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

R A Z P I S
za podelitev priznanj Občine Logatec
za leto 2009
Občina Logatec bo ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega
sveta na predlog Komisije za priznanja podelila priznanja po Odloku o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih župana Občine Logatec.
Priznanje Častni občan Občine Logatec se podeljuje posamezniku za izredno
pomembne dosežke na ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem,
vzgojno izobraževalnem, športnem, humanitarnem ali drugem področju, s
čimer je posameznik izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju občine Logatec doma ali v svetu.
Priznanje Častni občan se lahko podeli tudi tujcu.
Spominska plaketa z znakom se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke in kot
vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
Spominsko plaketo lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, društva,
pravne osebe oziroma organizacije.
Listina Občine Logatec se podeljuje za posebne uspehe in dosežke v zadnjem
obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem ali drugem področju ustvarjalnosti
in dela, ki ima poseben pomen za razvoj in napredek občine Logatec.

Listino Občine Logatec lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov,
društva, vse pravne osebe oziroma organizacije.
Pobudniki za podelitev nagrad so lahko občani občine Logatec, skupine
občanov, stranke, župan, krajevne skupnosti, podjetja in druge organizacije
ter skupnosti.
Predlog za priznanja občine mora vsebovati:
• podatke o predlagatelju,
• vrsto predlaganega priznanja občine,
• podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
• obrazložitev predloga,
• dokumente, ki potrjujejo dejstva iz obrazložitve.
Rok za prijavo predlogov je do 15. 05. 2009, do 10. ure, v vložišču Občine Logatec ali s priporočeno pošto, vključno z datumom 15. 05. 2009.
Predlogi morajo biti podani na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija se lahko zahteva na vložišču Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec. Če želite prejeti dokumentacijo po e-pošti, pošljite
vlogo na naslov: obcina.logatec@logatec.si.
Predlogi naj bodo poslani na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15,
1370 Logatec, v zaprtih ovojnicah z oznako »Razpis – priznanja Občine Logatec – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv oz.
ime predlagatelja, njegov sedež in poštni naslov.
Štev.: 094-1/2009-1
Datum: 18.02.2009

KOMISIJA ZA PRIZNANJA
PREDSEDNICA
Janja Nagode l.r.

Vpis v Vrtec
Iz Vrtca Kurirček Logatec obveščamo starše predšolskih otrok, ki nameravajo vključiti otroke v vrtec v šolskem letu 2009/10, da oddajo vloge za sprejem do 31.
marca. Vse vloge, prispele do tega datuma, bodo obravnavane aprila v Komisiji za sprejem otrok v vrtec.
Vloge bomo sprejemali tudi po tem datumu, vendar bodo ti otroci sprejeti le, če bodo še na voljo prosta mesta.
Obrazec prošnje za sprejem otroka v vrtec je objavljen na spletnih straneh Vrtca Kurirček Logatec (WWW.vrtec-logatec.si) oziroma ga dobite na upravi vrtca.
Vrtec Kurirček Logatec

V Knjižnici je zmeraj kaj novega
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Slovensko leposlovje
BUČER, I.: Koča na robu
CESTNIK, M.: Postaja (kratka proza)
DIM, D.: Rdeča mesečina
EZGETA, R.: Kora
FRANČIČ, F.: Kam se skrijejo metulji pred dežjem : izbrane kratke proze (kratka proza)
KLEČ, M.: Bambi (kratka proza)
KOČEVAR, M.: Kaj pa zdaj? : potopis in prebujenje v novo življenje : kaj storiti,
ko se življenje postavi na glavo … (spomini, dnevniki)
!KOSOVEL, S.: Izbrana proza* (kratka proza)
KOŠIR, M.: Otoki svetlobe : izbor kolumn iz revije Obrazi: 2006-2008
LEMAIĆ, V.: Popularne zgodbe (kratka proza)
MÖDERNDORFER, V.: Opoldne nekega dne
NOVAK, B.: Življenje na Marsu : [kratke zgodbe] (kratka proza)
!PAHOR, B.: Moje suhote in njihovi ljudje* (spomini, dnevniki)
PREGELJ, S.: Na terasi babilonskega stolpa
SIMONOVIĆ, I.: Konci in kraji : (1993-2009) (spomini, dnevniki)
SRNEC, H.: Pol litra viskija za pogum : lirični roman
!ŠAROTAR, D.: Biljard v Dobrayu* (zgodovinski r.)

