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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA BREŽICE 

Simona Rožman Strnad 

1.1.1 Uvod 

Območna izpostava Brežice pokriva delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v občini Brežice. Ta se 
razprostira na 268 km2 ob reki Krki in Savi in spada med večje občine v Sloveniji. V 109 naseljih oziroma 20 
krajevnih skupnostih živi 24.473 prebivalcev.  
 
Poslanstvo JSKD Območne izpostave Brežice je, da vsem občanom zagotavlja kakovostne dobrine na 
področju kulture, ki so v današnjem času vse pomembnejše za osebno in družbeno življenje. V vseh 
krajevnih skupnostih pripravlja svoje prireditve ter skrbi, spremlja in spodbuja delovanje kulturnih društev 
in njihovih sekcij. 
 
 V letu 2013 je v občini Brežice delovalo 28 društev z 69 sekcijami, ki izvajajo program ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti. Poleg kulturnih društev so z ljubiteljsko kulturo povezani tudi Društvo za oživitev 
mesta Brežice, Društvo upokojencev Brežice, Društvo invalidov občine Brežice, Društvo 1824, KUD Franja 
Stiplovška Gimnazije Brežice. Vsa delujoča društva so vključena v Zvezo kulturnih društev Brežice. Po 
podatkih iz poročil o redni dejavnosti društev za leto 2013 je v delovanje vključenih 1.500 dejavnih članov.  

 

1.1.2 Ocena stanja 

V letu 2013 je izpostava izvedla vse načrtovane projekte ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe 
s področja kulture z izjemo območnega srečanja pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, ki je 
prestavljeno na začetek leta 2014. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti. 
Dejavno se je vključila v koprodukcijske projekte z drugimi društvi in lokalno skupnostjo. Spodbudila je 
energetsko obnovo Prosvetnega doma Brežice (zdaj Dom kulture Brežice), kjer ima izpostava svoj sedež, 
Občina Brežice pa je prepoznala potrebo po obnovi in zagotovila sredstva. Občina Brežice je ob končani 
prenovi in preimenovanju v Dom kulture Brežice območni izpostavi in ZKD Brežice nadela naziv varuhi 
Doma kulture, območni izpostavi JSKD pa s tem uradno dala nalogo programskega upravitelja stavbe. 
 
JSKD OI Brežice je januarja organizirala srečanje s predsedniki in mentorjih kulturnih društev, ki je 
namenjeno pregledu dejavnosti društev v letu 2012, izpostavitvi pomembnih dosežkov skupin na regijski 
in državni ravni, pregledu jubilejnih dogodkov in medsebojnemu spoznavanju. Izpostava je pomembno 
vključena v pripravo in izvedbo Javnega razpisa za ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Brežice in ob 
koncu leta v obdelavo vseh poročil o rednem delovanju kulturnih društev.  
 
Namen in cilj izpostave je zagotavljanje preglednih srečanj in revij s strokovnim spremljanjem na vseh 
področjih delovanja ljubiteljske kulture za najmlajše, mladino in odrasle. Tako največ programov sega v 
organizacijo teh dogodkov, sočasno, glede na lokalni interes, pa pripravljamo tudi izobraževanja in 
delavnice. 

Dogodke redno objavljamo na spletnih straneh JSKD, Zveze kulturnih društev Brežice, Občine Brežice, na 
omrežju Facebook, spletnem portalu E-Posavje, Lokalno.si, Prstan.eu (Posavska Regionalna Stična Točka za 
Nevladne organizacije), pokrivajo jih lokalni mediji: časopisa Posavski obzornik in Dolenjski list; radijske 
postaje Studio D, Radio Veseljak, Radio Sraka; lokalne televizije TV Vaš kanal, Ansat TV; in nacionalni mediji 
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(Delo, Deloskop, Val 202 – Kulturne drobtinice, Napovednik). Dogodki, ki so bili realizirani doslej, so potekali v 
dvorani, avli in učilnicah Doma kulture Brežice, avli Ekonomske in trgovske šole Brežice, avli Upravne enote 
Brežice, mestnem središču (izložbe), Mestni hiši, Glasbeni šoli Brežice, na Gradu Rajhenburg v občini Krško in 
v naravnem okolju Klunovih toplic v Bušeči vasi.  

