U r a d n e
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Na podlagi sprejetega Odloka o prora�unu Ob�ine Logatec za leto 2008 (Logaške novice, št.
12/07), Pravilnika o dodeljevanju prora�unskih sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v ob�ini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/07), na podlagi mnenja Ministrstva za
finance o shemi »de minimis« pomo�i »Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v ob�ini
Logatec« (št. priglasitve: M002-5874661-2007), z dne 12.06.2007, Ob�ina Logatec v sodelovanju z
NLB d.d., Podružnica Vi�-Notranjska, Poslovalnica Logatec, Tržaška 19 a, 1370 Logatec objavlja

JAVNI

RAZPIS

za podelitev dolgoro�nih kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v ob�ini Logatec za leto 2008
I.

PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa so sredstva ob�inskega prora�una namenjena za subvencioniranje obrestne
mere za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v ob�ini Logatec za leto 2008, ki se
dodeljujejo po pravilu o dodeljevanju državnih pomo�i »de minimis«, skladno z Uredbo Komisije
(ES) št. 1998/06.
OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v Odloku o prora�unu Ob�ine Logatec za leto 2008 (Logaške novice, št.
12/07) v skupni višini 25.000,00 EUR, na prora�unski postavki 14005 Subvencioniranje programov
privatnim podjetjem in zasebnikom.
Skupni znesek razpisanih dolgoro�nih kreditov s subvencionirano obrestno mero za leto 2008 je
217.300,00 EUR.
Maksimalna višina odobrenega kredita posameznemu vlagatelju je 55 % predra�unske vrednosti
investicije oziroma najve� 42.000,00 EUR. Vlagatelj mora imeti med viri financiranja zagotovljenih
najmanj 25 % lastnih sredstev.
III.

NAMEN KREDITIRANJA

Subvencioniranje obrestne mere je namenjeno namenskim kreditom enotam malega
gospodarstva, ki bodo na ta na�in pridobljena sredstva vložila v razvoj in razširitev poslovanja
oziroma dejavnosti in sicer:
- nakup zemljiš�a za gradnjo poslovnih prostorov, vezano na novo investicijo na obmo�ju
ob�ine Logatec;
- investicije v komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljiš�a;
- nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov;
- nakup strojev in opreme;
- odpiranje novih delovnih mest;
- nakup patentov, licenc, izumov, tehni�nih izboljšav ter blagovnih znamk.
IV.

PREDNOSTNI NAMEN KREDITIRANJA

Razpisani dolgoro�ni krediti se bodo prednostno dodelili vlagateljem, ki poleg splošnih ban�nih
pogojev pooblaš�ene banke v �im ve�ji meri izpolnjujejo še naslednje pogoje:
- vlagajo v dejavnost, ki je prednostna v programu ob�ine (deficitarna dejavnost),
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dopolnjujejo proizvodne programe ostalega gospodarstva,
zagotavljajo nova delovna mesta,
ustanavljajo obrate, podružnice in proizvodne enote z visoko stopnjo inovativnosti in z
uvajanjem sodobnih tehnologij,
vlagajo v razvoj obrtnih ter gostinskih storitev,
vlagajo v dejavnost oziroma programe, ki so energetsko var�ni in ne onesnažujejo okolja,
vlagajo v dvig kvalitete proizvodov in storitev,
zagotavljajo visoko stopnjo donosnosti,
vlagajo v povezovanje ali internacionalizacijo podjetij,
vlagajo v strokovno izobraževanje in usposabljanje,
vlagajo v promocijo izdelkov in storitev,
prvi� zaprošajo za kredit in izpolnjujejo predhodne pogoje.

V kolikor bo na razpis prispelo ve� vlog kot je znesek razpisanih dolgoro�nih kreditov, se
bodo sredstva vlagateljem dodelila glede na vrstni red prispetja vlog – do porabe sredstev.
Prednost pri izboru bodo imeli vlagatelji, ki prvi� zaprošajo za dolgoro�ni kredit s
subvencionirano obrestno mero.
V.

UPRAVI�ENCI

Upravi�enci za dodelitev razpisanih dolgoro�nih kreditov so:
- gospodarske družbe, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, razvrš�ajo na majhne
družbe,
- fizi�ne osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika.
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Sedež upravi�enca ali kraj investicije morata biti na obmo�ju ob�ine Logatec.
VI.

