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Območna izpostava Logatec 
Tanja-Pina Škufca 

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

Ocena stanja 
Izpostava sodeluje z različnimi akterji v občini in tudi v letu 2017 je uspešno izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne 
dejavnosti in druge programe s področja kulture. Podpirala je dejavnosti in delovanje društev ter posameznikov, pri izvedbi 
dogodkov in projektov je sodelovala z ustanovami, zavodi, knjižnico, šolami, vrtci, občinsko upravo, krajevnimi skupnostmi, 
kulturnimi ter drugimi društvi, skupinami in posamezniki.  
V prvi polovici leta je bil poudarek na izvedbi območnih preglednih, strokovno spremljanih srečanj in revij ter spremljanju 
in podpori skupin pri uvrstitvah na regijsko in državno raven. Na vokalnem, likovnem in literarnem področju je udeležba 
skupin razmeroma konstantna, upadla pa je na plesnem in gledališkem področju. Tu je izpostava spet podprla kamišibaj 
projekte, kamor se je v zadnjih letih preusmerilo zanimanje. Spobujanje ljudskega petja in folklore je v začetnih fazah in 
počasi se oblikujejo posamezne nove skupine. Postopno se začenja razvijati tudi filmska dejavnost. V tem letu je izpostava 
izpeljala več regijskih dogodkov na katerih so sodelovali in bili izbrani tudi logaški udeleženci. Skozi vse leto konstantno 
izvaja še različne dodatne porgrame, prirediteve v sodelovanju z društvi, razstave in izobraževanja. V tem letu so narasle 
naloge na področju organizacije rezstav. Za izvedbo dogodkov uporabljamo občinske prostore, Narodni dom in dvorane 
krajevnih skupnosti, osnovnih šol, glasbene šole, knjižnice, župnijskega doma z Jožefovo dvorano... V galeriji Hiša sonca 
izvajamo izobraževanja, delavnice, razstave in nastope ob otvoritvah, literarna srečanja, literarne večere in koncerte. 
Sodelovanje z lokalnimi mediji je bilo dobro. Napovedi in poročila o posameznih dogodkih so objavljale občinske Logaške 
novice, Notranjsko-primorske novice, Radio 94, TV-Lep, dogodke pa smo najavljali tudi na spletnih portalih Notranjsko-
primorskih novic, napovednik.com in mojaobcina.si.  

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 občini deluje veliko skupin, a se vse ne udeležijo območnih srečanj. Na območni ravni smo izvedli revijo otroških in 
mladinskih zborov in revijo odraslih pevskih zasedb, srečanje ljudskih pevcev in godcev, srečanje otroških gledaliških skupin, 
srečanje mladih literatov in srečanje odraslih literatov, območno razstavo mladih in območno razstavo odraslih likovnikov 
ter tematske likovne delavnice ob državnem razpisu. Tri plesne skupine so se udeležile območnih revij v Grosuplju in 
Ljubljani. Na regijski ravni smo za Osrednjo Slovenijo organizirali regijsko „Urško“ - festival mladih literatov, za odrasle in 
starejše pisce regijsko srečanje „V zavetju besede“ in regijsko razstavo odraslih likovnih ustvarjalcev. Izpostava je sodelovala 
v žiriji in pri postavitvi regijske razstave mladih likovnikov. Na regijskih literarnih srečanjih sta sodelovali 1 mlada in 1 odrasla 
literarna ustvarjalka. Na regijsko raven so se uvrstile 1 gledališka skupina, 1 otroški zbor, 1 dekliški zbor, 1 mladinski zbor, 
med odraslimi zasedbami pa 1 mešani zbor, 1 mlada likovnica in 3 odrasli likovniki. Na državno raven so se uvrstili 1 odrasli 
pevski zbor in 1 rock skupina. 

