
 

 

 

JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 

OBMOČNA IZPOSTAVA LOGATEC 
 

 

 

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. 

 

  



1.1 Območna izpostava Logatec 
Tanja Pina Škufca, vodja območne izpostave 

Uvod 
Občina Logatec spada med najhitrejše rastoče osrednjeslovenske občine. Pokriva 173 km

2
 ozemlja, kjer v devetnajstih naseljih 

z osmimi krajevnimi skupnostmi živi približno 13.500 prebivalcev. V občini so tri osnovne šole in štiri podružnične šole, 
glasbena šola, vrtec Kurirček in Miklavžev vrtec, knjižnica s tremi podružnicami ter dva domova za ostarele. Območna 
izpostava Logatec pokriva ljubiteljsko kulturno dejavnost na območju občine Logatec. S programi, ki zajemajo vse generacije, 
omogoča društvom, skupinam in posameznikom predstavitev po posameznih področjih delovanja, strokovno svetovanje in 
podporo ter možnosti razvoja in napredka. Poleg rednega programa sodeluje tudi v drugih projektih, obvešča, podpira in 
svetuje, prireja razstave in druge dogodke, podeljuje priznanja ... Pri tem se povezuje in sodeluje z ustanovami, zavodi, 
knjižnico, šolami, vrtci, občinsko upravo, krajevnimi skupnostmi, kulturnimi ter drugimi društvi, skupinami in posamezniki. 

Ocena stanja 
Izpostava sodeluje z različnimi akterji v občini in tudi v letu 2018 je uspešno izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne 
dejavnosti in druge programe s področja kulture.  

V prvi polovici leta je največji poudarek na izvedbi preglednih območnih, strokovno spremljanih srečanjih in revijah ter 
spremljanju in podpori skupin pri uvrstitvah na regijsko in državno raven.  

Na vokalnem, likovnem in literarnem področju je udeležba skupin razmeroma konstantna, nekaj manjša je na plesnem in 
gledališkem področju. Največ pozornosti smo namenili zelo uspešno izvedeni jubilejni, 50. območni pevski reviji in izdaji 
spremljajoče publikacije. Glede na preteklost kakovost pevskih sestavov ostaja na primerljivi ravni, posamezni sestavi se redno 
uvrščajo na regijski in državni nivo ter sodelujejo na regijskih in državnih prireditvah in tekmovanjih. Uspešno delujejo odrasli 
likovniki, ki se redno uvrščajo na regijske in tudi državne razstave, vse večji pa je tudi odziv šol na likovnem in literarnem 
področju. Na plesnem področju se na regijsko revijo redno uvrsti vsaj ena skupina. S spremembami šolskih programov se 
nekatere skupine oblikujejo vsako leto sproti in ne delujejo konstantno. Na gledališkem področju je po dolgem premoru spet 
delovala otroška lutkovna skupina, ki se je uvrstila na regijsko srečanje. Razvilo se je tudi področje kamišibaja. Počasi se razvija 
filmska dejavnost, skupine se že uvrščajo na regijsko in državno srečanje. S produkcijo, nastalo v krožkih in na taborih, so lani 
sodelovali na državnem in regijskem srečanju. Področje folklore in ljudskega petja se počasi oživlja, a je še na začetni stopnji, 
ena skupina ljudskih pevk pa se je uvrstila na regijsko srečanje. V tem letu je logaška izpostava izpeljala dva regijska dogodka, 
na katerih so nastopile tudi domače skupine in posamezniki. Na izpostavi skozi celo leto konstantno izvajamo še različne 
dodatne programe, prireditve, razstave in izobraževanja. 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, le jubilejna, 50. območna pevska revija ni dobila pozornosti v osrednjem 
občinskem časopisu. Sicer so napovedi in poročila o posameznih dogodkih objavljale občinske Logaške novice in Radio 94, 
izpostava pa je objavljala napovedi dogodkov in posamezna poročila na spletnem portalu mojaobcina.si.  

Izvedba rednega programa 
Programi območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh področjih delovanja ljubiteljske kulture ter 
izobraževanja po posameznih področjih. 

