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Uradne objave

Uradne objave
Na podlagi 74. in 75. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS,
št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 7-8/08) je Občinski
svet Občine Logatec na svoji 22. redni seji, dne 21. 05. 2009, sprejel

ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA
GRADNJO V DELU IOC ZAPOLJE
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo v delu IOC Zapolje
in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka (v nadaljnjem besedilu: Program opremljanja), ki ga je izdelala občinska uprava na podlagi projektne dokumentacije
Podtlačna kanalizacija v IOC Zapolje, št. projekta 01/01-09 podtlačni, PGD, Vodan d.o.o.,
Sojerjeva ulica 43, 1000 Ljubljana ter Vakuumska kanalizacija in plinifikacija sever, št.
01/02-07/N, PGD, Lovrenc J. Erker, d.o.o..
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2. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih
služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge
javne površine.
2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Občini Logatec.
3. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta,
ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto tlorisno površino
objekta ali spreminja njegovo namembnost.
4. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem
se zagotavlja priključevanje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
5. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
6. Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih
s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
7. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali
je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za
parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
8. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po
standardu SIST ISO 9836.
9. Gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se
objekt dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled.
10. Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in
prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma
izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi
konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer
pri stavbah ne gre za bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena prostornina ne spremeni za več kakor 10%.
11. Odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali razgradi
in vzpostavi prejšnje stanje.
12. Sprememba namembnosti je izvedba del, ki niso gradnja in zaradi katerih tudi ni
potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo namena objekta ali
njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta na okolico.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
3. člen
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo:
- kanalizacijsko omrežje,
- vodovodno omrežje.
(2) Obstoječa komunalna oprema in novo izgrajena komunalna oprema sta prikazani v
grafični prilogi Programa opremljanja.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
4. člen
(1) Obračunsko območje A obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
397/1, 399/6, 399/7, 399/8, 400/10, 400/11, 400/12, 400/13, 400/14, 400/15,
400/18, 400/19, 400/22, del 400/24, 400/25, 400/26, 400/5, 401/3, 401/6,

401/7, 401/7, 401/8, 403/2, 403/4, 403/5, 405/4, 405/5, 405/6, del 406/1, del
410/1, vse k.o. Blekova vas in zajema stroške komunalne opreme: kanalizacijsko
omrežje, vodovodno omrežje.
(2) Obračunsko območje B obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 400/11,
400/12, 400/13, 400/14, 400/5, 401/3, vse k.o. Blekova vas in 328/28, 328/32,
328/39, 328/40, 328/41, 328/42, 332/5, 332/6, 332/7, 332/8, vse k.o. Dolenji
Logatec ter zajema stroške komunalne opreme: kanalizacijsko omrežje.
(3) Obračunsko območje C obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 400/11,
400/12, 400/13, 400/14, 400/5, 401/3, vse k.o. Blekova vas in 1812, 1813/1,
279/1, 280, 281/5, 318/6, 319/1, 320, 322, 323, 324/10, 324/2, 324/7, 325/1,
325/2, 328/28, 328/32, 328/39, 328/40, 328/41, 328/42, 332/5, 332/6, 332/7,
332/8, vse k.o. Dolenji Logatec ter zajema stroške komunalne opreme: vodovodno
omrežje.
(4) Obračunska območja za novo komunalno opremo so prikazana v grafični prilogi
Programa opremljanja.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
5. člen
Skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme:
- obračunsko območje A:
KOMUNALNA OPREMA
Fekalna kanalizacija
Vodovodno omrežje
SKUPAJ

STROŠKI [EUR]
192.595,41
27.066,22
219.661,63

- obračunsko območje B:
KOMUNALNA OPREMA
Kanalizacijsko omrežje

STROŠKI [EUR]
610.000,00

- obračunsko območje C:
KOMUNALNA OPREMA
Vodovodno omrežje

STROŠKI [EUR]
144.184,22

6. člen
(1) Skupni obračunski stroški opremljanja, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka, so vsota obračunskih stroškov nove komunalne opreme iz 5. člena in obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme, ki jih določa Odlok o programu
opremljanja za obstoječo opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje občine Logatec (Logaške novice, št. 4/09).
(2) Skupni obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme:
- obračunsko območje A:
KOMUNALNA OPREMA
STROŠKI [EUR]
Kanalizacijsko omrežje
379.148,17
Vodovodno omrežje
187.129,16
SKUPAJ
566.277,33
- obračunsko območje B:
KOMUNALNA OPREMA
Kanalizacijsko omrežje

