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Območna izpostava Logatec 

Tanja-Pina Škufca 

Uvod 

Območna izpostava Logatec pokriva ljubiteljsko kulturno dejavnost v občini Logatec.  
Naša izpostava ima za izhodiščno poslanstvo spodbujanje društvene dejavnosti, podpiranje ustvarjalnih 
posameznikov in predvsem širjenje ljubiteljske kulture ter zviševanje ravni tovrstne ustvarjalnosti.  
 
Poleg organizacijske funkcije je delo izpostave posvečeno tudi svetovalnemu in koordinacijskemu delovanju. 
Predvsem je izpostava gonilna sila dejavnosti na celotnem področju organiziranja in ustvarjanja kulturnega 
življenja. Društvom in vsem zainteresiranim strokovno in profesionalno pomaga ter hkrati sodeluje pri 
organiziranem izobraževanju, pripravi delavnic, seminarjev itd. 

Ocena stanja 

V letu 2014 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja 
kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti.  
Po ustaljenem vzorcu je sodelovala z Zvezo kulturnih društev, z ljubiteljskimi kulturnimi društvi, ustanovami, 
zavodi, knjižnico, šolami, vrtci, občinsko upravo, krajevnimi skupnostmi, klubom študentov, športnimi in drugimi 
društvi, podjetji in posamezniki …  
V prvi polovici leta je bil poudarek na izvedbi preglednih, strokovno spremljanih srečanj in revij ter spremljanju 
in podpori skupin in posameznikov pri uvrstitvah na regijsko in državno raven.  
V drugem polletju smo velik del pozornosti namenili izobraževanju, udeležbam skupin na regijskih in državnih 
prireditvah ter izvedbi lokalnega programa. Poseben poudarek dajemo likovni dejavnosti. Na področju 
izobraževanja je bil prav tako poudarek na likovni dejavnosti, spodbujamo pa tudi druga področja (literaturo, 
gledališče, lutke, folkloro, ples ...). Izpostava je prav tako podpirala društva pri njihovih programih z obveščanjem 
javnosti, oblikovanjem vabil ter z obveščanjem društev o razpisih in izobraževanjih, z organizacijo sestankov, s 
svetovanjem, podeljevanjem jubilejnih priznanj in z drugimi oblikami sodelovanja. 
O vseh naših dogodkih obveščamo tako lokalne medije kakor širše. Lokalni časopisi (Logaške in Notranjske novice) 
ter lokalna TV-LEP objavijo dogodke po lastni presoji. Marsikateri pomemben je tako izpuščen, kot na primer 
regijsko srečanje otroških folklornih skupin, ki ga ni bilo zaslediti v nobenem lokalnem tiskanem mediju niti na 
lokalni televiziji. Prav tako so bili zelo slabo objavljeni dogodki v organizaciji izpostave v občinskem lokalnem 
časopisu v drugi polovici leta, kjer jih večinoma ni bilo zaslediti niti v napovednikih, kaj šele v poročilih in člankih. 
Radijske hiše, predvsem Notranjski radio 94 in Radio Cerkno – oziroma Alpski val pa pravočasno oglašujejo 
programe logaške izpostave. 
Večino prireditev izvedemo v starem in dotrajanem Narodnem domu Logatec, v Galeriji Hiša sonca, kjer se le da, 
pa raje uporabimo novo Jožefovo dvorano Župnijskega doma ali pa dogodke izvedemo tudi v domu KS Tabor, v 
šolah, v knjižnici, na prostem ..., najbolj potrebujemo nov, primeren kulturni dom in s(p)odobno ter dovolj veliko 
galerijo za razstavno dejavnost. Občina je v tem letu pripravila nabor projektov z dokumentacijo, med katerimi 
je že izbrala najprimernejšega. V nadaljevanju jo čaka še pridobitev sredstev in izvedba gradnje. 