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava spodbuja različne dejavnosti. V sodelovanju s knjižnico, literarnimi mentorji, šolami in pisci smo pripravili dva 
prijetna literarna večera, zaključno prireditev literarnega natečaja za mlade s predstavitvijo zbornika in nagrajencev ter 
pesniški literarni večer odraslih avtorjev. Izpostava vodi razstavni program v Galeriji hiša sonca, kjer nudi možnost 
predstavitve različnim, tako ljubiteljskim kot profesionalnim ustvarjalcem. Razstave v sodelovanju z društvi in posamezniki 
pripravlja tudi v drugih prostorih. V tem letu smo poleg območnih razstav dodatno pripravili še dvanajst likovnih razstav, 
osem v Galeriji hiša sonca in šest drugje. V sodelovanju z Društvom likovnikov smo ob Gregorjevem odprli razstavo v Stekleni 
galeriji, v tednu ljubiteljske kulture pa smo na dveh lokacijah pedstavili v občini delujoče likovne skupine - z razstavo v 
Upravnem centru in v Hiši sadeži družbe. V avli Upravnega centra Logatec smo postavili še štiri razstave. Sodelujemo na 
občinskih prireditvah ob Gregorjevem sejmu in v tednu mobilnosti. V sodelovanju s šolami smo na temo mobilnosti 
organizirali kiparske delavnice za otroke, v sodelovanju z Društvom UTŽO pa kiparske delavnice za odrasle, ob zaključku, na 
dan brez avtomobila pa javno razstavili nastala dela.  
Podprli smo posamezne programe društev, festival in programe pripovednega gledališča kamišibaj, izdajo zbornika 
Pevskega društva invalidov in upokojencev ob njihovi 30-letnici, posamezne pevske prireditve, predvsem jubilejnega 



 

značaja, gledališki večer KD Novi oder. Pomagali smo pri iskanju mentorja ob ponovnem formiranju folklorne skupine v 
Hotedršici in podprli mlade glasbenike pri organizaciji kitarskega koncerta.  
Izpostava ustaljeno obvešča društva o razpisih, novostih, prireditvah, posreduje vabila na kulturne dogodke društev, skupin 
in posameznikov, obvešča javnost in medije, obiskuje posamezne prireditve, organizira sestanke, svetuje, pomaga pri 
formiranju skupin, iskanju mentorjev, podeljuje jubilejna priznanja...  
V koledarskem letu smo izvedli (70 projektov) 36 prireditev (3 regijske, 10 območnih, 23 lokalnih), 14 izobraževanj in 2 
založniška projekta. Skupinam in posameznikom smo omogočili 2 udeležbi na območnih prireditvah in 16 udeležb na 
regijskih ter državnih prireditvah in izobraževanjih. Na prireditvah, ki jih je obiskalo 7637 obiskovalcev je nastopilo 1952 
oseb, od tega 128 seniorjev in 960 mladih. 

Izobraževanja 
Organiziramo različne vrste izobraževanj. Na likovnem področju smo organizirali dva slikarska tečaja za odrasle, malo 
likovno šolo in otroško likovno šolo ter dva sklopa delavnic oblikovanja gline za otroke. Izpeljali smo mladinsko literarno 
delavnico in delavnico za odrasle in starejše pisce, s katerimi spodbujamo zanimanje za literaturo in ustvarjalno pisanje. K 
sodelovanju povabimo različne književnike in društva. Za mlade osnovnošolce smo s pisateljem Dušanom Šarotarjem 
pripravili razpis in tematsko delavnico ustvarjalnega pisanja. Pesniško delavnico za odrasle na temo vsakdanjega življenja 
pa je vodil Alen Širca, doktor literarnih ved. Izvedli smo še delavnico ljudskega petja z dr. Uršo Šivic, zborovodsko delavnico 
za otroške in mladinske zbore z Barbaro Kovačič in folklorne delavnice za folklorno skupino v Hotedršici. 
Skupine usmerjamo tudi k vključevanju v regijske in državne izobraževalne programe. 

Izvedba javnih razpisov 
Javne razpise za dodeljevanje sredstev na področju ljubiteljske kulture izvaja Občina Logatec. Kulturna društva in 
posamezniki lahko kandidirajo s prijavo na razpisu za programe, razpisu za projekte in razpisu za založništvo.  

