U r a d n e

o b j a v e

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt)
in 33. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 5/99), je župan Občine Logatec, dne 25.10.2007,
sprejel

SKLEP

o pripravi občinskega prostorskega načrta občine Logatec
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)
Z dnem 28.04.2007 je začel veljati ZPNačrt, ki določa, da postopki za sprejem strategije prostorskega razvoja
občine, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih strategija še ni bila
javno razgrnjena, nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona kot občinski strateški prostorski načrt ali
občinski prostorski načrt.

V nadaljevanju priprave prostorskega akta, bo Občina Logatec pripravila enovit dokument, t.j. občinski
prostorski načrt, ki bo vključeval tako strateški kot izvedbeni del. V občinski prostorski načrt bo vključeno
tudi urejanje prostorske ureditve za preložitev regionalne ceste R2-408/1374 Logatec-Žiri in ureditev križišča
z R2-409/301 Vrhnika-Logatec, na podlagi dogovora med občino in ministrstvom za promet. Za izvedbeni
del občinskega prostorskega načrta bodo pridobljene dopolnjene smernice na podlagi osnutka občinskega
prostorskega načrta.
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravljavca, z odločbo št. 35409-271/2006, z dne 10.11.2006, prejeto
dne 15.11.2006, seznanilo, da je v postopku priprave in sprejemanja strategije prostorskega razvoja občine
Logatec treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Potrebno bo pripraviti celovito presojo vplivov na okolje.
Vzporedno s pripravo občinskega prostorskega načrta je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov
na okolje po Zakonu o varstvu okolja(Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06-ZMetD, 33/07-ZPNačrt)
ter postopek presoje sprejemljivosti izvedbe občinskega prostorskega načrta po Zakonu o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 - popr., 110/2002-ZGO-1, 119/2002, 41/2004, 61/2006-ZDru-1).
2. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
Za prostorske ureditve bodo strokovne rešitve izdelane na podlagi že izdelanih strokovnih podlag:
- Analize stanja in teženj v prostoru in analiza poselitve kot strokovna podlaga za pripravo novih
prostorskih aktov občine Logatec, avgust 2006
- Strokovne podlage za poselitev občine Logatec, december 2006
- Analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru, januar 2007
- Študija ranljivosti prostora, januar 2007
- Analiza razvojnih pobud občine Logatec, april 2007
- Analiza osnovne namenske rabe prostora, julij 2007
- Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt občine Logatec - Izhodišča in usmeritve za
načrtovalca OPN, avgust 2007
- Analiza kmetijskih zemljišč za razvojne pobude, oktober 2007
V kolikor se med postopkom priprave prostorskega akta ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne
podlage, se jih pripravi med postopkom. Strokovne podlage se pripravijo na osnovi projektnih nalog, ki jih pripravi
občinska strokovna služba skupaj z izbranim izdelovalcem občinskega prostorskega načrta in ob upoštevanju
že izdelanih analiz. Vključijo se tudi druge strokovne podlage, ki izhajajo iz nadrejenih prostorskih aktov ali
zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora in obravnavajo vsebine, ki so v skladu z veljavno zakonodajo v
pristojnosti občine Logatec.
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Postopek sprejema Strategije prostorskega razvoja občine Logatec po ZUreP-1 je v fazi, ko je že bila
organizirana prva prostorska konferenca in že pridobljene vse smernice nosilcev urejanja prostora, akt pa še
ni bil javno razgrnjen.

U r a d n e

o b j a v e
3. člen
(roki za pripravo prostorskega akta)

OPN se izdela za celotno območje občine Logatec po naslednjem terminskem planu:
-

-

-

sklep o začetku priprave občinskega
prostorskega načrta
izdelava osnutka in pridobitev
dopolnjenih smernic za izvedbeni del
občinskega prostorskega načrta
izdelava dopolnjenega osnutka
občinskega prostorskega načrta
okoljsko poročilo na dopolnjen
osnutek občinskega prostorskega
načrta
sodelovanje javnosti: javna
razgrnitev in javna obravnava ter
seznanitev z okoljskim poročilom
izdelava in sprejem stališč do

oktober 2007
november 2007
januar 2008
januar 2008

februar 2008

pripomb iz javne razgrnitve, javne
obravnave
izdelava predloga občinskega
prostorskega načrta na podlagi
stališč
pridobitev mnenj nosilcev urejanja
prostora na predlog občinskega
prostorskega načrta