ŠTEFANEC, V. P.: Mrtvi ne plačujejo računov : primeri inšpektorja Kobala II
(kriminalni r.)
ŠTOK-V., N.: Zakaj je morje slano : istrske povedke (kratka proza).

Poezija
DOBNIK, I.: Svetilnik
KOČAN, K.: Šara
KRAVOS, M.: Med repom in glavo
!MAURER, N.: Na tvojo kožo pišem svoje verze*
OSOJNIK, I.: Globalni sistem za pozicioniranje
!OSTI, J.: Jutranje večernice*
POGAČNIK, B.: V množici izgubljeni papir
PREDIN, Z.: Poljub, ki riše ustnice : [zbrana besedila]
SIMONIŠEK, R.: Avtoportret brez zemljevida
SVETINA, I.: Na obali oceana tovarna poezije
!V TEBI se razraščam : antologija slovenske erotične poezije*
!ZAJC, D.: V belo : zbrane pesmi.*

Uradne objave

!AUSTER, P.: Brooklynske norosti*
BARBAL, M.: Kamen v melišču
BEER, H.: Dnevnik (spomini, dnevniki)
BOBIN, C.: Za vedno živa (kratka proza)
BOYD, W.: Katerokoli človeško srce : zaupni dnevniki Logana Mountstuarta
CAMILLERI, A.: Glas violine : četrti primer komisarja Montalbana (kriminalni r.)
!CHEVALIER, T.: Deviško modra*
COELHO, P.: Brida
CORVA, L.: Glamur s popustom
DIETRICH, W.: Napoleonove piramide (kriminalni r.)
DUBUS, A.: Prešuštvo in druge zgodbe (kratka proza)
!ELOY M., T.: Pevec tanga*
ENQUIST, P. O.: Knjižnica kapitana Nema
!GERRITSEN, E.: Običajni dnevi*
GERRITSEN, T.: Žetev (kriminalni r.)
GOMBROWICZ, W.: Bakakaj : zgodbe (kratka proza)
!GUEVARA, E.: Motoristov dnevnik : zapisi s potovanja* (dnevniki, spomini)
!HRABAL, B.: Oglas za hišo, v kateri nočem več živeti : izbor iz kratke proze
(kratka proza)*
IGGULDEN, C.: Osvajalec. Gospodarji loka (zgodovinski r.)
IUGA, N.: Šestdesetletnica in mladenič
KELMAN, J.: Preživljanje preživljanje (kratka proza)
!KIMPEN, G.: Kabalist* (zgodovinski r.)
KINSELLA, S.: Strastna zapravljivka in njen otrok
!KOSZTOLÁNYI, D.: Neron, krvavi pesnik* (zgodovinski r.)
LEE, A.: Pohod(t)nica
!LESSIN, D.: Peti otrok*
!LINDQVIST, S.: Iztrebite vse divjake* (spomini, dnevniki)
LOVECRAFT, H. P.: Zgodbe (kratka proza)
ŁOZIŃSKI, M.: Reisefieber
MARGOLIN, P.: V okovih (kriminalni r.)
MARTIN, G. R. R.: Pesem ledu in ognja. Knj. 2, Spopad kraljev (znanstvena f.)
!MCEWAN, I.: Na obali Chesil*
MUÑOZ A., R.: Psihologi, psihiatri in drugi norci
MUNRO, H. H.: Bizantinska omleta in druge zgodbe (kratka proza)
ONETTI, J. C.: Žalosten kot ona in druge zgodbe (kratka proza)
!PATTERSON, J.: Cross : [dvanajsti primer Alexa Crossa]* (kriminalni r.)
PATTERSON, J.: 5. jezdec (kriminalni r.)
PAVLETIČ, A.: Vzgoja duha : vzgojno-teoretske razsežnosti religijskih konceptov duha (fenomenološki pristop k novodobnim religijam)
(filozofija)
PEETERS, E.: Brezštevilni
PEKIĆ, B. V.: Atlantida (znanstvena f.)
PEZDIR, R.: Slovenska tranzicija od Kardelja do tajkunov (gospodarstvo)
PIL`NJAK, B.: Celo življenje (kratka proza)
REID, C.: Zadetek v polno : zgodba o nezvestobi, neplodnosti, jagodah in
smetani
ROOB, J. D.: Okultni v smrti (kriminalni r.)
ROTH, P.: Portnoyeva tožba
SANTIESTEBAN, P.: Luna, kos kruha in mrlič (kratka proza)
!SPARKS, N.: Dragi John*
STEEL, D.: Sestre
ŠTIKS, I.: Elijev stol
!TAVARES, G. M.: Gospodje* (kratka proza)
TRAPP, M. A.: Hvalnica družine Trapp (spomini, dnevniki)
UMRIGAR, T.: Sladka sedanjost
!WEIJTS, C.: Čl. 285b*
WERNER, M.: Na strmini
WILSON, R.: Skriti morilci : [triler z inšpektorjem Falcónom] (kriminalni r.)
YOUNG, T.: Kako sem izgubil prijatelje in ostal sam (spomini, dnevniki)
ZAIMOGLU, F.: Dvanajst gramov sreče (kratka proza).

