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Območna izpostava Črnomelj 
Helena Vukšinič 

Uvod 
Območna izpostava Črnomelj pokriva občini Črnomelj in Semič, ki pokrivata področje 486 km2, kjer živi okoli 
18.500 prebivalcev. Občina Črnomelj je po površini peta največja slovenska občina in z reko Kolpo meji na 
Hrvaško. Na območju izpostave deluje 32 kulturnih društev oziroma okoli 70 skupin (tudi v okviru upokojenskih 
društev, župnij, invalidskih društev), poleg teh pa številne kulturne skupine (krožki, dejavnosti) v šolah (6 
osnovnih šol in 1 srednja) in v glasbeni šoli. 
 
Območna izpostava je v obeh občinah osrednja kulturna inštitucija in pomemben soustvarjalec kulturne 
identitete okolja, zato skupaj s kulturnimi društvi, lokalnimi skupnostmi in ustanovami ter številnimi drugimi 
društvi in posamezniki soustvarjamo uspešno kulturno dogajanje. Odlično delo izpostave se kaže v veliki 
prepoznavnosti našega dela v domačem okolju, v priznanjih, pohvalah in pobudah ter vabilih k sodelovanju na 
najrazličnejših področjih.  

Ocena stanja 
V letu 2015 je izpostava izvedla večino načrtovanih projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge 
programe s področja kulture. Ob tem pa smo (so)organizirali in izvedli vrsto nenačrtovanih dogodkov, ki so se 
pokazali kot nujni ali zanimivi, bodisi kot projekt lokalne skupnosti bodisi kot dejavnost katerega od 
soorganizatorjev. Kljub finančno težjim časom nismo zmanjševali naših projektov, ne odrekali pomoči društvom. 
Lahko zatrdimo, da je naša dejavnost ostala količinsko na enaki ravni kot preteklo leto, kakovostno pa poskušamo 
vsako leto napredovati, vsaj pri določenih projektih. 
 
Izpostava izvaja občinske prireditve ob pomembnejših praznikih, pri čemer sodelujemo s šolami, društvi in 
posamezniki, ob tem pa še nekaj manjših občinskih dogodkov oz. odprtij razstav. V program poleg domačih 
kulturnih ustvarjalcev redno vključujemo tudi goste iz širšega slovenskega prostora, saj verjamemo, da tudi s tem 
bogatimo in razvijamo ljubiteljsko kulturo našega območja. 
Z društvi smo sodelovali na rednih srečanjih (folklora, tamburaštvo, pevski zbori, gledališče) in ob njihovih 
jubilejnih prireditvah. Pomagali smo tudi (finančno) pri potnih stroških na tekmovanja, ob gostovanjih in drugo. 
Jeseni smo izvedli zelo uspešen 10-urni seminar za ljubiteljske lutkarje pod vodstvom Irene Rajh Kunaver. 
Založništvo je zaradi finančnih preprek precej zanemarjeno, redno pa izdajamo literarno publikacijo Lepota 
besede (z najboljšimi prispevki udeležencev literarnega natečaja) – letos smo ob 10. obletnici natečaja izdali že 
deseto knjižico. 
Naše dejavnosti pokrivajo lokalni mediji – Dolenjski list (tudi njihova spletna stran), revija Belokranjec, spletni 
portal Lokalno.si, Radio Krka (tudi preko spletne strani), televizija Vaš kanal Novo mesto, Radio 1 – Odeon, Radio 
Sraka, Radio Aktual, ugotavljamo pa, da so mnogi naši dogodki prezrti. Nekateri lokalni mediji svojo neodzivnost 
opravičujejo s tem, da so srečanja JSKD že tradicionalna in da se pravzaprav vsako leto ponavljajo. Z lastno 
promocijo po elektronski pošti poskušamo dokazovati, da smo ustvarjalni in inovativni ter vsakič drugačni. 
Svoje prireditve izvajamo v Kulturnem domu Črnomelj in Kulturnem centru Semič, občasno pa tudi v Športni 
dvorani OŠ Mirana Jarca Črnomelj, v Glasbeni šoli Črnomelj, v cerkvi sv. Duha, v Črnomaljski kleti, v Pastoralnem 
centru, na prostem na različnih lokacijah in drugje.  
Trudimo se, da bi naše prireditve tudi lokalno razpršili (glede na veliko površino naše izpostave), a to zaradi 
neustreznih prostorov pogosto ni mogoče.  