april 2008

-

pridobitev sklepa ministrstva

september 2008

-

sprejem odloka občinskega
prostorskega načrta na občinskem
svetu

oktober 2008

-
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-

maj 2008

junij 2008

Terminski plan se lahko podaljša v primeru, da občina zaradi smernic ne more uskladiti osnutka prostorskega
akta in je potrebno s strani ministrstva zagotovit usklajevanje med občino in nosilci urejanja prostora, katerih
smernic občina ni mogla uskladiti z osnutkom občinskega prostorskega akta.
Terminski plan se lahko podaljša tudi v primeru, da v mnenjih nosilci urejanja prostora ugotovijo, da v predlogu
občinskega načrta njihove smernice niso bile upoštevane, ali da ministrstvo pristojno za varstvo okolja, zavrne
izdajo potrdila da so vplivi izvedbe občinskega prostorskega načrta na okolje sprejemljivi in tako ministrstvo
vladi predlaga da odloči o potrditvi predloga občinskega prostorskega načrta.
4. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo dopolnjene smernice za načrtovanje prostorskih ureditev ter mnenja na
predlog prostorskega akta :
▫ Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta
58, 1000 Ljubljana
▫ Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
▫ Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana
▫ Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
▫ Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor
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▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO za okolje (področje varstva okolja), Vojkova 1b, 1001
Ljubljana
Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO za okolje (področje upravljanja z vodami), Vojkova 1b,
1001 Ljubljana
(področje ohranjanja narave, področje varstva okolja, področje upravljanja z vodami)
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize, Tržaška cesta
19, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana
Občina Logatec (področje lokalnih cest), Tržaška cesta 15, 1370 Logatec

Nosilci javnih pooblastil:
▫ Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
▫ Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, OE Ljubljana,Tržaška cesta 4, 1001 Ljubljana
▫ Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
▫ Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
▫ Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana
▫ ELES Elektro – Slovenija, d.o.o, Prenos električne energije, Služba za nadzor, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana
▫ Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja
Ljubljana, Stegne 19, 1210 Ljubljana
▫ Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
▫ Družba za avtoceste RS, d.d., p.p. 3568, 1001 Ljubljana
5. člen
(končni določbi)
Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta občine Logatec se pošlje ministrstvu in sosednjim občinam.
Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta občine Logatec se objavi v uradnem glasilu ter v svetovnem
spletu in začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu.

Župan
Občine Logatec
Janez Nagode, l.r.

Številka: 3500-1/2006-65
Datum: 25.10.2007
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▫
▫

o b j a v e

U r a d n e

o b j a v e

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2), 18. člena Statuta
Občine Logatec (LN, št. 5/99) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet
Občine Logatec na 11. redni seji, dne 08.11. 2007, sprejel naslednji
SKLEP
I.
Občinski svet Občine Logatec daje Predlog proračuna Občine Logatec za leto 2008 v javno razpravo.
II.
Predlagani proračun Občine Logatec za leto 2008 je vsem zainteresiranim na vpogled v sejni sobi
Občine Logatec, Tržaška cesta 15 (klet), 1370 Logatec v času od 09.11.2007 do 24.11.2007 vsak delavnik od 8.00 do 14.00 ure, ob sredah pa od 8.00 do 16.00 ure.
III.
Vsi zainteresirani lahko posredujejo svoje pisne predloge in pripombe županu Občine Logatec do
24.11.2007.
Ta sklep velja takoj.

IV.
OBČINA LOGATEC
OBČINSKI SVET
Župan
Janez NAGODE, l.r.
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Štev.: 013-25/2007-5
Datum: 09.11. 2007

*************

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 UPB1), Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 66/2007), 18. člena Statuta
Občine Logatec (LN, št. 5/99) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet
Občine Logatec na 11. redni seji, dne 08.11. 2007, sprejel naslednji
SKLEP
I.
Razveljavi se sklep št. 110-02/05-1 o merilih za določanje plač direktorjev javnih podjetij, sprejet na
22. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec dne 6.10.2005.
Sklep se objavi v lokalnem glasilu.

II.

III.
Sklep stopi v veljavo naslednji dan po uradni objavi.
OBČINA LOGATEC
OBČINSKI SVET

OBČINA LOGATEC
OBČINSKI SVET
Župan
Janez NAGODE, l.r.

