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2016 
Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne 
dejavnosti 

OI LOGATEC 
   Pripravila: Tanja-Pina Škufca 

 

Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, 
zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim 

kulturnim dejavnostim, omogočanje dostopnosti kulturnih vsebin 
na celotnem slovenskem kulturnem prostoru ter vključevanje v 

kulturno mrežo in mednarodno sodelovanje. 
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Uvod 

Območna izpostava Logatec pokriva ljubiteljsko kulturno dejavnost v občini Logatec. 

Tu deluje 25 kulturnih društev, veliko pa je še drugih društev in skupin, ki v okviru svojih rednih in dodatnih 
programov v osnovnih šolah, vrtcih, glasbeni šoli, knjižnici, mladinskih društvih, športnih klubih ipd., izvajajo 
projekte na področju kulture. 

Delujemo v sodelovanju z društvi in ustanovami: z Zvezo kulturnih društev Logatec, s Knjižnico Logatec, z 
osnovnimi šolami, vrtci, glasbeno šolo, domovi starejših občanov ter z ostalimi društvi in posamezniki, ki nam 
lahko nudijo tehnično podporo.  

Ocena stanja 

V letu 2016 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja 
kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri njihovi dejavnosti, sodelovala je s kulturnimi in drugimi 
društvi, z Zvezo kulturnih društev, ustanovami, zavodi, knjižnico, šolami, vrtci, občinsko upravo, krajevnimi 
skupnostmi, klubom študentov, podjetji in posamezniki. 

V prvi polovici leta je bil poudarek na izvedbi preglednih, strokovno spremljanih srečanj in revij ter spremljanju in 
podpori skupin pri uvrstitvah na regijsko in državno raven. Za prireditve uporabljamo občinske prostore, Narodni 
dom in dvorane krajevnih skupnosti, osnovnih šol, knjižnice, župnijski dom z Jožefovo dvorano, prostore glasbene 
šole ter Doma Marije in Marte. V galeriji Hiša sonca izvajamo izobraževanja, delavnice, razstave in nastope ob 
otvoritvah, literarna srečanja, literarne večere, letos predstave in delavnice kamišibaja. Sodelovanje z lokalnimi 
mediji je bilo dobro, napovedi in članke o dogodkih so bile objavljene v Logaških novicah, Notranjsko-primorskih 
novicah ter v člankih in spletnem napovedniku, na Radiu 94, na spletnem portalu Novice z Notranjske ter na 
lokalni Tv-Lep.  

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 27 prireditev (2 regijski, 11 območnih, 14 lokalnih), 10 izobraževanj in 1 založniški 
projekt. Omogočili smo 11 udeležb skupinam in posameznikom na regijskih ter državnih prireditvah in 
izobraževanjih. 