 

 

 

 

 

 

 

Izvedba rednega programa 

Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh 
področjih delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih.  
V koledarskem letu smo izvedli 48 dogodkov, 29 prireditev (3 državne, 5 regijskih, 11 območnih in 12 lokalnih 
prireditev), 12 izobraževanj (1 državno, 2 regijska, 6 območnih in 3 lokalna izobraževanja) ter omogočili 7 udeležb 
skupinam in posameznikom na območnih, regijskih ter državnih prireditvah in izobraževanjih. Najuspešnejše so 
skupine mladih na gledališkem področju, območnih srečanj se udeležujejo tudi predšolske skupine. Po kvaliteti 
izstopajo skupine: Gledališčniki OŠ Tabor in Sezuti čevelj OŠ 8 talcev Logatec. Slednja se je uvrstila tudi na državno 
srečanje, poleg nje pa še predšolska skupina MEHURČKI Vrtca kurirček Logatec.  
Med Pevkami ljudskih pesmi izstopa Ivanka Urbas, med godci ljudskih viž pa je Albin Slabe, godec v FS KTD 
Hotedršica, ki pa se v letu 2014 zaradi bolezni srečanja ni mogel udeležiti in se je poleti žal poslovil s tega sveta. 
Pri otroških in mladinskih pevskih zborih regijsko raven dosegajo: OPZ in MPZ OŠ Tabor ter MPZ KUD Adoramus.  
Izpostava je v tem letu dala poudarek literarni dejavnosti, izvedla je več dogodkov na literarnem področju, 2 
delavnici za mlade, okroglo mizo – posvet o literaturi, se vključila v teden slovenske knjige, razpisala natečaj za 
mlade pisce na temo spomina 100-letnice začetka 1. svetovne vojne in izdala zbornik. Odraslim in seniorskim 
piscem v sodelovanju s Knjižnico Logatec pripravila tematsko delavnico in literarni večer Pozdrav prek makovih 
polj, njihovi prispevki pa so objavljeni na knjižničnem portalu Kamra; 
http://www.kamra.si/Default.aspx?region=6&module=5&id=3816. 
Tudi likovna dejavnost cveti, na regijsko tematsko razstavo Rimski imperij, zrcalo sodobnega globaliziranega sveta 
se je uvrstilo kar 5 logaških avtorjev, v sodelovanju z izpostavami koordinacije osrednje Slovenije pa smo razstavo 
tudi prenesli iz Stične v Ljubljano, v galerijo Kult 3000, kjer je bila na ogled do konca decembra 2014. 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na področju 
izpostave sklada.  
Podeljuje jubilejna priznanja društvom ob njihovih obletnicah. Letos je izpostava podelila Gallusove značke 
Oktetu Pa Kolkr tolk KD Drevored ob 15. obletnici in Pevskemu društvu Logatec ob praznovanju 30. obletnice 
društva ter jubilejna priznanja Klubu logaških mažoret na njihovi novoletni prireditvi. 
Z organizacijo že 2. večdnevne umetniške tržnice ART-MARKET LOGATEC je v sodelovanju s Klubom logaških 
študentov ponovno popestrila festival mladih Logaško poletje 2014.  
Izpostava vsako leto sodeluje z Občino Logatec in ob DNEVIH BREZ AVTOMOBILA pripravi ustvarjalne delavnice 
za otroke in mladino. Letos je izvedla umetniško delavnico KOLO, s katero je pritegnila precej pozornosti mladih 
in mimoidočih. 
Izpostava dodatno vodi Galerijo Hiša sonca, v kateri različnim ustvarjalcem in umetnikom ponuja dodatno 
možnost predstavitve. Postavlja in odpira razstave, pripravlja literarne večere, različne delavnice, glasbene in 
druge nastope... V tem letu je v okviru galerijskega programa pripravila 6 razstav. Ob razstavah ponuja šolam in 
vrtcem možnost organiziranega obiska z vodstvom ali z izvedbo prirejenih delavnic za otroke različnih starostnih 
skupin. Že tretje leto zaporedoma smo pripravili delavnice SLIKAR V ATELJEJU, na katerih prvošolčkom 
predstavimo poklic slikarja in jih motiviramo za ustvarjalno delo. Učitelji in učenci so bili z obiskom tega programa 
zelo zadovoljni in so ga ponovno pohvalili kot primer dobre prakse. 
Letos smo v teh prostorih organizirali 3 sestanke; sklic volilne skupščine ZKD Logatec in sestanek s kulturnimi 
društvi, ter sestanek redne seje svata OI Logatec. 