Na območni ravni smo izvedli revijo otroških in mladinskih zborov in revijo odraslih pevskih zasedb, revijo plesnih skupin, 
srečanje otroških gledaliških skupin in lutkovnih skupin, oglede za Linhartovo srečanje, območno razstavo mladih in območno 
razstavo odraslih likovnikov. Dve skupini ljudskih pevk sta se pridružili območnim srečanjem ljudskih pevcev in godcev v 
Podcerkvi (Grlice) in v Dobrepolju (Rovtarska dekleta). Glavni in osrednji dogodek leta je bila izvedba slavnostne 50. območne 
pevske revije, tematsko posvečene 90-letnici rojstva slovenskega skladatelja Jakoba Ježa. Revijo pod pokroviteljstvom župana 
logaške občine smo v Jožefovi dvorani župnijskega doma izpeljali v sodelovanju z Osnovno šolo 8 talcev, glasbeno šolo in 
župnijo. Oba koncerta sta bila odlično izpeljana in polno obiskana. Sodelujoči zborovodje in soorganizatorji so v imenu 
nastopajočih pevcev izrazili zadovoljstvo. Tudi obe strokovni spremljevalki sta pohvalili organizacijo in potek prireditve, 
posebno mir v dvorani, disciplino in kulturno vedenje občinstva tudi na koncertu otroških in mladinskih zborov, ki nam ga je 
tokrat s skupnimi močmi le uspelo doseči. Dogodek, v katerega je bilo vloženega največ truda in energije, smo pospremili z 
izdajo publikacije, ki poleg koncertnih sporedov, predstavitev delovanja zasedb, zborovodij in strokovnih spremljevalk zajema 
še zgodovinski pregled in razvoj revijskega petja na območju, kronološki pregled sodelovanja in strokovnega spremljanja ter 
kratek pregled življenja in dela vokalnega skladatelja Jakoba Ježa. Uspešno smo izpeljali tudi plesno revijo. Program domačih 
in pridruženih skupin so obogatile točke gostov, nagrajene na državnih festivalih. Povezovanje je omogočilo nastopajočim 
medsebojno spoznavanje in druženje, ki širi obzorja in spodbuja nove ideje, drugačna izkušnja pa je tudi občinstvu prinesla 
nove perspektive in vzgojni moment. Nastope otroških gledaliških skupin si ogledajo predšolske in šolske skupine, tokrat pa so 
spet lahko uživali tudi v ogledu lutkovne predstave. V letu Evropske kulturne dediščine smo razstavo odraslih likovnikov 



tematsko posvetili Ivanu Cankarju. Prebiranje njegovih del je dalo tudi likovnim ustvarjalcem dovolj snovi za razmišljanje in 
izvirne likovne interpretacije. Ob številnem odzivu na regijski otroški likovni razpis v domačem okolju, ki ga koordinacija 
pripravlja v povezavi z RTV, smo dodatno pripravili še območno razstavo.  

Na regijski ravni smo za Osrednjo Slovenijo organizirali dva dogodka. Regijsko otroško likovno razstavo na temo zvočnega in 
likovnega smo v Tednu ljubiteljske kulture odprli v Galeriji Hiša sonca in jo pospremili z izdajo DVD kataloga. Razstava je 
potovala po Sloveniji s postavitvami v ljubljanski Galeriji Družina, stiškem Muzeju krščanstva, v prostorih RTV Slovenija, v letu 
2019 pa bo gostovala v Cankarjevem domu na Vrhniki. V Jožefovi dvorani pa smo priredili Regijsko srečanje pevcev ljudskih 
pesmi in godcev ljudskih viž, na katerem so nastopile izbrane skupine iz Osrednje Slovenije, med njimi tudi domača Rovtarska 
dekleta. Nastope najkakovostnejših skupin je z zanimanjem spremljalo tudi številno domače občinstvo. 

Regijskih prireditev so se udeležili 1 odrasli literarni ustvarjalec (Jože Omerzu), 1 lutkovna skupina (Zelenci OŠ 8 talcev), 1 
plesna skupina (Metuljčice Logatec Baletnega društva Postojna), 1 filmska skupina (skupina s tabora nadarjenih OŠ 8 talcev), 1 
skupina pevk ljudskih pesmi (Rovtarska dekleta), 14 mladih likovnikov (z OŠ Rovte, OŠ Tabor, OŠ 8 talcev in Otroške likovne 
šole) in 4 odrasli likovniki (Darinka Lapajne, Marcello Notersberg, Matevž Škufca, Darja Jereb). Na državne prireditve so se 
uvrstili 1 likovni ustvarjalec (Janez Ovsec), 1 filmska skupina (KD Tabor) in 1 odrasli pevski zbor (KUD Adoramus), ki je nastopil 
državnem tekmovanju Naša pesem. Med pevskimi sestavi je regijsko raven dosegel 1 otroški zbor (OPZ POŠ Hotedršica), 
državno raven pa so dosegli trije zbori: 1 odrasli pevski zbor (KUD Adoramus), 1 otroški in 1 mladinski zbor (OPZ in MPZ OŠ 
Tabor). 

