Predsednik sklicuje in vodi seje, vodi pripravo razpisa za soﬁnanciranje programov športa in pripravlja letno
poročilo o delu komisije.
(4) Na sejah komisije se piše zapisnik, za katerega skupaj z ostalimi administrativnimi nalogami skrbi občina.
(5) Komisija pripravi vsako leto točkovnik oz. normative za vrednotenje programov športa.
(6) Komisija predloži občinskemu svetu v obravnavo ter sprejem točkovnik oz. normative in predlog prioritetnih dejavnosti in vsebin na področju športa za tekoče leto.
11. člen
(1) Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisije na kraju in v času, določenem v sklepu o uvedbi javnega
razpisa, kjer odpre vse pravočasno prispele prijave.
(2) Vsako prijavo se pregleda, če vsebuje vse, z razpisno dokumentacijo, zahtevane dokumente in dokazila. (formalna
popolnost)
(3) Vse nepopolne prijave se izločijo iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.
(4) Prijave, ki so po ugotovitvah komisije formalno popolne, se ovrednotijo glede na točkovnik oziroma normative za
vrednotenje programov športa, ki se jih poleg sklepa o uvedbi javnega razpisa objavi v uradnem glasilu občine.
12. člen
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(1) Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov temelji na medsebojni primerljivosti izvajalcev športnih programov. Komisija ima pristojnost, da glede na posamezno prijavo programa strokovnega kadra in najema objekta, glede
na zgornjo in spodnjo mejo soﬁnanciranja določi točke. Glede na vsebino delovanja se izvajalci športnih programov
razdelijo v sledeče skupine:
1. SKUPINA
V tej skupini so osnovne športne organizacije, ki se ukvarjajo z individualnimi športnimi panogami in katerih člani
tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne športne zveze. To so športne panoge, pri katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega prvaka.
2. SKUPINA
V tej skupini so osnovne športne organizacije, ki se ukvarjajo s kolektivnimi športnimi panogami in tekmujejo
v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne športne zveze. To so športne panoge, v katerih lahko osvoji naslov
državnega prvaka samo ekipa, ne pa posameznik.
3. SKUPINA
V tej skupini so osnovne športne organizacije, ki se ukvarjajo z različno športno rekreativnimi vsebinami in katerih
člani ne tekmujejo v tekmovalnih sistemih za naslov državnega prvaka. Cilj teh športnih organizacij je zdrav način
življenja in bogatitev prostega časa s športnimi aktivnostmi.
4. SKUPINA
V tej skupini so osnovne športne organizacije, ki se ukvarjajo z miselnimi športnimi igrami. Zanje veljajo smiselno
povzeta merila s speciﬁčno prilagojenim vrednotenjem.
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13. člen
(1) Po končanem odpiranju in preverjanju prijav ter točkovanju pripravi komisija sklep o soﬁnanciranju športne dejavnosti, ki je sestavni del zapisnika.
(2) Izbranim izvajalcem programov športne dejavnosti se po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, izda in
vroči sklep o izbiri, in sicer najkasneje v roku 30 dni od preteka roka za predložitev prijav.
14. člen
(1) Na podlagi dokončnega in pravnomočnega sklepa iz prejšnjega člena občina sklene pogodbo s predlaganim izvajalcem športnega programa za odobrene programe. V pogodbi se opredeli vsebina in obseg programov, pravice in
dolžnosti izvajalca programa, obseg sredstev, ki se zagotavlja iz občinskega proračuna, namen in način nadzora nad
porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če kateri od izvajalcev športnih programov, v postavljenem roku, ne podpiše pogodbe, se šteje, da je svoj predlog
umaknil. V tem primeru je potrebno sklep o izbiri odpraviti.
(3) Izvajalci športnih programov, ki so z občino sklenili pogodbo iz prvega odstavka tega člena, morajo po opravljenih
programih, določenih v pogodbi, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti, najkasneje do 20.12. v tekočem
letu.
(4) V primeru, da izvajalec športnega programa, ki ima z občino sklenjeno pogodbo, ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, mu občina za sporni del programa ukine ﬁnanciranje oziroma mora vrniti že prejeta sredstva za te aktivnosti.
(5) Če izvajalec športnega programa, ki je prejemnik sredstev, in so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, občina
izvede postopek izterjave.
(6) Če društvo zaradi objektivnih razlogov ne more izvesti programa oz. projekta, se sredstva lahko prerazporedijo za
drug program ali projekt, vendar mora o tem odločiti komisija. K pogodbi se sklene aneks.
15. člen
(1) S sredstvi, namenjenimi za šport, se soﬁnancirajo ali ﬁnancirajo tudi športne dejavnosti, prireditve in programi, ki so
pomembni za promocijo občine, pa jih ni mogoče predvideti vnaprej oz. še niso znane ob prijavi na razpis. Soﬁnancira
se lahko tudi udeležba ekip ali posameznikov na mednarodnih športnih prireditvah izven države.

(3) Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini porabe sredstev.
KONČNI DOLOČBI
16. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju športnih dejavnosti v Občini Logatec (LN, št.
1/2002, 07.01.2002).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine.
Številka:007-13/2006-1
Datum: 20.02.2006
ŽUPAN
OBČINE LOGATEC
Janez NAGODE, l.r.
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(2) Iz teh sredstev se soﬁnancirajo tudi športni programi izvedeni v okviru različnih prireditev na osnovi predhodne
prijave prireditve.

