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Območna izpostava Logatec 
Tanja Pina Škufca, vodja območne izpostave 

Uvod 
Območna izpostava Logatec pokriva ljubiteljsko kulturno dejavnost na območju občine Logatec.  

V občini z devetnajstimi naselji in osmimi krajevnimi skupnostmi, na 173 km
2 

ozemlja živi preko 14.000 
prebivalcev. Deluje 21 kulturnih društev, zveza KD, tri osnovne in štiri podružnične šole, glasbena šola, dva vrtca, 
knjižnica s tremi podružnicami, dva domova za ostarele in dnevni center Slovenske filantropije.  

Izpostava se pri svojem delovanju povezuje s kulturnimi društvi, različnimi ustanovami, lokalno skupnostjo ter 
drugimi društvi, skupinami in posamezniki ter s programi za različne skupine in pripadnike vseh generacij 
sooblikuje pestro kulturno dogajanje.  

Ocena stanja 
V letu 2019 smo uspešno izvedli projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s 
področja kulture.  

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, občinsko upravo, zavodi in društvi poteka dobro in ustaljeno. Največ 
sodelujemo z glasbeno šolo, ki nam zagotavlja brezplačno uporabo svojih prostorov in sodelovanje učencev na 
prireditvah in razstavah. Prav tako z župnijo, s knjižnico ter šolami in vrtci, s katerimi številne kulturne dogodke 
izvedemo v so-organizaciji. V okviru občinskih prireditev organiziramo delavnice in razstave ob lokalnih 
praznovanjih, kot so Gregorjevo in Evropski teden mobilnosti, posredujemo informacije, svetujemo in 
sodelujemo s tehnično ter vsebinsko prodporo pri organizaciji in koordinaciji dogodkov.  

V koledarskem letu smo uresničili 58 projektov. Izvedli smo 45 prireditev in izobraževanj ter 1 založniški projekt. 
Od tega je bilo 26 lokalnih, 13 območnih in 4 regijskih programov. Naše skupine in posamezniki so se udeležili 
na 10. regijskih in 2. državnih prireditvah in izobraževanjih. Na prireditvah je sodelovalo 1.581 nastopajočih, od 
tega 172 seniorjev in 936 mladih, dogodkov pa se je udeležilo okrog 6.700 obiskovalcev.  

Na vokalnem, likovnem in literarnem področju je udeležba na naših srečanjih razmeroma konstantna, manjša je 
na plesnem in gledališkem področju. Na posameznih področjih, kjer se prijavi malo skupin se povezujemo in 
prireditve izvedemo v sodelovanju s sosednjimi izpostavami, največkrat z Vrhniko in Cerknico.  

Najbolj je razvito glasbeno področje s številnimi inštrumentalnimi zasedbami, ki delujejo v okviru glasbene šole 
in društev ter pevskimi zbori, ki delujejo po društvih, šolah, v vrtcu in glasbeni šoli. Kakovost pevskih sestavov 
ostaja na primerljivi ravni, posamezni sestavi se redno uvrščajo na regijski in državni nivo ter sodelujejo na 
regijskih in državnih ter mednarodnih prireditvah in tekmovanjih, prav tako tudi pihalni orkester. 

Uspešno delujejo odrasli likovniki, ki se redno uvrščajo na regijske in tudi državne razstave, narašča tudi 
sodelovanje šol na likovnem in literarnem področju. Na plesnem področju delujejo skupine v šolah, plesnih 
klubih, društvih in v glasbeni šoli. Gojijo različne zvrsti, od baleta, jazza, hip-hopa do družabnih plesov in 
številnih športno-gibalnih ter sprostitvenih zvrsti. Sodobni ples je zastopan le v eni skupini. Območnega srečanja 
se udeleži malo skupin, od teh se vsaj ena redno uvrsti na regijsko revijo. 

Literati delujejo pod okriljem Literarnega društva Zeleni oblaki in Univerze za tretje življenjsko obdobje, 
posamezni člani sodelujejo tudi na regijskih in območnih srečanjih.  

Na gledališkem področju je v tem letu delovalo 5 odraslih skupin; v Logatcu, na Vrhu Svetih Treh Kraljev, na 
Medvedjem Brdu,  skupina v Grčarevcu je začela na novo, skupina v Hotedršici pa je po premoru ponovno 
oživila dejavnost. V Kulturnem društvu Novi oder sta v tem letu poleg odrasle delovali še dve otroški skupini. 
Odrasle skupine prirejajo predstave v domačem kraju in na gostovanjih, a se niso udeležile Linhartovega 
srečanja. Na OŠ Tabor v tem letu skupina ne deluje več, na OŠ 8 talcev tudi ni gledaliških skupin. Skupine so tudi 
po šolah in vrtcih, v Osnovni šoli Rovte in na enotah podružničnih šol na Vrhu, v Hotedršici in v Rovtarskih 
Žibršah. Mnoge nastopajo v okviru šolskih in medšolskih prireditev, na podružničnih šolah in na krajevnih 
prireditvah, ne sodelujejo pa na območnih srečanjih. V tem letu nismo imeli nobene lutkovne skupine, dodobra 
pa se je udomačil in razširil kamišibaj.  