KREDITNA DOBA

Doba vra�anja dodeljenih dolgoro�nih kreditov je 5 let.
VII.

VIŠINA OBRESTNE MERE

Ob�ina Logatec subvencionira celotno obrestno mero.
VIII.

STROŠKI ODOBRITVE KREDITA

Stroški odobritve kredita znašajo 0,28% od zneska odobrenega kredita oz. minimalno 125,19 EUR,
enkratno.
IX.

ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NA�IN PREDLOŽITVE

Rok za prijavo na javni razpis je od 31.03.2008 do 05.05.2008.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem razpisnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu
zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana.
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporo�eno pošiljko na naslov: Ob�ina Logatec,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec ali osebno v sprejemno informacijski pisarni ob�ine od 31.03.2008
do vklju�no 05.05.2008 (velja datum poštnega žiga).
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Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti ter ustrezno ozna�ena. Na sprednji strani kuverte mora biti
izpisano:
»NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS – SUBVENCIONIRANJE OBRESTI 2008«
Na hrbtni strani kuverte morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Kopijo vloge z obveznimi prilogami za banko morajo vlagatelji posredovati tudi na banko na naslov:
NLB d.d., Podružnica Vi�-Notranjska, Poslovalnica Logatec, Tržaška 19 a, 1370 Logatec.
X.

OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

Vloge prispele na razpis odpira in obravnava Odbor za spodbujanje razvoja malega gospodarstva
(v nadaljevanju: odbor). �e odbor ugotovi, da je vloga nepopolna, ob�inski urad na predlog odbora
pozove vlagatelja, da vlogo v roku 8 dni dopolni. �e vlagatelj vloge v roku ne dopolni, se vloga s
sklepom kot nepopolna zavrže.

Vlagatelj mora skleniti kreditno pogodbo z izbrano banko najkasneje v roku 3 mesecev od prejema
sklepa o subvencioniranju obrestne mere.
XI.
KRAJ IN �AS,
DOKUMENTACIJO

KJER

LAHKO

ZAINTERESIRANI

DVIGNEJO

RAZPISNO

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta od dneva objave v Logaških novicah do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Ob�ine Logatec: http://www.obcina-logatec.com/ ali pa
v sprejemno informacijski pisarni Ob�ine Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec – I. nadstropje,
vsak dan v poslovnem �asu, do izteka prijave na razpis.
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Ob�ini Logatec pri ga. Mateji �UK, telefon
01 / 759 06 36 in na NLB d.d., Podružnica Vi�-Notranjska, Poslovalnica Logatec, Tržaška 19 a,
1370 Logatec pri ga. Mariji CIGALE, telefon 01 / 750 89 21 ali pri ga. Martini VADNJAL , telefon 01
/ 750 89 22.
Številka: 430-13/2008-1
Datum: 10.03.2008

ŽUPAN
OB�INE LOGATEC
Janez NAGODE l.r.
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Odbor pripravi predlog o dodelitvi sredstev ter dolo�i višino sredstev za posameznega vlagatelja.
Na osnovi predloga odbora o dodelitvi sredstev, bo ob�inski urad zaprosil Ministrstvo za finance za
posredovanje podatkov o dodeljeni »de minimis« pomo�i za izbrane vlagatelje. V osmih dneh po
prejemu obvestila s strani Ministrstva za finance o dodeljeni »de minimis« pomo�i, bo ob�inski
urad na osnovi predloga odbora o dodelitvi sredstev izdal sklep o subvencioniranju obrestne mere.
Sklep o subvencioniranju obrestne mere, bo ob�inski urad posredoval tudi izbrani banki.
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Na podlagi 12.–15. �lena Odloka o priznanjih Ob�ine Logatec in o priznanjih župana ob�ine Logatec (LN, 4/01)
Komisija za priznanja ob�inskega sveta Ob�ine Logatec objavlja