Štev.: 013-25/2007-6
Datum: 09.11. 2007
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Na podlagi 8. člena Pravilnika o priznanjih na področju športa v občini Logatec (Logaške novice, št. 4/2007)
Komisija za podelitev priznanj na področju športa v občini Logatec objavlja

R A Z P I S

za podelitev priznanj na področju športa v občini Logatec za leto 2007
Občina Logatec bo z namenom popularizacije športne dejavnosti na podlagi predloga, ki ga pripravi Komisija
za podelitev priznanja na področju športa, potrdi pa Odbor za šolstvo, šport in kulturo Občinskega sveta
Občine Logatec, podelila priznanja po Pravilniku o priznanjih na področju športa v občini Logatec (Logaške
novice, št. 4/2007).
Priznanje za izjemne dosežke na področju športa v občini Logatec se podeljuje najboljšim športnikom,
športnicam in športnim ekipam za vidnejše športne dosežke v državnem in mednarodnem merilu, športnim
delavcem in delavkam za izjemne dosežke pri organizaciji, razvoju in promociji logaškega športa, za uspešno
znanstveno in publicistično delovanje na področju športa, za uspešno izvedbo športno tekmovalnih ali
množičnih prireditev ter športnim društvom, posameznikom in posameznicam ob njihovih visokih jubilejih.

Za priznanja v občini Logatec so lahko predlagani:
- športniki in športnice, športne ekipe, športni delavci in delavke, ki tekmujejo ali delujejo v športnih
društvih s sedežem v občini Logatec,
- športniki in športnice, športni delavci in delavke s stalnim prebivališčem v občini Logatec, ki
tekmujejo ali delujejo v športnih društvih izven občine Logatec.
Predlogi morajo vključevati:
- naziv priznanja za predlaganega kandidata ali kandidatko,
- ime in priimek oziroma naziv kandidata ali kandidatke z rojstnimi podatki,
- naslov kandidata ali kandidatke,
- športni dosežek, delo oziroma jubilej, zaradi katerega se predlaga priznanje kandidatu ali kandidatki
z utemeljitvijo predloga,
- ime predlagatelja kandidata, kandidatke.
Razpisna dokumentacija: je dostopna od 16. novembra 2007 na spletni strani:
http://www.obcina-logatec.com, v vložišču Občine Logatec, Tržaška c. 15, Logatec - I. nadstropje. Za vse
informacije v zvezi z razpisom se obrnite na uradno osebo Nevenko Malavašič osebno ali po telefonu na
številko 01/ 7590 610. Če želite prejeti dokumentacijo po e-pošti, sporočite oziroma pošljite vlogo na naslov:
obcina.logatec@logatec.si
Rok za oddajo predlogov: najkasneje do 14. decembra 2007 v vložišču Občine Logatec ali s priporočeno
pošiljko vključno z datumom 14. december 2007. Predlog mora biti podan na ustreznih obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.
Občina ne sme prevzeti predlogov po izteku roka, določenega v javnem razpisu, temveč jih mora zapečatene
vrniti pošiljatelju.
Po izteku roka za predložitev predlogov se sestane komisija in odpre vse pravočasno prispele predloge.
Predlogi naj bodo poslani na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec v zaprtih ovojnicah z
oznako »Razpis – priznanja na področju športa občine Logatec – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naveden naziv oz. ime predlagatelja, njegov sedež in poštni naslov.

Štev.: 012-14/2007-14
Datum: 09.10.2007

Komisija za priznanja na področju športa
predsednica
Darja Sever, l.r.
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Priznanje za življenjsko delo na področju športa v občini Logatec se podeljuje za dolgoletno življenjsko
delo posameznikom in posameznicam in je enkratna.
Na razpisu lahko s svojimi predlogi sodelujejo predlagatelji, in sicer občani in občanke ter športne organizacije
občine Logatec.

U r a d n e

o b j a v e

Na podlagi določil 3. člena Pravilnika o Februarskih priznanjih Občine Logatec, sprejetega dne 20.07.1999,
objavljam
RAZPIS
za podelitev Februarskih priznanj Občine Logatec
za leto 2007
I.
Februarsko priznanje je najvišje priznanje, ki ga podeljuje Občina Logatec posameznikom za izjemne dosežke
ali za življenjsko delo na področju kulture v najširšem pomenu.
II.
Predlagatelji so lahko posamezniki, društva, organizacije, skupnosti ali upravni organi. Predlogi morajo biti pisni, na
obrazcih, ki so na voljo v vložišču Občine Logatec in jih je treba oddati v zaprtih ovojnicah z oznako: »NE ODPIRAJ
– FEBRUARSKO PRIZNANJE«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan popolni naslov predlagatelja. Zadnji rok za
oddajo predlogov, naslovljenih na Občino Logatec, Odbor za šolstvo, šport in kulturo, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec,
je petek, 14. december 2007 do 10. ure v vložišču Občine Logatec ali s priporočeno pošiljko vključno z datumom
14.12.2007.
III.
O prejemnikih priznanj odloča odbor na podlagi mnenja pristojne komisije. Priznanja bodo podeljena na občinski prireditvi
ob slovenskem kulturnem prazniku, februarja 2008.
Župan
Občine Logatec
Janez NAGODE, l.r.