Uradne objave občine Logatec

TOČKOVNIK ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2006
I.
1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

(do 6 let)

INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
-

Naučimo se plavati
Ciciban planinec
Zlati sonček
drugi 50-urni program

STROKOVNI KADER NAJEM OBJEKTA
60 točk
30 točk
60 točk
30 točk
propagandno gradivo ___________
50 točk
25 točk

2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK (od 6 do 15 let)
INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
-

Krpan
Naučimo se plavati
Drugi 80-urni program
Zlati sonček

STROKOVNI KADER NAJEM OBJEKTA
20 točk
10 točk
20 točk
10 točk
80 točk
40 točk
propagandno gradivo _______________

ŠPORTNA VZGOJA OTROK, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
-

cicibani/cicibanke
mlajši dečki/deklice
starejši dečki/deklice

STROKOVNI KADER NAJEM OBJEKTA
240
točk
120
240 do 400 točk
120 do 200 točk
300 do 800 točk
150 do 400 točk

točk

ŠPORTNA VZGOJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
-

80-urni program
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STROKOVNI KADER
80 točk

NAJEM OBJEKTA
40 točk

STROKOVNI KADER
80 točk

NAJEM OBJEKTA
40 točk

3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (do 20 let)
INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
-

80-urni program

ŠPORTNA VZGOJA MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
-

400 do 1100-urni program

STROKOVNI KADER NAJEM OBJEKTA
400 do 1100 točk
200 do 550 točk

ŠPORTNA VZGOJA MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
-

80-urni program

STROKOVNI KADER
80 točk

4. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
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-

medfakultetna tekmovanja
v izbranih športnih panogah
80-urni program
v izbranih športnih panogah
odpravljanje plavalne
nepismenosti
univerziada

STROKOVNI KADER
80 točk

NAJEM OBJEKTA
40 točk

80 točk
80 točk

40 točk
40 točk

80 točk

40 točk

5. ŠPORTNA REKREACIJA
-

80-urni program

STROKOVNI KADER
80 točk

NAJEM OBJEKTA
40 točk

6. KAKOVOSTNI ŠPORT
-

320-urni program

NAJEM OBJEKTA
160 točk

7. VRHUNSKI ŠPORT
-

1200-urni program v individualnih
športnih panogah za vrhunske športnike

-

1200-urni program v kolektivnih
športnih panoga

STROKOVNI KADER
1200 točk
1200 točk

NAJEM OBJEKTA
600 točk
600 točk

8. ŠPORT INVALIDOV
-

80-urni program na skupino

STROKOVNI KADER
80 točk

NAJEM OBJEKTA
40 točk

Iz sredstev proračuna se soﬁnancira izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov. Sredstva za
izobraževanje se lahko namenijo tistim izvajalcem športnih programov, ki usmerjajo in vzgajajo svoje člane v kakovostnem in vrhunskem športu.
Do sredstev navedenih v prejšnjem odstavku, niso upravičeni izvajalci različnih tečajev, ki jih izvajajo v pridobitne
namene.

III. ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST
Projekti, ki jih soﬁnancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo, se lahko soﬁnancirajo iz javnih ﬁnanc lokalne skupnosti in države, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso.
IV. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Lokalna skupnost lahko soﬁnancira izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij
ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti.
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II. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU

Uradne objave občine Logatec

V. VELIKE MEDNARODNE, DRŽAVNE, MEDOBČINSKE IN OBČINSKE ŠPORTNE PRIREDITVE
Lokalna skupnost lahko soﬁnancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu,
medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.

VI. INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU ŠPORTA
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, ﬁnanciranja športa in športnih
programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se ﬁnancirajo in izvajajo programi izdelave informativnih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.

Komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Logatec, da sprejme naslednji predlog prednostnih športnih panog
glede na tradicijo:
INDIVIDUALNI ŠPORT:
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- tek na smučeh
- namizni tenis
- alpsko smučanje
- smučarski skoki
KOLEKTIVNI ŠPORT:
- košarka
- odbojka

30 %
15 %
15 %
20 %
10 %
20 %

glede na rezultate:
INDIVIDUALNI ŠPORT:
- član državne reprezentance na tekmovanju na svetovni ravni
- član državne reprezentance na evropski ravni
- član izvajalca programa, ki se uvrsti na državnem prvenstvu
od 1. do 10. mesta
KOLEKTIVNI ŠPORT:
- uvrstitev do 15. mesta na državni ravni
- član državne reprezentance

10 %
5%
3%
10 %
5%
Predsednik komisije za dodelitev sredstev
Mihael MARTINČIČ l.r.
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Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec na podlagi 23. člena Pravilnika o soﬁnanciranju dejavnosti društev na področju
kulture v Občini Logatec (LN, št. 3/2006), objavlja,

SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA
PODROČJU KULTURE V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2006
PREDMET RAZPISA: so ﬁnančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2006, namenjena soﬁnanciranju redne
dejavnosti, soﬁnanciranju projektov društev in soﬁnanciranju najemnin prostorov za dejavnost društev.
PREDLAGATELJI: so lahko društva, ki imajo sedež v Občini Logatec in delujejo na naslednjih področjih: glasbena dejavnosti, gledališka in lutkovna dejavnosti, folklorna in etno dejavnost, plesna dejavnost, literarna dejavnost, ﬁlmska in
video dejavnost, likovna dejavnost, fotografska dejavnost in multimedijska dejavnost.
VIŠINA SREDSTEV: 11.300.000,00 SIT
KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR: so določena od 7. člena do vključno z 21. členom Pravilnika o soﬁnanciranju dejavnosti društev na področju kulture v Občini Logatec(LN, št. 3/2006).
Dejavnost snemanja zgoščenk in priprava videoprojektov se ne bosta upoštevali kot projekt in nista predmet javnega
razpisa.
Vsem društvom, ki so na podlagi javnega razpisa v letu 2005 prejela sredstva, ni potrebno ponovno prilagati statuta kot
obvezne priloge, razen, če je v tem obdobju prišlo do sprememb. Potrebno pa je priložiti fotokopijo registracije.