 



Z uvedbo filmske vzgoje v šole se povečuje interes za delovanje na tem področju. V okviru šolskih projektov se 
izvajajo posamezne projekcije filmov ter krajše animacijske in video delavnice. Na šolah aktivno delujeta dve 
skupini, ena je sodelovala na regijskem filskem srečanju in se uvrstila na državno srečanje. 

Na področju folklore se udeležujeta srečanj dve skupini ljudskih pevk v upokojenskih društvih in starejši 
posamezniki, delujejo pa tudi posamezne mlajše modernejše zasedbe, ki se za enkrat še niso predstavile na 
prenovljenem območnem srečanju. Odrasla folklorna skupina, ki je po nekajletnem premoru ponovno začela 
delovati, je sedaj ostala brez strokovnega mentorja, težave pa ima tudi s pridobitvijo godca. Tako še ni bila 
pripravljena za predstavitev na območnem srečanju. Skupine otrok s šol in vrtcev s folklornimi plesi in petjem 
nastopajo na šolskih, krajevnih in občinskih prireditvah. Za nastope se pripravijo priložnostno, ni pa interesa za 
bolj poglobljeno redno delo. 

V tem letu je logaška izpostava izvedla štiri regijske dogodke, na katerih so sodelovali tudi člani domačih skupin 
in posamezniki.  

Za izvedbo dogodkov uporabljamo prostore v lasti občinske infrastrukture, Narodni dom in dvorane krajevnih 
skupnosti, osnovnih šol, glasbene šole, knjižnice, upravnega centra in zasebne prostore župnije z Jožefovo 
dvorano, ... V Galeriji Hiša sonca izvajamo izobraževanja, delavnice, razstave in nastope ob odprtjih razstav, 
literarna srečanja, literarne večere in koncerte.  

Sodelovanje z lokalnimi mediji je kar zadovoljivo, posamezne dogodke so pokrivale Logaške novice in Radio 94, 
redkeje Notranjsko-primorske novice. Želimo si rednejšega spremljanja naših območnih in regijskih prireditev in 
poročanja o dosežkih skupin in posameznikov. Prav ti največkrat izpadejo, pogosteje ob vrhuncih sezone, ko je 
pozornost usmerjena v praznovanja in lokalno dogajanje. Izpostava redno oglašuje na portalu mojaobcina.si, 
kjer objavlja napovedi dogodkov in tudi posamezna poročila. 

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

Na območnih srečanjih nudimo skupinam možnost predstavitve, strokovno spremljanje ter podporo za razvoj in 
napredek.  

Izvedli smo revijo otroških in mladinskih zborov, revijo odraslih pevskih zasedb, revijo plesnih skupin, srečanje 
otroških gledaliških skupin, območno razstavo mladih likovnikov in območno razstavo odraslih likovnikov. 
Območno revijo poustvarjalcev slovenskega ljudskega izročila smo izvedli v so-organizaciji z vrhniško in 
cerkniško izpostavo v Ligojni. Sodelovali sta dve logaški skupini, Grlice in Rovtarska dekleta.  

Uspešno smo izpeljali obe 51. območni pevski reviji. Otroško in mladinsko smo pripravili v so-organizaciji z 
osnovno šolo, revijo odraslih zasedb pa ob podpori župnije, glasbene šole in OŠ 8 talcev, kjer sta bila strokovni 
pogovor in pogostitev. V Jožefovi dvorani župnijskega Doma Marije in Marte je nastospilo 178 pevcev iz sedmih 
zasedb; Učiteljski oktet Pa kolkr tolk, ŽPZ PD invalidov in upokojencev Logatec, ŽPZ Društva upokojencev Rovte, 
MePZ Objem, MePZ PD Logatec, OMePZ Notranjska in MePZ Adoramus. Stokovna spremljevalka Andreja 
Martinjak je izrazila zadovoljstvo z izvedbo in pohvalila porfesionalno povezovanje.  

Prav tako je bila uspešna tudi območna plesna revija – PlesTKalnica. Pester spored domačih in pridruženih 
skupin v katerem je z desetimi miniaturami nastopilo 71 otrok in odraslih plesalk in plesalcev, so obogatile točke 
gostov, nagrajene na državnih festivalih. Predstavile so se 3 baletne skupine Glasbene šole Logatec, 1 skupina 
Baletnega društva Postojna, 2 skupini Plesnega studia Taurus, odrasli plesalci skupine KD Živi korak Logatec in 
neodvisne skupine Inart ter gostje Maša Korošec in skupina Plesoluna Kulturno izobraževalnega društva 
Plesonoga. V programu so se prepletale različne zvrsti, od sodobnega, ustvarjalnega, avtorskega in družabnega 
plesa, pa do baleta, swinga in jazza. Dobra praksa povezovanja širi obzorja, vzgaja, prinaša nove ideje, obenem 
pa je bogatejši in bolj raznolik program tudi odlična nova izkušnja za občinstvo. 

Otroške gledališke skupine so se predstavile na Odru mladih, sodelovalo je šest skupin, med njimi ena iz 
cerkniške izpostave.  