Strokovna literartura
ATKINSON, W. W.: Skrivnost uspeha : sproščanje notranje moči (psihologija)
ATKINSON, W. W.: Vibracije misli : zakon privlačnosti v svetu misli (psihologija)
!BABIČ, A.: Zakaj sem brez denarja? : 24 idej za zmanjševanje življenjskih
stroškov* (gospodarstvo)
BACH, E.: Nastanek cvetne terapije Edvarda Bacha (biografije)
BARBARIČ, N.: Literarne zgodbe iz svetovne književnosti (literarna teorija)
BEZLAJ, B.: Nesebičen dogodek (mejne znanosti)
BLANCHARD, K. H.: Skrivnost : kaj vedo in počnejo odlični vodje (management)
BOWEN, A.: Kaligrafija : [tehnike , pribor in vzorci za učenje] (splošno)
BROWN, C.: Joga (alternativna medicina)
CASSON, H. N.: Umetnost govora (literarna teorija)
CATHCART, T.: Aristotel in svinjka se gresta politiko : kako razumeti politične
dvoumnosti s pomočjo filozofije in šal (filozofija)
!CHATWIN, B.: V Patagoniji*(potopisi)
!CHIN, A.: Barve in teksture : 180 idej za polepšanje vašega doma* (uporabna
umetnost)
CICERO, M. T.: In Catilinam orationes IV : Štirje govori proti Katilini (literarna
teorija)
CIRMAN, B.: Ples vetra in morja (potopis)
COOPER, D.: Nova svetloba vstajenja : kozmični vodnik na poti vstajenja (mejne znanosti)
!DAVIS, R. D.: Dar disleksije : zakaj nekateri pametni ljudje ne znajo brati in
kako se tega lahko naučijo* (pedagogika)
DYER, A.: Misija na Luno (tehnika)
EPSTEIN, J.: Založniške zgodbe : založniška preteklost, sedanjost in prihodnost management)
FERBEŽER, I.: Samopodoba mlajših nadarjenih otrok (psihologija)
FINLEY, G.. Skrivnost osvobajanja : ali želite živeti svobodno, mirno in srečno
življenje? (psihologija);
GARIFF, D.: Najvplivnejši slikarji sveta in umetniki, ki so ustvarjali po njihovem navdihu (slikarstvo)
GLOBALNA finančna kriza in eko strategije podjetij : dopolnjevanje ali nasprotovanje (gospodarstvo)
GRABNAR, B.: Zgodovina retorike (literarna teorija)
!GRADNJA z lesom – izziv in priložnost za Slovenijo* (industrijske obrti)
GROM, B.: Bogdan Grom : oprema sakralnih objektov v Ameriki (kiparstvo)
!HEINEMAN, M.: Ko zaigraš še zadnjo srajco : napotki za odvisne od iger na
srečo in njihove svojce* (medicina)
HICKS, E.: Osupljiva moč čustev : naj vas vodijo občutki (psihologija)
HIGHSMITH, P.: Kako napisati psihološko kriminalko : snovanje in pisanje literature s suspenzom
HYGINUS, G. J.: Bajke (verstvo)
IYER, P.: Video noč v Katmanduju in druga poročila z ne tako daljnega Vzhoda
(potopisi)
!JULL, J.: Družinske vrednote : [življenje s partnerjem in otroki]* (etika)
JUUL, J.: To sem jaz! Kdo si pa ti? : o bližini, spoštovanju in mejah med odraslimi in otroki (pedagogika)
JUVANEC, B.: Arhitektura Slovenije. 1, Vernakularna arhitekutura, alpski del
(arhitektura, urbanizem)
!KAVČIČ, S.: Preživele smo in spominjamo se : slovenske jetnice v ženskem
koncentracijskem taborišču Ravensbrück* (NOB)
KEONG, Y. K.: Vsi smo ustvarjalni : naj vaš ustvarjalnost zacveti! (psihologija)
KIEŚLOWSKI, K.: Kieslowski o Kieslowskem (biografije)
!KING, M.: Avtobiografija* (biografije)
KLEPEC, P.: Kapitalizem in perverzija. 1, Dobičkonosne strasti (filozofija)
KLOBAS P., P.: Klasični skladatelji (glasba)
KOBE, Z.: Tri študije o Kantovi praktični filozofiji (filozofija)
!KOMELJ, M.: Slovenski slikarji, kiparji in arhitekti akademiki* (slikarstvo)
KOMELJ, M.: Svetniki : slikarstvo XVIII. stoletja na Slovenskem (slikarstvo)
KRESAL B., P.: Narava zdravi s hrano : dieta s hladno stiskanim oljem in veliko zelenjave (zdrava prehrana)
LAPLANCHE, J.: Seksualnost in enigma (psihologija)
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LAZAR, J.: Domino Sedmica : sistemska administracija Domino (računalništvo)
!LEZANO, D.: Biblija digitalne fotografije : popolni vodnik za fotografe 21. stoletja* (fotografija)
LOREAU, D.: Umetnost preprostosti (etika)
MAČEK, J.: Gozdna fitopatologija (kmetijstvo)
MALIK, F. F.: Voditi, uspeti, živeti : pravilno in dobro vodenje za pretvarjanje
znanja v dosežke : klasika literature o menedžmentu (management)
MARKAČ, N.: Zlorabljen otrok v sistemu države (pravo)
MIHEVC, B.: Ključ je v naših rokah : študentska gibanja za univerzo in boljši
študij (pedagogika)
MORRIS, D.: Otrok : osupljiva zgodba prvih dveh let življenja (nosečnost, nega
dojenčka)
!NA poti k energetsko trajnostni regiji : priročnik za trajnostno oskrbo regij z
energijo* (tehnika)
NAJBOLJŠE zgodbe s slovenskih gradov (etnologija)
NAROČNICKA, N.: Velike vojne 20. stoletja : za kaj in s kom smo se borili
(svetovna zgodovina)
NOVAK-P., I.: Izkušnja in pripoved : razprave o slovenski prozi (literarna teorija)
OBERBEIL, K.: Kombiniranje hrane za zdravo življenje : preprostejše, hitrejše,
učinkovitejše (zdrava prehrana)
PAGEAUX, D.-H.: Imagološke razprave (literarna teorija)
PAPUGA, P.: Naša prehrana, odsev nas samih : vodnik do zdrave in uravnotežene prehrane (zdrava prehrana)
PAUSCH, J.: Zadnje predavanje (etika)
PETRIČ, M.: Nelesni materiali v izdelkih lesnopredelovalne in pohištvene industrije : univerzitetni učbenik (industrijske obrti)
PLUTARCHUS: Politika in morala (filozofija)
POLLAN, M.: V obrambo hrani : manifest jedca (zdrava prehrana)
POSLEDNJE skrivnosti sveta : [najnovejša spoznanja o naravi, zgodovini, religiji in znanosti] (splošno)
PREDIN, Z.: Zgodba iz prve roke : [Zoran Predin] (biografije)

