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KULTurno 

Predstavitev mladinskih romanov Miha 

#razvajensmrkavc in Nad obzorji 

četrtek, 24. februar, 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: 

Mateja Perpar je radijska napo-

vedovalka, prevajalka, pisateljica 

in glasbenica. Izdala je tri slikani-

ce za otroke: Klotildini klobuki, 

Dišeči dihur in Reginina resta-

vracija ter knjigo dramskih del 

Štiri igre. Piše pravljice, radijske 

igre in humoreske, ki jih objavlja 

v različnih oddajah Radia Slove-

nija.  

Z romanoma Miha 

#razvajensmrkavc in Nad obzorji 

je posegla v svet mladinske pro-

ze.  Julija 2020 je tri tedne bivala 

v pisateljski rezidenci v Idriji, 

kjer je v muzejsko zaščiteni ru-

darski hiši napisala mladinski 

roman Nad obzorji. Miha 

#razvajensmrkavec pa je njen 

drugi mladinski roman. V nagaji-

vem, humornem slogu opisuje 

situacije in zagate odraščanja in 

osamosvajanja, s katerimi se 

pogosto neradi soočamo, ter 

vselej navija za dobronamer-

nost, strpnost in srečne konce. 

Z avtorico se bo pogovarjala 

Urška Orešnik.  



ZA STARŠE 

Možganologija starševstva 

Z nevroznanostjo do zdrave navezanosti 

Andreja Brenčič Vukmir 

 

 

četrtek,  17. februar, ob 19.00 

Velika dvorana Narodnega doma Logatec 

Epidemija covida-19 

povzroča številne sti-

ske in izzive tako na 

osebni, institucionalni 

kot družbeni ravni. 

Prav tovrstne stiske pa 

so številne posamezni-

ke spodbudile k iskanju 

priložnosti za prosto-

voljno delo in udeja-

njanje skrbi za druge 

na različnih ravneh našega življenja. Eden prepoznavnih in 

zelo dejavnih prostovoljcev je p. Bogdan Rus, ki se že od za-

četka epidemije aktivno udejstvuje pri skrbi za bolne na covid 

točkah UKC Ljubljana in SB Šempeter. Dela tam, kjer je zdrav-

stveno osebje najbolj obremenjeno in pri tem spoznava požr-

tvovalnost zaposlenih v zdravstvu, hkrati pa se tudi sam dnev-

no izpostavlja težkim situacijam, kjer je v podporo in pomoč 

bolnim in okuženim. Kljub stalni izpostavljenosti bolezni šteje 

kot posebno znamenje, da se ves ta čas ni okužil, kar pripisuje 

dejstvu, da je spoštoval zelo preproste in razumljive ukrepe za 

zajezitev epidemije. Na predavanju bo delil svojo izkušnjo 

prostovoljnega dela in svoj odnos do številnih zavajanj in laži, 

ki se širijo v povezavi z virusom. Svoje poslanstvo vidi pred-

vsem v tem, da je ljudem na voljo za duhovno pomoč, saj 

zdravstveno krizo razume predvsem kot duhovno krizo človeš-

tva. Učil nas bo, kako najti pot do ljudi, kako biti blizu najbolj 

ogroženim in graditi pristno skupnost v podpori drug druge-

mu.  

četrtek, 3. februar, ob 19.00, 

Velika dvorana Narodnega doma Logatec 

Kaj se v odnosu z otrokom dogaja v možganih 

staršev? V predavanju se bomo spoznali, kako 

naše zgodnje izkušnje vplivajo na to, kako vsto-

pamo v odnose z našimi otroki in kako v odno-

su delujemo. V predavanju se bomo ob prak-

tičnih primerih seznanili, kako se razvijejo raz-

lične oblike t. i. šibkega negovalnega vedenja 

staršev ter kako jih preseči.  

OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

Večer slovenskih ljudskih 

V SODELOVANJU Z NIKOLAJEVIMI SREČANJI 

Bogdan Rus: 

Dajati Duha - skrb za bolne v času covida  

četrtek, 10. februar, ob 19.00, 

Velika dvorana Narodnega doma Logatec 

Pomemben del slovenske kulture so slovenske ljud-

ske: pravljice, pripovedke, bajke, miti in legende, 

pesmi ... 

Kaj slovenske ljudske govorijo o nas? 

Tiste o nebeškem petelinu, Kurentu in trti, o pogub-

ni lenobi, o tem, kdo več dela pa o Mezinčku in nje-

govem spoznanju. 

Pripovedovali bodo: Anja Kocman, Daša Ozimek, 

Petra Rok in Boris Zgonc. 