Številni mladi likovniki so razstavljali na temo regijskega razpisa v povezavi zvočnega in likovnega. Likovna 
razstava odraslih pa je bila na temo državnega razpisa Oblo in oglato. Udeležilo se je sedem avtorjev iz logaške 
in trije iz vrhniške izpostave; Darinka Lapajne, Sonja Mihelčič, Mitja Milavec, Majda Oblak, Janez Ovsec, Romana 
Pirman, Ivana Rudolf (OI Logatec), Ljuba Mikolič, Roža M. Pečnik Kertl in Janez Slabe (OI Vrhnika). Strokovno jo 
je spremljala mag. Nuša Lapajne Čurin, na regijsko razstavo pa so se uvrstili štirje logaški avtorji. V ta namen 



smo na izpostavi pripravili dve izobraževanji.  

Na regijski ravni smo organizirali štiri dogodke. Regijsko srečanje odraslih literatov in delavnico kreativnega 
pisanja,  predavanje na temo državnega likovnega razpisa Oblo in oglato in nato še delavnico.  

 

Dosežki skupin: 

Regijskih prireditev se je udeležilo 5 skupin in 25 posameznikov  
2 odrasla literata; Jože Omerzu in Danijela Šumah – Literarno društvo Zeleni oblaki 
1 otroška gledališka skupina; Tko pa tko – KD Novi oder 
1 plesna skupina; Plesna pripravnica Glasbene šole Logatec 
19 mladih likovnikov; Petra Jeraj, Nik Meze, Bine Korošec, Klara Hozjan, Janja Simonišek, Anja Tia Grgec, Maj 
Hrast, Tjaša Zupančič, Ema Tomić, Lina Potočnik, mentorice Zala Lukan Sedej, Tanja Smrtnik, Mitja Ajdič, Urška 
Župec Mele (OŠ 8 talcev Logatec), Ela Prelaz, Sara Nagode, Ela Adam, Mateja Hribar, Tian Cof, Janja Tkalič, Lovro 
Mlinar, Tian Nagode, mentorice Tanja Trček, Irena Sivec Maglica, Marija Jereb Lukan, Nataša Vidmar, Mira 
Lapanje Prinčič, Dubravka Sertić (OŠ Tabor Logatec), Katja Drmota, mentorica Ermina Šimenc (OŠ Rovte). 
4 odrasli likovniki; Darinka Lapajne, Sonja Mihelčič, Mitja Milavec, Janez Ovsec – Društvo likovnikov Logatec 
(Darinka Lapajne je izbrana na državno razstavo, ki sledi v letu 2020) 
1 filmska skupina; Video delavnica KD Tabor Logatec, mentor Primož Godina 
1 otroški zbor; Otroški pevski zbor OŠ Tabor Logatec (zborovodja Zdravko Novak) –  Zlato priznanje na 
tekmovanju v Zagorju. 
1 odrasli zbor; Mešani pevski zbor KUD Adoramus (zborovodja Marjana Grdadolnik) – Zlato priznanje z odliko in 
priznanje za najboljšo izvedbo skladbe iz obdobja renesanse na tekmovanju v Kočevju.  
 
Na državne prireditve se je uvrstila 1 skupina 
1 filmska skupina Video delavnica KD Tabor Logatec, mentor Primož Godina 
 
Regijsko raven so doseli trije zbori, državno pa en zbor 
regijska raven: 2 otroška in 1 mladinski zbor; OPZ POŠ Hotedršica, OPZ OŠ Tabor, MPZ OŠ Tabor (vse vodi 
Zdravko Novak) 
državna raven: 1 odrasli zbor; MePZ KUD Adoramus, zborovodja Marjana Grdadolnik 
 

Izvedba dodatnega programa 
Dodatni program poteka skozi vse leto. Poleg osnovnega programa izvajamo še druge dogodke, prireditve, 
razstave in izobraževanja. V Galeriji Hiša sonca vodimo program razstav ter organiziramo in koordiniramo 
razstave v avli Upravnega centra. V tem letu se je poleg dveh območnih zvrstilo še 10 razstav, od tega 2 ob 
Gregorjevem in 1 ob septembrskem občinskem prazniku in tednu mobilnosti. Razstavljena je bila zbirka starih 
predmetov, keramika, kvačkani izdelki, okrasni predmeti v servietni tehniki, otroške risbe in grafike ter akvareli. 
Razstavljali so Matevž Škufca, študijske skupine Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec 
(kvačkanje, keramika in mozaik, servietna tehnika), Sekcija Ustvarjalci upodabljajočih umetnosti KUD Klinični 
center in Medicinska fakulteta dr. Lojz Kraigher, člani keramične skupine v okviru projekta vključevanja ranljivih 
skupin, učenci otroške likovne šole, učenci – udeleženci 1. Likovne kolonije Franca Musca in likovni sekciji 
Univerze za tretje življenjsko obdobje iz Nove Gorice ter Logatca. 