Izvedba dodatnega programa 
Dodatni program poteka skozi vse leto. V Galeriji Hiša sonca in v avli Upravnega centra vodimo program razstav različnih 
skupin in posameznikov. V tem letu so razstavljali Tanja Petrovič, Sekcija Ustvarjalcev upodabljajočih umetnosti KUD Klinični 
center in Medicinska fakulteta dr. Lojz Kraigher, v okviru občinskega praznika Gregorjevo Likovna skupina Društva UTŽO 
Logatec, Marcello Notersberg, akademska slikarka Marta Jakopič Kunaver, Otroška likovna šola, skupina keramika in mozaik 
UTŽO Logatec, OŠ 8 talcev z likovnimi izdelki na temo Portreti Ivana Cankarja in skupina servietna tehnika UTŽO Logatec. Z 
Društvom likovnikov smo sodelovali pri pripravi posthumne razstave domačega ljubiteljskega slikarja Franca Musca. Izpostava 
je podprla izdajo avtorjeve monografije in sodelovala pri izboru del za obsežno razstavo, ki je bila sočasno na ogled na treh 
razstaviščih. Samostojno je pripravila postavitev v Galeriji Hiša sonca. Razstave v sodelovanju z društvi in posamezniki 
pripravljamo tudi v drugih prostorih. V Osnovni šoli 8 talcev smo odprli območno otroško razstavo V objemu zvoka in slike in v 
Stekleni galeriji poleg območne otroške razstave na Cankarjevo temo še gostujoči 7. bienale otroške keramike Terra mistica 
Društva likovnih pedagogov Primorja. Na njem so sodelovali nagrajeni avtorji Otroške keramične delavnice JSKD, ki jo je vodila 
Darinka Lapajne. V tem letu smo pripravili skupno petnajst likovnih razstav. 

Ob svetovnem dnevu knjige smo v sodelovanju s knjižnico, šolami in društvi pripravili skupni program vseh dogodkov. 
Izpostava je založila izdajo promocijskega letaka za Noč knjige in s šolo 8 talcev izpeljala popoldanske kamišibaj predstave za 
otroke v Galeriji Hiša sonca. V tednu ljubiteljske kulture smo organizirali koncert mlade logaške kitaristke Špele Simonišek, 
študentke kitare na Konzervatoriju v Celovcu.  

Sodelovali smo v programu prireditev ob občinskem Gregorjevem prazniku in v Evropskem tednu mobilnosti. Ob občinskem 
dnevu brez avtomobila smo oblikovali program likovnih, literarnih in plesnih skupin, v katerih so sodelovale likovne in literarne 
skupine OŠ 8 talcev, študijske skupine Društva UTŽO Logatec, posamezni odrasli literati, v ulično-plesnem performansu pa 
gimnastičarke ŠD Fleksi, Twirlig klub logaških mažoret, Plesni studio Taurus, baletke Glasbene šole Logatec in impro plesalca 
Plesnih šol Scena in Urška Pro. 

Tudi v tem letu smo pripravili srečanja za odrasle in mlade literate, ki smo jih tematsko posvetili jubilejnemu Cankarjevemu 
letu. Odrasli literati so se z branjem proze in poezije predstavili na literarnem večeru v Knjižnici Logatec. S kantavtorskimi 
glasbenimi vložki je nastopil slovenski pesnik Matej Krajnc, ki je uglasbil posamezne pesmi sodelujočih avtorjev. Mladinskemu 
literarnemu razpisu smo tokrat dodali še likovni razpis. Odziv je bil množičen, prejeli smo 100 literarnih in 106 likovnih del 
otrok, ki so ustvarjali na temo Enajsta šola danes. Razstavo izbranih del smo postavili v Stekleni galeriji, kjer smo na zaključni 
prireditvi predstavili tudi zbornik izbranih literarnih prispevkov in sodelujočim podelili priznanja. 

Izpostava ustaljeno obvešča društva o razpisih, novostih, prireditvah, posreduje vabila na kulturne dogodke, obvešča javnost 
in medije, pošilja napovednike, spremlja posamezne prireditve, organizira sestanke, svetuje, pomaga pri oblikovanju skupin, 
iskanju mentorjev, podeljuje jubilejna priznanja itd. 

V koledarskem letu smo uresničili 62 projektov. Izvedli smo 27 prireditev, 8 izobraževanj in 3 založniške projekte. Skupinam in 
posameznikom smo omogočili udeležbe na dveh območnih prireditvah na 24 regijskih ter državnih prireditvah in 
izobraževanjih. Dogodkov se je udeležilo več kot 10.600 obiskovalcev in 2.081 nastopajočih (1.506 mladih in 82 seniorjev). 