PTIČJI češnjev otok in druge afriške pravljice (etnologija)
REJEC, R.: Ustvarjajmo s fimo maso : ustvarjalni priročnik (uporabna umetnost)
RESNICA o sladkorju : za zdravo življenje z nizkim krvnim sladkorjem (zdrava
prehrana)
ROBAR-D., F.: Resničnost in resnica v dokumentarnem filmu : razvoj in dosežki neumišljenega filma v svetu in doma (film)
ROBNIK, S.: (Ne)razumljeni ne?! : spolno nadlegovanje in nadlegovanje zaradi
spola na delovnem mestu (pravo)
SAGAN, C.: Svet demonov : znanost kot luč v temi (splošno)
SAPAČ, I.: Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knj. 1, Zgornja Vipavska dolina
(arhitektura, urbanizem)
SCHAEFER, C.: Babice svetujejo svetu : starešinke ponujajo svoje videnje rešitve našega planeta (mejne znanosti)
SITAR, I.: Dnevnik Ane Tank : ljubezenska zgodba z okusom heroina (grafika)
SKRBIMO za svoje telo : zdravi in vitalni do poznih let (medicina)
STREET-P., J.: Življenje je za pop***it prekratko (psihologija)
STRUTHERS, J.: Hiromantika : popolni vodnik o umetnosti branja z dlani (mejne znanosti)
SUNDERLAND, M.: Znanost o vzgoji : praktični nasveti o spanju, joku, igri in
ustvarjanju čustvenega ravnovesja za vse življenje (pedagogika)
!ŠAVLI, J.: Zlati cvet : bajeslovje Slovencev : duhovna dediščina Karantanije*
(etnologija)
WAGNER, M.: Moj porodni načrt : popolni vodnik za varen in izpopolnjujoč
porod (nosečnost, nega dojenčka)
WATTS, A.: Dao : pot vode (verstvo)
WILLIAMS, P.: Sobne rastline : najlepše lončnice za vsak dom (vrtnarstvo)
ZELAND, V.: Transurfing realnosti. Stopnja 2, Šelestenje (psihologija)
!ZUPANČIČ, Z.: Mali vedež retorike* (literarna teorija)
Še posebej priporočamo knjige z oznako * !
Maja Gregorič