 

 

 

 

Izvedba rednega programa 
Programi ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh področjih 
delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih.  
V letu 2015 smo izvedli sedem območnih srečanj s področij folklore (otroške in odrasle skupine), gledališča 
(odrasle skupine, lutkovne skupine) in vokalne glasbe (otroški, mladinski in odrasli pevski zbori) ter dve srečanji 
v koprodukciji z Območno izpostavo Metlika (srečanje otroških gledaliških skupin, srečanje pevcev ljudskih pesmi 
in godcev ljudskih viž).  
V okviru rednega območnega programa smo izvedli tudi tradicionalen koncert ob mednarodnem dnevu 
zborovske glasbe in literarno delavnico z literarnim večerom v okviru natečaja Lepota besede.  
Vključili smo se v praznovanje Tedna ljubiteljske kulture in pripravili manjšo prireditev na prostem v Črnomlju. 
Izvedli smo tudi štiri regijske dogodke 
- regijsko srečanje otroških gledaliških skupin, 
- regijsko srečanje otroških folklornih skupin, 
- regijski lutkovni seminar in 
- regijsko srečanje literarnih ustvarjalcev Bele krajine, Dolenjske in Posavja v sklopu projekta Lepota besede. Izdali 
smo tudi publikacijo Lepota besede 9. 
 
Regijskih srečanj so se udeležile naslednje skupine in posamezniki naše izpostave:  
Regijsko srečanje tamburaških skupin in orkestrov: Mlajša tamburaška skupina KUD Oton Župančič Vinica, Viniški 
tamburaši, Tamburaški orkester Dobreč;  
Regijski literarni natečaj Lepota besede: Silva Simonič, Jožica Kapele, Albina Sonja Štraus, Bronislava Šoštar, 
Mladen Babič, Tonja Planinc, Majda Grgič, Katarina Ogulin, Lojzka Puhek, Vesta Vanell, Vladimira Štrucl, Stane 
Cerar, Terezija Lovrin, Lilijana-Zvonka Grahek, Marija Juršinič, Vesna Zorec; 
Regijsko srečanje otroških folklornih skupin: Otroška folklorna skupina Dragatuš, Otroška folklorna skupina OŠ 
Loka Črnomelj, podružnica Adlešiči; 
Regijsko srečanje lutkovnih skupin: Lutkovna skupina OŠ Loka Črnomelj; 
Regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov: Otroški pevski zbor OŠ Mirana Jarca Črnomelj, 
Otroški pevski zbor OŠ belokranjskega odreda Semič; 
Regijsko srečanje odraslih folklornih skupin: Folklorna skupina Dragatuš, KUD Oton Župančič Vinica; 
Regijsko srečanje literatov seniorjev: Jožica Kapele; 
Regijska tematska likovna razstava: Lidija Gornik, Miha Henigsman. 
 
Državnih srečanj oz. tekmovanj so se udeležili: 
Državno srečanje tamburaških skupin in orkestrov: sestavljeni orkester - Viniški tamburaši, orkester Glasbene 
šole Črnomelj in Carmen Cord iz Metlike; Tamburaški orkester Dobreč.  
Državno srečanje odraslih folklornih skupin: Folklorna skupina KUD Oton Župančič Vinica, ki je na srečanju prejela 
tudi Maroltovo listino. 
Na področju pevcev ljudskih pesmi sta dve skupini dosegli državno raven: Kresnice in tamburaši – oboji KUD Božo 
Račič Adlešiči. 

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo, društvi in drugimi lokalnimi akterji na številnih 
področjih na območju izpostave sklada.  
Za Občino Črnomelj smo izvedli pet prireditev ob občinskem oz. državnih praznikih (kulturni dan, občinski praznik, 
dan upora proti okupatorju, dan državnosti, dan spomina na mrtve), več manjših odprtij razstav in predstavitev.  
 
Za številna društva pišemo scenarije in izvajamo moderiranje/povezovanje dogodkov, v soorganizaciji z Društvom 
vinogradnikov smo izvedli literarno-glasbeni večer, sodelovali pri oblikovanju dogodkov v Črnomaljski kleti in v 
okviru Martinovanja v Beli krajini. Že tradicionalno smo sodelovali pri najstarejšem folklornem festivalu v 