http://www.kamra.si/Default.aspx?region=6&module=5&id=3816


Izobraževanja 

Izvedli smo 12 izobraževanj (1 državno, 2 regijska, 6 območnih in 3 lokalna izobraževanja). Nadaljujemo s tečajem 
risanja in slikanja, ki poteka v dveh semestrih (pomladanskem in jesenskem). Društvo UTŽO Logatec razširja svoje 
delovanje z najrazličnejšo ponudbo rednih izobraževalnih programov, dodatno pa organizira še posamezna 
predavanja in delavnice. Tako pokriva večji del potreb po izobraževanju - predvsem starejše populacije. Izpostava 
se bolj posveča mladim in njihovim mentorjem. Organizira izobraževanja v skladu s potrebami lokalnih društev 
ter skupin ali jih usmerja v regijske in državne izobraževalne programe. 
ZKD Logatec ne more finančno spodbujati udeležbe društev na izobraževanjih, saj ji za to ni namenjenih dovolj 
sredstev.  

Financiranje 

Izpostava se financira iz državnega proračuna, iz proračuna Občine Logatec in s pridobivanjem lastnih sredstev 
(vstopnine, kotizacije, sponzorstva in donatorstva). Zaradi kriznih časov je vse težje pridobivati določena dodatna 
sredstva, obenem pa naletimo tudi na nerazumevanje lokalne politike za potrebe in delovanje izpostave. 
Prevečkrat je kriza le izgovor za krčenje sredstev, ne uvidi pa se prednosti, ki jih dolgoročno prinaša podpora 
izpostavi in s tem vlaganje v kulturo in v spodbujanje kulturnega razvoja. Na žalost se krčijo tudi sredstva, 
namenjena kulturnim društvom. Mnoga so dosegla skrajno točko, ko se sprašujejo, ali je na tak način sploh še 
smiselno nadaljevati dejavnost v društvih. Kljub večkratnim sejam skupščine ZKD, javnim pismom in obiskom pri 
predstavnikih Občine v tej smeri ni sprememb v korist društvom, razen, da so uspela vsaj ohraniti sredstva na 
sedanjem nivoju. Za enkrat je dosežek, da se bo v prihodnje ZKD namenjalo nekaj sredstev za osnovno delovanje 
direktno iz občinskega proračuna. 

Novi projekti 

Vključila se je v Teden ljubiteljske kulture in podprla ter promovirala prireditve lokalnih društev v tem terminu 
ter soorganizirala Večer pri vodnjaku, spominsko proslavo ob dnevu državnosti, na kateri je Občina Logatec 
zasadila avtohtono sadno drevo. 
Naknadno je podprla OŠ 8 talcev Logatec in jim pomagala pri izvedbi 1. Festivala kamišibaj Logatec, pripravila in 
izdala je programske zloženke, ponudila prostore za izvedbo enega dneva dogajanj (izobraževanj, predstav in 
posveta). 
Na novo je začela z otroškimi programi: likovne delavnice za otroke ter šolo ustvarjalnosti, ki zajema plesno, 
gledališko/lutkovno, literarno in likovno dejavnost. 
Novost, Lutkovni abonma Logatec je zaživel. Do konca leta 2014 so bile izvedene tri predstave in delavnice, tri pa 
sledijo v začetku leta 2015. Starši in otroci so se počasi privadili na to ponudbo in jo primerno koristijo, poleg 
predstave vsakič pripravimo tudi ustvarjalno lutkovno delavnico v kateri se družijo in skupaj ustvarjalno uživajo 
vse generacije. Lutke, ki jih otroci odnesejo domov pa ostanejo vez za druženje staršev, starih staršev in otrok 
tudi doma. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