Veterinarska postaja Vrhnika, d.o.o.
Pot v Močilnik 17, tel.:01/7502552, 7502553
Cepljenje psov
Lastnike in imetnike psov obveščamo, da bomo opravljali obvezno cepljenje psov proti steklini za leto 2009 na območju občine Logatec po naslednjem razporedu
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TOREK : 24.3.2009
Od
Od
Od
Od
Od
Od

9.00
11.00
12.00
12.30
14.00
15.30

do
do
do
do
do
do

10.30
11.30
12.15
13.00
15.00
16.30

na dvorišču občine Logatec
pri Kermavnarju v Grčarevcu
na križišču v Jakovici
pred trgovino v Lazah
pri gostilni Turk v Hotedršici
ponovno pred občino v Logatcu
SREDA: 25.3.2009

Od
Od
Od
Od
Od
Od

9.00
9.45
10.40
11.30
12.30
13.45

do
do
do
do
do
do

9.30
10.15
11.00
12.00
13.30
14.00

pri zadružnem domu na Tratah
pri Kovaču v Rovtarskih Žibršah
pri zbiralnici mleka na Petkovcu
pri šoli na Vrhu Sv.Treh Kraljev
pri gostilni Rezka v Rovtah
pri gostilni v Cestah

SOBOTA: 28.3.2009
Od 8.30 do 10.30 z a zamudnike cele občine Logatec na dvorišču občine
Logatec
Cepljenje je obvezno za vse pse, starejše od treh mesecev. Psa naj na mesto
cepljenje pripelje odrasla oseba. S seboj morate obvezno prinesti Knjižico o cepljenju, ki ste jo dobili ob lanskem cepljenju in EMŠO lastnika psa.
Možno je tudi cepljenje na Veterinarski postaji na Vrhniki,
Pot v Močilnik 17, vsak dan od 7.00 do 9.00 in od 17.00 do
18.00. ure.
Cena cepljenja: 34,89 €
Po dogovoru opravimo cepljenje tudi na domu (informacije: 041
642 252 / 041 632 851 &031 793 248). – Cena: 50 €

ČETRTEK: 26.3.2009
Od
Od
Od
Od

8.30 do 10.00
10.15 do 10.45
11.15 do 11.30
11.45 do 12.00

pri zadružnem domu v Gor. Logatcu
Kalce na avtobusni postaji
pri gasilskem domu v Logaških žibršah
pri Rečanu v Logaških žibršah

Dr.vet.med. Andrej Brus,
vodja postaje