Financiranje 

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

Novi projekti 
Med novimi projekti je bila likovna razstava v tednu ljubiteljske kulture, na kateri so se predstavili člani društev in likovnih 
skupin v občini. V avli Upravnega centra smo začeli z organizacijo razstav. V steklenih vitrinah lahko svoje izdelke predstavijo 
različne skupine in posamezniki. Za otroke smo na novo organizirali delavnice oblikovanja gline. Na željo KD Drevored smo 
razpisali likovne delavnice za kamišibaj, ki pa jih nismo izvedli zaradi premajhnega odziva. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
V občini Logatec je registriranih preko 125 različnih društev. V tem letu so poleg društev, ki v preko devetdestih sekcijah 
redno izvajajo projekte na področju kulture, s kulturnimi projekti delovale še skupine po vrtcih, v glasbeni šoli, knjižnici in 
posmezniki. 
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: 11 odraslih pevskih zasedb (3 ženski zbori, 5 mešanih zborov, 1 kvartet, 1 oktet in 1 vokalna 
skupina), 10 otroških zborov in 3 mladinski zbori), 12 inštrumentalnih skupin (1 godalni orkester, 2 simfonična orkestra, 1 
pihalni orkester, 1 kitarski orkester, 1 trobilni orkester, 1 golaž godba, 1 kvintet klarinetistov, 1 trobilni kvartet, 3 
inštrumentalne skupine), 6 gledaliških skupin (3 odrasle, 3 otroške skupine), 12 plesnih skupin (v skupinah po šolah, klubih 
in društvih so predšolski in osnovnošolski otroci), 1 folklorna skupina (odrasla skupina), 1 filmska skupina (otroška skupina 
kot krožek v okviru šole), 2 likovni skupini (1 likovno društvo, 1 likovna sekcija), 1 literarna skupina (sekcija), ostali literati in 
likovniki delujejo kot posamezniki. 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, 
Otroški zbor OŠ Tabor in Mladinski zbor OŠ Tabor. Otroški zbor OŠ Tabor z zborovodjem Zdravkom Novakom je na regijskem 
tekmovanju v Šentvidu pri Stični osvojil zlato priznanje z odliko, mladinski zbor OŠ Tabor, ki ga prav tako vodi Zdravko Novak, 
pa se je v Mariboru udeležil Zborovskega buma, prireditve namenjene množičnemu petju otrok v večglasnih šolskih zborih. 
Med odraslimi zasedbami je regisjko raven dosegel Mešani zbor Objem, državno raven pa mešani zbor KUD Adoramus, ki 
najbolj izstopa po kvaliteti in dosega vrhunske rezultate – obe zasedbi vodi Marjan Grdadolnik. V tem letu je Adoramus na 
regijskem tekmovanju v Zagorju osvojil zlato pleketo z odliko, poleg regijskih pa se udeležuje tudi državnih in mednarodnih 
tekmovanj. Sodeluje z vrhunskimi orkestri in solisti, s Simfoničnim orkestrom Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana 
Grdadolnika prirejajo zelo uspešne profesionalne koncerte. S prazničnim koncertom Božič v Ljubljani, katerega program 
ponovijo na novoletnem koncertu v Logatcu, so ponovno do konca napolnili Gallusovo dvorano Cankarjevega doma. KD 



 