V občini deluje veliko skupin, vse pa se ne udeležijo območnih srečanj. Izvedli smo dve pevski in plesno revijo, 
srečanje ljudskih pevcev in godcev, srečanje otroških gledaliških skupin, območno spremljanje odrasle gledališke 
skupine, srečanje mladih in srečanje odraslih literatov, območni razstavi mladih in odraslih likovnikov, regijsko 
srečanje lutkovnih skupin in regijsko razstavo mladih v sodelovanju s koordinacijo Osrednje Slovenije. Na regijsko 
raven so se uvrstile 1 gledališka, 2 rock skupini, 2 otroška zbora, 5 mladih likovnikov, 1 odrasli likovnik, na državno 
raven pa 1 odrasli, 1 otroški zbor, 1 odrasli likovnik in 1 rock skupina. 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava spodbuja razne vrste dejavnosti. Pripravila je strokovni tematski literarni delavnici za mlade in odrasle, 
s katerimi spodbuja zanimanje za literaturo in ustvarjalno pisanje. S povezovanjem društev, šol in posameznikov, 
ter v sodelovanju s knjižnico, literarnimi mentorji, književniki in Društvom slovenskih pisateljev smo pripravili 
prijetna literarna večera na temo medosebnih odnosov. Na likovnem področju smo pripravili likovna 
izobraževanja, slikarski tečaj za odrasle in likovno šolo za otroke, ter več razstav posameznih likovnih ustvarjalcev. 
Domačini in gostujoči avtorji so se predstavili z risbami, slikami in fotografijami v galeriji Hiša sonca. Organizirali 
smo še vodene oglede razstav za šole in vrtce, glasbene in druge nastope ter z društvi UTŽO, člani Zelenih oblakov 
in posamezniki dva literarna večera. V galeriji smo z logaškimi ustvarjalci pripovednega gledališča kamišibaj izvedli 
štiri srečanja z nastopi in delavnicami za otroke. Podpora društvom je potekala ustaljeno, z obveščanjem o 
razpisih, novostih, prireditvah, posredovanjem vabil na dogodke kulturnim društvom, posameznikom, medijem, 
z obveščanjem javnosti o programih, obiski dogodkov, organizacijo sestankov, s svetovanjem, podeljevanjem 
jubilejnih priznanj in z drugimi oblikami sodelovanja. 

Izobraževanja 

Organiziramo različne vrste izobraževanj. Nadaljevali smo s slikarskimi tečaji za odrasle s slikarko mag. Ano Sluga 
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ter otroško in malo likovno šolo. Izpeljali smo mladinsko literarno delavnico in delavnico za odrasle in starejše 
pisce, otroške delavnice kamišibaja in delavnico ljudskega petja z dr. Uršo Šivic. 

Skupine usmerjamo tudi k vključevanju v regijske in državne izobraževalne programe. 

Izvedba javnih razpisov 

Javne razpise za programe in projekte na področju kulture izvaja Občina Logatec.  

Financiranje 

Izpostava se financira iz državnega proračuna, iz proračuna Občine Logatec in s pridobivanjem lastnih sredstev. 
Občinska nakazuje sredstva po zahtevkih na podlagi računov. Nekaj sredstev pridobimo s kotizacijami.  

Novi projekti 

Novih projektov nismo zastavili, saj glede na finančno sliko ne bi bili izvedljivi. 

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 150.000 obiskovalcev. 

Na območju izpostave delujejo: 21 vokalnih skupin (6 odraslih pevskih zasedb, od tega 2 ženska zbora, 5 mešanih 
zborov, 1 oktet, 8 otroških in 3 mladinski zbori), 9 instrumentalnih skupin (1 godalni orkester, 2 simfonična 
orkestra, 1 pihalni orkester, 1 kitarski orkester, 1 trobilni orkester, 1 golaž godba, 1 kvintet saksofonistov, 1 
instrumentalna skupina), 6 gledaliških skupin (3 odrasle, 5 otroških gledaliških skupin po šolah in vrtcih), 12 
plesnih skupin (v skupinah po šolah, klubih in društvih so predšolski in osnovnošolski otroci), 1 folklorna skupina 
(1 otroška skupina), 2 likovni skupini (likovno društvo, likovna sekcija), 1 literarna skupina (sekcija), ostali literati 
in likovniki delujejo kot posamezniki. Društvo Arsonavti deluje predvsem za organizacijo glasbenih prireditev. 
Nekaj je tudi drugih zasedb, dve skupini sta se udeležili rock maratona v Stični. 

Na območna srečanja se vključujejo le nekatere skupine, druge raje delujejo v okviru svojih ustaljenih programov. 