V občini Logatec je registriranih preko 125 različnih društev, od tega je v tem letu delovalo 36 takih, ki izvajajo 
projekte na področju kulture. Svoj program uresničujejo v 91 sekcijah. Poleg teh pa obstajajo še skupine po vrtcih, 
v Glasbeni šoli, knjižnici, ki niso zajete v teh številkah.  
Kulturna dejavnost se tako udejanja v več kot sto skupinah ter sekcijah, ki štejejo več kot 2000 dejavnih članov. 
V logaški občini se različnih kulturnih dogodkov letno udeleži preko 140.000 obiskovalcev. 
Na območju izpostave delujejo: 17 vokalnih skupin (9 odraslih pevskih zasedb, od tega 1 ženski zbor, 5 mešanih 
zborov, 1 moški zbor in dva okteta, 6 otroških in 4 mladinski zbori), 11 instrumentalnih skupin (1 godalni orkester, 
2 simfonična orkestra 2 pihalna orkestra, 1 kitarski orkester, 1 trobilni orkester, 1 big band, 1 golaž godba, 1 
kvartet saksofonistov, 1 instrumentalna skupina), 16 gledaliških skupin (4 odrasle, 1 mladinska in 11 otroških 
gledaliških skupin po šolah in vrtcih), 3 lutkovne skupine (3 otroške skupine), 13 plesnih skupin (v skupinah po 
šolah, klubih in društvih so predšolski in osnovnošolski otroci), 2 folklorni skupini (1 odrasla in 1 otroška skupina), 
2 likovni skupini (likovno društvo, skupina v okviru Društva UTŽO Logatec, drugi likovniki pa delujejo kot 
posamezniki), 3 literarne skupine (v okviru literarnega društva delujejo skupina mladih literatov, skupina odraslih 
literatov in skupina literatov seniorjev). 
Lani jeseni je bilo na novo ustanovljeno Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec. Društvo skrbi za 
zadovoljevanje potreb po druženju in izobraževanju starejših. Pripravljajo celoletne programe izobraževanj, 
študijske delavnice, študijske izlete pa tudi posamezne krajše delavnice. V njihove programe se mnogokrat 
vključujejo tudi mlajše osebe.  
Kljub številnim skupinam se vse ne vključujejo redno v programe JSKD, nekatere se še nikoli niso predstavile na 
območnih prireditvah. Izpostava želi spodbuditi razvoj lutkovne, folklorne in plesne dejavnosti. Kljub ponudbi 
dodatnih območnih izobraževanj to še ni uspelo. Folklorna dejavnost kljub prizadevanjem in spodbudam 
izpostave zamira. Z delovanjem je prenehala odrasla Folklorna skupina KTD Hotedršica, podmladka in zagretih 
mentorjev ni. Edina otroška skupina se ne udeležuje več območnih srečanj, še lokalnih prireditev ne več toliko. 
Lutkovne skupine se ne prijavijo na območno srečanje vsako leto. Lutke se opuščajo zaradi »preveč časa«, ki ga 
vzame priprava rekvizitov. To mnenje poskušamo odpraviti s pripravo lutkovnih izobraževanj na izpostavi. Na 
področju plesa skupine delujejo vsaka po svojih afinitetah, ponujenih izobraževanj na izpostavi so se do zdaj slabo 
udeleževale, na druge programe JSKD se tudi ne vključujejo, kar si močno želimo spremeniti. 
Med otroškimi skupinami je najbolje razvito otroško gledališče, po zaslugi mentoric, ki se redno izobražujejo in 
vnašajo nove pristope v svoje mentorsko delo. Letos so se na regijsko srečanje uvrstile 3 skupine, Sezuti čevelj 
OŠ 8 talcev pa celo na državno. Tudi pevski zbori dobro delujejo. Najboljši je Otroški zbor OŠ Tabor. Med odraslimi 
zasedbami izstopa mešani zbor KUD Adoramus, ki se udeležuje regijskih, državnih in tudi mednarodnih 
tekmovanj. KD Pihalni orkester je zamenjal dirigenta, in deluje še naprej. Kaki bodo uspehi pod novim vodstvom 
se bo še pokazalo. Simfonični orkester KD Cantabile pa prevzema izvedbo občinskih proslav ob različnih 
praznovanjih. Imamo tudi odlično pevko ljudskih pesmi Ivanko Urbas in godca ljudskih viž Albina Slabeta, ki še 
ohranjata pristno ljudsko pevsko in godčevsko izročilo naših prednikov, podmladka pa ni. A tudi ti se počasi 
poslavljajo, poleti 2014 nas je zapustil Albin. Na plesnem področju prevladuje mažoretna dejavnost. Pod okriljem 
Twirling kluba logaških mažoret so dekleta zelo uspešna tudi na mednarodnih in svetovnih tekmovanjih, kjer 
vsako leto posegajo tudi po najvišjih mestih. Likovna dejavnost se razcveta v Društvu logaških likovnikov, ki poleg 
Logatčanov združuje tudi člane iz okoliških krajev, Vrhnike, Borovnice … 