Pihalni orkester pod vodstvom dirigenta Vida Pupisa uspešno nadaljuje svojo glasbeno pot, prireja koncerte doma in 
nastopa na gostovanjih. Med rock zasedbami se je poleg dveh skupin iz Rovt, formirala mladinska skupina v OŠ 8 talcev, 
rovtarska skupina Seul océan pa je uspešno nastopila na državnem festivalu mladinske kulture v Novi Gorici. 
Logaško likovno društvo združuje posameznike iz Logatca in tudi drugih krajev od Primorske do Ljubljane. V svojem 
programu, v Stekleni galeriji redno prireja samostojne in skupinske razstave svojih članov, ex tempore in likovne kolonije. 
Posamezni člani društva se uspešno vključujejo v izobraževanja v organizaciji izpostave in sodelujejo na Skladovih, strokovno 
spremljanih območnih razstavah. Na regijsko tematsko razstavo Osrednje Slovenije „Velika črta“, ki smo jo pripravili v 
Logatcu, so bila izbrana dela treh logaških likovnikov, Darinke Lapajne, Matevža Škufce in Janeza Ovsca. Med mladimi 
likovniki je na razpisu za regijsko likovno razstavo sodelovala skupina petih učencev iz OŠ 8 talcev, pod mentorstvom Urške 
Župec Mele, delo Špele Rožmanc pa je bilo med izbranimi in razstavljenimi slikami na Regijski razstavi na temo radijske igre 
Saše Pavček „Zakaj je polje jezero“. Razpis je koordinacija Osrednje Slovenije pripravila v sodelovanju z Radijem Slovenija, 
razstavo pa smo postavili v Kultu 3000 v Ljubljani, nato v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični in nazadnje v prostorih 
RTV Sloveije.  
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, v logaški glasbeni šoli gojijo klasični balet, drugod pa prevladujejo hip-hop in druge plesne zvrsti. 
V tem letu so se območne revije udeležile tri plesne skupine, nobena pa ni bila izbrana na regijsko raven.  
Literati se zbirajo v okviru literarne sekcije Društva univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec, v skupinah Knjižnice 
Logatec, izven društev delujejo tudi posamezni avtorji. Ponovno se poskuša oživiti delovanje literarnega društva Zeleni 
oblaki, posamezni bivši člani pa so ob različnih priložnostih pripravili nekaj literarnih večerov. Letos smo v Logatcu gostili 
regijsko „Urško“ za Osrednjo Slovenijo - festival mladih literatov, na katerem je sodelovala logaška avtorica Eliza Lupi, za 
odrasle in starejše pisce pa regijsko srečanje „V zavetju besede“, katerega se je udeležila Logatčanka Branka Novak.  
Odrasle gledališke skupine delujejo v okviru društev: Kulturnega društva Novi oder, Športno kulturnega društva Vrh Svetih 
Treh kraljev in Turistično kulturno športnega društva na Medvedjem Brdu, ki vsakoletno pripravijo predstave za domačo 
gledališko publiko, niso pa se prijavile na Linhartovo srečanje. Novi oder je uprizoril Zgodbe kralja Matjaža, skupina z 
Medvedjega Brda pa je poleti nastopala z gledališko uprizoritvijo Kekčevih dogodivščin. 
Ljudsko petje gojijo starejši posamezniki, ter dve skupini v društvih upokojencev. Grlice so članice Pevskega društva 
invalidov in upokojencev Logatec, s podporo izpostave pa se je pred kratkim izoblikovala skupina v Društvu upokojencev 
Rovte. 
Logaška društva izvajajo uspešne in dobro obiskane prireditve, med katerimi so najbolj znane in obiskane Božični koncert 
KUD Adoramus, 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. Večnamenska Jožefova dvorana v župnijskem domu je 
opremljena z odrom in premičnimi praktikabli, ozvočenjem, mešalno mizo in lcd projektorjem ter z galerijskimi vodili, na 
novo pa so dodane reflektorske luči. Tako jo društva uporabljajo za pevske in gledališke prireditve, pogovorne večere, 
srečanja in druge nastope ter za prirejanje razstav. Regijska likovna razstava za Osrednjo Slovenijo je v tem prostoru odlično 
prišla do izraza in je bila tudi izjemno dobro obiskana. 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, fotografije... 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. 
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. Na osnovni šoli 8 talcev še deluje starejša gledališka skupina Sezuti čevelj, v 
okviru Društva Novi oder pa se je formirala otroška skupina Bobi palčke, pod vodstvom Špele Delux, ki se je prvič predstavila 
na območnem srečanju. Slednja se je s predstavo Kvader uvrstila tudi na regijsko srečanje Igrolandija in nastopila v 
Levstikovem domu v Velikih Laščah. Na osnovni šoli Tabor je gledališka dejavnost zamrla, mentorice ne vodijo več gledaliških 
krožkov, skupine iz Rovt pa se niso udeležile območnega srečanja. Polje zanimanja se je premaknilo h kamišibaju, Kulturno 
društvo Drevored je organiziralo 4. logaški kamišibaj festival, več kamišibaj večerov in nastopov na domačih prizoriščih, 
gostovali pa so tudi drugod po Sloveniji. 
Na OŠ 8 talcev pa poteka filmska vzgoja v okviru šolskih programov. Pod okriljem OŠ Tabor delavnice v obliki krožka vodi 
Primož Godina. Skupina treh učencev se je s filmčkom Bicikl, uvrstila na 53. srečanje najmlajših filmskih in video ustvarjalcev 
Slovenije v Izoli, kjer je prejela zlato priznanje. Z dvema prispevkoma, igranim filmom Bicikl in dokumentarnim Kako je bicikl 
dobil zlato, je doselovala tudi na regijskem srečanju filmskih in video ustvarjalcev Osrednje Slovenije – Filmarjenje 2017 v 
Medvodah.  