Sodelovali smo v programu prireditev ob občinskem Gregorjevem prazniku in v Evropskem tednu mobilnosti. Ob 
prazniku Gregorjevega smo poleg dveh razstav izpeljali še knjigoveško delavnico za otroke in odrasle. Ob 
občinskem dnevu brez avtomobila smo oblikovali program uličnih plesnih nastopov v katerem so nastopile 
skupine Športni utrinek Rovte, 2. razred baletnega oddelka Glasbene šole Logatec, kadetinje Twirling kluba 
logaških mažoret, Plesni studio Taurus, Plesna šola 5-ka, in solo plesalka Ema Križič društva Studio za svobodni 
ples. V tednu mobilnosti smo ponudili tudi brezplačno delavnico sodobnega plesa za otroke, ki pa ni bila 
obiskana. V sodelovanju z OŠ 8 talcev smo prvič organizirali likovno kolonijo poimenovano po nedavno 
preminulemu logaškem ljubiteljskem slikarju Francu Muscu, ki je potekala na Cankarjevi ulici v okviru prireditve 
Dan brez avtomobila. Sodelovalo je 14 udeležencev  z logaških osnovnih šol - enajst učencev in trije likovni 
mentorji. Udeleženci so v različnih risarskih tehnikah upodabljali ulični utrip ob Evropskem tednu mobilnosti, 
učenki OŠ 8 talcev pa sta pripravili še likovno delavnico za mimoidoče šolarje. Nastala dela smo razstavili v avli 
Upravnega centra. 



Tudi v tem letu smo pripravili srečanja za odrasle in mlade literate.  

V mladinskegem literarnem natečaju je sodelovalo sto enajst učencev z vseh treh logaških osnovnih šol, ki so 
pisali pod vodstvom osmih mentoric. Zaključno prireditev v Narodnem domu smo pripravili v sodelovanju z 
logaško knjižnico. Pesnica Mateja Perpar, ki je bila tudi selektorica natečaja in povezovalka prireditve je 
predstavila kriterije izbora, utemeljla nagrade in prebrala nagrajene zgodbe, avtorji in mentorice pa so prejeli 
priznanja. Ob natečaju smo izdali zbornik z osemindvajsetimi najbolj duhovitimi in izvirnimi pravljicami, ki so ga 
prejeli vsi sodelujoči v natečaju. 

Za odrasle lilterate, ki so poslali svoja besedlila za območno srečanje smo organizirali literarni večer v 
sodelovanju s Slovensko filantropijo v Hiši sadeži družbe Logatec. Avtorji, ki jih je literarno predstavila mentorica 
delavnice, pesnica Barbara Korun so prebirali svoje pesmi in prozne odlomke ob glasbenih intermezzih citrarke 
Urške Sajovic. Sodelovali so člani logaškega Literarnega društva Zeleni oblaki in udeleženci literarne šole JSKD na 
Vrhniki; Ana Balantič, Jože Brenčič, Gvido Komar, Vladimir Kržišnik, Bernarda Mrak Kosel, Branka Novak, in Jože 
Omerzu. Dobro obiskana prireditev se je zaključila s prijetnem druženjem ob klepetu z avtorji in pesnico.  
 

S knjižnico in osnovno šolo smo sodelovali v programu dogodkov ob svetovnem dnevu knjige, kjer smo v Galeriji 
Hiša sonca z Osnovno šolo 8 talcev pripravili Kamišibaj gledališče. V decembru smo v sodelovanju s knjižnico 
organizirali še dve predstavi za otroke v Logatcu in v Rovtah. 

Za ljubitelje klasične glasbe smo organizirali koncert, na katerem sta nastopili mladi izvajalki, kitaristka Špela 
Simonišek in flavtistka Dana Verč. Obe sta študentki magistrskega programa, Špela se šola na Konzervatoriju v 
Celovcu, Dana pa na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Poslušalci so z zadovoljstvom prisluhnili odlični 
interpretaciji obeh izvajalk. 

Navezali smo tudi stike z zamejskimi Slovenci. Na njihovo povabilo smo skupaj s predstavniki knjižnice in 
logaškega Društva za tretje življenjsko obdobje obiskali predstavnike slovenske skupnosti v Trstu. Na 
spoznavnem srečanju je vsak predstavil področja svojega delovanja, po kratkem kulturnem programu smo si 
izmenjali informacije, izkušnje in želje po morebitnih nadaljnjih navezavah in sodelovanju.  

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. 

Izobraževanja 
V tem koledarskem letu smo organizirali 14 izobraževanj za otroke in odrasle, od tega je bilo 6 krajših delavnic in 
eno predavanje namenjeno mentorjem in skupinam, ostala daljša izobraževanja za lokalne potrebe pa so 
potekala po semestrih.    

Delavnica ljudskega petja z Uršo Šivic je potekala v treh terminih od februarja do aprila, obiskovalo pa jo je 12 
pevk skupine Grlice.  

Mini video delavnico z osnovami scenaristike, snemanja in montaže sta vodila Kaja Pregrat in primož Godina. 
Udeležili so se jo 4 učitelji iz OŠ Rovte.  