Sloveniji, Jurjevanju (odprtje razstave), in pri turistično-etnološki prireditvi Semiška ohcet. S Krajevno skupnostjo 
Črnomelj sodelujemo pri njihovem prazniku, ki je zadnja leta postal večja kulturno-zabavna prireditev za otroke 
in odrasle. Sodelovali smo pri dobrodelni prireditvi Dobrodelni koncert Karitas. Z Združenjem borcev za vrednote 
NOB smo sodelovali pri izvedbi prireditve v spomin na smrt Franca Rozmana - Staneta, v sodelovanju s Turističnim 
društvom Črnomelj in javnim zavodom RIC Bela krajina ter Knjižnico Črnomelj pa v sklopu prireditev ob dnevu 
turizma 2015, ob kulturnem prazniku in v prazničnem decembru – večja prireditev za Ta veseli dan kulture. 
S Knjižnico Črnomelj in društvom Zlata skledica smo sodelovali pri prvem seminarju in 1. Festivalu Kamišibaj 
gledališča v Beli krajini. Kamišibaj je pri nas nova (sicer starodavna) oblika gledališko-literarnega izražanja – 
pripovedovanje ob slikah (ilustracijah). Projekt se je izkazal za zelo privlačnega in v letu 2016 bomo nadaljevali z 
dejavnostmi v tej smeri (izobraževanje, festival, posamezni nastopi). 
 
Izpostava upravlja s cerkvijo sv. Duha Črnomelj, v kateri smo izvedli 3 razstave (Pregledna razstava občini 
Črnomelj podarjenih grafik in risb Božidarja Jakca, razstava fotografa Gorana Bertoka in razstava slikarja Andreja 
Pavliča) in 5 koncertov ter 2 literarna večera. V cerkvi v sodelovanju z Upravno enoto Črnomelj izvajamo tudi 
civilne poroke (organizacija kulturnega programa, ureditev prostora). Prav tako upravljamo z muzejsko zbirko 
Rudnika rjavega premoga, ki jo predstavljamo skupinam in posameznikom. Pri tem sodelujemo z upokojenimi 
rudarji, predvsem z Jankom Škarjakom in Stanetom Starešiničem. 

Izobraževanja 
Izpostava je v letu 2015 organizirala in izvedla 4 delavnice oz. seminarje (seminar za Kamišibaj gledališče, seminar 
za lutkarje, literarna delavnica Pisanje kratke zgodbe, literarna delavnica za udeležence natečaja Lepota besede). 
Sodelovali smo pri izobraževanjih društev. ZKD v naših dveh občinah ne deluje. 

Financiranje 
Izpostava se financira z donacijami centrale in Občine Črnomelj za redni program ter minimalno od Občine Semič, 
poleg tega pridobivamo sredstva z vstopninami in z izvedbo plačljivih storitev (npr. kulturni program ob civilni 
poroki v cerkvi sv. Duha Črnomelj, osrednje občinske prireditve, rudnik Kanižarica, organizacija izrednih prireditev 
…). V zadnjem letu smo pridobili izredno malo sponzorskih sredstev, saj se pozna, da je Bela krajina v velik i 
ekonomsko-gospodarski krizi (večina večjih podjetij je propadla, velika brezposelnost). Zaradi težjega socialnega 
položaja prebivalstva so tudi vstopnine postale vse večji problem.  

Novi projekti 
Vključujemo se v sklope turistično-kulturnih dogodkov, ki jih več soorganizatorjev prireja ob slovenskem 
kulturnem prazniku, v sklopu Župančičevih dni, dneva turizma, ob prazniku Krajevne skupnosti Črnomelj, v sklopu 
Jurjevanja, Martinovanja. Na ta način se izognemo večjim stroškom oz. združujemo finančna sredstva, kar se je 
pokazalo kot zelo dobro in uspešno. Povsem na novo smo v letu 2015 izvajali projekt Kamišibaj gledališče. Večji 
poudarek je bil tudi na dogodku Ta veseli dan kulture, ki smo ga izvedli kot veliko kulturno prireditev na prostem, 
ob celodnevnem dogajanju v Črnomlju in kot uvod v decembrske prireditve. 
Izredno uspešen in odmeven projekt smo izpeljali v sodelovanju z Glasbeno šolo Črnomelj in Aljošo Vrščajem v 
cerkvi Sv. Duha Črnomelj – prvo Poletno šolo kitare v Črnomlju. Udeleženci so v cerkvi lahko prisluhnili odličnim 
kitarskim koncertom, zadnja dva dneva pa so nastopili z lastno produkcijo, nastalo v enem tednu trajanja šole. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
V izpostavi deluje 30 različnih vokalnih skupin, od tega 3 moški zbori, 2 ženska zbora, 6 mešanih zborov, 10 
otroških zborov, 7 mladinskih, 2 okteta; imamo 3 pihalne orkestre in 8 tamburaških skupin, v okviru glasbene 
šole pa še druge instrumentalne sestave (kvartete, skupine, kvintete, trie, godalni orkester, harmonikarska 
skupina …); dejavne so tri do štiri odrasle gledališke skupine in 6 otroških gledaliških ter 3 lutkovne skupine. 
Plesne skupine so dejavne predvsem v okviru šol – športni plesi, hip-hop, navijaške skupin – in 2 skupini, ki gojita 
orientalski ples. Dejavnih je 8 odraslih in 7 otroških folklornih skupin (v okviru teh še nekaj pevcev oz. skupin 
pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž),  dejavna so 3 likovna društva in 2 literarna kluba ter precej literatov 
posameznikov, uspešno deluje fotoklub in nekaj instrumentalnih skupin (bodisi z alternativno glasbo bodisi igrajo 
pop-rock-jazz glasbo). 
Še vedno je nezadostno razvita plesna dejavnost, saj obstoječe skupine delujejo zgolj na področju športnega plesa 
in orientalskih plesov.  
Med šolskimi skupinami so najboljše tiste, kjer se čuti velika podpora vodstva šole in precejšnja zavzetost 
mentorja oz. vodje skupine. Na področju zborovstva so to Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Loka Črnomelj 
(mentorica Majda Veselič), Otroški pevski zbor Glasbene šole Črnomelj (mentorica Helena Konda) in otroški 