STROŠKI [EUR]
610.000,00

- obračunsko območje C:
KOMUNALNA OPREMA
Vodovodno omrežje

STROŠKI [EUR]
144.184,22

V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA
ENOTO MERE
7. člen
Preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme iz 5. člena na enoto mere po
posameznih vrstah komunalne opreme znaša:
- obračunsko območje A:
KOMUNALNA OPREMA
Kanalizacijsko omrežje
Vodovodno omrežje
SKUPAJ
- obračunsko območje B:

Strošek opremljanja parcele, Cpi*
[EUR/m2]
3,31
0,47
3,77

Strošek opremljanja
neto tlorisne površine
objekta, Cti** [EUR/m2]
9,23
1,30
10,53
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- obračunsko območje C:
KOMUNALNA OPREMA
Vodovodno omrežje

Strošek opremlja- Strošek opremljanja neto
nja parcele, Cpi* tlorisne površine objekta,
[EUR/m2]
Cti** [EUR/m2]
1,38
3,24

8. člen
Preračun skupnih obračunskih stroškov opremljanja iz 6. člena na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme znaša:
- obračunsko območje A:
KOMUNALNA OPREMA
Kanalizacijsko omrežje
Vodovodno omrežje
SKUPAJ

Strošek opremlja- Strošek opremljanja neto
nja parcele, Cpi* tlorisne površine objekta,
[EUR/m2]
Cti** [EUR/m2]
6,51
18,17
3,22
8,97
9,73
27,14

- obračunsko območje B:

KOMUNALNA OPREMA
Kanalizacijsko omrežje

Strošek opremlja- Strošek opremljanja neto
nja parcele, Cpi* tlorisne površine objekta,
[EUR/m2]
Cti** [EUR/m2]
23,29
29,47

- obračunsko območje C:
KOMUNALNA OPREMA
Vodovodno omrežje

Strošek opremlja- Strošek opremljanja neto
nja parcele, Cpi* tlorisne površine objekta,
[EUR/m2]
Cti** [EUR/m2]
1,38
3,24

* strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na
obračunskem območju,
** strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno infrastrukturo na obračunskem območju.
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča ali zemljiške parcele in merila
neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka je na celotnem območju
opremljanja enako in znaša Dpi = 0,7 ter Dti = 0,3.
10. člen
(1) Faktor dejavnosti je 1,3.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
VII. POSTOPEK ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo:
–– za potrebe gradnje na zahtevo zavezanca,
–– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za
izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna,
–– za objekte za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja ob priključitvi na
komunalno opremo,
–– po uradni dolžnosti.
12. člen
Pristojni organ občinske uprave odmeri komunalni prispevek po uradni dolžnosti v
naslednjih primerih:
–– če občina zgradi novo komunalno opremo in se s tem izboljša komunalna opremljenost stavbnega zemljišča,
–– če občina ali drug investitor, na podlagi pogodbe o opremljanju, sklenjene z občino,
zgradi novo komunalno opremo, na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov,
–– če občina ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namen rabe objekta
ali je povečal neto tlorisno površino objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero
komunalnega prispevka,
–– v drugih primerih, če občina ugotovi, da komunalni prispevek ni bil plačan.

13. člen
(1) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne
opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt in ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme, ki je opredeljena v 3. členu tega odloka.
(2) Za vsako posamezno komunalno opremo se določi znesek komunalnega prispevka,
ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju. Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
(3) Znesek za vsako posamezno komunalno opremo na posameznem obračunskem
območju se izračuna tako, da se seštejeta delež komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme, ki odpade na parcelo, in delež, ki odpade na neto
tlorisno površino objekta.
(4) Pristojni občinski organ lahko izda delno odločbo za plačilo dela komunalnega prispevka.
14. člen
Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka
po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega
prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni
prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine
oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
15. člen
(1) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme za posamezne objekte
se izračuna na naslednji način:
KPi=(A(parcela).Cpi.Dpi)+(K(dejavnost).A(tlorisna).Cti.Dti)
Oznake pomenijo:
komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme,
KPi
A(parcela)
površina parcele objekta,
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z
Cpi
določeno komunalno opremo na obračunskem območju,
delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
Dpi
K(dejavnosti) faktor dejavnosti,
Cti
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine
objekta z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
A(tlorisna)
neto tlorisna površina objekta,
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevDti
ka.
(2) Neto tlorisna površina objekta se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja
gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcij oz. načrta
arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Za obstoječe objekte se za izračun neto tlorisne površine objekta lahko uporabi podatek iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava RS.
(4) V primeru, da organ ne more pridobiti podatka o neto tlorisni površini objekta, tako
kot to določata drugi in tretji odstavek tega člena, se lahko za izračun komunalnega
prispevka vzame podatke iz drugih evidenc.
(5) V upravnem postopku odmere komunalnega postopka ima zavezanec pravico dokazati dejansko neto tlorisno površino objekta, in sicer z načrti, določenimi v drugem
odstavku tega člena.
16. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v
določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpi) in stroški
opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno
opremo (Cti) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen (IGM) za posamezno leto, ki ga objavlja Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala v okviru Gospodarske zbornice Slovenije,
pod rubriko »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve tega odloka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Vsi stroški v odloku so navedeni v EUR brez DDV.
18. člen
Ta odlok se objavi v Logaških novicah in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Številka: 007-12/2009-4
Datum: 21. 05. 2009