Datum: 08.11.2007
Številka: 094-3/2007-1
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Napovednik prireditev
Nedelja, 18. november, ob 17. uri in 19.30, Kulturni center v Zagorju ob Savi
SOZVOČENJA 2007, TEMATSKI KONCERTI – med drugimi nastopa tudi Ženski pevski zbor Tabor z
zborovodjem Zdravkom Novakom.
Org. in info: JSKD-OI Zagorje ob Savi, 03/ 566 80 94
Nedelja, 25. november, ob 15. uri, Dom krajanov Rovte
V NEDELJO POPOLDNE BO LUŠTNO PRI NAS
Org. in info: KD OMe PZ »Notranjska«, 040 426 054, janez.gostisa@ozs.si
Torek, 27. november, ob 18. uri, Narodni dom Logatec
ZLATOLASKA IN TRIJE MEDVEDI – 2. predstava otroškega gledališkega abonmaja, gostuje Lutkovno gledališče
FRU FRU; vstopnice bodo na voljo uro pred predstavo pri blagajni Narodnega doma.
Org. in info: Občina Logatec, 01/ 7590-633, renata.gutnik@logatec.si
Petek, 30. november, od 13. do 19. ure, Trg pred cerkvijo sv. Nikolaja, Logatec
MIKLAVŽEV SEJEM – predstavitev DPOM, društev in zavodov, ki delajo z otroki in mladostniki,
na stojnicah prodaja izdelkov otrok.
Org. in info: DPOM, JSKD-OI Logatec, 01/7543 494 Ivica Podjed
Petek, 30. november, ob 20. uri, Narodni dom Logatec
KAKO SMO LJUBILI TOVARIŠA TITA – 2. predstava gledališkega abonmaja. Avtor Zlatan Dorić,
gostuje SNG Nova Gorica. Režija: Marjan Bevk,
Org. in info: Občina Logatec, 01/ 7590-633, renata.gutnik@logatec.si
V programu lahko pride do spremembe. Novosti bodo sproti objavljene na spletnih straneh Občine www.obcinalogarec.com. Prosimo za razumevanje. Podatke zbrala Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, renata.
gutnik@logatec.si / tel.: 01 7590 633.
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V Knjižnici je zmeraj kaj novega
Slovensko leposlovje
DEKLEVA, M.: Sledi božjih šapic : izbrane pesmi;
GAZVODA, N.: Sanjajo tisti, ki preveč spijo*; GRŽAN,
K.: Za dobro delo; GUZELJ, M.: Velemladci; HROVATIN, G.:
Nadaljevanje ali Zgodba o ljubezni, ki je preživela maturantski izlet
: roman za ne preveč odrasle; KOLMANIČ, K.: Pesmi odljubljenih;
KOŠIR, M.: Moška pisma*; MALAVAŠIČ, I.: Večni ženin:
MAZZINI, M.: Trenutki spoznanja; MUCK, D.: Pasti življenja
II*; PEGAN, V.: Nebo davnega poletja;PIRMAN, S.: Gospodična
s trni; PODOBNIK, L.: Romov krik = Romano čingadibe (poezija);
REBULA, A.: Ob babilonski reki*; SIVEC, I.: Kamen nad
gladino : o življenju in delu evropsko priznanega jezikoslovca
Jerneja Kopitarja*; SREČO, zdravje voščimo : zbirka božičnonovoletnih voščil; ŠTEGER, A.: Berlin*; TOPLIŠEK, S.: Nova
pot; ZAJC, D.: Jagababa*.