pevski zbor OŠ Mirana Jarca Črnomelj (mentorici Monika Prijanovič); folklora: Otroška FS OŠ Mirana Jarca 
Črnomelj (mentorici Bernarda Starašinič, Katja Kocjan Plut), Otroška FS Dragatuš (mentorici Nataša Šuštarič 
Bradač, Nataša Sever Žalec), Otroška FS OŠ Loka – podružnica Adlešiči (mentorica Katarina Gorše); na gledališkem 
področju: Otroška gledališka skupina OŠ Mirana Jarca Črnomelj (mentorica Bernarda Starašinič), lutkovna 
skupina OŠ Loka Črnomelj (mentorica Renata Grguraš), lutkovna skupina OŠ Mirana Jarca Črnomelj (mentorica 
Margareta Andriševič).  
Med odraslimi skupinami so zelo uspešni Mlajši mešani pevski zbor Župnije Semič (Gašper Banovec, Helena 
Konda), Folklorna skupina Dragatuš (Tadej Fink), FS KUD Otona Župančiča Vinica (Vlado Starešinič), Viniški 
tamburaši (Željka Karin Biličič), Tamburaški orkester Dobreč (Gregor Zagorc), Godba na pihala Črnomelj (Iztok 
Štrucelj). 
Zadnjih nekaj let uspešno in vztrajno delujejo tri »nove« pevske zasedbe: Učiteljski zbor OŠ Mirana Jarca Črnomelj 
(Judita Ilenič, Monika Prijanovič), Pevski zbor zaposlenih OŠ Loka Črnomelj (Majda Veselič), moška vokalna 
zasedba Duma (Peter Jud). 
Društva delujejo v različnih kulturnih, gasilskih, večnamenskih domovih in šolah; možnosti za delo in nastope so 
relativno dobre.  

Sodelovanje s šolami in vrtci 
S šolami sodelujemo pri pripravi in izvedbi srečanj na zborovskem, folklornem, gledališkem in lutkovnem 
področju. Mentoricam strokovno pomagamo pri ustvarjanju in nastajanju novih projektov. Šolskim skupinam 
finančno pomagamo pri prevozih skupin na srečanja. Vse šole (6 osnovnih šol + podružnice, srednja šola) so na 
neki način vključene v naše delo, počasi se v naše projekte vključujejo tudi vrtci (lutke, otroška folklora). 
V letu 2015 je naziv kulturna šola in posebno priznanje na folklorne področju pridobila OŠ Mirana Jarca Črnomelj. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
Vloga izpostave pri organizaciji jubilejnih dogodkov društev se največkrat nanaša na podelitev jubilejnih priznanj 
in značk, finančno pomoč pri izvedbi dogodka in včasih tudi na pripravo scenarija prireditve. 
V letu 2015 smo Gallusove značke podelili ob naslednjih jubilejih: 
20-letnica Kulturnega društva Orel Semič. 
10-letnica delovanja Godbe na pihala Semič. 
20-letnica delovanja Ženskega pevskega zbora KUD Jože Mihelčič Semič. 
35-letnica delovanja Lovskega pevskega zbora Bele krajine. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvedeni dogodki 
Naziv dogodka Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