Janez NAGODE
Župan Občine Logatec, l.r.
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KOMUNALNA OPREMA
Kanalizacijsko omrežje

Strošek opremlja- Strošek opremljanja
nja parcele, Cpi* neto tlorisne površine
[EUR/m2]
objekta, Cti** [EUR/m2]
23,29
29,47
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Uradne objave
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 76/08), 8., 9. in 11. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 103/07 – ZpolS-D). 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo 4, 17/08,
21/08 – popr., 76/08 – ZIKS-1C) ter v skladu z 16. členom Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 7-8/08) je Občinski svet Občine Logatec na 22 redni seji,
dne 21. 5. 2009 sprejel

Odlok o spremembi odloka o oglaševanju v Občini Logatec
1. člen
V Odloku o oglaševanju v Občini Logatec (Logaške novice, št. 2/09) se v šesti točka 5. člena število 1,5 nadomesti s številom 2.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Logaške novice.
Številka: 007-15/2009-1
Logatec, 6. 5. 2009

V Knjižnici je zmeraj kaj novega
Slovensko leposlovje
BIZJAK, B.: Tkivo časa (kratka proza); FLISAR, E.: Opazovalec; FRANČIČ, F.: Hipo;
GLUVIĆ, B.: Ljubljana blues (kriminalni r.); KERMAUNER, T.: Po(ne)srečena srečavanja
(dnevniki, spomini); KLEČ, M.: King Kong; KLEČ, M.: Snežne krogle (kratka proza);
KOBAL, A.: Glas; KOKALJ, T.: Poljubi me, miss!; !!!KOKELJ, N.: Poletje s klovnom :
ljubezenski roman; !!!KOLAR, B.: Iqball hotel (nominiranec za nagrado kresnik 2009);
KORANTER, S.: Trinajsti srebrnik (kriminalni r.); !!!KORUN, B.: Na začetku je bila Troja
(dnevniki, spomini); !!!KREMENŠEK K., M.: Dvoriščna okna (kratka proza); !!!LAINŠČEK,
F.: Ne povej, kaj si sanjala; LUPINC, A.: Mala šola muharjenja (in drugi napotki) ter
kratke zgodbe (in ribji katekizem) (kratka proza); NORRIS, S.: Ljubosumje ne umre :
ljubezenska kriminalka (kriminalni r.); PETRIČ, E.: Vsi so jedli suši; PITAMBAR P., P.:
Zadet (dnevniki, spomini); TITAN, R.: Pontifikat : prilika o sestopu.
Poezija
MAJHEN, Z.: Složitje; SEMOLIČ, P.: Rimska cesta; ŠALAMUN, T.: Levu sem zribal
glavo do pol gobca, potem sem nehal.
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Tuje leposlovje
!!!BOURDAIN, A.: Kuhinja : strogo zaupno : prigode iz kulinarične podzemlja (dnevniki, spomini); CALVINO, I.: Palomar (kratka proza); CAMUS, A.: Dopisovanje : 19461959 (pisma); CHERIAN, A.: Dobra indijska žena; !!!CRICHTON, M.: Strahovlada (kriminalni r.)
CROSS, D. W.: Papežinja Ivana (zgodovinski r.); DOUGLAS, L.: Ljubezen mojega
življenja