Zanimivost Logatca/Stebri družbe pod Sekirico, projekt oblikovalca Vida Sarka in fotografa Andreja Korenča še 
naprej privlači pozornost. Vsako leto se v medprostoru stebrov ponuja okolje za izvedbo novih umetniških 
projektov, glasbenih koncertov, druženj. Letos je vreme zagodlo, najprej z žledom, potem še z mokrim poletjem 
in predvideni načrti čakajo uresničitve v letu 2015. 
Logaška društva izvajajo uspešne in dobro obiskane prireditve, med katerimi so najbolj znane in obiskane Božični 
koncert KUD Adoramus, Božično-novoletni koncerti Pihalnega orkestra in KD Cantabile, Kresna nedelja v izvedbi 
KTD Hotedršica in Večer pri vodnjaku na Čevici v izvedbi Pevskega društva Logatec. 
Nekaj društev še deluje v prostorih dotrajanega in nefunkcionalnega Narodnega doma (dve pevski skupini), druga 
društva pa uporabljajo zadovoljive prostore Glasbene šole, Župnijskega doma, Krajevnih skupnosti, šol in vrtcev, 
GRC Zapolje Športno dvorano Logatec... Društvo invalidov in upokojencev Logatec ima svoje prostore na Stari 
cesti 8, poleg razstavni prostor in manjšo dvorano na Stari cesti 8. KD Pihalni orkester Logatec ima prostore za 
vadbo na Tržaški 27, Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec pa prostore na Notranjski 14. Izvajajo 
celoletne programe izobraževanja za starejše na različnih področjih, računalništvo, jeziki, umetnostna zgodovina, 
keramika, mozaik, ročna dela … ponujajo različne delavnice, organizirajo predavanja in strokovne ekskurzije z 
ogledom znamenitosti ter spoznavanja kultur. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

Za šole in vrtce izpostava pripravlja gledališko-lutkovno srečanje (letos spet ni bilo lutkovnih skupin), Revijo 
otroških in mladinskih zborov, likovne delavnice in natečaje za otroke, literarne delavnice, literarni natečaj, vsako 
leto izda zbornik najboljših literarnih prispevkov, pripravlja likovne razstave, ponuja možnost vodenih obiskov 
galerije in prirejenih delavnic za otroke. Ponuja tudi izobraževanja za mentorje na področjih, kjer želi spodbujati 
dejavnosti, žal mnogokrat ni pravega odziva. A letos smo uspešno izvedli likovna izobraževanja za odrasle, 
predvsem smo se posvetili mladini z novimi programi za otroke. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Društva in skupine redno praznujejo svoje jubileje in pripravljajo letne koncerte in druge prireditve, glede na 
dejavnost. Pri praznovanju okroglih obletnic izpostava pomaga pri organizaciji prireditev tistim društvom in 
skupinam, ki pri tem potrebujejo pomoč in jo poiščejo na izpostavi. Pripravlja in podeljuje tudi jubilejna priznanja 
območne izpostave JSKD (v tem letu 3 društvom). Najvišjega odličja sklada v tem obdobju ni prejel nobeden 
predstavnik iz logaških kulturnih društev. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvedeni dogodki 