ROK ZA ODDAJO PONUDB: najkasneje do 10.04.2006 do 10.ure v vložišču Občine Logatec ali s priporočeno pošiljko
vključno z datumom 10.04.2006. Ponudba mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Občina ne sme prevzeti vlog po izteku roka, določenega v javnem razpisu, temveč jih mora zapečatene vrniti nazaj
pošiljatelju.
Po izteku roka za predložitev vlog se sestane komisija in odpre vse pravočasno prispele vloge.
Komisija pregleda vse pravočasno prispele vloge, če vsebujejo vse, z razpisno dokumentacijo, zahtevane dokumente in
dokazila, ter če izpolnjujejo pogoje, določene v tem pravilniku. (formalna popolnost)
Vse nepopolne vloge se izločijo iz nadaljnjega postopka.
NASLOV: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »JAVNI
RAZPIS-SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU KULTURE 2006-NE ODPRIRAJ«. Na hrbtni
strani kuverte mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja, njegov sedež in poštna številka.
SKLEP O IZBIRI PONUDNIKOV: bodo ponudniki prejeli najkasneje v roku 30 dni od preteka roka za predložitev prijav.
POGODBE O SOFINANCIRANJU: bodo sklenjene z izbranimi ponudniki v 15. dneh po končanem postopku.
PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega
velja javni razpis.
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RAZPISNA DOKUMENTACIJA: je dostopna od 20.03.2006, na vložišču Občine Logatec, Tržaška c. 15, Logatec-I. nadstropje. Za vse informacije v zvezi z razpisom se obrnite na uradno osebo Marijo Turk, osebno, ali po telefonu na številko
7590 600. Če želite prejeti dokumentacijo po e-pošti, sporočite oziroma pošljite vlogo na naslov: marija.turk@logatec.
si

Uradne objave občine Logatec
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02), Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 UPB1), Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
110/02 – ZDT-B in 56/02 - ZJU) ter Statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 25.
redni seji, dne 02.03.2006 sprejel

P R A V I L N I K

o soﬁnanciranju dejavnosti društev na področju kulture v Občini Logatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Pravilnik o soﬁnanciranju dejavnosti društev na področju kulture (v nadaljnjem besedilu: društvo) v Občini Logatec
(v nadaljnjem besedilu: občina) ureja naslednja področja:
- soﬁnanciranje redne dejavnosti kulturnih društev;
- soﬁnanciranje projektov;
- soﬁnanciranje najemnine prostorov za dejavnost društev.
(2) Za soﬁnanciranje se s posameznim društvom sklene pogodba.
2. člen
(1) Proračunska sredstva, namenjena soﬁnanciranju dejavnosti društev na področju kulture, se v posameznem letu delijo
v razmerju:
- 20 % za soﬁnanciranje redne dejavnosti društev,
- 70 % za soﬁnanciranje projektov društev,
- 10 % za soﬁnanciranje najemnine prostorov za dejavnost kulturnih društev.
(2) Za proračunska sredstva lahko kandidirajo društva, ki imajo sedež v občini Logatec.
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3. člen
Sredstva za soﬁnanciranje se dodelijo društvom, ki delujejo na enem ali več naslednjih področij:
·
glasbena dejavnost,
·
gledališka in lutkovna dejavnost,
·
folklorna in etno dejavnost,
·
plesna dejavnost,
·
literarna dejavnost,
·
ﬁlmska in video dejavnost,
·
likovna dejavnost,
·
fotografska dejavnost,
·
multimedijska dejavnost.
4. člen
Sredstva, namenjena soﬁnanciranju dejavnosti društev, se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi občina in
ga v občinskem uradnem glasilu objavi najmanj enkrat letno.
5. člen
(1) Društvo, ki izpolnjuje pogoje iz 2. in 3. člena tega pravilnika, se lahko prijavi na razpis za soﬁnanciranje
- programa redne dejavnosti,
- umetniških projektov s področja dejavnosti,
- najemnin prostorov za dejavnost društva.
(2) Redno dejavnost iz 1. alineje prejšnjega odstavka predstavljajo: materialni stroški, obratovalni stroški, vodenje, mentorstvo in stroški izobraževanja.
(3) Umetniški projekt iz 2. alineje prvega odstavka tega člena je posamezen umetniški dogodek ali sklop dogodkov: predstava, koncert, festival, razstava, literarni večer, izid nekomercialne publikacije, gostovanje, sodelovanje na tekmovanju,
udeležba na izobraževalnem seminarju, ipd.
6. člen
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Društvo, ki je s svojimi programi in projekti kandidiralo in že pridobilo določena občinska proračunska sredstva, ne more
za že soﬁnancirane programe in projekte pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika.
II. KRITERIJI IN MERILA
II.I. REDNA DEJAVNOST
II.I.A) Soﬁnanciranje redne dejavnosti
7. člen
Sredstva, ki so v proračunu občine namenjena za soﬁnanciranje redne dejavnosti društev, se dodeljujejo upoštevajoč
naslednje kriterije:
- število aktivnih članov,
- število članov v starosti med 15 in 18 let,
- število realiziranih umetniških dogodkov v letu pred razpisom,
- število vaj, srečanj na teden,
- doseženi rezultati.
II.I.B) Merila za dodeljevanje sredstev za soﬁnanciranje redne dejavnosti
(1) Glede na število aktivnih članov se društvu določi:
- do 10 aktivnih članov
- od 11 do 20 aktivnih članov
- od 21 do 40 aktivnih članov
- od 41 do 60 aktivnih članov
- od 60 do 80 aktivnih članov
- nad 80 aktivnih članov

8. člen
10 točk
15 točk
20 točk
25 točk
30 točk
40 točk

(2) Aktivni član društva je vsak, ki je v preteklem letu plačal članarino, sodeloval pri aktivnostih, ki jih je organiziralo ali
pri katerih je sodelovalo društvo, katerega član je.