Izobraževanja 
V tem koledarskem letu smo organizirali dva slikarska tečaja za odrasle likovnike, kamišibaj likovne delavnice za mentorje in 
folklorne delavnice za folklorno skupino v Hotedršici. Za otroke sta potekala dva semestra otroške likovne šole, izvedli pa smo 



še delavnice izraznega plesa. Na literarnem področju smo tematiko namenili jubilejnemu Cankarjevemu letu. Mladim je 
zanimanje za literaturo in ustvarjalno pisanje prebujala Kaja Pregrat. Delavnice ustvarjalnega pisanja, v kateri so odkrivali 
Cankarjevo mladost skozi njegove črtice, so se udeležili mladi literati in njihovi mentorji z vseh treh logaških osnovnih šol. 
Delavnico za odrasle literate, posvečeno Cankarjevi kratki prozi, pa je vodil pesnik, pisatelj, prevajalec, glasbenik in publicist 
Matej Krajnc. Ob vprašanju »Kako Cankarja beremo danes?« so avtorji z mentorjem kritično predelali poslana besedila.  

Skupine in posamezniki se vključujejo tudi 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 pridobi s kotizacijami.  

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
V občini Logatec je registriranih več kot 125 različnih društev. V tem letu je med 35 akterji, ki v več kot 90 sekcijah izvajajo 
projekte na področju kulture, delovalo 21 kulturnih društev. V okviru svojih programov izvajajo kulturne vsebine tudi 
mladinski center, klub študentov, mladinska, upokojenska, humanitarna društva, vojna združenja in ustanove ter številne 
sekcije in skupine po vrtcih, v glasbeni šoli, knjižnici in posamezniki.  

Kulturna dejavnost se tako udejanja v več kot sto skupinah ter sekcijah, ki štejejo več kot 2.000 dejavnih članov. V logaški 
občini se različnih kulturnih dogodkov letno udeleži več kot 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), 11 otroških zborov in 2 mladinska zbora, 13 instrumentalnih 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, 4 
instrumentalne skupine), 12 gledaliških skupin (3 odrasle, 9 otroških skupin), 1 lutkovna (delovala je samo v tem letu), 12 
plesnih skupin (v skupinah po šolah, klubih in društvih so predšolski in osnovnošolski otroci), 1 folklorna skupina (odrasla 
skupina), 2 filmski skupini (otroške skupine kot šolski krožki), 3 likovne skupine (1 likovno društvo, 2 likovni sekciji), 2 literarni 
skupini (1 literarno društvo, 1 sekcija), ostali literati in likovniki delujejo kot posamezniki. Na območna srečanja se vključujejo 
le nekatere skupine, druge delujejo v okviru svojih ustaljenih programov. 

Najbolj razvita je pevska dejavnost. Med odraslimi zasedbami so v tej sezoni sestavi dosegli območno raven, izstopa mešani 
zbor KUD Adoramus pod vodstvom Marjana Grdadolnika, ki je dosegel državno raven. Zbor je v tem letu na državnem 
zborovskem tekmovanju Naša pesem v Mariboru osvojil srebrno odličje, na Mednarodnem zborovskem tekmovanju v Črni 
gori pa zlato odličje. To je najkakovostnejša logaška vokalna zasedba, ki je tudi na tekmovanjih v tujini že večkrat posegla po 
najvišjih mestih. Sodeluje z vrhunskimi orkestri in solisti, s Simfoničnim orkestrom Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana 
Grdadolnika pa prireja zelo uspešne profesionalne koncerte. Tudi tokrat so pevci z orkestrom nastopili v Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma, na prazničnem koncertu Božič v Ljubljani, katerega program ponovijo na novoletnem koncertu v Logatcu. 
KD Pihalni orkester pod vodstvom dirigenta Vida Pupisa tudi uspešno nadaljuje svojo glasbeno pot, prireja koncerte doma in 
nastopa na gostovanjih. V Tednu ljubiteljske kulture so priredili slovesni koncert ob 105-letnici delovanja. V Rovtah delujeta 
dve mladinski rock skupini, ena pa v OŠ 8 talcev. Na novo pa se je oblikoval mladinski band na OŠ Tabor.  

Dobro je razvita tudi likovna dejavnost. 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. Redno se tudi uvrščajo na regijske in državne razstave. V 
tem letu so bila na regijsko tematsko razstavo Osrednje Slovenije Spomin na Cankarjeve misli izbrana dela treh logaških 
likovnikov, Darinke Lapajne, Marcella Notersberga in Matevža Škufce. Na ex-temporu Sladka Istra je Darja Jereb prejela drugo 
nagrado. Njeno likovno delo je uvrščeno na potujočo razstavo Sladka Istra. Delo Janeza Ovsca je bilo razstavljeno na državni 
tematski razstavi Velika črta. V okviru Društva univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec delujeta dve likovni sekciji; 
skupina keramika in mozaik ter slikarska likovna skupina. Odrasli likovniki delujejo tudi izven organiziranih skupin. Otroška 
likovna šola pa deluje v okviru logaške območne izpostave. 