Najbolj razvita je pevska dejavnost. Med otroškimi zbori so regijsko raven dosegli dekliški zbor Glasbene šole 
Logatec in Mladinski zbor OŠ Tabor, državno raven pa Otroški zbor OŠ Tabor. Med odraslimi zasedbami še vedno 
izstopa mešani zbor KUD Adoramus, ki dosega državni nivo in se udeležuje regijskih, državnih ter mednarodnih 
tekmovanj. Simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika prireja zelo uspešne 
profesionalne koncerte. Najbolj odmeven je bil božičnem koncert v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v 
Ljubljani, na katerem je poleg vrhunskih glasbenikov nastopil tudi mešani zbor KUD Adoramus. KD Pihalni orkester 
pod vodstvom dirigenta Vida Pupisa dosega odlične uspehe, letos so prejeli zlato plaketo na tekmovanju pihalnih 
orkestrov v prvi težavnostni kategoriji.  

Aktivno deluje likovno društvo, ki mesečno prireja samostojne in skupinske razstave svojih članov v Stekleni 
galeriji, člani pa gostujejo tudi drugod. Posamezni člani se uspešno udeležujejo tudi izobraževanj v organizaciji 
izpostave in območnih razstav. Letos je bila na regijsko tematsko razstavo Oblak – voda – zvok – kristal izbrana 
Darinka Lapajne, na državni tematski razstavi Kvadrat + krog, kocka + krogla pa je razstavljala Darja Rupnik. Med 
mladimi likovniki je bilo pet otrok iz OŠ 8 talcev izbranih na regijsko razstavo. 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. Po šolah in klubih deluje več plesnih 
skupin, kjer prevladujejo balet, jazza, hip-hop in druge plesne zvrsti od teh se je pet plesnih skupin se je udeležilo 
območne revije.  

Gledališke skupine po šolah in vrtcih nastopajo v okviru šol in svojih programov. Na območnem srečanju so se 
predstavile ena predšolska in dve osnovnošolski skupini. Gledališka skupina Sezuti čevelj OŠ 8 talcev je bila izbrana 
na regijsko srečanje. Bolj intenzivno so se skupine v tem letu posvečale kamišibaju, ki se je dobro razvil: pripravile 
so festival, predstavniki so nastopali na domačih prizoriščih in gostovali pa po drugih krajih Slovenije. Ljudsko 
petje in ples gojijo skupine po vrtcih in starejši posamezniki. Delavnice ljudskega petja so se udeležile članice 
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skupine Grlice in nove pevke, ki delujejo pod okriljem Društva upokojencev Rovte. Na šoli Tabor poskušajo razvijati 
filmsko dejavnost, filmske delavnice je vodil Primož Godina. Na OŠ 8 talcev pa poteka filmska vzgoja v okviru 
šolskih programov. 

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, gledališke predstave ŠKD Vrh 
na Vrhu Sv. Treh Kraljev in KŠD Trate na Medvedjem Brdu. 

Društva delujejo prostorih starega narodnega doma, krajevnih skupnosti, šol in vrtcev, v posodobljenih prostorih 
glasbene šole, župnijskega doma, GRC Zapolje, športne dvorane Logatec. Dobrodošla pridobitev za pevske in 
gledališke in druge nastope je nov oder s premičnimi praktikabli v Jožefovi dvorani, ki je opremljena tudi za 
razstavno dejavnost. Društvo likovnikov uporablja razstavne prostore Steklene galerije v športni dvorani, Društvo 
invalidov in upokojencev Logatec pa ima svoje prostore na Stari cesti 8, in sicer razstavni prostor in manjšo 
dvorano. KD Pihalni orkester Logatec vadi v prostorih na Tržaški 27, Univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec 
pa deluje na Notranjski 14. Izvajajo celoletne programe izobraževanja za starejše na različnih področjih, od 
računalništva, jezikov, umetnostne zgodovine, do keramike, mozaika, ročnih del in drugega. Ponujajo različne 
delavnice za starejše, organizirajo predavanja in strokovne ekskurzije z ogledom znamenitosti ter spoznavanja 
kultur. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