Delavnico sodobnega plesa za mentorje, vzgojitelje in učitelje je vodila plesalka Ema Križič, vključile pa so se 4 
mentorice, ki so bile navdušene nad vsebino in so izjemno pohvalile izvedbo.  

Za odrasle literate smo izvedli delavnico kreativnega pisanja v sklopu regijskega srečanja odraslih literatov. 
Območno delavnico za odrasle je vodila pesnica Barbara Korun, udeležilo pa se jo je 7 avtorjev. Mentorica je 
pripravila komentarje na poslana besedila in jih z avtorji kritično predelala. Vsakemu posebej je podala predloge 
za izboljšavo ali predelavo posameznih delov besedil, s čimer so bili udeleženci izjemno zadovoljni. Mladim 
literatom in njihovim mentoricam je zakonitosti pisanja pravljic plastično predstavila pisateljica, pesnica in 
glasbenica Mateja Perpar. Udeleženci so iskali ideje za osnutke zgodbic in prjeli usmeritve ter spodbude za 
nadaljnje ustvarjalno pisanje. Vključilo se je 18 otrok in 6 mentoric.   

Za odrasle likovnike smo organizirali predavanje na temo državnega razpisa Oblo in oglato. Predaval je 
akademski slikar Janez Zalaznik, ki je pripravil tudi pripočnika na razpisano vsebino. Naknadno smo izvedli še 
praktično delavnico, ki jo je prav tako vodil Janez Zalaznik. Predavanja se je udeležilo 12 likovnikov iz Logatca, 
Vrhnike, Blok, Šmartna in Postojne, delavnice pa 10 likovnikov iz Logatca, Blok, Postojne, Vrhnike in Ljubljane.  

Potekala sta dva semestra otroške likovne šole, ki jo vodi Polona Pivk Mihevc. Prvega je obiskovalo 10 otrok 



starih 8 do 13 let, drugega pa 12 otrok starih od 8 do 14 let.  

V sodelovanju z logaškim Društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje smo organizirali dva semestra delavnic 
sodobnega plesa, ki jih je vodila plesalka Ema Križič. Prvega je obiskovalo 7, drugega pa 6 udeleženk. Z istim 
društvom smo organizirali še delavnice spoznavanja domačega kraja pod mentorstvom Jane Jureš, ki jih je 
obiskovalo 14 udeleženk. 

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 pa pridobimo 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 preko 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), 1 predšolski zbor, 11 otroških zborov in 3 mladinski zbori, 13 instrumentalnih skupin (1 
godalni orkester, 2 simfonična orkestra – en je profesionalen, 2 pihalna orkestra, 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), 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 otroškimi in mladinskimi zbori izstopata otroški in mladinski pevski 
zbor OŠ Tabor Logatec, ki se z zborovodjem Zdravkom Novakom udeležujeta regijskih in državnih prireditev in 
tekmovanj, na katerih dosegata najvišja priznanja. Med odraslimi zasedbami izstopa mešani zbor KUD 
Adoramus pod vodstvom Marjana Grdadolnika, ki redno dosega državno raven, tudi na regijskih koncertih in 
tekmovanjih prejema najvišje nagrade. To je najkakovostnejša logaška vokalna zasedba, ki je tudi na 
tekmovanjih v tujini že večkrat posegla po najvišjih mestih. Sodeluje z vrhunskimi glasbeniki, solisti in zasedbami 
in na številnih prireditvah nastopa s profesionalnim Simfoničnim orkesterom Cantabile pod vodstvom dirigenta 
Marjana Grdadolnika. Vsako leto sodeluje na prazničnem koncertu Božič v Ljubljani v Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma, katerega program ponovijo na novoletnem koncertu v Logatcu. Orkester Cantabile 
povezuje profesionalne in ljubiteljske glasbenike. Pod njegovim okriljem poteka tudi logaški poletni glasbeni 
festival, na katerem nastopijo uveljavljeni gostje ter logaške zasedbe in posamezniki  –  Pihalni orkester Logatec, 
Mešani pevski zbor Adoramus, nadarjeni mladi glasbeniki, mladi virtuozi Glasbene šole Logatec in operni solisti. 
KD Pihalni orkester pod vodstvom dirigenta Vida Pupisa uspešno nadaljuje svojo glasbeno pot, prireja koncerte 
doma in nastopa  na tekmovanjih in gostovanjih doma ter v tujini. V tej sezoni je koncertiral v Slovenski 
filharmoniji, na 39. Državnem tekmovanju slovenskih godb pa je v najvišji koncertni kategoriji z doseženimi 
94,63 točkami osvojil absolutno 2. mesto in prejel zlato plaketo. V Rovtah delujeta dve mladinski rock skupini in 
mladinski band na OŠ Tabor.  

Dobro je razvita tudi likovna dejavnost. Logaško likovno društvo združuje posameznike iz Logatca in 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. Društvo je v tem letu začelo organizirati tudi 
izobraževanja, zato likovni tečaji ne potekajo več preko izpostave. Posamezni člani društva se uspešno 
vključujejo v izobraževanja v organizaciji izpostave in sodelujejo na skladovih strokovno spremljanih območnih 



razstavah. Redno se uvrščajo tudi na regijske in državne razstave. V tem letu so na regijski razstavi Osrednje 
Slovenije Oblo in oglato razstavljali štirje logaških likovniki. 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, Plesne šole 5-ka ter po 
šolah in klubih. V logaški glasbeni šoli gojijo klasični balet, drugod pa prevladujejo druge plesne zvrsti. 

