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KRAJEVNA KNJIŽNICA HOTEDRŠICA 

Aljaž Plankl:  

Ustvarimo gozdni vrt 

N A  N A Š I H  P O D R U Ž N I C A H  Duhovno - potopisno predavanje 

Popotniško zorenje 

Viljema Gogale 

Obvestilo: vse naše dogodke fotografiramo.  

Za več informacij o naših dogodkih poglejte na našo splet-

no stran www.knjiznicalogatec.si.  

Najdete nas tudi na:  

Facebooku / knjiznicalogatec 

Instagramu / logaskaknjiznica 

Fotografija: Karolina Grabowska / Pexels 

ponedeljek,  13. marec,  ob 19.00, 

Dvorana Stare šole (nad knjižnico) 

četrtek,  30. marec,  ob 19.00, 

Prešernova dvorana  

Želite ustvariti pester nasad jagodi-
čevja, sadnih dreves, zelišč in osta-
lih koristnih rastlin? Potem je goz-
dni vrt odlična možnost. 

Na predavanju bomo odgovorili na 
sledeča vprašanja: 

- kaj je gozdni vrt in kako deluje ter 
kako se razlikuje od zelenjavnega 
vrta in sadovnjakov? 

- katere naravne procese je dobro upoštevati pri ustvarja-
nju gozdnega vrta? 

- kaj nam gozdni vrt nudi, kakšen je njegov vpliv na okolje 
in naše življenje? 

- na kakšnih površinah ga ustvarjamo? Kakšen bo naš goz-
dni vrt? 

- kaj vpliva na načrtovanje, zasaditev, izgled ter vzdrževa-
nje gozdnega vrta? 

- katere so najpogostejše napake pri ustvarjanju gozdnega 
vrta? 

- kako se lotimo načrtovanja in zasaditve gozdnega vrta? 

Vabljeni na predstavitev poti nekdanjega novinarja Sobotne 

priloge Dela, ki je zapustil svet in se prelevil v beraškega 

romarja. Dobro desetletje je hodil po starodavnih romarskih 

poteh in šel med drugim iz Kranja peš do Rima, Kompostele 

in Jeruzalema. Brez sredstev za preživljanje je jedel ostanke, 

se umival v rekah in spal pod milim nebom – vse zato, da je 

imel čas za meditacijo, vse tiste samotne cerkve, kjer je po-

sedal kot srednjeveški spokorjenci in večkrat tudi prespal. 

Verjetno bi se ne vrnil, ko bi ga nazaj v svet ne bila priklicala 

knjiga.  

Spisal je knjigo z naslovom POTopis, ki je srž te poti zajela v 

besede. Pisana v tišini je namenjena vsem, ki jim je blizu 

duhovnost, iskanje svoje življenjske poti in njeno sledenje 

ne glede na ceno.  

V osrednji slovenski reviji o knjigah je bila izbrana za knjigo 

meseca. Ilustriral jo je znan slovensko-ruski slikar, Nikolaj 

Mašukov. Knjige ni v prosti prodaji. Lahko jo dobite samo na 

njeni predstavitvi. 



 

petek,  17. marec,  ob 19.00, 

velika dvorana Narodnega doma 

sreda, 1. marec, ob 18.00, 

Prešernova dvorana 

torek, 7. marec, ob 19.00, 

velika dvorana Narodnega doma 

Potopisno predavanje  

Alenka Gorza in Samo Jereb:  

Turčija, dežela raznolikih obrazov 

Veščilnica 

Darja Vesel Lazić: 

Zavestno hranjenje - za harmonijo telesa in uma 

Andrej Voje:  

Multimedijska projekcija Pod morjem okoli sveta  

Ob Svetovnem dnevu poezije 

Literarno društvo Zeleni oblaki: 

Zarjin svet prepleta besed 

Dandanes se zdi, da  več kot imamo informacij o zdra-

vi hrani ali več kot je diet, bolj se zdi, da nič ne deluje. 

Zunanja sporočila in vsa promocija nas največkrat še 

bolj zbegajo kot pomagajo. Vse premalo je poudarka 

na samem načinu hranjenja in vabilu k pogledu navz-

noter, v sebe, v svoja prepričanja, čustvena neravno-

vesja in ves balast, ki ga nosimo v sebi.  

Bi radi izvedeli, kako pomembno je temeljito žvečenje 

hrane za dobro prebavo, boljšo absorpcijo hranil, 

boljše počutje in posledično manj težav s prebavili, 

prekomerno težo? 

Vabljeni na Veščilnico z Darjo Vesel Lazić, ki nam bo 

razložila, kako pomemb-

no je celostno razume-

vanje zavestnega hra-

njenja (za zdravje in do-

ber imunski sistem). Ne 

samo, kaj jemo, temveč 

tudi na kakšen način 

uživamo hrano, kakšno 

je naše čustveno stanje, 

kakšne so naše misli. 

Več o predavateljici si 

preberite na:  

https://zazavedanje.si/ 

Turčija ni samo Istanbul in all inclusive hoteli ob morju. Je 

mnogo, mnogo več. Je dežela mnogih obrazov, ki nas očara-

jo s svojo nenavadno lepoto in raznolikostjo. »Turško« kavo 

bomo težko našli, saj večina Turkov pije črni čaj. Zato pa se 

lahko sladkamo z odličnim in tudi najdražjim  medom na 

svetu. Kvaliteto redno preverjajo medvedi. Ljubitelji rastlin 

ostajajo brez besed ob kilometrih rododendronov in uživajo 

v njihovem vonju v gozdu. Za intenzivno barvo  poskrbijo 

škrlatne potonike in lilije, visoke dva metra, če pa 

se  sklonimo, lahko občudujemo številne njihove drobne 

endemite. Presenetijo nas deroče reke in brzice med smre-

kovimi gozdovi in noro lepimi jezeri. Če ljubite dobro hrano, 

zlasti meso, pridete tu na svoj račun. V vsaki dolini ga pri-

pravljajo malo drugače, a povsod je izvrstno. Pozimi pa lah-

ko tu tudi smučate, do smučišč pa vodijo široke avtoceste.  

Andrej Voje ima za seboj že več kot 1300 potopov, pota-

pljal pa se je v vseh treh oceanih in morjih šestih kontinen-

tov. Podvodni fotoaparat ga spremlja od prvih potopov, 

kasneje pa ga je nadomestila podvodna kamera. Barvitost 

koralnih grebenov, pestrost podvodnega življenja in spo-

kojna tišina neskončne modrine je le nekajrazlogov, da se 

je svetu pod morsko gladino zapisal za vse življenje. 

torek, 21. marec, ob 19.00, 

Prešernova dvorana 

Na svetovni dan poezije bomo predstavili najmlajšo članico 

Literarnega društva Zeleni oblaki. Zarja Razložnik je učenka 

petega razreda OŠ Tabor Logatec, literarno ustvarja odkar 

zna pisati. Piše poezijo in prozo v slovenskem in angleškem 

jeziku, njena avtorska besedila so nared, da izidejo v knjigi. 

Na literarnem večeru bo predstavila svojstven avtorski izbor 

del. Spoznajte nadarjeno mlado literarno ustvarjalko in nje-

ne poti med besede. 