10. člen
Glede na število izvedenih umetniških dogodkov v letu pred razpisom (koncerti, razstave, predstave, ipd.) se društvu
določi:
- do 3 prireditve
10 točk
- od 4 do 6 prireditev
15 točk
- nad 6 prireditev
20 točk
11. člen
(1) Glede na število vaj na teden (vaja traja dve šolski uri) se društvu določi:
- 1 redna vaja na teden
- 2 vaji na teden
- 3 ali več vaj na teden

5 točk
10 točk
15 točk

(2) Za društva, ki se srečujejo občasno (literati, likovniki, fotograﬁ…) se določi:
- 1 srečanje v tromesečju
- 2 srečanji v tromesečju
- 3 srečanja v tromesečju

5 točk
10 točk
15 točk

12. člen
Društvo lahko prijavi največ tri (3) izobraževanja na leto. Stroški za izobraževanje se soﬁnancirajo največ v višini do
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9. člen
Glede na vključevanje mladih med 15. in 18. letom starosti se povečajo točke iz prejšnjega člena v naslednjih odstotkih:
- do 10 mladih
10 %
- do 30 mladih
20 %
- nad 30 mladih
30
%

Uradne objave občine Logatec
30.000,00 SIT za eno izobraževanje.

13. člen
(1) Doseženo število točk se poveča z odstotkom točk, ki jih komisija za dodeljevanje sredstev s področja kulture (v nadaljnjem besedilu: komisija), izračuna na podlagi doseženih uspehov društva na tekmovanjih, revijah in selekcijah v letu
pred razpisom, in sicer:
- na občinskih revijah, srečanjih, tekmovanjih
10 %
- na medobčinskih tekmovanjih in revijah
20 %
- na državnih tekmovanjih
30 %
- na meddržavnih tekmovanjih
4 0
%.
(2) Za državna in meddržavna tekmovanja mora društvo ob oddaji vloge priložiti fotokopijo, ki dokazuje udeležbo in
dosežen rezultat na tekmovanju.
(3) V društvih, ki imajo več sekcij, se upošteva sekcijo, ki doseže najvišji rezultat. Pri tem se upoštevajo vsa tekmovanja,
ki jih izvajajo Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Ministrstvo RS za kulturo, različne ustanove, društva v Sloveniji in
tujini.
14. člen
Društvom, ki so soﬁnancirana na podlagi državnega proračuna na podlagi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 75/05), se od skupnega števila doseženih točk za soﬁnanciranje redne
dejavnosti odšteje 40% doseženih točk.
15. člen
(1) Glede na doseženo število točk se določijo razmerja med vsemi društvi, ki so pravočasno predložila dokazila, določena
v razpisni dokumentaciji.
(2) Po izračunu razmerij se razdelijo sredstva, ki so v proračunu občine za tekoče leto namenjena za soﬁnanciranje redne
dejavnosti društev.
II.II. POSAMEZNI PROJEKTI
II.II.A) Merila za izbiro soﬁnanciranja projektov
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16. člen
(1) Predlogi projektov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, se ocenijo na podlagi sledečih kriterijev:
- število sodelujočih pri projektu,
- organizator projekta,
- raven izvajanja oziroma gostovanja.
(2) Komisija vsako leto oblikuje razpisne pogoje, v katerih glede na število članov društva določi maksimalno število
projektov, ki jih posamezno društvo lahko prijavi na razpis. Prav tako določi, katera je najmanjša vrednost posameznega
projekta.
(3) Projekt, ki ga društvo namerava izvesti na medobčinski ali višji ravni, bo občina soﬁnancirala v višini največ do 50%
celotne vrednosti projekta.
17. člen
Glede na število sodelujočih članov društva, ki je projekt prijavilo na razpis in glede na pričakovano število zunanjih
udeležencev pri projektu, se posameznemu projektu dodelijo naslednje točke:
- do 10 sodelujočih
10 točk
- do 20 sodelujočih
15 točk
- do 30 sodelujočih
20 točk
- do 40 sodelujočih
25 točk
- do 50 sodelujočih
30 točk
- nad 50 sodelujočih
40 točk
18. člen
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Glede na vlogo društva pri organizaciji in izvedbi, se projekt točkuje po naslednjih kategorijah:
- projekt v celoti organizira društvo,
50 točk
- projekt bo izveden v sodelovanju z drugimi društvi,
20 točk
- programsko sodelovanje društva v projektu, ki ga organizira drug prireditelj.
19. člen
Glede na raven izvajanja se projekt oceni po naslednjih kriterijih:
- projekt se izvaja na ravni občine
- projekt se izvaja na medobčinski ravni
točk
- projekt se izvaja na državni ravni
30 točk
- projekt se izvaja na meddržavni ravni
50 točk

10 točk
10 točk

20

20. člen
Glede na raven gostovanja, pri katerem prijavljeno društvo le sodeluje in je v celoti v organizaciji drugega društva (3.
alineja prvega odstavka 17. člena):
- gostovanje na ravni občine
5 točk
- gostovanje na medobčinski in državni ravni
10
točk
- gostovanje na meddržavni ravni
20 točk
21. člen
Dodeljena sredstva za projekte prejmejo društva na podlagi ﬁnančnega poročila in dokazil o realizaciji projekta.
II.III. SOFINANCIRANJE NAJEMNINE
22. člen
(1) Društva, ki plačujejo najemnino za uporabo prostorov, kjer se odvija njihova dejavnost, lahko na posebnem obrazcu
in s priloženo fotokopijo najemne pogodbe, zaprosijo za soﬁnanciranje najemnine.
(2) Na podlagi predloženega obrazca in dokazil komisija izračuna razmerja in razdeli sredstva, ki so v proračunu občine
za tekoče leto, namenjena soﬁnanciranju najemnine prostorov za dejavnost kulturnih društev.