 

1.1.3 Izvedba rednega programa 

Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh 
področjih delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih.  V celem letu smo izvedli 22 
programov na območni ravni (organizacija in udeležba), 14 na regijski (organizacija in udeležba) in 8 na 
državni (udeležba). Območni programi: Srečanje s predsedniki in mentorji kulturnih društev, Fotografske 
igrarije – območna razstava otroških fotografij, Čudežne pesmice – območna revija predšolskih in mlajših 
otroških pevskih zborov, Območno srečanje otroških gledaliških skupin, Sijaj, sijaj sončece – območna 
revija otroških pevskih zborov, Pustite nam ta svet – območna revija mladinskih pevskih zborov, V plesnem 
vrtincu – območna revija plesnih skupin, Območno Linhartovo srečanje (2 predstavi), Igraj kolce – 
območno srečanje otroških folklornih skupin, Pesem Posavja – območna revija odraslih pevskih zasedb 
Posavja (4 koncerti: 2 organizaciji, 2 udeležbi), Likovne igrarije – območna razstava otroških likovnih del, 
Območna likovna kolonija, Območno srečanje odraslih folklornih skupin (udeležba v Novem mestu in 
Črnomlju), Območna likovna razstava, Območna razstava fotografij, Območno srečanje literarnih 
ustvarjalcev (literarna delavnica, literarni večer in založništvo priložnostne zbirke). 
Regijski programi: izvedba – Zborovodska šola Osnove dirigiranja 1, Regijski tematski koncert tamburaških 
skupin in orkestrov, Regijsko Linhartovo srečanje, Zborovodska šola Osnove dirigiranja 2; udeležba – 
Regijsko srečanje otroških folklornih skupin, Regijsko srečanje odraslih folklornih skupin, Regijsko 
tekmovanje otroških pevskih zborov, Regijska revija plesnih skupin, Regijsko srečanje otroških gledaliških 
skupin, Regijski festival Vizije, Regijski festival mlade literature Urška, Regijsko srečanje literatov seniorjev, 
Regijska tematska razstava, Lepota besede – regijski literarni natečaj. 
Državni programi: udeležba – Ringaraja 2013 – državno srečanje otroških folklornih skupin, Opus 1, Le 
plesat me pelji 1 – državno srečanje odraslih folklornih skupin, Pika miga – festival otroških plesnih skupin, 
Živa – festival plesne ustvarjalnosti mladih, V zavetju besede – državno srečanje literatov seniorjev, Pevci 
naj pojejo, godci pa godejo – državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, Potujoča 
muzika. 
 

 
 