 

Skupine otrok iz šol in vrtcev s folklornimi plesi in petjem nastopajo na šolskih in krajevnih prireditvah kot na primer na 
Gregorjevem sejmu. Nekatere v popestritev programa, sodelujejo v spremljevalnem programu območnega srečanja. 
Pevska revija otroških in mladinskih zborov kroži po šolah. V tem letu se je selila v Dom krajanov Rovte, izvedli smo jo v so-
organizaciji z OŠ Rovte. Za zborovodje otroških in mladihskih zborov pa smo v sodelovanju z OŠ Tabor organizirali 
zborovodske delavnice. 
Na področju likovne dejavnosti smo razširili tematski natečaj na temo ljudske pravljice in pripravili območno razstavo. S 
šolami smo sodelovali tudi pri izvedbi delavnic v tednu mobilnosti.  
Za mlade literate pa priravljamo literarne delavnice, ki se jih poleg otrok udeležijo tudi mentorice z vseh treh osnovnih šol. 
Območno razstavo povežemo z literarno dejavnostjo. Zbornik izbranih besedil mladih literatov smo opremili s slikami z 
otroške območne razstave in drugih otroških razstav v tem letu.  

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
Izpostava pripravlja in podeljuje društvom jubilejna priznanja ob obletnicah. V tem letu smo podelili priznanja štirim 
društvom. Linhatrove značke članom Kulturnega društa Novi Oder in članom treh pevskih društev, ki so praznovala  30-
letnico delovanja Gallusove značke; Kulturno umetniškega društva Adoramus, Pevskega društva invalidov in upokojencev 
Logatec in Pevskega društva Obrtniški mešani pevski zbor „Notranjska“. Podelili smo tudi posebna jubilejna priznanja: 
Jubilejno priznanje območne izpostave so prejela KD Novi Oder KUD Adoramus in PD invalidov in upokojencev Logatec, 
Jubilejno priznanje Sveta območne izpostave je prejel zborovodja Matija Logar, Srebrno jubilejno priznanje JSKD pa dirigent 
Marjan Grdadolnik in Pevsko društvo OMePZ „Notranjska“. 
 

Izvedeni dogodki 

NAZIV DOGODKA Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

REGIJSKA LITERARNA ŠOLA  3.1.2017   literatura izobraževanje 

MALA LIKOVNA ŠOLA 4.1.2017 12.4.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

OTROŠKA LIKOVNA ŠOLA 4.1.2017 12.4.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

GNETEMO GLINO, OTROŠKE DELAVNICE - NOVO 5.1.2017 23.2.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

SLIKARSKI TEČAJ ZA ODRASLE 10.1.2017 28.3.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

PUSTI, NAJ TE NOSI VODA..., 3 POSTAVITEV, REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA 
RAZSTAVA MLADIH OSREDNJE SLOVENIJE 

16.1.2017   likovna dejavnost prireditev 

PUSTI, NAJ TE NOSI VODA, REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA MLADIH 16.1.2017 14.3.2017 likovna dejavnost prireditev 

SLOVENSKO - ARGENTINSKI VEČER 21.1.2017   vokalna glasba prireditev 

RAZKROJ LINIJE &#8211; ŽIVA ČUK IN EVA JERAJ / RAZSTAVA SLIK IN GRAFIK  3.2.2017 23.2.2017 likovna dejavnost prireditev 

OD KOD SI DEKLE, MEDGENERACIJSKA FOLKLORNA PRIREDITEV TER 
OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

11.2.2017   folklora prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2017, REGIJSKO SREČANJE 18.2.2017   literatura prireditev 