Naziv dogodka Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

OBMOČNI OGLEDI ZA LINHARTOVO SREČANJE 
2014 

1.1.2014 30.4.2014 gledališče in lutke prireditev 

TRENUTKI MOJE SREČE, RAZSTAVA SLIK 
PRVOŠOLCEV Z DELAVNICE SLIKAR V ATELJEJU 

17.1.2014 31.1.2014 likovna dejavnost prireditev 

ČAJANKA / SANJA REJC - SLIKARSKA RAZSTAVA OB 
KULTURNEM PRAZNIKU  

19.2.2014 21.3.2014 likovna dejavnost prireditev 

OKROGLA MIZA O LITERATURI - OD BRANJA K 
USTVARJANJU / PREDSTAVITEV LITERATOV IN 
REVIJE MENTOR  

25.2.2014   literatura prireditev 

JUBILENJI KONCERT OKTETA PA KOLKR TOLK - KD 
DREVORED 

2.3.2014   vokalna glasba prireditev 

RAZSTAVA ILUSTRACIJ KOZLOVSKE SODBE IN 
POGOVORNI VEČER, OB 170-LETNICI ROJSTVA 
JOSIPA JURČIČA 

11.3.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

VIJA VAJA, REVIJA PLESNIH SKUPIN OI LOGATEC, OI 
VRHNIKA IN OI LJUBLJANA-OKOLICA 

20.3.2014   ples prireditev 

ŽAN AJDIČ - RISBE, LIKOVNA RAZSTAVA 24.3.2014 25.4.2014 likovna dejavnost prireditev 

URŠKA 2014 - REGIJSKO SREČANJE MLADIH 
LITERATOV 

26.3.2014   literatura prireditev 

ZAPOJMO POMLADI 2014, 46. OBMOČNA REVIJA 
OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 
OBČINE LOGATEC 

27.3.2014   vokalna glasba prireditev 

V DEŽELI LUTK - OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH 
SKUPIN 

1.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

OB TEDNU SLOVENSKE KNJIGE / DELAVNICA 
USTVARJALNEGA PISANJA ZA MLADE Z VIDO 
MOKRIN PAUER/ 1.4. OB 17:00  

1.4.2014   literatura izobraževanje 

FESTIVAL VIZIJE - REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

10.4.2014 11.4.2014 gledališče in lutke prireditev 



OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

13.4.2014   folklora prireditev 

OB TEDNU SLOVENSKE KNJIGE / LITERARNI VEČER Z 
GOSTJO VIDO MOKRIN PAUER TER UDELEŽENCI 
DELAVNICE / 15.4. OB 19:30 

15.4.2014   literatura prireditev 

ODER MLADIH 2014 - OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

23.4.2014 24.4.2014 gledališče in lutke prireditev 

OD RISBE DO SLIKE/ LIKOVNA RAZSTAVA 8.5.2014 20.6.2014 likovna dejavnost prireditev 

KO ZAPOJEJO SPOMLADI, 46. REVIJA ODRASLIH 
PEVSKIH ZASEDB OBČINE LOGATEC 

16.5.2014   vokalna glasba prireditev 

ZAPLEŠIMO KOLO, SREČANJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 2014, ZA OI VRHNIKA, OI 
CERKNICA IN OI IVANČNA GORICA 

31.5.2014   folklora prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE/ GLEDALIŠKA 
DELAVNICA 

17.6.2014   gledališče in lutke izobraževanje 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE/TOLKALSKA 
DELAVNICA 

17.6.2014   instrumentalna 
glasba 

izobraževanje 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE/ ZAKLJUČNA 
PRIREDITEV TWIRLING KLUBA LOGAŠKIH MAŽORET 

20.6.2014   ples prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE/ LAHKIH NOG PO 
HOTENJSKEM NAOKROG 