23. člen
(1) Postopek za soﬁnanciranje dejavnosti društev na področju kulture v občini se začne z objavo sklepa o uvedbi javnega razpisa v uradnem glasilu, ki ga objavi župan občine.
(2) Javni razpis mora vsebovati:
- naziv in sedež razpisovalca,
- predmet razpisa (razpisno področje, dejavnost),
- kdo se lahko prijavi na razpis,
- okvirno višino sredstev, ki se bo 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 sklepov o izbiri in sklenitev pogodb,
- obdobje za porabo dodeljenih sredstev.
24. člen
Vloga za soﬁnanciranje redne dejavnosti, umetniškega projekt in najemnine prostorov za delovanje društva, mora vsebovati:
-

podatke o predlagatelju:
·
osnovne podatke o vlagatelju in reference,
·
vsebinsko in ﬁnančno poročilo o realizaciji programa predhodnega leta (število vaj, nastopov…),
·
načrt dela za leto, ko kandidira na razpisu,
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III. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA

Uradne objave občine Logatec
·
·

priloga št. 1: seznam aktivnih članov društva v tekočem letu,
priloga št. 2: potrdilo (fotokopijo) registracije društva in fotokopijo statuta društva. Društvom, ki so na podlagi
javnega razpisa v preteklem letu že prejela sredstva, ni potrebno ponovno prilagati statuta kot obvezne priloge,
razen, če je v tem obdobju prišlo do sprememb.

·
·
·
·
·
·

podatke o projektu:
področje, ki ga projekt zajema (glasba, gledališče, ples…),
opis projekta,
organizacija in termin izvedbe projekta,
pomembnost, raven projekta,
načrtovano število sodelujočih pri projektu,
ﬁnančni načrt projekta (odhodki, prihodki).

·
·

podatke o najemnini:
točen naslov prostora, ki ga društvo najema,
priloga št. 3: fotokopija najemne pogodbe.

25. člen
(1) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni ter začne teči naslednji dan po objavi
sklepa iz 23. člena.
(2) Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je predložena v roku, določenem v javnem razpisu.
(3) Občina ne sme prevzeti vlog po izteku roka, določenega v javnem razpisu, temveč jih mora zapečatene vrniti nazaj
pošiljatelju.
26. člen
Občina pripravi razpisno dokumentacijo, ki mora vsebovati obrazložitev vseh točk sklepa o uvedbi javnega razpisa ter
navesti, katere dokazila o izpolnjevanju pogojev je potrebno priložiti, da bo prijava štela za popolno.
27. člen
(1) Javni razpis vodi posebna nepristranska komisija za dodeljevanje sredstev na področju kulture (v nadaljnjem besedilu:
komisija), ki jo sestavlja 5 članov.
(2) Komisijo imenuje, na predlog svetniških skupin, župan.
(3) Člani komisije so lahko polnoletne osebe, ki ne smejo biti predsedniki ali drugi vodstveni člani nobenega društva, ki po 2.
in 3. členu tega pravilnika lahko sodeluje na Razpisu za soﬁnanciranje dejavnosti društev na področju kulture v občini.
(4) Mandat komisije sovpada z mandatom Občinskega sveta.
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28. člen
(1) Člani in članice komisije na konstitutivni seji imenujejo predsednika/ico, ki sklicuje in vodi seje.
(2) Na sejah komisije se piše zapisnik, za katerega skupaj z ostalimi administrativnimi nalogami skrbi občina.
29. člen
Komisija opravlja naslednje naloge:
- prevzame, odpre, pregleda vse predloge, prispele na javni razpis in o tem vodi zapisnik,
- iz nadaljnjega postopka izloči predloge, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev,
- oceni (točkuje) predloge v skladu z merili, določenimi v tem pravilniku,
- določi višino sredstev za posameznega vlagatelja,
- pripravi predlog soﬁnanciranja, ki ga podpišejo predsednik/ica/ in člani/ice/ komisije,
- pisno obvesti predlagatelja o odločitvi,
- sodeluje pri pripravi pogodb in spremlja njihovo izvajanje.
30. člen
(1) Po izteku roka za predložitev vlog se sestane komisija in odpre vse pravočasno prispele vloge.
(2) Komisija pregleda vse pravočasno prispele vloge, če vsebujejo vse, z razpisno dokumentacijo, zahtevane dokumente
in dokazila, ter če izpolnjujejo pogoje, določene v tem pravilniku. (formalna popolnost)
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(3) Vse nepopolne vloge se izločijo iz nadaljnjega postopka.
(4) Vloge, ki so po oceni komisije formalno popolne, se ocenijo in ovrednotijo skladno z določbami tega pravilnika.
31. člen
(1) Po končanem odpiranju in preverjanju vlog ter ocenjevanju pripravi komisija sklep o soﬁnanciranju redne dejavnosti, umetniških projektov in najemnin, ki je sestavni del zapisnika.
(2) Izbranim društvom se po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, izda in vroči sklep o izbiri, in sicer
najkasneje v roku 30 dni od preteka roka za predložitev vlog.
32. člen
(1) Na podlagi dokončnega in pravnomočnega sklepa iz prejšnjega člena občina sklene pogodbo z društvom za odobrene
programe redne dejavnosti, umetniške projekte in najemnine. V pogodbi se opredeli vsebina in obseg soﬁnanciranja, pravice
in dolžnosti društva, namen in način nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če katero od društev, v postavljenem roku, ne podpiše pogodbe, se šteje, da je svoj predlog umaknilo. V tem primeru
je potrebno sklep o izbiri odpraviti.
33. člen
Če društvo zaradi objektivnih razlogov ne more izvesti projekta, se sredstva lahko prerazporedijo za drug projekt, ki ga
društvo izvede, vendar mora o tem odločiti komisija. K pogodbi se sklene aneks.
IV. KONČNA DOLOČBA

34. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o soﬁnanciranju dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev v Občini
Logatec (LN, št. 6/2000).