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. Več plesnih skupin deluje v 
okviru Plesnega studia Taurus, Baletnega društva Postojna ter po šolah in klubih. V logaški glasbeni šoli gojijo klasični balet, 
drugod pa prevladujejo druge plesne zvrsti. V tem letu se je območne revije udeležilo sedem domačih plesnih skupin, na 
regijsko revijo pa je bila izbrana logaška skupina Metuljčice Baletnega društva Postojna. 

Literati se zbirajo v okviru literarne sekcije Društva univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec, v skupinah Knjižnice Logatec, 



izven društev pa delujejo tudi posamezni avtorji. Literarno društvo Zeleni oblaki je v tem letu ponovno zaživelo in pripravilo 
pester program literarnih večerov. Literarne delavnice v organizaciji izpostave so se udeležili trije njihovi člani in nastopili tudi 
na literarnem večeru. Jože Omerzu, član Zelenih oblakov, obiskuje literarno šolo na vrhniški izpostavi, z branjem avtorskega 
prispevka je sodeloval tudi v Literotočki na občinskem Dnevu brez avtomobila in se udeležil Regijskega srečanja za odrasle in 
starejše pisce osrednje Slovenije V zavetju besed, ki je bilo v Ribnici.  

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. Vsako leto pripravijo predstave za domačo 
gledališko publiko, na Linhartovo srečanje pa se je z recitalom Poetese ljubezni prijavilo Kulturno društvo Novi oder. V okviru 
tega društva se je oblikovala tudi otroška gledališka skupina, ki se je predstavila na območnem srečanju. 

Ljudsko petje gojita dve skupini v društvih upokojencev in starejši posamezniki. Grlice so članice Pevskega društva invalidov in 
upokojencev Logatec, v Društvu upokojencev Rovte pa deluje skupina Rovtarska dekleta. Skupina se je s podporo izpostave 
formirala v delavnicah ljudskega petja z dr. Uršo Šivic in se je že v drugem letu delovanja uvrstila na regijsko srečanje. Na novo 
oblikovana folklorna skupina deluje v Kulturno-turističnem društvu Hotedršica. Nastopa na lokalnih prireditvah, za 
sodelovanje na območnem srečanju pa potrebuje še nekaj vaje.  

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 v prostorih starega narodnega doma, krajevnih skupnosti, šol in vrtcev, v posodobljenih prostorih glasbene 
šole, župnijskega doma, GRC Zapolje in športne dvorane Logatec. Večnamenska Jožefova dvorana (Jožefova galerija) v 
župnijskem domu je opremljena z odrom in premičnimi praktikabli, ozvočenjem, mešalno mizo, LCD projektorjem, galerijskimi 
vodili in reflektorji, na novo pa so dodali zavese na zadnji steni. Dvorano uporabljajo društva za pevske in gledališke prireditve, 
pogovorne večere, srečanja, predavanja in druge nastope. Funkcionira tudi kot razstavni prostor, v katerem župnija letno 
priredi štiri razstave. 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. Likovniki razstavljajo 
tudi v Galeriji Hiša sonca ter v avli Upravnega centra Logatec. 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 in 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 sta se predstavili dve 
otroški skupini, ki delujeta v okviru društev, in ena šolska lutkovna skupina. Na osnovni šoli 8 talcev je prenehala delovati 
gledališka skupina Sezuti čevelj, v tem letu pa je v okviru izbirnega predmeta umetnost pod vodstvom Simone Nagode 
delovala lutkovna skupina Zelenci. Skupina Zelenci je nastopila na regijskem lutkovnem srečanju, ki je bilo v Litiji. V Društvu 
Novi oder deluje otroška skupina Bobi palčke pod vodstvom Špele Delux, ki se je drugič zapored predstavila na območnem 
srečanju. Na Osnovni šoli Tabor je z novim šolskim letom začela delovati skupina pod mentorstvom Špele Delux, delujejo pa 
tudi skupine v Osnovni šoli Rovte in na enotah podružničnih šol, ki se na območnem srečanju niso predstavile. Kamišibaj 
gledališče se je v okolju dobro uveljavilo v šolah in vrtcih, uprizoritve pa so potekale tudi v okviru knjižnice in na različnih 
prizoriščih ob občinskih prireditvah. Dve učiteljici sta izdali priročnik za uporabo kamišibaja pri pouku.  