AMIRREZVANI, A.: Kri cvetlic; ARSENIJEVIĆ, V.:
Išmail*; BRUCNER, P.: Ljubezen do bližnjega*; CURIOL, C.: Nemi glas; DICK, P.: Ali androidi sanjajo o električnih ovcah?;
DOSTOEVSKIJ, F. M.: Nespodobna anekdota*; DRAKE, N.: Nefretete : knjiga mrtvih;
GERRITSEN, T.: Izginule; HADDON, M.: Velika zadrega*; HUELLE, P.: Castorp; HUELLE, P.: David Weiser; JEROME, J. K.:
Dnevnik romanja;JOHNSON, D. E.: Tako si moj*; KRISTOF, A.: Vseeno je / Včeraj; MAHFUZ, N.: Cukrarska ulica : 3. del
Kairske trilogije*; MENASSE, E.: Vienna; PATTERSON, J.: Veliki zlobni volk : [deveti primer Alexa Crossa]*; PLATONOV, A.
P.: Morje mladosti; PŠENIČNY, A.: Na visokih petah; REMIZOV, A. M.: Sestre v križu; ROBERTS, N.: Črna vrtnica; STRAUSS, N.:
Igra; SÜSKIND, P.: Zgodba gospoda Sommerja*;SUTCLIFFE, W.: Si izkušen?; WEGNER, M.: Neizmerno srce : dve življenji Ise
Vermehren; WODEHOUSE, P. G.: Hvala, Jeeves;
YOURCENAR, M.: Anna, soror ---*

Strokovna literatura
AMALIETTI, P.: Na zdravje! : kaj lahko za svoje zdravje storite sami; AMBROŽIČ, M.: V objemu stoletij : kronika
župnije Kočevska Reka*; ANDERSON, K.: Učinkovito reševanje konﬂiktov …*; ASTROLOGIJA za vsakogar; COWLEY, S.: Kako
umiriti razred : poučevanje v osnovni šoli*; COWLEY, S.: Kako krotiti malčke; ČAMERNIK, D.: Joga zame : praktični vodnik za
individualno vadbo*; DEMARAIS, A.: Kako vas vidijo drugi, vi pa tega ne veste; GEBAUER-S., B.: Velika knjiga o dojenčku; HAAS,
H.: Obrezovanje rastlin : navodila za obrezovanje vseh vrst vrtnih rastlin, osnove obrezovanja …; HALE, G.: Feng šuj v vašem domu*;
HALL, D.: Meditacija za vsakogar : preproste tehnike, s katerimi se boste zbrali in umirili*; HEGEWALD-KAWICH, H.: Pasme psov
od A do Ž; HERR, E.: Vrtne cvetlice od A do Ž; HIERONYMUS, sv.: Sveti Hieronim – mož s Krasa …; JAKOPEC, F.: Vplivi na
vodenje in delovno zadovoljstvo zaposlenih v šoli; JOVANOVIĆ, D.: Svet je drama*; KINDRED, G.: Alkimistovo potovanje : star
sistem za novo dobo; KLINAR, S.: Dovje in Mojstrana : vodnik za izletnike in planince; KOŠIR, M.: Pogovori : kronologija duha*;
NAHAJALIŠČA mineralov v Sloveniji; NEŽMAH, B.: Zrcala komunizma : intervjuji 1994-2005*; NOVAK, M.: Kanaliziranje in
uporaba angelskih kart : metoda za razvijanje intuicije : tečaj v malem; PELÉ: Moje življenje*; POLH in človek; POPOLNA masaža
telesa*; PRAZNIK, A.: Planinski izleti za 4 letne čase*; RAKOVEC, J.: Osnove meteorologije za naravoslovce in tehnike; RAMSAY,
G.: Družinska kosila; ROSENSTEIN, N.: Po korakih do prave zaposlitve : priročnik za uspešno kariero; RUTAR, D.: Psihologija
ﬁlmske kulture kot jo je ustvarilo 250 priljubljenih ﬁlmov; SINGH, S.: Veliki pok : najpomembnejše znanstveno odkritje vseh časov;
SITAR, I.: Zgodovina slovenskega stripa : 1927-2007*; SLADKORNA bolezen : priročnik; STANONIK, M.: »Odpuščam in prosim
odpuščanja«; STARC, R.: Stres in bolezni …; VARJAČIČ, B.: Prvič v vrtec : [priročnik za starše]*; VODNIK turistične ponudbe
Krasa. Gornji Kras. Spodnji Kras.; VREČER, N.: Integracija kot človekova pravica : prisilni priseljenci iz Bosne in Hercegovine v
Sloveniji.
Maja Gregorič
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PREDAVANJA > UČILNICA

AEROBIKA > TELOVADNICA

17.00

S PREHRANO DO ZDRAVJA (Blagica DŽAIĆ, dr.med.)
Ste razmišljali, da je eden izmed razlogov za vaše
zdravstvene težave napačna prehrana? Spoznajte načela
zdrave prehrane!

