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Literarni večer s pisateljico  

Matejo Perpar  

ob izidu mladinskega romana Liza in zbirke 

skladbic Andantino po klavirskih tipkah 

KRAJEVNA KNJIŽNICA ROVTE 

Sonja Vavken:  

Priprava zeliščnih mešanic po meri posameznika 

N A  N A Š I H  P O D R U Ž N I C A H  Suzana Kranjec: 

Skrb za črevesje je v resnici skrb za možgane 

Fermentirana brezglutenska funkcionalna prehrana 

Za več informacij o naših dogodkih poglejte na našo splet-

no stran www.knjiznicalogatec.si.  

Najdete nas tudi na:  

Facebooku / knjiznicalogatec 

Instagramu / logaskaknjiznica 

Fotografija: Taryn Elliott/Pexels 

torek,  28. februar,  ob 19.00, 

Dvorana Stare šole (nad knjižnico) 

sreda,  22. februar,  ob 19.00, 

Prešernova dvorana  

Suzana Kranjec je avtorica knjig Fermentiraj.si in Življenje 

brez glutena ter soavtorica knjige skupaj s Sanjo Lončar 

Samooskrbna shramba.  Razkrila vam bo, kako je skrb za 

črevesje v resnici skrb za možgane 

in telo. S fermentirano hrano vne-

semo v naše telo dobre bakterije. 

Tako dobimo v telo encime, probi-

otike v obliki dobrih bakterij in 

prebiotike v obliki vlaknin, ki so v 

zelenjavi. Spoznali boste, kako 

praktično v svoji kuhinji s pomočjo 

fermentacije vzgojiti čim več do-

brih bakterij, za katere nam bo 

naše telo hvaležno.  

V predavnju bodo udeleženci izvedeli, kako 

pripraviti zeliščne mešanice zase oziroma 

domače in prijatelje. 

Seznanili se bodo s poznavanjem tipov zelišč in njihovimi 

lastnostmi, katera zelišča so uporabna za ljudi, ki jih zebe, 

za ljudi, ki jim je vroče, za ljudi, ki imajo suhe sluznice itd. 

Ljudje smo si zelo različni med seboj in vsa zelišča niso pri-

merna za vse ljudi. Na tak način bomo tudi dosegli pravi 

učinek zelišč. 



 

torek,  14. februar,  ob 19.00, 

Prešernova dvorana  

sreda, 1. februar, ob 18.00, 

Ceragem, hiša dobrega počutja  

(Tržaška 18, Logatec) 

ponedeljek, 6. februar, ob 19.00, 

Prešernova dvorana 

Ob kulturnem prazniku 

Pripovedovalski večer Gospa iz pravljice 

Veščilnica 

Ceragem masažna terapija 

 

Potopisno predavanje 

Viki Grošelj: Križ čez Nepal 

Na tokratni Veščilnici se bo predstavil Ceragem (v njihovih 
prostorih), kjer boste imeli možnost brezplačno preizkusiti 
masaže na Ceragem »čarobnih posteljah« 

In kaj Ceragem masažna terapija pravzaprav je? Kakšne so 
njene koristi? 

CERAGEM Master V3 avtomatska toplotno masažna poste-
lja je prvi masažer na svetu, ki izmeri dolžino hrbtenice, 
njeno obliko in pritisk na posteljo. S personalizirano masa-
žo, ki jo lahko zato nudi, lajša zdravstvene težave, dovaja 
kisik v kri in izboljša cirkulacijo, s tem pridobita tudi koža in 
dihalni sistem, izboljša se imunski sistem, lajša delovanje 
prebavil, ravna hrbtenico, izboljša gibljivost sklepov,  spro-
šča zakrčenost in posledično dovaja več energije. 

In komu je namenjena masaža z Master V3 in V4? 

Vsem, ki iščejo pomoč za lajšanje bolečin in zdravstvenih 
težav še na drugačen način, in vsem tistim, ki si prizadevajo 
živeti boljše in bolj zdravo življenje. 

Ker je predstavitev številčno omejena, so obvezne prijave 
na prireditve@knjiznicalogatec.si. 

Pred slovenskim kulturnim praznikom se bomo spomnili 
Kristine Brenkove, pisateljice, pesnice, dramatičarke, 
prevajalke, urednice in zbirateljice ljudskih pripovedi. O 
svojem zbirateljskem, prevajalskem in uredniškem delu je 
zapisala: »Kopati po nepreglednem, še zmeraj rastočem 
bogastvu človeških govoric, stikati za koreninami in kore-
ninicami. Nikjer ne vidiš in ne odkriješ začetka, nikjer ni 
konca. Kot bi zbiral arheološke priče človekovega ustvar-
jalnega duha. Čudovito delo.« 
 
Življenje in delo Kristine Brenk bomo odkrivali v zgodbah, 
ki jih bo pripovedovala pripovedovalska skupina Tu in 
tam. Le-ta je izšla iz Pripovedovalske skupine Vodnikovih 
9, ki se je oblikovala v Pripovedovalski šoli Pripovedoval-
skega varieteja pod vodstvom Ane Duša. Raziskujejo zgod-
be: pravljice in resnične, ljudske in osebne. Kopljejo po 
njih, jih okopavajo in pripovedujejo. Pripovedovali bodo: 
Anja Kocman, Daša Ozimek, Petra Rok in Boris Zgonc. 

Viki Grošelj je vrhunski alpinist, himalajec, gorski vodnik 
in reševalec. V Himalaji je opravil enajst vzponov na več 
kot osem tisoč metrov visoke vrhove. Kot prvi Slovenec 
se je povzpel na najvišje vrhove vseh sedmih celin. Je 
avtor 18 knjig.  

Leta 2021, 46 let po prvem obisku Nepala, je dokončal 
svojo zamisel prečenja te himalajske dežele v smereh 
sever–jug in vzhod–zahod. 

”Dokončal sem potovanje, ki najbolj osmišlja vsa moja 
soočanja in čustvovanja s to himalajsko deželo. Prav 
vsak dan, preživet v Nepalu, je pomemben delček boga-
tega mozaika, ki me je na tej poti tudi osebnostno močno 
zaznamoval. Skoraj neopazno in nevsiljivo pa začel preo-
blikovati iz nekoč »adrenalinskega zanesenjaka« in san-
jača v, morda kdaj v prihodnosti, »modreca«, sprav-
ljenega s seboj in svetom. Tudi zato si želim, da se moje 
poti v Nepal še dolgo ne bi končale.” 

Viki Grošelj 