Filmska vzgoja na OŠ 8 talcev poteka v okviru šolskih programov. V šoli poteka tudi filmski krožek, ki ga vodi scenaristka in 
dramaturginja Kaja Pregrat. S kratkim filmom, nastalim v krožku, so prejeli nagrado na natečaju društva za nevroznanost 
Sinapsa. Na OŠ Tabor filmske delavnice v obliki krožka vodi Primož Godina. Skupina je z dvema kratkima filmoma sodelovala 
na 54. srečanju najmlajših filmskih in video ustvarjalcev Slovenije v Izoli, na katerem se je z animiranim filmom Meme by Lana 
uvrstila v izbor najboljših. Skupina jezikovnega tabora nadarjenih OŠ 8 talcev pa se je z igrano-dokumentarnim filmom Where 
dreams come true uvrstila na regijsko srečanje filmskih in video ustvarjalcev Osrednje Slovenije – Filmarjenje 2018, ki je bilo v 
Medvodah. 

Skupine otrok s šol in vrtcev s folklornimi plesi in petjem nastopajo na šolskih in krajevnih prireditvah ter občinskem 
Gregorjevem sejmu. 

Pevska revija otroških in mladinskih zborov kroži po šolah. Tokratno, 50. jubilejno revijo smo pod pokroviteljstvom logaškega 
župana izvedli v Jožefovi dvorani, v soorganizaciji z OŠ 8 talcev. Zbori pod vodstvom Zdravka Novaka spadajo med 
najkakovostnejše. Eden je dosegel regijsko raven – Otroški zbor POŠ Hotedršica, dva pa državno raven – Otroški zbor OŠ Tabor 
in Mladinski zbor OŠ Tabor. 



Koordinacija Osrednje Slovenije v sodelovanju s 3. programom Radia Slovenije že nekaj let pripravlja regijski razpis za 
osnovnošolske otroke na temo povezovanja zvočnega in likovnega. Ob poslušanju radijskih iger otroci razvijajo zmožnosti 
poslušanja in bogatijo svoj čustveno-doživljajski svet. Skozi likovno interpretacijo slišanega pa širijo predstavne zmožnosti in 
domišljijo, razvijajo sposobnosti izvirnega likovnega izražanja in raziskujejo zakonitosti likovnega jezika. Odzvale so se vse tri 
logaške osnovne šole in otroška likovna šola, ki so poslale 82 likovnih del. Na regijsko razstavo V objemu zvoka in slike so bila 
izbrana dela štirinajstih otrok iz vseh štirih skupin (OŠ Rovte, OŠ Tabor, OŠ 8 talcev in Otroške likovne šole), ostalih 86 del pa 
smo dodatno predstavili na območni likovni razstavi.  

Za mlade literate pripravljamo literarne delavnice, ki se jih poleg otrok udeležijo tudi mentorice z vseh treh osnovnih šol. 
Zbornik izbranih besedil mladih literatov smo opremili z nagrajenimi slikami letošnjega literarno-likovnega natečaja Enajsta 
šola danes.  

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
Izpostava pripravlja in podeljuje društvom jubilejna priznanja ob obletnicah. V tem letu smo podelili priznanja enemu društvu. 
V tednu ljubiteljske kulture smo na slavnostnem koncertu ob 105-letnici delovanja podelili Gallusove značke članom Pihalnega 
orkestra Logatec. Podelili smo 35 značk; 6 bronastih, 11 srebrnih, 15 zlatih in 3 častne značke. 

Izvedeni dogodki 
  NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE KRAJ DOGODKA DATUM (OD) DATUM (DO) DEJAVNOST 

1 OTROŠKA LIKOVNA ŠOLA LOGATEC 3. 1. 2018 28. 3. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

2 SLIKARSKI TEČAJ ZA ODRASLE LOGATEC 9. 1. 2018 20. 3. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

3 V CVETJU/TANJA PETROVIĆ/RAZSTAVA SLIK LOGATEC 12. 1. 2018 5. 2. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

4 
ZAKAJ JE POLJE JEZERO, 4. POSTAVITEV REGIJSKE RAZSTAVE 
MLADIH LIKOVNIKOV OSREDNJE SLOVENIJE 

VRHNIKA 16. 1. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

5 
PUSTI PETI MOJ'GA SLAVCA/MARTA JAKOPIČ 
KUNAVER/SLIKARSKA RAZSTAVA 

LOGATEC 18. 1. 2018 26. 3. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

6 LITERARNA ŠOLA VRHNIKA 25. 1. 2018   LITERATURA 

7 
RAZLIČNOST POVEZUJE/RAZSTAVA ČLANOV LIKOVNE 
SEKCIJE KUD KLINIČNEGA CENTRA IN MEDICINSKE 
FAKULTETE DR. LOJZ KRAIGHER 

LOGATEC 9. 2. 2018 7. 3. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

8 
PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO, OBMOČNO 
SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH 
VIŽ 