S šolami in vrtci izpostava sodeluje pri oblikovanju otroških gledaliških, pevskih, literarnih, likovnih srečanj. 
Gledališke predstave si v spremstvu učiteljev ogledajo šolski in predšolski otroci. Letos smo v Jožefovi dvorani 
pripravili regijsko srečanje lutkovnih skupin, ki so si ga ogledali otroci iz vrtcev in sosednje šole. Pevska revija 
otroških in mladinskih zborov kroži po šolah. Tokrat smo jo izvedli v soorganizaciji z OŠ Tabor. Literarne delavnice 
so se poleg otrok udeležile tudi mentorice z vse treh osnovnih šol. Izdali smo zbornik izbranih besedili mladih 
literatov, likovno opremljen s slikami z otroške območne tematske razstave. Mentorjem v šolah in vrtcih ponudimo 
izobraževanja, letos smo pripravili delavnico ljudskega petja in gostili predstave kamišibaja. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Izpostava pripravlja in podeljuje društvom jubilejna priznanja ob obletnicah. Linhartove značke so prejeli člani 
Športno-kulturnega društva Vrh. 

Izvedeni dogodki 

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

OTROŠKA LIKOVNA ŠOLA 4.1.2016 20.4.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

RAD SE IGRAM / RAZSTAVA IZBRANIH OTROŠKIH SLIK  5.1.2016 13.1.2016 likovna dejavnost prireditev 

LITERARNA ŠOLA 11.1.2016   literatura izobraževanje 

POD MOJIMI PRSTI/ LIKOVNA RAZSTAVA / JUDITA RAJNAR - RISBE, 
TATJANA VATOVEC - FOTOGRAFIJE 

14.1.2016 29.1.2016 likovna dejavnost prireditev 

SESTANEK S PREDSTAVNIKI KD, SKUPIN IN SEKCIJ 21.1.2016   drugo izobraževanje 

KROKIJI - VESNA STRAŽIŠAR / RAZSTAVA RISB 2.2.2016 29.2.2016 likovna dejavnost prireditev 

PREŠERNOVA LITERARNA KAVARNA 12.2.2016   literatura prireditev 

OD KOD SI DEKLE TI DOMA, OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH 
PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

13.2.2016   folklora prireditev 

GLEDALIŠČE KAMIŠIBAJ / 27.2.2016 27.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

JAZ SEM LAURA / OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE - STROKOVNO 
SPREMLJANJE 

27.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

SLIKARSKI TEČAJ - ODRASLI 1.3.2016 24.5.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

NIP UMETNOST - USTVARI PRVI FILM 4.3.2016 5.3.2016 film in video izobraževanje 

SPREHODI V NARAVO / MIRA KREČ, RAZSTAVA FOTOGRAFIJ 8.3.2016 31.3.2016 likovna dejavnost prireditev 

VIJA VAJA, ZDRUŽENA PLESNA REVIJA LOGATEC, VRHNIKA, LJUBLJANA 
- OKOLICA 

9.3.2016   ples prireditev 

KONSTITUTIVNA SEJA SVETA OI LOGATEC 14.3.2016   drugo izobraževanje 
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ODER MLADIH 2016, OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

17.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠČE KAMIŠIBAJ Z DELAVNICO / 19.3.2016 19.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

LITERARNI VEČER OB SVETOVNEM DNEVU POEZIJE 21.3.2016   literatura prireditev 

PUSTI, DA TE NOSI VODA... / OBMOČNA LIKOVNA RAZSTAVA MLADIH 
2016  

5.4.2016 22.4.2016 likovna dejavnost prireditev 

KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČE Z DELAVNICO / 9.4.2016 9.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

LUTKARIJE, REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 2016 19.4.2016 19.4.2016 gledališče in lutke prireditev 
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MLADI ODER 2016, REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN OSREDNJE SLOVENIJE 

3.5.2016 5.5.2016 gledališče in lutke Prireditev 

KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČE/ 7.5.2016 7.5.2016   gledališče in lutke prireditev 