R A Z P I S
za podelitev priznanj Ob�ine Logatec
za leto 2008
Ob�ina Logatec bo ob ob�inskem prazniku na slavnostni seji ob�inskega sveta na predlog Komisije za priznanja
podelila priznanja po Odloku o priznanjih Ob�ine Logatec in o priznanjih župana Ob�ine Logatec.
Priznanje �astni ob�an Ob�ine Logatec se podeljuje posamezniku za izredno pomembne dosežke na ekonomskem,
znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno izobraževalnem, športnem, humanitarnem ali drugem podro�ju, s �imer
je posameznik izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju ob�ine Logatec doma ali v svetu.
Priznanje �astni ob�an 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 ob�anov, društva, pravne osebe oziroma organizacije.
Listina Ob�ine Logatec se podeljuje za posebne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje
ustvarjalno delo na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehni�nem, kulturnem ali drugem podro�ju ustvarjalnosti in
dela, ki ima poseben pomen za razvoj in napredek ob�ine Logatec.
Listino Ob�ine Logatec lahko prejmejo posamezniki, skupine ob�anov, društva, vse pravne osebe oziroma
organizacije.
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Pobudniki za podelitev nagrad so lahko ob�ani ob�ine Logatec, skupine ob�anov, stranke, župan, krajevne skupnosti,
podjetja in druge organizacije ter skupnosti.
Predlog za priznanja ob�ine mora vsebovati:
�
�
�
�
�

podatke o predlagatelju,
vrsto predlaganega priznanja ob�ine,
podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
obrazložitev predloga,
dokumente, ki potrjujejo dejstva iz obrazložitve.

Rok za prijavo predlogov je do 15. 05. 2008, do 10. ure, v vložiš�u Ob�ine Logatec ali s priporo�eno pošto, vklju�no z
datumom 15. 05. 2008. Predlogi morajo biti podani na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija se lahko zahteva na vložiš�u Ob�ine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec. �e želite prejeti
dokumentacijo po e-pošti, pošljite vlogo na naslov: obcina.logatec@logatec.si.
Predlogi naj bodo poslani na naslov: Ob�ina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, v zaprtih ovojnicah z oznako
»Razpis – priznanja Ob�ine Logatec – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv oz. ime
predlagatelja, njegov sedež in poštni naslov.

KOMISIJA ZA PRIZNANJA
PREDSEDNICA

Janja Nagode l.r.

Štev.: 094-2/2008-1
Datum: 05.03.2008
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VETERINARSKA POSTAJA
VRHNIKA d.o.o.
Pot v Mo�ilnik 17
Tel.:01/7502552, 7502553

CEPLJENJE PSOV
Lastnike in imetnike psov obveš�amo, da bomo izvajali obvezno cepljenje psov proti steklini za leto
2008 na obmo�ju ob�ine LOGATEC po naslednjem razporedu:

SREDA: 26. 3. 2008
Od 9.00 do 9.30
Od 9.45 do 10.15
Od 10.40 do 11.00
Od 11.30 do 12.00
Od 12.30 do 13.30
Od 13.45 do 14.00

pri zadružnem domu na Tratah
pri Kova�u v Rovtarskih Žibršah
pri zbiralnici mleka na Petkovcu
pri šoli na Vrhu Sv.treh kraljev
pri gostilni Rezka v Rovtah
pri gostilni v Cestah

�ETRTEK: 27. 3. 2008
Od 8.30 do 10.00 pri zadružnem domu v Gor. Logatcu
Od 10.15 do 10.45 Kalce na avtobusni postaji
Od 11.15 do 11.30 pri gasilskem domu v Logaških žibršah
Od 11.45 do 12.00 pri Re�anu v Logaških žibršah
SOBOTA: 29. 3. 2007
Od 8.30 do 10.30
za zamudnike cele ob�ine Logatec na dvoriš�u ob�ine Logatec.
Cepljenje je obvezno za vse pse starejše od treh mesecev. Psa naj na mesto cepljenja pripelje
odrasla oseba. S seboj morate obvezno prinesti Knjižico o cepljenju, ki ste jo dobili ob lanskem
cepljenju in EMŠO lastnika psa.
Možno pa je tudi cepljenje na veterinarski postaji na Vrhniki, Pot v Mo�ilnik 17, vsak
dan od 7.00 do 9.00 in od 17.00 do 18.00.
CENA CEPLJENJA : 33,85 €
PO DOGOVORU JE MOŽNO TUDI CEPLJENJE PSOV NA DOMU (informacije: 041 642
252 � 041 632 851); cena cepljenja na domu 50 €
Brus Andrej, dr.vet.med.,
vodja postaje
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TOREK : 25. 3. 2008
Od 9.00 do 10.30 na dvoriš�u ob�ine Logatec
Od 11.00 do 11.30 pri Krmavnarju v Gr�arevcu
Od 12.00 do 12.15 na križiš�u v Jakovici
Od 12.30 do 13.00 pred trgovino v Lazah
Od 14.00 do 15.00 pri gostilni Turk v Hotedršici
Od 15.30 do 16.30 ponovno pred ob�ino v Logatcu