ZAVOD ARS VIVA 25. 2. 2018   FOLKLORA 

9 
ČAROBNE PLESNE PRAVLJICE – PLESNE DELAVNICE ZA 
OTROKE 

LOGATEC 1. 3. 2018 26. 5. 2018 PLES 

10 DELAVNICE KAMIŠIBAJ – LIKOVNO UPRIZARJANJE LOGATEC 8. 3. 2018 29. 3. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

11 
 BARVNA PREPLETANJA/RAZSTAVA LIKOVNE SKUPINE UTŽO 
LOGATEC OB GREGORJEVEM 

LOGATEC 9. 3. 2018 20. 4. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

12 
RAZPIS/OBMOČNA LIKOVNA RAZSTAVA ODRASLIH - NA 
TEMO CANKARJEVIH DEL 

LOGATEC 13. 3. 2018 20. 8. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

13 
OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE/POETESE 
LJUBEZNI/PREDSTAVA KD NOVI ODER 

LOGATEC 21. 3. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

14 
ODER MLADIH, OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN IN LUTKOVNIH SKUPIN 

LOGATEC 27. 3. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

15 MALE SLIKARIJE, RAZSTAVA OTROŠKE LIKOVNE ŠOLE LOGATEC 28. 3. 2018 16. 5. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

16 
OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV 
LJUDSKIH VIŽ 

DOBREPOLJE 6. 4. 2018   FOLKLORA 

17 
50. OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

LOGATEC 12. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

18 50. OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB LOGATEC 14. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

19 PLESTKALNICA, OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN LOGATEC 19. 4. 2018   PLES 

20 
V DEŽELI LUTK, REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 
OSREDNJE SLOVENIJE 

LITIJA 20. 4. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

21 
25. NAŠA PESEM, TEKMOVANJE SLOVENSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 2018 

MARIBOR 21. 4. 2018 22. 4. 2018 VOKALNA GLASBA 

22 
NOČ KNJIGE 2018 LOGATEC PONEDELJEK 23. APRIL; 
SVETOVNI DAN KNJIGE 

LOGATEC 23. 4. 2018   LITERATURA 

23 KITARSKI RECITAL/ŠPELA SIMONIŠEK/TLK 2018 LOGATEC 11. 5. 2018   
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

24 
V OBJEMU ZVOKA IN SLIKE, REGIJSKA RAZSTAVA MLADIH 
LIKOVNIH USTVARJALCEV OSREDNJE SLOVENIJE 

LOGATEC 15. 5. 2018 30. 5. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

25 
PREPLESAVANJA, REGIJSKA REVIJA PLESNIH USTVARJALCEV 
OSREDNJE SLOVENIJE 

CERKNICA 18. 5. 2018   PLES 



26 
SLAVNOSTNI KONCERT OB 105-LETNICI PIHALNEGA 
ORKESTRA LOGATEC 

LOGATEC 19. 5. 2018   
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

27 
DIGITALNI KATALOG V OBJEMU ZVOKA IN SLIKE, REGIJSKA 
RAZSTAVA IZBRANIH DEL MLADIH LIKOVNIKOV OSREDNJE 
SLOVENIJE 

LOGATEC 30. 5. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

28 
V OBJEMU ZVOKA IN SLIKE, 2. POSTAVITEV REGIJSKE 
RAZSTAVE OTROŠKIH LIKOVNIH USTVARJALCEV 

LJUBLJNA 4. 6. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

29 
V ZAVETJU BESEDE, REGIJSKO SREČANJE LITERATOV 
OSREDNJE SLOVENIJE 

RIBNICA 5. 6. 2018   LITERATURA 

30 6. DRŽAVNA TEMATSKA RAZSTAVA VELIKA ČRTA VELENJE 20. 6. 2018 28. 7. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

31 
EXPERIMENTI RAKU, RAZSTAVA ŠTUDIJSKE SKUPINE UTŽO 
LOGATEC 

LOGATEC 2. 7. 2018 28. 8. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

32 TERRA MYSTICA, 7. BIENALE OTROŠKE KERAMIKE LOGATEC 3. 9. 2018 12. 9. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