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Urad. list SRS, št. 5/80 in 42/86), 13. člena
Pravilnika o določanju imen, naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Urad. list SRS, št. 11/80 in Urad. list
RS, št. 58/92) in 18. člena Statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 25. seji, dne
02.03.2006 sprejel naslednji

ODLOK

o dopolnitvi odloka o imenovanju ulic v naselju Logatec

1. člen Odloka o imenovanju ulic v naselju Logatec (Ur. list SRS, št. 4/73) se dopolni z novo zaporedno številko 79.
79. POD LIPAMI
Območje novo imenovane ulice Pod lipami se prične na vhodu v IOC Zapolje, nadaljuje po sredini IOC vzporedno s
Tržaško cesto in konča na koncu IOC.
Območje ulice in oštevilčenje je vrisano v graﬁčni prilogi.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Logaških novicah.

Štev.: 007-10/2006
Datum: 03.03.2006

OBČINA LOGATEC
ŽUPAN
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1. člen
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Občina Logatec, Tržaška c.15, 1370 Logatec na podlagi 4. člena Pravilnika o soﬁnanciranju letnih projektov mladinskih
organizacij v Občini Logatec (LN, št.7/2004), Občina Logatec, Tržaška c.15, Logatec, objavlja

SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE
PROJEKTOV MLADINSKIH ORGANIZACIJ ZA LETO 2006
PREDMET RAZPISA: so ﬁnančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2006, namenjena soﬁnanciranju projektov
mladinskih organizacij v Občini Logatec.
PREDLAGATELJI: so pravni subjekti, nevladne in neproﬁtne organizacije, mladinske organizacije oz. društva občine, ki
so registrirani za opravljanje mladinskih dejavnosti.
Izjemoma se soﬁnancirajo tudi projekti izvajalcev-ﬁzičnih oseb s stalnim prebivališčem v občini, če se projekt izvaja na
območju občine in pomeni bistveno popestritev projektov, namenjenih mladini.
VIŠINA SREDSTEV: je 7.100.000,00 SIT.
VSEBINE IN MERILA: so določena v prilogi Pravilnika o soﬁnanciranju letnih projektov mladinskih organizacij v Občini
Logatec (LN, št.7/2004). Priloga tega razpisa je tudi Točkovnik z določitvijo prioritet za leto 2006.
RAZPISNI POGOJI: Kandidirajo lahko vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena pravilnika.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: je dostopna od 20.03.2006, na vložišču Občine Logatec, Tržaška c. 15, Logatec-I. nadstropje. Za vse informacije v zvezi z razpisom se obrnite na uradno osebo Marijo Turk, osebno, ali po telefonu na številko
7590 600. Če želite prejeti dokumentacijo po e-pošti, sporočite oziroma pošljite vlogo na naslov: marija.turk@logatec.
si
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ROK ZA ODDAJO PONUDB: najkasneje do 10.04.2006 do 10.ure v vložišču Občine Logatec ali s priporočeno pošiljko
vključno z datumom 10.04.2006. Ponudba mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem razpisu, temveč jih mora zapečatene vrniti nazaj
pošiljatelju.
Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisije na kraju in v času, določenem v sklepu o uvedbi javnega razpisa,
kjer odpre vse pravočasno prispele prijave.
Vsako prijavo se pregleda, če vsebuje vse, z razpisno dokumentacijo, zahtevane dokumente in dokazila. (formalna popolnost)
Vse nepopolne prijave se izločijo iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.
NASLOV: Občina Logatec, Tržaška c. 15, 1370 Logatec. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: JAVNI
RAZPIS- SOFINANCIRANJE PROJEKTOV MLADINSKIH ORGANIZACIJ ZA LETO 2006-NE ODPIRAJ. Na hrbtni
strani kuverte mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja, njegov sedež in poštni naslov.
SKLEP O IZBIRI PONUDNIKOV: bodo ponudniki prejeli najkasneje v roku 30 dni od preteka roka za predložitev prijav.
POGODBE O SOFINANCIRANJU: bodo sklenjene z izbranimi ponudniki v 15. dneh po uspešno končanem postopku.
PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega
velja javni razpis.
Številka: 679-1/2006-1
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TOČKOVNIK ZA VREDNOTENJE IN DOLOČITEV PRIORITET
SOFINANCIRANJA PROJEKTOV
MLADINSKIH ORGANIZACIJ ZA LETO 2006
Višina soﬁnanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
GLEDE NA ŠTEVILO
- udeležencev pri organizaciji in realizaciji projekta:
do 10 sodelujočih
10
do 20 sodelujočih
15
do 25 sodelujočih
20
do 30 sodelujočih
25
do 40 sodelujočih
30
nad 40 sodelujočih
35
-

potencialnih udeležencev, ki so se na projekt odzvali kot
obiskovalci, poslušalci, gledalci, tekmovalci,…:
do 20 udeležencev
10
do 50 udeležencev
15
do 100 udeležencev
20
do 200 udeležencev
25
nad 200 udeležencev
30

-

občinskih društev in klubov, ki sodelujejo pri realizaciji projekta:
sodeluje 1 društvo/klub
sodeluje do 5 društev/klubov
sodeluje nad 5 društev/klubov

št. točk

5
10
15

7.2. GLEDE NA ORGANIZATORJA
- projekt v celoti organizira prijavljena organizacija oz. društvo,
- projekt je organiziran v sodelovanju z drugimi organizacijami,
ki sodelujejo na razpisu,
- projekt organizacije oz. društva, s katerim le sodeluje pri projektu,
ki ga organizira društvo ali drug prireditelj.