U r a d n e
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Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Obmo�na izpostava Logatec,
Notranjska cesta 14, 1370 Logatec, Slovenija, tel.:+ 386 1 759 17 40
e-pošta: oi.logatec@jskd.si, oi.logatec@kabelnet.net

razpisuje

NATE�AJ ZA
EX-LIBRIS
Nate�aj je namenjen u�encem in u�enkam OŠ Logatec (od 7. do 9. razreda)
Namen nate�aja: Izpostava Logatec v sodelovanju s Knjižnico Logatec in Galerijo
Laze ob svetovnem dnevu literature (2. aprila) pripravlja razstavo ex-librisov. Zato vabi
mlade in njihove mentorje, da se nam pridružijo pri tem projektu in spodbudijo svoje
u�ence, da izrazijo svojo kreativnost na podro�ju grafike.

Motivi, ki so primerni za ex-libris. Izbiro prepuš�amo domišljiji in kreativnosti avtorjev.
Tehnika:
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Dovoljene so vse grafi�ne tehnike, primerne za ex-libris (npr. linorez,
lesorez in suha igla, jedkanica in druge tehnike, primerne za uporabo v šoli).

Format: dolo�en za malo grafiko – velikost matrice ne sme presegati 10 x 10 cm.
V poštev pridejo grafike, izdelane v šolskem letu 2007/2008.
Vsaka mentorica lahko pošlje do 15 izbranih del iz posamezne starostne skupine.
Prispevki morajo biti na zadnji strani opremljeni z naslednjimi, �itljivo
napisanimi podatki:
IME IN PRIIMEK AVTORJA
RAZRED IN STAROST
NASLOV LIKOVNEGA DELA
LIKOVNA TEHNIKA
NASLOV ŠOLE
MENTOR, TELEFONSKA ŠTEVILKA, ELEKTRONSKI NASLOV
Rok za oddajo del je ponedeljek 10. marec 2008.

Dela pošljite ali osebno prinesite na naslov: JSKD, OBMO�NA IZPOSTAVA LOGATEC,
Notranjska c. 14, 1370 LOGATEC

Tri�lanska komisija bo izbrala dela za razstavo. Avtorji najboljših del pa bodo na
odprtju razstave ex-librisov 2. aprila 2008, prejeli priznanja in nagrade.
Dodatne informacije v zvezi z nate�ajem
lahko dobite po telefonu (01) 759 17 40 ali 031 867 974 – ga. Tanja-Pina Škufca.

Tanja-Pina Škufca
Vodja Obmo�ne izpostave Logatec
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V Knjižnici je zmeraj kaj novega
Slovensko leposlovje
FIDLER, A.: Trst : ljubezensko-politični triler (kriminalni
r.); KARLIN, A. M.: Moji zgubljeni topoli : spomini na
drugo svetovno vojno (spomini); KORANTER, S.: Sladek
strup (kriminalni r.); KRAJNC, M.: Edvard (družbeni
r.); LESKOVEC, J.: Novo življenje (biografski r.);
MAKAROVIČ, S.: Prekleti kadilci (humor, satira)*;
SMOLNIKAR, B.: Najbolj zlata dépuška pripovedka o
ihanski ruralki(kratka proza); SMOLNIKAR, B.: Spuščena
zanka (družbeni r.); ŠIROVNIK, A.: Tašča (družbeni r.);
VOGRIČ, M.: Tek po zunanjem krogu / 3 (družbeni r.)
VRTAČNIK, K.: Super mami z napako : [literarna nanizanka]
(kratka proza)

