POKROVITELJSTVO ŽUPANA 2018
Vlagatelj
Slovenska filantropija ‐ Združenje za
promocijo prostovoljstva
fizična oseba

Aikido klub Logatec
Kolesarsko društvo Rog
Planinsko društvo Logatec
Triatlon klub Logatec
Balinarsko društvo Logatec
Društvo Univerza za tretje življenjsko
obdobje Logatec
CIRIUS Vipava
Kulturno društvo Novi oder
Kulturno športno društvo Trate
Reševalni pas ‐ Zavod za izobraževanje
in varnost v prometu Logatec
Župnijski urad Rovte
Twirlin klub logaških mažoret
Združenje za vrednote slovenske
osamosvojitve
Smučarski klub Logatec
RAZDELJENO

Dogodek
Povračilo stroškov organizacije okrogle mize o aktualnih problemih beguncev
in multikulturalno kuhinjo v okviru katere bodo prosilci za azil in begunci
predstavili jedi iz svojih krajev, v Logatcu, 20. 6. 2018
Povračilo stroškov udeležbe na svetovnem zimskem triatlonu Winter triathlon
World Championship 2018, Sheile Gradiste, Romunija, 26.‐28. januar 2018

Odobrena sredstva
100,00 €

Povračilo stroškov organizacije mednarodnega aikido seminarja v Logatcu, 12.‐
13. 5. 2018
Povračilo nekaterih stroškov izvedbe kolesarskega maratona Franja BTC CITY
2018, ki ima traso skozi Logatec, 8. 6. 2018
Povračilo stroškov postavitve strehe nad mizo in klopmi, na razgledni točki,
na Srnjaku
Povračilo stroškov izvedbe dogodka ‐ Duatlon Logatec, Slovenski pokal
triatlonske zveze Slovenije
Povračilo stroškov organizacije državnega prvenstva z mednarodnim
turnirjem Vebrov memorial, v Logatcu, septembra 2018
Povračilo nekaterih stroškov organizacije delavnice ustvarjanja pletenin za
člane in nečlane društva, postavitev razstave pletenin in tekstov o
ozaveščanju preventive pri raku dojke, oktober 2018
Povračilo stroškov udeležbe občanke na športnem tekmovanju oseb z
motnjami v duševnem razvoju
Povračilo nekaterih stroškov organizacije prireditve Japonsko popoldne v
Logatcu, 30. 9. 2018
Povračilo nekaterih stroškov izvedbe slavnostne akademije ob 30. letnici
kmečkega praznika
povračilo stroškov izvedbe programa izobraževanja in izboljšanja varnosti v
prometu na avtocestah na celotnem območju Republike Slovenije – Reševalni
pas.
Povračilo nekaterih stroškov ponatisa knjige msgr. Janeza Hladnika od
Triglava do Andov
Izvedba novoletne prireditve ‐ predstavitev mažoretne in twirling dejavnosti,
8. 12. 2018
Izvedba 5. spominskega pohoda in maše v spomin na padla vojaka slovenske
osamosvojitvene vojne ‐ Miroslava Moljka in Zvoneta Žaklja, 14. julij 2018,
Cesarski vrh
Organizacija in izvedba smučarske tekme na Soriški planini, 4. marec 2018
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