RIBE - RIBICE, PTICE - PTIČICE, RAZSTAVA OTROŠKE KERAMIKE 23.2.2017   likovna dejavnost prireditev 

BARVE - PLATNO - DOMIŠLJIJA, RAZSTAVA OTROŠKIH SLIK 1.3.2017 29.3.2017 likovna dejavnost prireditev 

USTVARJAMO Z GLINO, OTROŠKE DELAVNICE 9.3.2017 11.5.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

RISBE IN SLIKE, LIKOVNA RAZSTAVA /OB GREGORJEVEM 10.3.2017 29.3.2017 likovna dejavnost prireditev 

ZGODBE O KRALJU MATJAŽU 15.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

DELAVNICE LJUDSKEGA PETJA 15.3.2017 19.4.2017 folklora izobraževanje 

SEJA SVETA OBMOČNE IZPOSTAVE 22.3.2017   razno izobraževanje 

30. ROŠEVI DNEVI 2017 IN 10. RAZSTAVA NAGRAJENIH ŠOLSKIH GLASIL 22.3.2017 22.4.2017 literatura prireditev 

ODER MLADIH 2017, 17. OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

24.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

ZAKAJ JE POLJE JEZERO, OBMOČNA RAZSTAVA MLADIH LIKOVNIKOV 4.4.2017 26.4.2017 likovna dejavnost prireditev 

OBMOČNA REVIJA PLESNIH USTVARJALCEV 4.4.2017   ples prireditev 

ZAKLJUČNA RAZSTAVA MALE IN OTROŠKE LIKOVNE ŠOLE 5.4.2017   likovna dejavnost prireditev 

ZAPOJMO POMLADI 2017, 49. OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

7.4.2017   vokalna glasba prireditev 

TEMATSKE DELAVNICE VELIKA ČRTA 9.4.2017 16.4.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

KONCERT OB 30-LETNICI KUD ADORAMUS IN PROMOCIJA ZGOŠČENKE 
GOSPEL IN POPULARNA GLASBA 

20.4.2017   vokalna glasba prireditev 

PLESNO POPOTOVANJE - OBMOČNA REVIJA PLESNIH USTVARJALCEV 20.4.2017   ples prireditev 



 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 10.5.2017 10.5.2017 gledališče in lutke prireditev 

GLINA / KERAMIKA, RAZSTAVA OTROŠKIH IZDELKOV 11.5.2017   likovna dejavnost prireditev 

TLK 2017 / KO ZAPOJEJO..., 49. OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH 
ZASEDB 

12.5.2017   vokalna glasba prireditev 

TLK 2017 / LIKOVNA PREPLETANJA, RAZSTAVA IZBRANIH IZDELKOV IN 
PREDSTAVITEV LIKOVNIH SKUPIN DELUJOČIH V OBČINI LOGATEC 

12.5.2017 21.5.2017 likovna dejavnost prireditev 

TLK 2017 / DOGODKI V OBČINI LOGATEC 12.5.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

VODA - ZVOK - OBLAK - KRISTAL - 3, REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA 
RAZSTAVA ODRASLIH OSREDNJE SLOVENIJE 

15.5.2017 31.7.2017 likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKA RAZSTAVA OTROŠKIH LIKOVNIH USTVARJALCEV  19.5.2017 2.6.2017 likovna dejavnost prireditev 

ROCK VIZIJE 2017 19.5.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH ZBOROV 20.5.2017   vokalna glasba prireditev 

KVAČKA NAS DRUŽI, RAZSTAVA ČLANIC SKUPINE KVAČKANJE UNIVERZE ZA 
TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE LOGATEC 

1.6.2017 31.8.2017 razno prireditev 

V ZAVETJU BESEDE 2017, REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 
OSREDNJE SLOVENIJE 

5.6.2017   literatura prireditev 

SLAVNOSTNI KONCERT PEVSKEGA DRUŠTVA INVALIDOV IN UPOKOJENCEV 
LOGATEC OB 30-LETNICI DELOVANJA 

10.6.2017   vokalna glasba prireditev 

ZBOROVSKI BUM 2017 13.6.2017   vokalna glasba prireditev 

30 LET PEVSKIH SPOMINOV - ZBORNIK PEVSKEGA DRUŠTVA INVALIDOV IN 
UPOKOJENCEV LOGATEC 

30.6.2017   vokalna glasba založništvo 

V LUČI MILOSTI / RAZSTAVA SLIK IN IKON 1.9.2017 13.10.2017 likovna dejavnost prireditev 