Tuje leposlovje
ACHEBE, C.: Razpad (družbeni r.); ANDONOVSKI, V.: Azbuka za neposlušne (družbeni r.); BENNET, A.: Nenavadna
bralka (družbeni r.); BUKOWSKI, C.: Zapiski starega pokvarjenca (družbeni r.); CHOPIN, K.: Prebujenje (družbeni
r.)*
DORCEY, M.: Hrup iz lope (družbeni r.); DUSTAN, G.: Močnejše od mene (družbeni r.); FISCER, E.: Aimeé & jaguar :
ljubezenska zgodba, Berlin, 1943 (družbeni r.); GENAZINO, W.: Ljubezenski preplah (družbeni r.); IVANOV, A.: Geograf
je zapil globus (družbeni r.); JORGE, L.: Dolina strasti (družbeni r.); KEHLMANN, D.: Izmera sveta (družbeni r.);
MANSELL, J.: Pravi zame (družbeni r.); MCCALL S., A.: Modri čevlji in sreča (družbeni r.)*; MESSNER, R.: Jeti :
resničnost in legenda (spomini)*; ÖZKAN, S.: Izgubljena vrtnica; SLAPOVSKIJ, A.: Prvi in drugi prihod; STRUBEL,
A. R.: Tupoljev 134* (družbeni r.); TOLSTOJ, A. N.: Izpoved* (spomini)*; TOOLE, J. K.: Zarota bebcev (družbeni
r.); TROUNG, M.: Knjiga soli (družbeni r.); VONNEGUT, K.: Mati noč (družbeni r.)*; WILLIAMS, P.: Njami mami
(družbeni r.; ZAIMOGLU, F.: Leyla (družbeni r.)*
Strokovna literatura
ADORNO, T. W.: Minima moralia : reﬂeksije iz poškodovanega življenja; ALBERTI, L. B.: O arhitekturi (arhitektura,
ubanizem); BABIČ, B.: Mala dežela vélike diskriminacije (pravo); BRATOŽ, R.: Rimska zgodovina. Del 1, Od
začetkov do nastopa cesarja Dioklecijana (zgodovina)*; BREZOVŠEK, M.: Demokratična uprava in tajnost podatkov
(javna uprava); BRIZENDINE, L.: Ženski možgani (medicina); BUFON, M.: Osnove politične geograﬁje (geograﬁja);
COLCLOUGH, B.: Ne kaj ješ - kaj te žene, da ješ! : umetnost vojskovanja s prehransko motenostjo (zdrava
prehrana)*; CRAMM, D. von: Praznične dobrote : več kot 300 receptov, ki bodo gotovo uspeli (kuharice)*;
DESCARTES, R.: Razprava o metodi : za pravilno vodenje razuma in iskanje resnice v znanostih (ﬁlozoﬁja);
DOVNIKOVIĆ, B.: Šola risanega ﬁlma (ﬁlm); DRŽAVLJANSTVO brez meje (pravo); FERRUCC, P.: Moč prijaznosti
: nepričakovane prednosti sočutnega življenja (psihologija); FINK-H., D.: Lobiranje in njegova regulacija; GLASSER,
W.: Kako vzpostaviti učinkovit nadzor nad svojim življenjem : teorija nadzora (psihologija)*; GLIPTOTEKA :
razvojna možnost kiparstva v Ljubljani (kiparstvo); GRDENIĆ, D.: Zgodovina kemije (kemija); GREINER, K.: Zelšča od
A do Ž : najboljše rešitve za vaš vrtni raj : mnogostranske ideje ... (vrtnarstvo); GROŠELJ, K.: Slovenija v svetu mirovnih
operacij (vojne znanosti); HUBBARD, L.: Samoanaliza : lahko razumljiv priročnik s testi in tehnikami za samopoč na
podlagi odkritij dianetike (alternativna medicina); IZBRANA poglavja iz viktimologije. 1, Mala čitanka viktimologije za
varstvoslovce (pravo); JUDT, T.: Povojna Evropa : 1945-2005 (zgodovina); KOBAL, M.: Psihopatologija za varnostno
in pravno področje (medicina); KONČNIK, D.: Grenlandija – svet zase (potopisi); KOŠMRLJ P., T.: Oblikovanje
dokumentov ... (management); KRAŠKI pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest (geologija, meteorologija);
KRAŠOVEC, J.: Svetopisemska lastna imena : fonetika, etimologija, ... (krščanstvo); KRIŠELJ G., U.: Kdo se boji dr.
Ruglja? (alternativna medicina)*;
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Poezija
GOMBAČ, B.: Sonce in sinkope : urbane balade;
JOVANOVIĆ, K. M.: Zgiban prek Mure.
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LEVINE, R.: Sposobnost prepričevanja : kako nas kupujejo in prodajajo*; LLOYD, G. E. R.: Grška znanost
po Aristotelovem času; MOČNIK, R.: Veselje v geldanju (sociologija); NOVI veliki leksikon živali (živalstvo);
PLUTARCHUS: Morala za vsakdanjo rabo (etika); PREMRL, B.: Turni, teri, lajblci, preslice : zgodbe zvonikov s
Krasa in okolice (arhitektura, urbanizem); PRENTISS, C.: Zen in umetnost doživljanja sreče; PULKO, B.: Obrazi sveta
(fotograﬁja)*; RAZVOJ slovenskega strokovnega jezika (jezikoslovje); REICHENBERG, M.: Klasična glasba v ﬁlmu
(ﬁlm)*; REPETITORIJ in praktikum za kazensko materialno pravo (pravo); SARADANANDA, S.: Jogijska kuharica
: vegetarijanska prehrana za telo in duha ... (kuharice); ŠIRCA, A. A.: Teopoetika : študije o krščanskem mističnem
pesništvu (krščanstvo); ŠVENT, R.: Slovenski begunci v Avstriji : 1945 -1950 (sociologija); TITAN, Š.: Potovanje duše
(mejne znanosti); VIDENJA pokrajine : naravni in namišljeni prostori v slovenskem ljudskem izročilu* (ljudsko
slovstvo)*; VIRANT, J.: Načrtovanje nanoračunalniških struktrur : uvod v nanoračunalniško logiko (računalništvo);
ZGODNJE učenje in poučevanje / 1 in 2 (pedagogika); ZLOKOVIĆ, J.: Zaprte oči ne vidijo zla : trpinčenje, zanemarjenje
in spolna zloraba otrok – odgovornost družine, družbe in šole (pravo).
Priporočamo!*
Maja Gregorič