17.00

18.15

STEP TEST (Andraž PAHOR, Fitnes studio Napoleon)
Ste se udeležili testiranja na DNEVU ZDRAVJA 2006? Na
predavanju bo predstavljen namen opravljenih meritev in
njihova uporaba v raziskovalne namene.

STEP&TNZ (Tinkara ŠEFIC)
STEP aerobika, je intenzivna vadba na stopnički oz. stepu s
poudarkom na poskokih in povečanem tempu. Posamezne
elemente združujemo v razgibane in poskočne koreografije.
TNZ vadba cilja predvsem na kritične dele pri ženskah, se
pravi trebuh, noge in zadnjico.

18.00

LATINO (Tinkara ŠEFIC)
Zabavna in učinkovita vadba, ki poteka v latino ritmih.
Vadba zajema kombinacijo ameriških plesnih korakov
(samba, rumba, cha-cha, salsa …) in klasične HI-LO ali STEP
aerobike.

19.0021.00

HOT IRON (Jerneja TRATNIK)
Je vadbeni program pri kateremu uporabljamo proste uteži.
Vadba vpliva na razvoj vzdržljivosti v moči ter hkrati
oblikuje vaše telo. Vadba je primerna tudi za moške.

19.00
dr.med.)

TELESNA DEJAVNOST-GIBANJE (Katarina TURK,
Ste že poskušali biti telesno bolj dejavni? Udeležite se
predavanja, ki je namenjen spoznavanju varne in učinkovite
vadbe za zdravje v vsakem življenjskem obdobju!

20.00
ŽENSKE IN FITNES ( Blaž JEKLIN, Fitnes studio
Napoleon)
Zakaj se ženske brez razloga bojijo vadbe v fitnesu?
Predaval, argumentiral in odgovarjal vam bo Blaž.
PREHRANA IN TRENING REKREATIVCA-ŠPORTNIKA
(Marko MRAK, kondicijski trener)
Po uvodnem predavanju o prehrani in treningu bo na vaša
vprašanja odgovarjal slovenski strokovnjak Marko Mrak,
pisec mnogih strokovnih člankov iz področja treninga in

21.00

prehrane ter urednik DNEVNIKA TEKAČA.

FITNES > SVETOVANJE +
TESTIRANJA
10.00-13.00 in
15.00-17.00
18.30-22.00

BAZEN
11.0015.00

COOPERJEV TEST
Preizkusite se v 12 min plavanju in izvedeli boste kakšna je
vaša fizična pripravljenost.

19.00VODNA AEROBIKA (Tinkara ŠEFIC)
20.00
Obiščite vodno aerobiko in se skupaj z našo Tinkaro
razgibajte v našem bazenu.

DVORANA
10.0014:00

TURNIR V NAMIZNEM TENISU
Preizkusite svoje znanje v namiznem tenisu in se pomerite s
sebi enakimi. Prijave za turnir pobiramo na recepciji. Za
tiste, ki pa bi se radi namiznega tenisa naučili, pa bo Nina
nudila strokovno pomoč.

17.0021.00
17h)

TURNIR V SEDEČI ODBOJKI
TEKMA; Ekipa GRC: Selekcija invalidov v sedeči odbojki. (ob

Ponovno se lahko preizkusite v STEP TEST-u. in
ANALIZI TELESNE
SESTAVE.
SVETOVANJE Na razpolago vam bodo naši
inštruktorji, ki vam bodo svetovali o pravilni
vadbi in prehrani.

Vsa vprašanja naslovite na info@grc-zapolje.si
ali nas pokličite na številko 01 / 7591 170.
Več si lahko ogledate tudi na spletni strani
www.grc-zapolje.si

Vabimo tudi druge ekipe in posameznike, da se pridružijo
ekipi ali pa poizkusijo z igranjem sedeče odbojke po
turnirju. Prijavite se v recepciji.

RECEPCIJA
17.0-

ZAKUSKA (ZDRAVA IN SVEŽE PRIPRAVLJENA HRANA
IZ

22.00

OBISK PREDAVANJ IN OSTALIH AKTIVNOSTI V
OKVIRU DNEVOV ZDRAVJA JE BREZPLAČEN.
VABLJENI.
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