LITERARNA DELAVNICA ZA ODRASLE 12.9.2017 16.10.2017 literatura izobraževanje 

VELIKA ČRTA, OBMOČNA TEMATSKA RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIKOV 12.9.2017 29.9.2017 likovna dejavnost prireditev 

LITERARNA DELAVNICA ZA MLADE 14.9.2017   literatura izobraževanje 

KIPARSKE DELAVNICE ZA ODRASLE OB EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI 16.9.2017 22.9.2017 likovna dejavnost prireditev 

KIPARSKE DELAVNICE ZA MLADE OB EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI 18.9.2017 22.9.2017 likovna dejavnost prireditev 

OTROŠKA LIKOVNA ŠOLA 20.9.2017 22.12.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

ZBOROVODSKE DELAVNICE Z BARBARO KOVAČIČ 25.9.2017 28.9.2017 vokalna glasba izobraževanje 

PODELITEV JUBILEJNIH PRIZNANJ OB 30-LETNICI KD OMEPZ ŤNOTRANJSKAŤ  30.9.2017   vokalna glasba prireditev 

V SENCI SVINČNIKA / MRCELLO NOTERSBERG, RAZSTAVA RISB  2.10.2017   likovna dejavnost prireditev 

SLIKARSKI TEČAJ ZA ODRASLE 3.10.2017 19.12.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

MOJA ROKA (NA)HRANI TVOJ GLAS, ZBOROVODSKA ŠOLA  7.10.2017   vokalna glasba izobraževanje 

53. SREČANJE NAJMLAJŠIH FILMSKIH IN VIDEO USTVARJALCEV SLOVENIJE 12.10.2017 13.10.2017 film in video prireditev 

ZA NAŠE LJUBE / RAZSTAVA KERAMIKE IN DIŠEČIH BLAZIN / DARINKA 
LAPAJNE IN ANDA OVSEC 

16.10.2017   razno prireditev 

REGIJSKA LITERARNA ŠOLA 17.10.2017 13.12.2017 literatura izobraževanje 

4. FESTIVAL GLEDALIŠČA KAMIŠIBAJ 19.10.2017 20.10.2017 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PORTRETI / MATEVŽ ŠKUFCA, SLIKARSKA RAZSTAVA 6.11.2017 15.12.2017 likovna dejavnost prireditev 

VELIKA ČRTA, REGIJSKA TEMATSKA RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIH 
USTVARJALCEV OSREDNJE SLOVENIJE 

14.11.2017 29.11.2017 likovna dejavnost prireditev 

FOLKLORNE PLESNE DELAVNICE 15.11.2017 20.12.2017 folklora izobraževanje 

DIRIGENTSKA ŠOLA ZA PIHALNE ORKESTRE 17.11.2017 19.11.2017 
inštrumentalna 
glasba 

izobraževanje 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 19.11.2017   vokalna glasba prireditev 

BESEDNA DOTIKANJA, 9. OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH LITERATOV IN 
SENIORJEV - LITERARNI VEČER 

20.11.2017   literatura prireditev 

LITERARNI ZBORNIK MLADIH 2017 - VELIKO POTOVANJE 25.11.2017   literatura založništvo 

VELIKO POTOVANJE, 16. OBMOČNO SREČANJE MLADIH LITERATOV - TA 
VESELI DAN KULTURE 

4.12.2017   literatura prireditev 

FILMARJENJE 2017, SREČANJE FILMSKIH IN VIDEO USTVARJALCEV OSREDNJE 
SLOVENIJE 

5.12.2017   film in video prireditev 

KAMIŠIBAJ VEČER - NOTRANJSKE LEGENDE 10.12.2017   gledališče in lutke prireditev 

KOTALEČI KAMENČKI - RISBE / MARCELLO NOTERSBERG 18.12.2017 31.12.2017 likovna dejavnost prireditev 

PRAZNIČNI KITARSKI KONCERT 22.12.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 



 

 