DOUSKOVÁ, I.: Ponosni Smoker; FAULKS, P.: Ni časa za smrt (kriminalni r.); FERNÁNDEZ M., A.: Nutella dream; !!!FURNIVALL, K.: Ruska konkubina; GELDERMALSEN,
M. v.: Poročena z beduinom (avto- biografski r.); GIER, K.: Za vsako rešitev se najde
težava; GUTIÉRREZ, P. J.: Umazana havanska trilogija; !!!HAAS, W.: Vreme pred 15
leti; HONG, Y.: Šanghajska konkubina; HORNBY, N.: Kako biti dober
KEZELE, A. P.: Angel pod masko; !!!KLUUN: Vdovec; KRATOCHVIL, J.: Otožni Bog
LEDUC, V.: Thérèse in Isabelle : (neokrnjeno besedilo); LINDSAY, J.: Dexterjeve
mračne sanje (kriminalni r.); LU XUN: Dnevnik nekega norca in druge zgodbe (kratka proza) ;
MARTÍN, E.: Gaudíjev ključ (kriminalni r.); !!!MEYER, S.: Mrk; ROBERTS, N.: Maščevanje v smrti (kriminalni r.); !!!ROTH, J.: Legenda o svetem pivcu (kratka proza)
TOUSSAINT, J.-P.: Bežati; VIRTUE, D.: Salomonovi angeli : samospoznavanje ženske
moči in iskanje izpolnitve v pravi ljubezni; WATERS, S.: Okušanje žameta.
Strokovna literatura
BARLE, A.: Družba znanja : izzivi izobraževanja v 21. stoletju (pedagogika); BEHRENDT, G.: Mu pač ni do tebe : spoznaj resnico o moških in njihovih izgovorih : nova, razširjena izdaja (psihologija); BELA krajina in Krajinski park Lahinja (geografija); BLYTHE,
D.: Rezervirano za očke : alternativni priročnik za nove očke (medicina); BOUTENKO,
V.: Zeleno za življenje (zdrava prehrana); BREJC, M.: Prvi mandat (politika); BROWN,
L.: Rajasthan, Delhi & Agra (turistični vodniki); BROWN L., R.: Načrt B (ekologija)
!!!BUČAR, F.: Slovenci in prihodnost : slovenski narod po rojstvu države (zgodovina
Slovenije); CENČIČ, M.: Kako poteka pedagoško raziskovanje : primer kvantitativne
empirične neeksperimentalne raziskave (pedagogika); CLAMMER, P.: Dominican republic & Haiti (turistični vodniki); !!!ČAR rastlin v ljudskem izročilu (etnologija); !!!ČAR
kruha v ljudskem izročilu (etnologija); ČRNEJ, J.: Grobišča na Štajerskem : Janez Črnej
(zgodovina Slovenije); DRNOVŠEK, J.: Mali princ slovenske politike : leta odraščanja
dr. Janeza Drnovška : literarna biografija (biografije); ERHATIČ, B.: Z besedo na dan
: poslušamo, govorimo, beremo, pišemo (jezikoslovje); FAIRLEY, J.: Popolni vodnik
do naravne lepote : sto lepotnih izdelkov, ki jih zlahka izdelate doma (gospodinjstvo);
!!!FARROW, J.: Sladoled (kuharice); FENG šuj za dom in vrt (mejne znanosti); FERFILA,
B.: Primerjalne politike v sodobnem svetu (politika); FLETCHER, B.: Dieta brez diete
(zdrava prehrana); ABROVEC, M.: Dnevna mobilnost v Sloveniji (geografija); GIANNETTI, L.: Razumeti film; GOMEZEL O., D.: Znanje zaposlenih ter poslovna uspešnost
malih in srednje velikih podjetih (management); GRBAC G., V.: Prva kuharica v coni