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo ter drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji.  
Pomemben del dodatnega programa izpostave zajema Gledališki abonma. V prvi polovici leta 2013 smo 
izpeljali 2. del gledališke sezone 2012/2013 s tremi predstavami gostujočih gledališč: Ženitev z Mestnim 
gledališčem ljubljanskim, Lunine mene SNG Drama Ljubljana in Filumena Marturano v koprodukciji 
Gledališča Koper in SNG Nova Gorica, v drugi polovici leta pa smo ponovno vpisali abonente (215) v sezono 
2013/14 in povabili dve predstavi: Sleparja v krilu  SLG Celje in Pri nas je vse v redu SNG Drama Ljubljana. V 
prazničnem decembru smo v Domu kulture Brežice pripravili ogled 4 gledaliških predstav za otroke v 
okviru Veselega decembra za otroke vrtcev in prve triade osnovne šole ter si s 75 abonenti in drugimi 
našimi obiskovalci ogledali baletno predstavo Hrestač v SNG Operi v Ljubljani. 
Največji prireditveni dogodek v povezavi z Občino Brežice, Krajevno skupnostjo Brežice, Društvom za 
oživitev mesta Brežice in z drugimi društvi smo uresničili 18. maja, ob praznovanju 660 let mestnih pravic 
Brežic in ob prazniku Krajevne skupnosti Brežice. Celodnevni dogodki so se začeli z izvedbo našega 
programa – odprtjem poulične likovne razstave otroških likovnih del Likovne igrarije 2013, ki smo jo 
postavili v zapuščene ulične izložbe na šestih krajih. V koprodukciji z Zvezo kulturnih društev Brežice in 
Občino Brežice je bila izvedena tudi osrednja občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku. 
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Izpostava je pripravila program in scenarij za slovesno sejo ob občinskem prazniku Občine Brežice, že 
drugo leto zapored pa v koprodukciji s Posavskim muzejem Brežice Zimski koncert v Viteški dvorani z 
dvodnevnim gostovanjem otroškega zbora iz Južne Afrike in program za Sejem rokodelskih znanj na 
grajskem dvorišču. V sodelovanju z Župnijo Dobova je organizirala koncertno gostovanje Dekliškega zbora 
iz Hannovra.  
Novost je bila tudi koprodukcijska organizacija filmskega večera s KD Kapele s predstavitvijo filma Tak ti je 
tu blu z dvema predstavama. 
S premestitvijo izpostave v Dom kulture Brežice spada v dodatni program tudi programsko upravljanje 
stavbe. Gre za koordinacijo in trženje uporabe prostorov (učilnic, avle, dvorane) različnim uporabnikom in 
za poročanje Občini o uporabi prostorov. 
Izpostava uspešno sodeluje tudi z izvajalcem festivala stare glasbe Seviqc Brežice in tukajšnjemu 
prebivalstvu zagotavlja cenejše vstopnice koncertov festivala. 

 

                                                      
 

1.1.5 Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih 

Izpostava sodeluje pri  Javnem razpisu za ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Brežice z naslednjimi 
dejavnostmi: priprava kriterijev in meril razpisa, oblikovanje prijavnih obrazcev, pomoč kulturnim 
društvom pri prijavi na razpis, obdelava prijav in podatkov za komisijo, obdelava podatkov in priprava 
predlogov za sofinanciranje po sklepu komisije, sprejemanje in obdelava poročil izvedenih projektov in 
redne dejavnosti na koncu leta ter predaja končnih poročil Občini. 
 

1.1.6 Izobraževanja 

V program izobraževanja smo letos umestili izvedbo regijske Zborovodske šole Osnovne dirigiranja, 1. 
stopnje s 16 udeleženci, in Osnove dirigiranja, 2. stopnje s sedmimi udeleženci. Junija smo izvedli 
vsakoletno enodnevno območno likovno kolonijo, jeseni pa literarni delavnici za mlade literate in starejše 
pisce v sklopu 16. območnega literarnega srečanja. Med pomemben izobraževalni del štejemo tudi 
produkte območnih preglednih srečanj in revij, saj za vsak tovrstni dogodek omogočamo kakovosten 
avdio- ali videoposnetek, katerega namen je, da ga mentor skladno z mnenjem/oceno strokovnega 
spremljevalca uporabi za lastno analizo nastopa. Zveza kulturnih društev udeležencem JSKD-jevih 
izobraževanj na regijski in državni ravni zagotavlja povračilo kotizacije. 
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1.1.7 Financiranje 

Izpostava se financira iz javnih sredstev Občine Brežice, JSKD in lastnih prihodkov (vstopnine, prostovoljni  
prispevki, kotizacije). Letos je bila uspešna tudi s pridobitvijo večjega sponzorja za projekt Pesem Posavja, 
ki ga izvajamo vse tri posavske izpostave (Brežice, Krško, Sevnica). Največ težav se pojavlja zaradi nižanja 
javnih sredstev, kar ogroža izvedbo obveznega programa sklada. Težave pri pridobivanju lastnih sredstev 
povzročajo vstopnine, ki so sicer simbolične (3 evre odrasli, otroci in mladina brezplačno), a so v vse več 
primerih mnogim obiskovalcem odvečne. Prostovoljni prispevki se ne obnesejo, hkrati smo na izpostavi 
mnenja, da tako kakovostni dogodki s strokovnim spremljanjem upravičujejo vstopnino. Vse več težav 
opažamo tudi pri gledališkem abonmaju, saj se vstopnic za izven proda vse manj. Kljub vsemu je izpostava 
pridobila pomemben delež finančnih sredstev tudi iz vstopnin. 
 

1.1.8 Novi projekti 

Leto 2013 je prineslo nekaj novih – lokalnih – projektov, ki so bili povezani z novimi priložnostmi. Prav tako 
smo preobrazili dva programa: Jubilejno 40. Pesem Posavja smo s štirimi koncerti in pregledno razstavo 
proslavili na Gradu Rajhenburg, ki je omogočal celovito izvedbo projekta; Likovne igrarije – območno 
razstavo otroških likovnih del pa smo postavili v ulico mestnega jedra (zapuščene izložbe) in ga vključili v 
projekt ob 660-letnici mesta Brežice. S tem je razstava pridobila mnogo obiskovalcev, mestno jedro pa se 
je spremenilo v čudovito ulično galerijo. 
 
Filmsko dejavnost smo zajeli s projekcijo filma Tak ti je tu blu, ki so ga ustvarili člani društva KD Kapele in 
krajani Kapel. Namen in vsebina filma je bila prikazati običaj ohceti in drugih običajev v času po drugi 
svetovni vojni. V koprodukciji s KD Kapele smo predstavitev z dvema projekcijama pripravili v dvorani 
Doma kulture Brežice. 
 
Jeseni smo izvedli tri odlične dogodke na področju vokalne glasbe: najprej koncert znamenitega Dekliškega 
zbora iz Hannovra v sodelovanju z Župnijo Dobova. Povezali smo jih z domačim dekliškim zborom in v 
veličastni dobovski cerkvi je zazvenel kakovosten koncert. V koprodukciji s Posavskim muzejem Brežice in z 
osnovnimi šolami smo izvedli dvodnevno gostovanje otroškega zbora Bloemfontein iz Južne Afrike, ki je 
koncertiral na Zimskem koncertu v Viteški dvorani. Projekt pa je bil zasnovan širše: da smo zagotovili 
prenočišče mladim pevcem iz Afrike, smo povezali sedem osnovnih šol v občini ter njihove mladinske 
zbore. Združeni mladinski zbor je skupaj z afriškim zborom sodeloval na Zimskem koncertu v Viteški 
dvorani s skladbami z Zborovskega buma 2013 (kjer so sodelovali), posamezni pevci pa so bili gostitelji 
afriških otrok. Na koncertu je nastopilo skupno več kot 200 otrok, prepolna dvorana obiskovalcev pa je 
dogodku dodala še večjo vrednost. Dan po koncertu so gostje skupaj z gostitelji preživeli na sedmih 
različnih osnovnih šolah, kjer so jim pripravili odlične programe, jim predstavili svoje kraje in šolo, njihove 
dejavnosti, predvsem pa so se otroci prijateljsko povezali. 
V predprazničnih dneh smo s pomočjo izpostave stkali niti tudi med Gimnazijo Brežice in Gimnazijo Ledina 
iz Ljubljane, ki se je brežiškim dijakom predstavila s svojim 65-članskim mešanim zborom in 
instrumentalisti. Osnovni namen koncerta je bil približati srednješolsko zborovsko dejavnost dijakom 
brežiške gimnazije, kjer je po več letih zatišja ponovno začel delovati pevski zbor. Koncert in sodelovanje je 
bilo izjemno uspešno. 
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1.1.9 Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Dejavnost na področju ljubiteljske kulture v občini Brežice v letu 2013: 
VOKALNA GLASBA: 20 odraslih pevskih zasedb (1oktet, 2 ženski vokalni skupini, 2 moški vokalni skupini, 7 
moških zborov, 2 ženska zbora, 6 mešanih zborov), 8 mladinskih zborov, 1 dekliški zbor, 1 mešani 
mladinski zbor, 18 otroških in predšolskih zborov; 
INSTRUMENTALNA GLASBA: 10 instrumentalnih skupin (2 tamburaška orkestra, 3 pihalni orkestri, 1 
skupina trobilne sekcije, 1 skupina rogistov, 1 skupina mariachi, 1 skupina harmonikarjev); 
GLEDALIŠKA IN LUTKOVNA DEJAVNOST: 10 gledaliških skupin (3 odrasle gledališke skupine, 1 mladinska 
skupina, 6 otroških gledaliških skupin); 
PLESNE SKUPINE: 16 plesnih skupin (7 skupin sodobnega plesa, 5 skupin hip-hopa, 1 skupina breakdancea, 
2 navijaški skupini, 1 mažoretna skupina);  
FOLKLORNA DEJAVNOST: 11 folklornih skupin (4 odrasle folklorne skupine, 1 mladinska folklorna skupina, 
6 otroških folklornih skupin), 11 skupin pevcev ljudskih pesmi, 2 skupini godcev; 
LIKOVNA DEJAVNOSTI 4 skupine (2 skupini likovnikov, 1 skupina ustvarjalcev keramike, 1 skupina 
fotografov); 
HISTORIČNA GLASBA IN PLES: 1 skupina za historične plese; 
LITERARNA DEJAVNOST: 4 skupine za literarno ustvarjanje. 

 
 
Novost predstavlja gledališka skupina KD Drugi oder Brežice, skupina godcev Kranjski muzikanti KUD 
Slavček Velika Dolina, vokalna zasedba Vox Posavci, plesna skupina Alter ego PD Imani, mešani mladinski 
pevski zbor Gimnazije Brežice in mešani pevski zbor Planina Cerklje ob Krki. Razen zadnjih dveh je 
nastanek preostalih skupin vezan na leto 2012. 
 
Kot zanimivost opažamo, da se je v letu 2013 kljub zmanjšanju sofinanciranja ljubiteljske kulturne 
dejavnosti očitno povečala dejavnost posameznih skupin in društev. Nastalo je veliko novih programov, 
hkrati pa so se oblikovale tudi nove sekcije in društva. V družbenem življenju to dokazuje vse večjo 
pomembnost in smiselnost kakovostno preživetega prostega časa.  
 
V naši občini so razvita vsa področja ljubiteljske kulture, razen filmske dejavnosti. Vzroki so verjetno 
pomanjkanje strokovnega kadra ter opreme in prostorov, potrebnih za to dejavnost. 
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Glede na dosežke v letu 2013 izstopajo po kakovosti folklorna dejavnost z letošnjimi izbori na državno 
srečanje (Ringaraja - OFS Kresnice OŠ Brežice, Le plesat me pelji 1 - FS KUD Otona Župančiča Artiče, Pevci 
nam pojejo, godci pa godejo - Kapelski pubje KD Kapele), plesna dejavnost z izborom v finale Opus 1, na 
državno revijo Pika miga in festival Živa (skupine Sodobnega plesa PD Imani) ter uspehi na državnih 
tekmovanjih v hip-hopu (Alter ego PD Imani); zborovska dejavnost z Mešanim pevskim zborom Viva 
Brežice (tri zlate plakete na mednarodnem tekmovanju v Pataji na Tajskem) in z Mladinskim pevskim 
zborom OŠ Artiče za edini izbrani sodelujoči zbor iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja v projektu Potujoča 
muzika; literarna dejavnost z izborom na državno srečanje (V zavetju besede – Rudi Mlinar, član literarne 
sekcije Beseda). Uspešna sta tudi največja pihalna orkestra Pihalni orkester Kapele in Gasilski pihalni 
orkester Loče z velikimi koncertnimi produkcijami, Likovna družina KD Franca Bogoviča Dobova z dejavno 
in uspešno udeležbo na razstavah Zlate palete, Tamburaški orkester KUD Otona Župančiča Artiče za 
vsakoletno udeležbo na regijskih in državnih srečanjih ter izvedbo novitet.  
 
Dobro se je razvila dejavnost otroškega gledališča (2 skupini na regijskem srečanju) in otroškega 
zborovskega petja (2 skupini na regijskemu tekmovanju OPZ). 
 
Društva pretežno delujejo v prostorih kulturnih domov in osnovnih šol. Pihalna orkestra imata lastne 
prostore, ki jih tudi sama vzdržujeta. Plesno društvo Imani izvaja svoje dejavnosti v dvorani Knjižnice 
Brežice, Osnovne šole Brežice in v prostorih Mladinskega centra Brežice, za kar plačujejo visoke 
najemnine. Za nekatere dejavnosti (likovna) prostori niso ustrezni zaradi zagotavljanja čistoče in 
souporabnosti prostorov z drugimi skupinami. Vsekakor se v povezavi z Občino Brežice tudi na izpostavi 
trudimo zagotavljati najustreznejše prostore za izvajanje posamezne dejavnosti. 
 

1.1.10 sodelovanje s šolami in vrtci 

Sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami ter vrtci poteka že vsa leta, saj skupine redno sodelujejo na 
vseh preglednih srečanjih in revijah, ki pokrivajo področja njihove dejavnosti. Laskavi naslov Kulturna šola 
2013 je prejela Osnovna šola Brežice. 
 

1.1.11 Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Izpostava Brežice zagotavlja svojo udeležbo na vseh jubilejnih dogodkih kulturnih društev. Če sta zadržani 
delavki izpostave, ju nadomeščajo predsednik ali drugi člani Sveta JSKD OI Brežice. Na jubilejnih dogodkih 
sodelujemo s podelitvijo jubilejnih značk za posamezna področja, skupini pa podelimo priložnostno 
spominsko darilo. V letu 2013 so svoje jubileje praznovali: 

• Mešani pevski zbor KUD Antona Kreča Čatež ob Savi – 15-letnica (30 jubilejnih Gallusovih značk) 

• Mešani pevski zbor KUD Otona Župančiča Artiče – 30-letnica (6 jubilejnih Gallusovih značk in 14 častnih 
jubilejnih Gallusovih značk) 

• KD Zvezda Dobova – 15-letnica obstoja društva (24 jubilejnih Gallusovih značk) 

• OFS Kresnice OŠ Brežice – (4 jubilejne Maroltove značke) 

• Ljudske pevke Cerklje ob Krki, Društvo invalidov občine Brežice – 5-letnica (7 jubilejnih Maroltovih značk) 

• Ljudski pevci Dobovski pevci KD Franca Bogoviča Dobova – 10-letnica (5 jubilejnih Maroltovih značk) 

• Dobovski rogisti KD Franca Bogoviča Dobova – 20-letnica (5 jubilejnih Gallusovih značk) 

• Folklorna skupina KUD Otona Župančiča Artiče – 45-letnica (39 jubilejnih Maroltovih značk) 

• Tamburaški orkester KUD Otona Župančiča Artiče – 45-letnica (18 jubilejnih in 3 častne Gallusove značke) 

• Oktet Orlica Pišece – 15-letnica (5 jubilejnih in 4 častne Gallusove značke) 

• Moški pevski zbor Slavček Velika Dolina – 60-letnica (7 jubilejnih in 6 častnih Gallusovih značk) 
 

1.1.12 Izvedeni dogodki 

SREČANJE S PREDSEDNIKI IN MENTORJI DRUŠTEV 7.1.2013 drugo prireditev 1-drugo 

3. ABONMAJSKA PREDSTAVA ŽENITEV, MESTNO GLEDALIŠČE 
LJUBLJANSKO 

15.1.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

FOTOGRAFSKE IGRARIJE 30.1.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 2-območni 

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU 6.2.2013 drugo prireditev 1-drugo 
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REGIJSKI TEMATSKI KONCERT TAMBURAŠKIH IN 
MANDOLINSKIH SKUPIN 2013 - DOLENJSKA, BELA KRAJINA IN 
POSAVJE  

16.2.2013 
Instrumentalna 
glasba 

prireditev 3-regijski 

LUNINE MENE - PREDSTAVA SNG DRAMA LJUBLJANA 19.2.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 7.3.2013 literatura prireditev 3-regijski 

ČUDEŽNE PESMICE - OBMOČNA REVIJA PREDŠOLSKIH IN 
MLAJŠIH OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 

13.3.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 18.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

TRAMVAJ POŽELENJE- PREDSTAVA ZA SREČANJE 
MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN VIZIJE 2013 

19.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

SIJAJ, SIJAJ SONČECE - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

20.3.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

PUSTITE NAM TA SVET - OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

3.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 10.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

IGRAJ KOLCE - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

10.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 13.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

V PLESNEM VRTINCU - OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN 13.4.2013 ples prireditev 2-območni 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE - PREDSTAVE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

15.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 7.5.2013 folklora prireditev 3-regijski 

PESEM POSAVJA 2013 - OBMOČNA REVIJA POSAVSKIH 
PEVSKIH ZASEDB- OTVORITVENA SLOVESNOST Z RAZSTAVO 
IN 1. KONCERT 

10.5.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

PESEM POSAVJA 2013 - OBMOČNA REVIJA POSAVSKIH 
PEVSKIH ZASEDB - 2. KONCERT 

11.5.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

PESEM POSAVJA 2013 - OBMOČNA REVIJA POSAVSKIH 
PEVSKIH ZASEDB - 3. KONCERT 

11.5.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

PESEM POSAVJA 2013 - OBMOČNA REVIJA POSAVSKIH 
PEVSKIH ZASEDB - 4. KONCERT 

12.5.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 18.5.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

LIKOVNE IGRARIJE - ULIČNA RAZSTAVA OTROŠKIH LIKOVNIH 
DEL 

18.5.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

SREČANJE HARMONIKARJEV FRAJTONARJEV 19.5.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 3-regijski 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA 

21.5.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

RINGARAJA 2013 - DRŽAVNO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

25.5.2013 folklora prireditev 4-državni 

REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN 30.5.2013 ples prireditev 3-regijski 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 1.6.2013 folklora prireditev 3-regijski 

JUBILEJNI KONCERT OB 15-LETNICI MEŠANEGA PEVSKEGA 
ZBORA KUD ANTON KREČ ČATEŽ OB SAVI 

2.6.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

OPUS 1 - FINALE TEKMOVANJA MLADIH PLESNIH 
USTVARJALCEV 

8.6.2013 ples prireditev 4-državni 

JUBILEJNI KONCERT OB 30-LETNICI MEŠANEGA PEVSKEGA 
ZBORA KUD OTON ŽUPANČIČ ARTIČE 

8.6.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

FILUMENA MARTURANO 11.6.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 
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JUBILEJNI KONCERT OB 15-LETNICI KULTURNEGA DRUŠTVA 
ZVEZDA DOBOVA 

14.6.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

LE PLESAT ME PELJI - 1. DEL 28.7.2013 folklora prireditev 4-državni 

GLEDALIŠKI ABONMA BREŽICE 2013/14 - VPIS 16.9.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

PRIREDITEV KULTURNA ŠOLA 2013 20.9.2013 drugo prireditev 4-državni 

VODA - V ZELENEM IN MODREM - RAZSTAVA LIKOVNE 
KOLONIJE 2013 

26.9.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 3.10.2013 literatura prireditev 3-regijski 

JUBILEJNI KONCERT OB 5-LETNICI DELOVANJA LJUDSKIH 
PEVK CERKLJE OB KRKI 

6.10.2013 folklora prireditev 1-drugo 

SEJEM ROKODOLESKIH ZNANJ 6.10.2013 folklora prireditev 1-drugo 

KOZMIČNI OBLAKI - KONCERT DEKLIŠKEGA ZBORA 
HANNOVER IN DEKLIŠKEGA ZBORA ZVEZDA DOBOVA 

11.10.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

PIKA MIGA - MINI FESTIVAL OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN 12.10.2013 ples prireditev 4-državni 