10

7.3.
-

10
15
30
30
20
50

GLEDE NA POMEMBNOST
inovativnost projekta,
reference predlagatelja,
širša medijska odmevnost projekta,
ustreznost ﬁnančne konstrukcije,
dolgoročni pomen projekta z vidika uveljavljanja mladih ustvarjalcev,
nekomercialni značaj projekta.

30
15

7.4. GLEDE NA RAVEN IZVAJANJA PROGRAMA
- projekt se izvaja na ožji lokalni ravni,
- projekt se izvaja na ravni občine.

10
30

7.5. GLEDE NA VSEBINO PROGRAMA
- organiziranje in izvedba tekmovanj, okroglih miz, javnih tribun,
razstav, tečajev, delavnic, izletov…,
- prireditve v večjem obsegu, ki združujejo mladino in ostale občane,

30
40
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Na podlagi Pravilnika o soﬁnanciranju akcij zaščite kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške
……, št.7/2005) župan Občine Logatec objavlja

SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA

za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v občini Logatec za leto 2006
1. NAROČNIK: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec.

2. PREDMET RAZPISA: so ﬁnančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2006, namenjena
soﬁnanciranju akcij zaščite kulturne dediščine v občini Logatec za leto 2006.
3. PODROČJA, KI SO PREDMET SOFINANCIRANJA:
a)

akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni
za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve na območju Občine Logatec;
b) restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih spomenikih;
c) redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter vzdrževanje predmetov kulturne dediščine.
4. PREDLAGATELJI: na razpis se lahko prijavijo občani in društva občine Logatec, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena
Pravilnika o soﬁnanciranju akcij zaščite kulturne dediščine v občini Logatec.
5. VIŠINA SREDSTEV: 3.000.000,00 SIT
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6. KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR:
a) Glede na stopnjo zaščitenosti enote :
- razglašen kulturni spomenik državnega pomena,
- razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena,
- začasno razglašen kulturni spomenik državnega pomena,
- začasno razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena,
- predlog za razglasitev za kulturni spomenik za državni pomen,
- predlog za razglasitev za kulturni spomenik za lokalni pomen,
- kulturna dediščina.

15 točk
20 točk
10 točk
15 točk
5 točk
10 točk
5 točk

b) Glede na pomen enote:
- enota je v seznamu pomembnejše kulturne dediščine,
- enota ima lastnosti kulturnega spomenika,
- kulturna dediščina.

15 točk
10 točk
5 točk

c) Glede na stopnjo poškodovanosti objekta:
- enota je brez poškodb,
- enota ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo enote,
- enota ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti enote,
- enoti zaradi poškodb grozi porušitev.

5 točk
10 točk
15 točk
20 točk

d) Akcijo soﬁnancira Ministrstvo za kulturo:
da,
ne.

5 točk
10 točk
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7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA: je dostopna od 20.03.2006 na vložišču Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec.
Če želite prejeti dokumentacijo po e-pošti, pošljite vlogo na naslov: nevenka.malavasic@logatec.si

Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
-

v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
kopijo odločbe ali fotokopijo iz uradnega lista o razglasitvi za kulturni spomenik, če je objekt razglašen za kulturni
spomenik,
kulturnovarstvene pogoje,
ustrezno gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo oziroma mnenje pristojnega organa Občine Logatec, da taka
dokumentacija ni potrebna,
dokazilo o lastništvu – zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev,
predračun predvidenih del.

8. ROK ZA ODDAJO PONUDB: najkasneje do 25. aprila 2006 do 10. ure v vložišču Občine Logatec ali s priporočeno
pošto, vključno z datumom 25.04. 2006. Ponudba mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisane
dokumentacije.
9. NASLOV: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako:
»JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE AKCIJ ZAŠČITE KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI LOGATEC ZA LETO
2006 – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja, njegov naslov in pošta.
10. SKLEP O IZBIRI PONUDNIKOV: za akcije zaščite kulturne dediščine v občini Logatec bodo ponudniki prejeli v
roku 30 dni po preteku roka za oddajo prijav.
11. POGODBE O SOFINANCIRANJU: bodo sklenjene z izbranimi ponudniki v 15. dneh po končanem postopku.
12. PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega
velja razpis.

ŽUPANOBČINE
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Številka:622-3/2006-1
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V Knjižnici je vedno kaj novega
LEPOSLOVJE ZA ODRASLE

Slovenski avtorji:
FAJDIGA, F.: Tablica čokolade* , KALTNEKAR, Z.: Usodne poti (ali Kje ste moji fantje)*, KLEČ, M.: Še vedno sam*,
KUTNER, T.: Tropine (poezija), MARTELANC, S.: Kam potujejo večeri, MESERKO, B.: Samomorilčev poslovilni
roman*, REBULA, A.: Zvonovi Nilandije*, RUDOLF, F.: Lov na zombije, STRUTZ, J.: Kratka pomlad : Inšpektor Mangart in njegov prvi primer, OSOJNIK, I.: Temna snov ali zapiski o neki nespečnosti : prijazno branje po koncu romana*,
ZUPAN, D.: Hudo brezno.
Tuji avtorji:
ALBOM, M.: Pet oseb, ki jih srečaš v nebesih, ALIGHIERI, D.: Božanska komedija. Pekel.; Vice.; Raj.* (poezija), ARABSKE zgodbe : [antologija sodobne arabske kratke proze], CORNWELL, P.: Srhljivo razkritje, DYLAN, B.: Zapiski*,
GREENE, G.: Konec afere*, ISHIGURO, K.: Ko smo bili sirote*, JUARROZ, R.: Vertikalna poezija (poezija), MARKLUND,
L.: Paradiž, MATLÁRY, J. H.: Nenavadna ljubezenska zgodba, MORRISON, T.: Ljubezen*, PAPIR in meso : antologija
italijanske kratke proze, RILKE, R. M.: Zgodbe o ljubem Bogu, TOMIZZA, F.: Obiskovalka*, UGREŠIĆ, D.: Ministrstvo
za bolečino*, ZGODBE iz Indije : [antologija sodobne indijske kratke proze]*.

LEPOSLOVJE ZA MLADINO

Slovenski avtorji: MATIČETOV, M.: Zverinice iz Rezije* (drama),MUSTER, M.: Rdeči kanjon; Vrtnar; Na grmado; Trije
hribolazci; Krvavi kapitan; Gladiator; Zelena dolina; Čudežni otok (strip), KERMAUNER, A.: Juhuhu pa ena gnila plastenka! KOKELJ, N.: Sibidusovo kukalo*, PIKALO, M.: Samsara : kratke zgodbe, SUHODOLČAN, P.: Kuža, zaljubljen
kot pes* (pravljice), ŠALAMUN, T.: Kaj je kaj (poezija), VIDMAR, J.: Zoo*
Tuji avtorji: APPLEGATE, K.: Razumevanje neznanega*, BOWLER, T.: Iskalec zvezde, COLEMAN, M.: Čudakov boj*,
CONSTABLE, K.: Devet moči Tremarisa*, DANKO, D.: Super pomočniki, FEINBERG, A.: Taši in duhovi, HENDRY, F.:
Chandraž*, HENEQHAN, J.: Udarno moštvo, HENKES, K.: Olivijin ocean, PAVER, M.: Duhaselec, ROWLING, J. K.:
HARRY POTTER, POLKRVNI PRINC*, STINE, R. L.: Noč v hiši groze, TREIBER, J.: Modro jezero je danes zeleno*.

STROKA ZA ODRASLE
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BENEDICTUS: Iz mojega življenja : avtobiograﬁja*, BERTA Bojetu Boeta : prvi mednarodni simpozij : zbornik predavanj,
BESTÄNDIG, K.: 808 pristanov & zalivov [kartografsko gradivo] : atlas pristanišč in sidrišč : Hrvaška, Slovenija, Črna
gora, BOGATAJ, J.: Na Gorenjskem je ﬂetno in okusno, BUŃUEL, L.: Moj zadnji vzdihljaj*, CHOMSKY, N.: Prevlada
ali preživetje, DOVOLJENA sredstva za ekološko kmetijstvo 2005, FISHMAN, T. C.: Kitajski izziv : vpliv nove velesile na
Evropo in svet, GANTAR, I.: Rakek, GOLJAT, A.: Mleko : recepti jedi iz mleka in mlečnih izdelkov, GRILJ, C.: Vzdrževanje
strojev in naprav, HAWKING, S. W.: Na ramenih velikanov : zgodovinski mejniki v ﬁziki in astronomiji*, HORVAT, F.:
Sto vodnjakov na Slovenskem, HUSSERL, E.: Kriza evropskih znanosti in transcendentalna, fenomenologija : uvod v
fenomenološko ﬁlozoﬁjo, JAKIČ, D.: Selva : Lepote zelenega pekla*, KEBER, J.: Najlepša imena za novorojenčka, KOBAN, D.: Glasba in gib, KOLAR, B.: Iskalci Boga : redovništvo in redovne skupnosti v zgodovini Cerkve, KURET, P.: Sto
slovenskih opernih zvezd, LOBIRANJE je vroče : komuniciranje z vplivnimi javnostmi za menedžerje, MAKAROVIČ, M.:
Vezenine so okras, vezenje pa veselje ali O vezeninah in vezenju koroških Slovenk*, MIKOLA, M.: Živeti med kulturami :
od avstralskih Slovencev do slovenskih Avstralcev, MORI, S.: Temelj ﬁnančne neodvisnosti, NOVAK, M.: Življenje z angeli in nadangeli, OPARA, B.: Otroci s posebnimi potrebami v vrtcih in šolah : vloga in naloga vrtcev in šol pri vzgoji in
izobraževanju otrok s posebnimi potrebami : uresničevanje vzgojno-izobraževalnih programov s prilagojenim izvajanjem
in z dodatno strokovno pomočjo : priročnik, PREŠERNOV koledar 2006, RIJCKENBORGH, J.: Razodevanje gnoze v
današnjem času, SEKSIZEM v vojaški uniformi, SIMIĆ, M.: Utrdbi pod Rombonom : predstraža soške fronte : razplet svetovnega spopada med utrdbami in topovi na Bovškem*, STANOVNIK, M.: Slovenski literarni prevod : 1550-2000, STOPAR,
I.: Svet viteštva*, VIRTUE, D.: Kristaloterapija : kako ozdraviti in okrepiti svoje življenje z energijo kristalov, VOLK, I.:
Bolečinsko telo : nezavedna dediščina iz otroštva in kako jo odpraviti, ŽORŽ, B.: Svetovati ali poslušati : priročnik za
samopomoč in svetovanje v vsakdanjem življenju, ŽORŽ, B.: S pravimi vprašanji do rešitve vzgojnih zadreg.
*Priporočamo!
Celoten seznam si lahko ogledate na spletni strani Knjižnice Logatec: www.log.sik.si
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