Literati se zbirajo v okviru Literarnega društva Zeleni oblaki, ki po nekajletnem premoru ponovno deluje, 
literarne sekcije Društva univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec, v skupinah Knjižnice Logatec, in kot 
posamezniki.  

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, Turistično-športno-
kulturnega društva Grčarevec v Grčarevcu in Kulturno-turističnega društva Hotedršica v Hotedršici. Vsako leto 
pripravijo predstave za domačo gledališko publiko in gostujejo po okoliških krajih. Kulturno društvo Novi oder 
združuje odrasle igralce in otroke. V društvu delujeta dve  otroški gledališki skupini, ki se udeležita območnega 
srečanja. Odrasli člani pa igrajo tudi predstave za otroke. 

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. 
Obe skupini se udeležujeta območnih srečanj in nastopata na krajevnih in občinskih prireditvah. Folklorna 
skupina deluje v Kulturno-turističnem društvu Hotedršica in nastopa na lokalnih prireditvah.  

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, Poletni glasbeni festival pod 
okriljem 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, reflektorji in zavesami 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, plesa ... 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. 

Pevska revija otroških in mladinskih zborov kroži po šolah. Tokrat je potekala v so-organizaciji z OŠ Tabor 
Logatec, ki se je odlično izkazala z organizacijsko in tehnično pripravo prostorov, pogostitve in osebjem. V 
napolnjeni dvorani je ob navzočnosti župana, ravnateljice in drugih občinskih predstavnikov, s pesmijo 
pozdravilo pomlad 244 mladih pevcev. Nastopilo je 7 logaških zborov; Zborovska pripravnica OŠ Tabor, otroški 
zbori OŠ Tabor, POŠ Hotedršica, OŠ 8 talcev in KUD Adoramus ter mladinski zbori OŠ Tabor in KUD Adoramus. 
Koncert je potekal v mirnem in prijetnem vzdušju, dodano vrednost pa je prineslo tudi profesionalno 
povezovanje Sanje Rejc. Strokovni spremljevalec Matej Penko je pohvalil organizacijo in potek, najbolj 
razveseljivo pa je, da smo s skupnimi močmi uspeli kultivirati tudi občinstvo. V to je bilo vloženega ogromno 
truda in dodatnih navodil, predvsem s strani zborovodij in vodstev šol pri komunikaciji s starši, kar nam brez 



njihovega sodelovanja in pomoči gotovo ne bi uspelo. 

Na območnem srečanju otroških gledaliških skupin Oder mladih, je v šestih predstavah nastopilo 78 mladih 
igralcev, ogledali pa so si jih otroci iz logaških vrtcev in osnovne šole pa tudi nekaj staršev nastopajočih. Med 
igralci je bila tudi 1 šolska skupina iz cerkniške izpostave, 2 skupini iz vrtca Kurirček, šolska skupina OŠ Tabor in 2 
skupini kulturnega društva Novi oder. Srečanje je strokovno spremljala Ana Ruter. Štiri predstave so bile 
namenjene mlajšim otrokom, dve pa starejšim – najstnikom in odraslim. Polno obiskane so bile predstave 
nemenjene najmlajšim, ti so tudi najbolj hvaležna publika. Kljub naporom, ki jih vlagamo so predstave z vsebino 
za najstnike slabo obiskane. Želimo si večjega sodelovanja šol, da bi na srečanju nastopile tudi skupine iz 
oddaljenejših krajev in podružnic, da bi šole bolje prepoznale priložnosti za razvoj kulturne vzgoje in oglede 
predstav  –  tudi najstniških  –  morebiti izkoristile za kulturni dan. 

Na likovnih natečajih udeležba iz leta v leto narašča. Na letošnjem regijskem natečaju V objemu zvoka in slike je 
sodelovalo 16 mentorjev s treh osnovnih in ene podružnične šole (OŠ Rovte, OŠ Tabor, OŠ 8 talcev in POŠ 
Hotedršica). V Galeriji Hiša sonca smo v tednu ljubiteljske kulture razstavili 85 likovnih del, na regijsko razstavo 
pa so se uvrstila dela 19. učencev. Razstavo smo zaradi omejitve prostora in števila sodelujočih odprli v dveh 
delih, ob 16. in 18. uri, na prireditvi pa so nastopili še učenci glasbene šole. Z zadovoljstvom so jo poleg avtorjev 
in mentorjev obiskali tudi številni starši. 

Na OŠ 8 talcev vodi filmski krožek scenaristka in dramaturginja Kaja Pregrat, na šoli Tabor pa ga v okviru 
kulturnega društva vodi Primož Godina. Njegova skupina je ponovno sodelovala v Izoli na državnem srečanju 
najmlajših filmskih in video ustvarjalcev in v Medvodah na regijskem srečanju Osrednje Slovenije – Filmarjenje. 

Za mlade literate ob literarnem razpisu pripravimo literarno delavnico, ki se jo poleg otrok udeležijo tudi 
mentorice z vseh treh osnovnih šol. Ob zaključku natečaja izdamo zbornik izbranih besedil in pripravimo 
zaključno prireditev, običajno v sodelovanju s knjižnico.  

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
V tem letu smo podelili priznanja dvema društvoma.  

Gallusove značke Oktetu Pa kolkr tolk Kulturnega društva Drevored in Linhartove značke Kulturnemu društvu 
Novi oder. 

Podelili smo 10 značk: 8 Gallusovih (5 zlatih, 3 častne značke) in 2 srebrni Linhartovi znački. 

Izvedeni dogodki 

  NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE 
KRAJ 
DOGODKA 

DATUM 
(OD) 

DATUM 
(DO) 

DEJAVNOST 

1 RAZSTAVA STARIH PREDMETOV LOGATEC 7.01.2019 14.02.2019 DRUGO 

2 
OTROŠKA LIKOVNA ŠOLA LOGATEC 9.01.2019 3.04.2019 

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

3 LITERARNA ŠOLA JSKD VRHNIKA VRHNIKA 14.01.2019 16.12.2019 LITERATURA 

4 
V OBJEMU ZVOKA IN SLIKE, 5. POSTAVITEV 
REGIJSKE RAZSTAVE OTROŠKIH LIKOVNIH 
USTVARJALCEV VRHNIKA 15.01.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

5 
JUBILEJNI KONCERT OKTETA PA KOLKR TOLK, 
PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK LOGATEC 3.02.2019  VOKALNA GLASBA 

6 
3 URŠKE IN POVODNI MOŽ, PODELITEV 
LINHARTOVIH ZNAČK LOGATEC 8.02.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

7 DELAVNICE SODOBNEGA PLESA LOGATEC 11.02.2019 13.05.2019 PLES 

8 
NAKUPUJEM  S SVOJO MREŽO, RAZSTAVA 
KVAČKANIH NAKUPOVALNIH VREČ LOGATEC 14.02.2019  DRUGO 



9 
MINI VIDEO DELAVNICA, OSNOVE SCENARISTIKE, 
SNEMANJA IN MONTAŽE LOGATEC 15.02.2019 16.02.2019 FILM IN VIDEO 

10 DELAVNICA LJUDSKEGA PETJA LOGATEC 19.02.2019  FOLKLORA 

11 
ODSEVI MLADIH SRC, RAZSTAVA MLADIH 
USTVARJALCEV LOGATEC 6.03.2019 3.04.2019 

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

12 
DELAVNICA GREGORČKOVE KNJIŽICE LOGATEC 7.03.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

13 
KO SE ZEMLJA PREBUDI, RAZSTAVA KERAMIKE LOGATEC 7.03.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

14 
SPOMIN NA CANKARJEVE MISLI - TRETJA 
POSTAVITEV REGIJSKE RAZSTAVE ODRASLIH 
LIKOVNIKOV OSREDNJE SLOVENIJE VRHNIKA 8.03.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

15 
ODER MLADIH, OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN LOGATEC 14.03.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

16 PLESTKALNICA, OBMOČNA PLESNA REVIJA LOGATEC 20.03.2019  PLES 

17 
SLEDI USTVARJALNIH ROK, RAZSTAVA SEKCIJE  LOGATEC 4.04.2019 8.05.2019 

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

18 
ODERLANDIJA 2019, REGIJSKO SREČANJE 
OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN OSREDNJE 
SLOVENIJE 

KOČEVJE, 
MEDVODE 11.04.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

19 
ZAPOJMO POMLADI, 51. OBMOČNA REVIJA 
OTROŠKIH IN MLADINSKIH ZBOROV LOGATEC 11.04.2019  VOKALNA GLASBA 

20 
 KO ZAPOJEJO ..., 51. OBMOČNA REVIJA 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB LOGATEC 12.04.2019  VOKALNA GLASBA 