21.6.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE/LETNI KONCERT 
PIHALNEGA ORKESTRA LOGATEC 

22.6.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE/ 30. VEČER PRI 
VODNJAKU, PRAZNOVANJE KRESNEGA VEČERA, 
DNEVA DRŽAVNOSTI IN ZASADITEV DREVESA 

24.6.2014   folklora prireditev 

ART-MARKET LOGATEC / LOGAŠKO POLETJE 2014 28.8.2014 30.8.2014 likovna dejavnost prireditev 

RIMSKI IMPERIJ - ZRCALO SODOBNEGA 
GLOBALIZIRANEGA SVETA, OBMOČNA 
SELEKCIONIRANA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA 
ODRASLIH LIKOVNIKOV IZ OI LOGATEC IN OI 
CERKNICA 

12.9.2014 10.10.2014 likovna dejavnost prireditev 

LITERARNA DELAVNICA ZA MLADE 17.9.2014   literatura izobraževanje 

UMETNIŠKA DELAVNICA KOLO /  19.9.2014   likovna dejavnost prireditev 

RAZSTAVA OB 200 LETNICI OSNOVNEGA ŠOLSTVA 
V LOGATCU / CVETNI ČAS UPANJA / DARJA 
RUPNIK, SLIKE IN ILUSTRACIJE 

3.10.2014   likovna dejavnost prireditev 

POZDRAVI ČEZ MAKOVA POLJA, TEMATSKA 
LITERARNA DELAVNICA ZA ODRASLE OB 100-
LETNICI SPOMIA U NA 1. SVETOVNO VOJNO 

10.10.2014   literatura izobraževanje 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA 24.10.2014 16.11.2014 likovna dejavnost prireditev 

MIŠKA KAŠKO KUHALA/ LUTKOVNA PREDSTAVA/ 
ABONMA - LUTKE - LOGATEC 2014/2015 

25.10.2014   gledališče in lutke prireditev 

LUTKOVNE DELAVNICE ZA OTROKE 2014/ OB 
LUTKOVNEM ABONMAJU 

25.10.2014 6.12.2014 gledališče in lutke izobraževanje 

1. FESTIVAL KAMIŠIBAJ V LOGATCU 13.11.2014 15.11.2014 gledališče in lutke prireditev 

SOZVOČENJA, 6. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 

14.11.2014   vokalna glasba prireditev 

30 LET DELOVANJA MEŠANEGA PEVSKEGA 
DRUŠTVA LOGATEC 

15.11.2014   vokalna glasba prireditev 

SLIKAR V ATELJEJU / PREDSTAVITEV POKLILCA IN 
LIKOVNE DELAVNICE ZA PRVOŠOLCE 

17.11.2014 25.10.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

ZVERINICE IZ REZIJE/ LUTKOVNA PREDSTAVA/ 
ABONMA - LUTKE - LOGATEC 2014/2015 

22.11.2014   gledališče in lutke prireditev 

POZDRAVI PREK MAKOVIH POLJ / BESEDNA 
DOTIKANJA, 6. SREČANJE ODRASLIH LITERATOV IN 
SENIORJEV LOGATEC 

25.11.2014   literatura prireditev 



PREDSTAVITEV ZBORNIKA/ LITERARNI NATEČAJ  
VOJNA UBIJA &#8211; USTVARJALNI (NE)MIR PA 
SREČO RAZVIJA / PESMI 

3.12.2014   literatura prireditev 

ZBORNIK MLADIH LITERATOV/ VOJNA UBIJA; 
USTVARJALNI (NE)MIR PA SREČO RAZVIJA / PESMI 

3.12.2014   literatura založništvo 

MOJCA POKRAJCULJA / LUTKOVNA PREDSTAVA / 
ABONMA - LUTKE - LOGATEC 2014/2015 

6.12.2014   gledališče in lutke prireditev 

NOVOLETNA PRIREDITEV LOGAŠKIH MAŽORET 13.12.2014   ples prireditev 

SESTANEK Z DRUŠTVI IN VOLILNA SKUPŠČINA ZKD 
LOGATEC 

19.12.2014   drugo izobraževanje 

 