ZAPOJMO POMLADI 2016, 48. OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

12.5.2016   vokalna glasba prireditev 

KO ZAPOJEJO..., 48. OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 29.5.2016   vokalna glasba prireditev 

PUSTI, NAJ TE NOSI VODA..., 2. REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA 
RAZSTAVA MLADIH OSREDNJE SLOVENIJE 

1.6.2016   likovna dejavnost prireditev 

V ZAVETJU BESEDE, REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 
OSREDNJE SLOVENIJE 

6.6.2016 6.6.2016 literatura prireditev 

RAZPIS / LITERARNI NATEČAJ ZA MLADE PISCE 2016 9.6.2016 29.9.2016 literatura prireditev 

GAS BRASS 2016, FESTIVAL TRUBAŠKIH SKUPIN 17.6.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

LITERARNA DELAVNICA ZA MLADE PISCE 6.9.2016   literatura izobraževanje 

MALA LIKOVNA ŠOLA 7.9.2016 21.12.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

OTROŠKA LIKOVNA ŠOLA 7.9.2016 21.12.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

 OBLAK - VODA - ZVOK - KRISTAL, OBMOČNA TEMATSKA LIKOVNA 
RAZSTAVA ODRASLIH 

13.9.2016 30.9.2016 likovna dejavnost prireditev 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI - CVETLIČNA LIKOVNA DELAVNICA 22.9.2016   likovna dejavnost prireditev 

5. DRŽAVNA TEMATSKA RASZTAVA KVADRAT IN KROG - KOCKA IN 
KROGLA, PRENOS POSTAVITVE IZ NOVE GORICE 

23.9.2016 12.11.2016 likovna dejavnost prireditev 

40-LETNICA ŠKD VRH 24.9.2016   gledališče in lutke prireditev 

PUSTI, NAJ TE NOSI VODA..., 2. REGIJSKA RAZSTAVA OTROŠKE LIKOVNE 
USTVARJALNOSTI 2016 

25.9.2016 5.10.2016 likovna dejavnost prireditev 

SLIKARSKI TEČAJ ZA ODRASLE 4.10.2016 20.12.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

ČAROBNI PLES KOZMIČNIH ENERGIJ / BLANKA MASLE / LIKOVNA 
RAZSTAVA 

7.10.2016 27.10.2016 likovna dejavnost prireditev 

SEMINAR ZA 84. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV 8.10.2016   vokalna glasba izobraževanje 

LITERARNA DELAVNICA ZA ODRASLE PISCE 17.10.2016   literatura izobraževanje 

DANES NAME DEŽUJE SVETLOBA / MELITA GARVAS / SLIKARSKA 
RAZSTAVA IN PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE 

4.11.2016 30.11.2016 likovna dejavnost prireditev 

BESEDNA DOTIKANJA / LITERARNI VEČER ODRASLIH AVTORJEV, 
SODELUJOČIH NA LITERARNEM RAZPISU 2016 

7.11.2016   literatura prireditev 

VODA - ZVOK - OBLAK - KRISTAL, REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA 
RAZSTAVA ODRASLIH OSREDNJE SLOVENIJE 

10.11.2016 30.11.2016 likovna dejavnost prireditev 

ROCK MARATON 2016, NATEČAJ FESTIVALA STIČNA IN ROCK VIZIJE 18.11.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

DELAVNICA LJUDSKEGA PETJA 24.11.2016 22.12.2016 folklora izobraževanje 

ZBORNINK MLADIH LITERATOV 25.11.2016   literatura založništvo 

NA TA VESELI DAN KULTURE / VSE VELIKO JE SESTAVLJENO IZ 
MAJHNEGA, 15. OBMOČNO SREČANJE MLADIH LITERATOV 

2.12.2016   literatura prireditev 

VODA - ZVOK - OBLAK - KRISTAL - 2, REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA 
RAZSTAVA ODRASLIH OSREDNJE SLOVENIJE 

3.12.2016   likovna dejavnost prireditev 
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