21 
PREDAVANJE OBLO IN OGLATO LOGATEC 15.04.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

22 
NOČ KNJIGE 2019 LOGATEC &#8211; SVETOVNI 
DAN KNJIGE LOGATEC 23.04.2019  LITERATURA 

23 
ŠKATLICE DROBNIH SKRIVNOSTI, RAZSTAVA 
DEKORATIVNIH IZDELKOV LOGATEC 9.05.2019 5.06.2019 DRUGO 

24 
LIKOVNA DELAVNICA OBLO IN OGLATO LOGATEC 14.05.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

25 
REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH ZBOROV 

ZAGORJE OB 
SAVI 16.05.2019  VOKALNA GLASBA 

26 
V OBJEMU ZVOKA IN SLIKE, OBMOČNA OTROŠKA 
LIKOVNA RAZSTAVA LOGATEC LOGATEC 17.05.2019 30.12.2019 

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

27 
PREPLESAVANJA, REGIJSKA REVIJA PLESNIH 
USTVARJALCEV OSREDNJE SLOVENIJE LJUBLJANA 20.05.2019 22.05.2019 PLES 

28 
39. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB KRŠKO 25.05.2019  

INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

29 EKSPERIMENTI RAKU IN OBVARA, RAZSTAVA 
KERAMIKE ŠTUDIJSKE SKUPINE DRUŠTVA UTŽO 

LOGATEC 6.06.2019 4.09.2019 
LIKOVNA 



LOGATEC DEJAVNOST 

30 
SREČANJE Z ZAMEJSKIMI SLOVENCI V TRSTU TRST 7.06.2019  

VEČZVRSTNA 
DEJAVNOST 

31 
V ZAVETJU BESEDE, REGIJSKO SREČANJE 
LITERATOV IN ZA OSREDNJO SLOVENIJO LOGATEC 17.06.2019  LITERATURA 

32 
KREATIVNO PISANJE - REGIJSKA DELAVNICA ZA 
ODRASLE LITERATE  LOGATEC 17.06.2019 17.06.2019 LITERATURA 

33 SESTANEK Z MENTORJI MLADIH LITERATOV LOGATEC 1.07.2019  DRUGO 

34 
RAZPIS / MLADINSKI LITERARNI NATEČAJ ZA 
OBMOČNO SREČANJE MLADIH LITERATOV LOGATEC 5.07.2019 14.10.2019 LITERATURA 

35 MLADINSKA LITERARNA DELAVNICA - PRAVLJICA LOGATEC 9.09.2019 13.09.2019 LITERATURA 

36 
OTROŠKA LIKOVNA ŠOLA LOGATEC 18.09.2019 18.12.2019 

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

37 
ULIČNI PLESNI PERFORMANS / PLESNI KORAK - 
OB EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI LOGATEC 19.09.2019  PLES 

38 
NOVO / 1. LIKOVNA KOLONIJA FRANCA MUSCA LOGATEC 20.09.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

39 
OBLO IN OGLATO, OBMOČNA LIKOVNA 
RAZSTAVA ODRASLIH LOGATEC 23.09.2019 15.10.2019 

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

40 
RAZSTAVA UDELEŽENCEV 1. LIKOVNE KOLONIJE 
FRANCA MUSCA LOGATEC 25.09.2019 6.11.2019 

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

41 
V OBJEMU ZVOKA IN SLIKE, REGIJSKA RAZSTAVA 
OTROŠKIH LIKOVNIKOV STIČNA 2.10.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

42 SPOZNAVANJE DOMAČEGA KRAJA LOGATEC 3.10.2019 4.12.2019 DRUGO 

43 LITERARNA DELAVNICA ZA ODRASLE LOGATEC 4.10.2019  LITERATURA 

44 
NAPEV - ODSEV, OBMOČNA REVIJA 
POUSTVARJALCEV GLASBENEGA IZROČILA LIGOJNA 5.10.2019  FOLKLORA 

45 SODOBNI PLES ZA ODRASLE VSEH STAROSTI LOGATEC 7.10.2019 16.12.2019 PLES 

46 DELAVNICA SODOBNEGA PLESA LOGATEC 12.10.2019 19.10.2019 PLES 

47 
DOŽIVETJE BARVE, LIKOVNA RAZSTAVA UTŽO 
LOGATEC IN UTŽO NOVA GORICA LOGATEC 25.10.2019 25.11.2019 

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

48 
OBLO IN OGLATO, REGIJSKA RAZSTAVA ODRASLIH 
LIKOVNIKOV OSREDNJE SLOVENIJE STIČNA 7.11.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

49 
55. SREČANJE NAJMLAJŠIH FILMSKIH IN VIDEO 
USTVARJALCEV SLOVENIJE IZOLA 8.11.2019  FILM IN VIDEO 

50 
BESEDNA DOTIKANJA - HIŠA SPOMINA, 
OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH LITERARNIH 
USTVARJALCEV LOGATEC 12.11.2019  LITERATURA 

51 
PRAZNIČNI DECOUPAGE LOGATEC 14.11.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 



52 ZBORNIK MLADINSKEGA LITERARNEGA NATEČAJA LOGATEC 15.11.2019  LITERATURA 

53 

V MOJIH OČEH SE ŽIVLJENJE ISKRI, V SRCU 
RAZUMEM, KAJ JAZ SEM, KAJ TI, ZAKLJUČNA 
PRIREDITEV MLADINSKEGA LITERARNEGA 
NATEČAJA LOGATEC 21.11.2019  LITERATURA 

54 
KITARSKI RECITAL ŠPELE SIMONIŠEK  LOGATEC 28.11.2019  

INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

55 
REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH 
ZASEDB KOČEVJE 30.11.2019  VOKALNA GLASBA 

56 
FILMARJENJE 2019, 10. SREČANJE FILMSKIH IN 
VIDEO USTVARJALCEV OSREDNJE SLOVENIJE MEDVODE 3.12.2019  FILM IN VIDEO 

57 
ZAČARANI ČAJNIK IZ ČUDEŽNEGA ZABOJA ROVTE 10.12.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

58 
SNEŽNA VILA IN ČAROBNE BESEDE LOGATEC 11.12.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

 