33 LITERARNA DELAVNICA MLADIH LOGATEC 10. 9. 2018   LITERATURA 

34 SLIKARSKI TEČAJ ZA ODRASLE – 2 LOGATEC 11. 9. 2018 20. 11. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

35 
V OBJEMU ZVOKA IN SLIKE, OBMOČNA OTROŠKA LIKOVNA 
RAZSTAVA LOGATEC 

LOGATEC 12. 9. 2018 12. 10. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

36 OTROŠKA IN MALA LIKOVNA ŠOLA LOGATEC 19. 9. 2018 19. 12. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

37 
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2018/LIKOVNE PLESNE IN 
LITERARNE DELAVNICE 

LOGATEC 21. 9. 2018   
VEČZVRSTNA 
DEJAVNOST 

38 
LIKOVNE PODOBE OB CANKARJEVIH DELIH, OBMOČNA 
TEMATSKA RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIKOV 

LOGATEC 21. 9. 2018 18. 10. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

39 
V OBJEMU ZVOKA IN SLIKE, 3. POSTAVITEV REGIJSKE 
RAZSTAVE OTROŠKIH LIKOVNIH USTVARJALCEV 

STIČNA 27. 9. 2018 20. 10. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

40 10. EX-TEMPORE IN ODPRTI ATELJE SLADKA ISTRA KOPER 29. 9. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

41 
PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO – REGIJSKO 
SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH 
VIŽ OSREDNJE SLOVENIJE 

LOGATEC 7. 10. 2018   FOLKLORA 

42 
10. BESEDNA DOTIKANJA, LITERARNA DELAVNICA ZA 
ODRASLE USTVARJALCE 

LOGATEC 8. 10. 2018   LITERATURA 

43 
54. SREČANJE NAJMLAJŠIH FILMSKIH IN VIDEO 
USTVARJALCEV SLOVENIJE 

IZOLA 18. 10. 2018 19. 10. 2018 FILM IN VIDEO 

44 VII. KONFERENCA GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE LJUBLJANA 18. 10. 2018 21. 10. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

45 ZELENI OTROCI  LJUBLJANA 18. 10. 2018 21. 10. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

46 GLEDALIŠČE MLADIH LJUBLJANA 19. 10. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

47 ODRSKA GEOGRAFIJA LJUBLJANA 19. 10. 2018 20. 10. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

48 VRTILJAK ČUSTEV LJUBLJANA 21. 10. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

49 
V OBJEMU ZVOKA IN SLIKE, 4. POSTAVITEV REGIJSKE 
RAZSTAVE OTROŠKIH LIKOVNIH USTVARJALCEV 

LJUBLJANA 25. 10. 2018 8. 11. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

50 
FRANC MUSEC, MED ZEMLJO IN OBLAKI, PREGLEDNA 
MONOGRAFIJA OB 70. OBLETNICI ROJSTVA 

LOGATEC 26. 10. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

51 POTUJOČA RAZSTAVA SLADKA ISTRA, 1. POSTAVITEV KOPER 6. 11. 2018 25. 11. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

52 POSTHUMNA RAZSTAVA SLIKARJA FRANCA MUSCA LOGATEC 9. 11. 2018 10. 12. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

53 SVETLOBA ŽIVLJENJA LOGATEC 15. 11. 2018 20. 12. 2018 DRUGO 

54 ZBORNIK MLADIH LOGATEC 15. 11. 2018 30. 11. 2018 LITERATURA 

55 MOJE DELO JE KNJIGA LJUBEZNI, LITERARNI VEČER 
KNJIŽNICA 
LOGATEC 

19. 11. 2018   LITERATURA 

56 POTUJOČA RAZSTAVA SLADKA ISTRA, 2. POSTAVITEV AJDOVŠČINA 30. 11. 2018 13. 12. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

57 
ENAJSTA ŠOLA DANES, OBMOČNA OTROŠKA LIKOVNA 
RAZSTAVA 

STEKLENA 
GALERIJA 
LOGATEC 

30. 11. 2018 11. 12. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

58 
FILMARJENJE 2018, SREČANJE FILMSKIH IN VIDEO 
USTVARJALCEV OSREDNJE SLOVENIJE 

MEDVODE 4. 12. 2018   FILM IN VIDEO 

59 
SPOMIN NA CANKARJEVE MISLI – DRUGA POSTAVITEV 
REGIJSKE RAZSTAVE ODRASLIH LIKOVNIKOV OSREDNJE 
SLOVENIJE 

GROSUPLJE 6. 12. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

60 
ENAJSTA ŠOLA DANES, OBMOČNO SREČANJE MLADIH 
LITERATOV 

LOGATEC 11. 12. 2018   LITERATURA 

 


