
Novembrski 

dogajalnik 
 

četrtek,  24. november,  ob 18.00 

Velika dvorana Narodnega doma Logatec 

vhod skozi knjižnico 

V soorganizaciji z JSKD Logatec 

Zaključek literarnega natečaja 

TO JE MOJ »JUBILEJ«, NIKOLI VEČ NE BO KOT PREJ  

Photo by  Elizabeth Zernetska  https://www.pexels.com/  

Predavanje 

Lončnice v odlični formi 

Loreta Vlahovič 

torek,  29. november,  ob 19.00 

Velika dvorana Narodnega doma Logatec, 

vhod skozi knjižnico 

V sodelovanj s Komunalnim podjetjem Logatec 

in Klubom logaških študentov 

v Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov 

organiziramo 

Da bomo zavrgli čim manj oblačil, pa vas od  

10.00 do 12.00  vabimo na praktično  DELAVNICO Z 

ROMANO PRIMAN: MANJŠA POPRAVILA OBLAČIL 

v Prešernovi dvorani Narodnega doma Logatec 

 - s seboj prinesite oblačila, ki so potrebna manjših 

popravil. 

Za izmenjavo sprejemamo le lepo ohranjena oblačila 

in predmete (oddate jih pri sprejemnem pultu v vho-

dni avli Narodnega doma) 

Kolikor stvari prinesete, toliko odnesete, zadnjo uro 

izmenjevalnice (od 11.30 dalje) pa lahko  stvari odne-

sete brez izmenjave.  

Lončnice so v zadnjem času postale zelo priljubljen hobi. 

Predavateljica nam bo predstavila potrebe lončnic in pravi 

način oskrbe s poudarkom na zimskem času in aktualnih 

lončnicah.  

Zaključna prireditev mladinskega literarnega natečaja JSKD OI Logatec v 

jubilejnem Žigonovem letu 2022 in odprtje razstave MEDGENERACIJSKE 

DELAVNICE ILUSTRACIJ JSKD Logatec na temo Žigonove poezije. Projekte 

bodo predstavili vodja logaške izpostave Tanja-Pina Škufca, urednica 

zbornika, pesnica dr. Sara Špelec in mentorica ilustratorske delavnice 

mag. Anja Kranjc. 

 Z branjem svojih pesmi se bodo predstavili avtorji izbranih in nagrajenih 

v zborniku objavljenih del. Likovno podobo zbornika bodo zaokrožile 

razstavljene ilustracije, ki so nastale v medgeneracijski delavnici pod 

mentorstvom mag. Anje Kranjc. 



Predavanje Vesne Pahor 

Ljubiti in biti ljubljen 

torek,  15. november, ob 19.00 

Prešernova dvorana  

POČITNIŠKE DELAVNICE  

DigiVrt—Delavnica robotike in rastlinja 

Lovrenc Košenina 

Delavnica, primerna za otroke tretje triade OŠ. Delavnica 

je namenjena mladostnikom, ki jih zanima robotika in bio-

logija, polja poveže z izdelavo biomehatronskega robota, 

ki po urniku zaliva raznovrstne rastline.  

Termini: 

Krajevna knjižnica Rovte, sreda, 2. november, 9h do 12h 

Knjižnica Logatec, četrtek, 3. november, 9h do 12h 

Število udeležencev omejeno, obvezne prijave na  

prireditve@knjiznicalogatec.si 

Prešernova dvorana Narodnega doma Logatec, 

Petek, 4. november, 10h do 16h 

V goste prihaja Hiška eksperimentov z 

več kot 40 eksperimenti.  Primerno za vse 

starostne skupine. Prijave niso potrebne, 

dobrodošli vsi— mamice, očki, dedki, 

babice in seveda—otroci! 

Hiša eksperimentov na obisku  

VEŠČILNICA 

Avocado center - Hormonska joga terapija  

ponedeljek,  7. november, ob 17.30 

Prešernova dvorana  

S HJT na najbolj naraven način uravnavamo ravnovesje hor-

monov v našem telesu. Sistem je zelo učinkovit, saj se nje-

gova regenerativna moč pokaže že po nekaj dneh redne 

prakse. Uporabljajo ga ženske po vsem svetu, v vseh ob-

dobjih svojega življenja, ko jim hormonsko neravnovesje 

povzroča različne zdravstvene težave.  

Vadbo bo vodila Saša Aleksandra Perpar, 

učiteljica joge. 

Prijave sprejemamo na 

 prireditve@knjiznicalogatec.si 

Definicijo ljubezni je težko enoznačno opredeliti, saj si vsak 

ustvarja svojo edinstveno predstavo o njej skozi lastne iz-

kušnje. Težave, ki imajo opraviti z dajanjem in sprejema-

njem ljubezni so pogosto vir nesreč-

nosti ljudi. Kako razumeti odnos in 

svojo vlogo v njem pri kreiranju last-

ne srečnosti je vprašanje, ki ga bomo 

osvetlili skozi pogled tradicionalnih 

prepričanj in prepričanj teorije izbire 

na predavanju Ljubiti in biti ljubljen.  

TEDEN SPLOŠNIH KNJIŽNIC 

 

V sredo, 16. novembra,  

v Knjižnici Logatec in njenih enotah* vsem, ki 

še niso člani knjižnice, omogočamo 

brezplačen vpis.  
*v Krajevni knjižnici Rovte dan pozneje, 17. novembra. 

»Knjižnična izkaznica je začetek doživljenjske 

pustolovščine« 

Lilian Jackson Braun 