Napovednik prireditev
Torek, 18. marec, ob 18. uri, Velika dvorana Narodnega doma Logatec
OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMA 3. predstava IGRAČE IMAJO NAJRAJE OTROKE (vstopnice bodo na
voljo uro pred predstavo na blagajni Narodnega doma)
Gostuje: OŠ Tabor, Logatec.
Org. in info: Občina Logatec, 01/ 7590-633, renata.gutnik@logatec.si
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Torek, 18. marec, ob 19. uri, Dvorana Glasbene šole Logatec
7. NASTOP UČENCEV GŠ LOGATEC 2007/2008
Org. in info: Glasbena šola Logatec, 01/7590 730
Četrtek, 20. in petek, 21. marec, dopoldne, Velika dvorana Narodnega doma Logatec
8. GLEDALIŠKO LUTKOVNI MARATON (Območno srečanje otroških gledaliških in lutkovnih skupin).
Org in info: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Logatec, Tanja-Pina Škufca, vodja območne
izpostave, 01 / 759 17 40, oi.logatec@kabelnet.net, WWW: www.jskd.si
Petek, 28. marec, ob 19. uri, Dvorana “Stare šole” v Rovtah
3. NASTOP UČENCEV DISLOCIRANIH ODDELKOV GŠ LOGATEC 2007/2008
Org. in info: Glasbena šola Logatec, 01/7590 730
Petek, 28. marec, ob 19. uri, Dvorana KS Tabor, Logatec
PESEM BREZ MEJA – Koncert OPZ OŠ Tabor z zborovodjo Zdravkom Novakom.
OPZ bo izvedel skladbe slovenskih in evropskih skladateljev.
Org in info: OŠ in KD Tabor, 040 649 468, bojana.levinger@guest.arnes.si
Sobota, 29. marec, ob 11. uri, OŠ Rovte, Dom krajanov Rovte
ZA ČISTE ROVTE SKRBIMO MI, SAJ SMO EKOŠOLARJI – Predstavitev delovanja ekošole širši javnosti in
podpis ekolistine.
Organizator: OŠ Rovte in KD Žarek, 051 415 434, Aleksandra Stefanovska, aleksandra.stefanovska@guest.arnes.si
V programu lahko pride do spremembe. Novosti bodo sproti objavljene na spletnih straneh občine Logatec www.obcina-logatec.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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