TAK TI JE TU BLU - PREDSTAVITEV FILMA O ŽIVLJENJU, 
LJUBEZNI IN SVATBI V KAPELAH PO DRUGI SVETOVI VOJNI 

13.10.2013 film in video prireditev 1-drugo 

REGIJSKA TEMATSKA RAZSTAVA: PARAFRAZE LIKOVNIH DEL 
PALIMPSESTI, CITATI, PRISVOJITVE 

17.10.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 3-regijski 

JUBILEJNI KONCCERT OB 10-LETNICI DOBOVSKIH PEVCEV 18.10.2013 folklora prireditev 1-drugo 

KOMEDIJA SLEPARJA V KRILU 22.10.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

JUBILEJNI KONCERT OB 45-LETNICI FOLKLORNE SKUPINE KUD 
OTON ŽUPANČIČ ARTIČE 

26.10.2013 folklora prireditev 1-drugo 

SLAVNOSTNA SEJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU 27.10.2013 drugo prireditev 1-drugo 

V ZAVETJU BESEDE - DRŽAVNO SREČANJE SENIORSKIH PISCEV 8.11.2013 literatura prireditev 4-državni 

FOTOGRAFSKA RAZMIŠLJANJA - 12. OBMOČNA RAZSTAVA 
FOTOGRAFIJ  

14.11.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 2-območni 

JUBILEJNI DOGODEK OB 15-LETNICI OKTETA ORLICA PIŠECE 15.11.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB DOLENJSKE, BELE 
KRAJINE IN POSAVJA 2013 

16.11.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

JUBILEJNI KONCERT OB 45-LETNICI TAMBURAŠKEGA 
ORKESTRA KUD OTON ŽUPANČIČ ARTIČE 

16.11.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

REGIJSKI POSVET PIHALNIH GODB 19.11.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 3-regijski 

ČE BESEDA BI DOMA OSTALA - 16. OBMOČNO SREČANJE 
LITERARNIH USTVARJALCEV - DELAVNICE 

20.11.2013 literatura prireditev 2-območni 

ŽIVA 2013 - FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH 22.11.2013 ples prireditev 4-državni 

8. LITERARNI NATEČAJ LEPOTA BESEDE 23.11.2013 literatura prireditev 3-regijski 

JUBILEJNI KONCERT OB 20-LETNICI DOBOVSKIH ROGISTOV 23.11.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO - DRŽAVNO 
SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

24.11.2013 folklora prireditev 4-državni 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA PRI NAS JE VSE V REDU 27.11.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

OTVORITEV PRENOVLJENEGA DOMA KULTURA BREŽICE 30.11.2013 drugo prireditev 2-območni 

ZIMSKI KONCERT V VITEŠKI DVORANI 2013 - KONCERT 
OTROŠKEGA ZBORA BLOEMFONTEIN (JUŽNA AFRIKA) IN 

2.12.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 
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PROJEKTNEGA MLADINSKEGA ZBORA OBČINE BREŽICE 

ČE BESEDA BI DOMA OSTALA... - 16. OBMOČNO SREČANJE 
LITERARNIH USTVARJALCEV 

4.12.2013 literatura prireditev 2-območni 

JUBILEJNI KONCERT OB 60-LETNICI KUD SLAVČEK VELIKA 
DOLINA 

7.12.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

POTUJOČA MUZIKA 8.12.2013 vokalna glasba prireditev 4-državni 

PREDSTAVE ZA OTROKE 1 9.12.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

PREDSTAVE ZA OTROKE 2 10.12.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

KONCERT ZBORA GIMNAZIJE LEDINA 18.12.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

ORGANIZIRAN OGLED BALETNE PREDSTAVE HRESTAČ 30.12.2013 drugo prireditev 1-drugo 

SEMINAR ZA MAŽORETKE 2.2.2013 ples izobraževanje 3-regijski 

REGIJSKI LIKOVNI SEMINAR Z JANEZOM ZALAZNIKOM 11.4.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 3-regijski 

OBMOČNA LIKOVNA KOLONIJA 2013 15.6.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 2-območni 

ZBOROVODSKA ŠOLA - OSNOVE DIRIGIRANJA 2 6.11.2013 vokalna glasba izobraževanje 3-regijski 

 