Janez Nagode
ŽUPAN
: [s hrano naših babic do zdravja in vitke linije] (zdrava prehrana); GRBAC G., V.: Zaposleni v coni (zdrava prehrana); !!!HEGEL, G. W. F.: Predavanja o estetiki : tretji del.
Sistem posameznih umetnosti. 1, Arhitektura (arhitektura, urbanizem); HUBBARD, L.
R.: Problemi dela : scientologija, kot je uporabljena v delovnem vsakdanjiku (gospodarstvo); !!!JOGAN, S.: Pravno varstvo dediščine : ogrožanje in uničevanje kulturne in
naravne dediščine ter pravni vidiki njunega varstva (arhitektura, urbanizem); JOHNSTON, D.: Green from the ground up : sustainable, healthy, and energy- efficient home
construction : a builder´s guide (gradnja, stanovanjska oprema); KAKO uspeti : 20
slovenskih zgodb o uspehu (gospodarstvo); KAVČIČ, M.: Premikanje meja možnega
: družboslovna študija o ekstremnih športih (šport); !!!KERŠEK, E.: Zdravilna rastlinska in sadna žganja : celostni priročnik o zdravilnih rastlinah, sadju, medu in žganjih
(zdravilna zelišča); KERŽAN, D.: Spočetje novih oblik sorodstva (sociologija); KOFMAN,
S.: Nemogoči posel (umetnost); KONJI (domače živali); KOSI, M.: Zgodnja zgodovina
srednjeveških mest na Slovenskem : primerjalna študija o neagrarnih naselbinskih
središčih od zgodnjega srednjega veka do 13. stoletja (zgodovina Slovenija); KOŽUH,
B.: Obdelava podatkov (splošno); KNIFIC, B.: »Ko v nošo se odenem ---» : vprašanja
pripadnostnega kostumiranja s posebnim pogledom na kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov (etnologija); KRAS : [trajnostni razvoj kraške pokrajine] (geografija); LEE, M.: Dubai : city guide (turistični vodniki); LIKAR, M.: Slovensko-angleški in
angleško-slovenski medicinski slovar (medicina); LJUBEC, B.: Priročnik VHF DSC :
komunikacija na morju (promet, transport); MARENTIČ-P., M.: Moč učnega pogovora
: poti do znanja z razumevanjem (pedagogika); MIHAJLOVIĆ-S., Ž.: Peat in nevtralizacija prvinskih polarnosti : teorija in praksa (mejne znanosti); MIHOLNIĆ, A.: Teorije
sodobnega gledališča in performansa (gledališče); MUSEK L., K.: Od zadovoljstva
potrošnikov do programov zvestobe : nekateri psihološki dejavniki … (management);
!!!NEZNANO Blejsko jezero : podvodna kulturna dediščina in rezultati podvodnih arheoloških raziskav (arheologija); NORRIS, G.: Preproste poti k svetemu (krščanstvo);
OBLIKE in metode dela v umetnostni terapiji : zbornik prispevkov (alternativna medicina); ORLOV, I.: Navtični priročnik : praktični vodnik za jadralce in vse, ki se podajo
na morje (tehnika); !!!PARKER, I.: Slavoj Žižek : kritični uvod (filozofija); PASSERINI,
L.: Ustna zgodovina, spol in utopija : izbrani spisi (zgodovina)
!!!PAVIČ, L.: Terorizem smo ljudje : kako razumeti sodoben samomorilski terorizem
(politika); PELICON, T.: Kako vedežujemo iz ciganskih kart (mejne znanosti); PERC,
Š.: Lepota v gibu : vadba za zdravo telo in umirjen duh (šport); PITAMBAR P., P: Čista
dominacija duhovnosti (svetovne religije); !!!POTOČNIK, M.: Grad Brdo skozi stoletja
(arhitektura, urbanizem); !!!PO ZGODOVINSKIH parkih in vrtovih Slovenije (arhitektura,
urbanizem); PREMAGAJMO alergije (alternativna medicina); RAŠIČ, K.: Inovativnost
in uspešnost gospodarskih družb (management); REBULA-T., A.: Globine, ki so nas
rodile (psihologija); RUGELJ, S.: Gledalec, bralec : zapisi o filmih in knjigah (film);
RUS, L.: Njeno veličastvo kitara in njeni podaniki (glasba); !!!SAPAČ, M.: Papirnato
cvetje : naša dediščina (uporabna umetnost); SIMPOZIJ Izziv 21. stoletja : zbornik
prispevkov s simpozija Kultura, družba in tehnologija [!], [27. in 28. marca 2008 v
Ljubljani] (sociologija)
!!!SKETELJ, P.: Priročnik za varovanje premične kulturne dediščine v muzejih na
prostem (arhitektura, urbanizem); SUNZI: Umetnost vojne : kitajska knjiga življenja
z uvodom in razlago prevajalca Johna Minforda (vojne znanosti); ŠTRITOF-B., M.:
Stanovanjska zakonodaja v praksi : SZ-1 – NPB s poudarkom na noveli in ZVKSES,
stališča uporabnikov predpisov, praksa sodnega in upravnoinšpekcijskega odločanja
… (pravo); !!!ŠTRUKELJ, L.: Mornarski vozli (tehnika); !!!TRAJNICE za vse letne čase
: uspešne zasaditve v slovenskih vrtovih (vrtnarstvo); 3O MINUT na dan za zdravo
srce : preprost načrt za obvarovanje pred srčno-žilnimi boleznimi (zdrava prehrana);
TURKOVIC, Z.: Prihodnost borze in gospodarstva (gospodarstvo); TUŠAK, M.: Družina
in športnik (šport); !!!VALETIČ, Ž.: Samomor : večplastni fenomen (sociologija); VIRTUE, D.: Angelska števila : angeli pojasnjujejo pomen števil v vašem življenju (mejne
znanosti); WITKIEWICZ, S. I.: Narkotiki (droge); ZAGORC, M.: Ustvarjalno gibalna
improvizacija (družabne igre).
Prijetno branje!
Še posebej priporočamo knjige z oznako !!!
Maja Gregorič