20-LETNICA KD OREL SEMIČ 18.1.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

CELOVEČERNI KONCERT FS DRAGATUŠ 31.1.2015   folklora prireditev 

V OBJEMU POVODNEGA MOŽA 5.2.2015   drugo prireditev 

OSREDNJA PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU 19.2.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

KONCERT TRIA GRAZZIOSO 21.2.2015   vokalna glasba prireditev 

MATE, JOJ, MOJ MATE 27.2.2015   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE TAMBURAŠKIH SKUPIN IN 
ORKESTROV 

28.2.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

GALA KONCERT TAMBURAŠKEGA ORKESTRA 
DOBREČ Z GOSTI 

7.3.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

GLEDALIŠČE KAMIŠIBAJ - SEMINAR 13.3.2015 18.3.2015 gledališče in lutke izobraževanj
e 

ZAPOJ Z MENOJ, SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH 
ZBOROV IN MALIH PEVSKIH SKUPIN 

14.3.2015   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN OI ČRNOMELJ IN OI 
TREBNJE 

19.3.2015   gledališče in lutke prireditev 

MLADOST JE PESEM, SREČANJE MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV BELE KRAJINE 

26.3.2015   vokalna glasba prireditev 

PRVI FESTIVAL KAMIŠIBAJA V BELI KRAJINI 27.3.2015   gledališče in lutke prireditev 

MAMA JE UMRLA DVAKRAT - GLEDALIŠKA 
PREDSTAVA KD STARI TRG OB KOLPI 

28.3.2015   gledališče in lutke prireditev 

IGRAJ KOLCE, SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

31.3.2015   folklora prireditev 

ZAPOJMO PESEM 2015, SREČANJE OTROŠKIH 
PEVSKIH ZBOROV BELE KRAJINE 

9.4.2015   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

16.4.2015 16.4.2015 gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 17.4.2015   gledališče in lutke prireditev 



KONCERT GODBE NA PIHALA SEMIČ OB 10-LETNICI 
DELOVANJA 

18.4.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU 
UPORA PROTI OKUPATORJU 

23.4.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

JURJEVO 25.4.2015   folklora prireditev 

SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 25.4.2015   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

7.5.2015   folklora prireditev 

BELOKRANJSKA ZBIRKA BOŽIDARJA JAKCA, 
ODPRTJE RAZSTAVE 
 

8.5.2015   likovna dejavnost prireditev 

SKUPNI KONCERT BELOKRANJSKIH GODB NA 
PIHALA 

9.5.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

SLIKE GOVORIJEO, ODPRTJE SLIKARSKE RAZSTAVE 
JOŽETA ZABUKOŠKA 

14.5.2015   likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

15.5.2015   vokalna glasba prireditev 

35. SREČANJE TAMBURAŠEV IN MANDOLINISTOV 
SLOVENIJE 

17.5.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

KULTURA SE NA OGLED POSTAVI 20.5.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

23.5.2015   folklora prireditev 

PISANJE KRATKE ZGODBE, LITERARNA DELAVNICA 25.5.2015   literatura izobraževanj
e 

KONCERT FILMSKE GLASBE, GODBA NA PIHALA 
ČRNOMELJ Z GOSTI 

6.6.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

S PESNIKOM NA SLADOLED 15.6.2015   literatura prireditev 

16. MALI LIKOVNI TABOR 16.6.2015   likovna dejavnost izobraževanj
e 

PODOKNICA V STAREM MESTNEM JEDRU 
ČRNOMLJA 

19.6.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

RAZSTAVA MALEGA LIKOVNEGA TABORA 19.6.2015   likovna dejavnost prireditev 

OSREDNJA PRIREDITEV ON DNEVU DRŽAVNOSTI IN 
35-LETNICI DELOVANJA LOVSKEGA PEVSKEGA 
ZBORA BELE KRAJINE 

23.6.2015   vokalna glasba prireditev 

POLETNA ŠOLA KITARE 25.6.2015   instrumentalna 
glasba 

izobraževanj
e 

KITARSKI KONCERT - SLOVENSKI KITARSKI KVARTET 25.6.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

FRANO ŽIVKOVIĆ, KITARA, KONCERT KLASIČNE 
GLASBE 

26.6.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

FLAVTA IN KITARA - DUO LIMONIUM 27.6.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

KONCERT KITARISTA TVRTKA SARIