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Predstavitev stripa o Jožetu Plečniku  

in pogovor z avtorjema stripa 

četrtek, 27. januar, ob 19.00 

velika dvorana Narodnega doma Logatec 

 

Vse prireditve bodo potekale v skladu z navodili NIJZ. 

Za vstop na vse dogodke je obvezno izpolnjevanje po-

goja PCT za starejše od 12 let.  

Vabljeni k sodelovanju v naših  

bralnih projektih: 

Strip nas popelje po Plečnikovi ustvarjalni poti ter nam razgrne 

bogat arhitektov opus, hkrati pa nam prikaže Plečnika tudi kot 

umetnika, misleca in intelektualca. »Scenarij Blaža Vurni-

ka črpa iz bogate strokovne in znanstvene literature ter po-

globljenega študija zapuščine, ki jo hrani Plečnikova hiša, iz 

česar je ustvarjena večplastna zgodba o Plečnikovi osebnosti 

in njegovih delih. Slednjo je Zoran Smiljanić prelil v strip ter se 

pri tem še posebej posvetil natančnemu izrisovanju Plečnikove 

arhitekture in vseh njenih raznolikih detajlov, po katerih je 

mojster tako slovel.« 

Pogovor z avtorjema bo vodil knjižničar Gvido Komar. 
 

Ob bližajoči 150-letnici roj-

stva arhitekta Jožeta Plečnika 

je izšel strip Plečnik  izdajate-

lja MGML. Avtorja sta stripar 

Zoran Smiljanić in pisec sce-

narija in spremne besede, dr. 

Blaž Vurnik.  

Andrej Žigon - Aleluja  

(9. januar 1952-16. julij 2003) 

V letu 2022 bi logaški pesnik, fotograf, dobrodel-

než, Andrej Žigon, praznoval 70 let. Knjižnica Lo-

gatec kot skrbnica njegove zapuščine leto posve-

ča njegovemu delu, zato smo pozvali logaška 

društva in ustanove, da pri tem sodelujejo. Tako 

se bo tekom leta pod naslovom Žigonovo leto 

zvrstilo obilo dogodkov - literarnih večerov, de-

lavnic, različnih umetniških natečajev itn. Vablje-

ni, da praznujete z nami! 

Vabimo vas tudi k ogledu zbirke o njegovem živ-

ljenju in delu na portalu Kamra: 



ŽIGONOVO LETO 

Prost 

Prireditev ob 70. obletnici rojstva  

Andreja Žigona - Aleluje 

 

 

četrtek,  20. januar, ob 19.00 

Velika dvorana Narodnega doma Logatec 

Pot je velika metafora človekovega življenja, saj je človek 

kot veter - obstaja le, dokler se premika, rase, nastaja. 

Čeprav smo ljudje dandanes navajeni sedeti oz. se voziti, 

potreba po poti še vedno leži v nas. Kaj torej pomeni 

opraviti pot danes, hoditi s telesom in hoditi s srcem, da 

bi postali to, kar moramo postati, bomo s pomočjo Sve-

tega pisma in osebnih izkušenj s Camina razmišljali z 

Markom Rijavcem.  

Marko Rijavec prihaja iz Dornberka v Vipavski dolini. Po 

študiju biblične teologije v Rimu je postal župnik v Idriji. 

Po duši je pesnik, čeprav se zadnje čase precej ukvarja s 

pisanjem člankov, ki jih objavlja vsepovsod. V pastoral-

nem delu se najraje ukvarja z mladino in otroki, sicer pa 

je navdušen občudovalec narave, strasten hribolazec in 

nemirni popotnik, ljubi knjige, sončne zahode in dober 

čaj. 

ponedeljek, 10. januar, ob 19.00, 

Velika dvorana Narodnega doma Logatec 

9. januarja 2022 mineva 70 let od rojstva logaškega 

pesnika, fotografa in dobrodelneža Andreja Žigona.   

Na uvodnem dogodku v Žigonovo leto bomo dali 

prostor njegovi poeziji.  

Nastopajo: 

Matic Valič, interpretacija 

Izabela in Tinkara Delux, glasba 

Anja Sedej Korenč 

10. GOSARJEV VEČER 

Dr. Primož Repar: 

Družabnost kot oblika etičnega ravnanja v družbenosti 

PRESTAVLJENO na 21. april 2022 

V SODELOVANJU Z NIKOLAJEVIMI SREČANJI 

Marko Rijavec: 

Pot 

10. GOSARJEV VEČER 

Dr. Primož Repar: 

Družabnost kot oblika etičnega ravnanja v družbenosti 

PRESTAVLJENO na 21. april 2022 

V sodelovanju s Kamark d. o. o.  

LOGAŠKE KITARODIJE 2022 

1. koncert  

Katja Razložnik 

Katja Razložnik bo pred 

svojim magistrskim kon-

certom na Zasebni glasbe-

ni univerzi Gustava 

Mahlerja  v Gradcu nasto-

pila na prvih letošnjih Kita-

rodijah. Igrala bo skladbe 

Villa-Lobosa, Dowlanda, 

Mertza, Sora, Pujola, Ko-

škina, Bacha, Yorka in Bel-

linatija.  

Vstop prost.  

Koncertni cikel sofinancira 

Občina Logatec.  

 

sobota, 22. januar, ob 18.00, 

Dvorana kulturnega doma KS Tabor Logatec 


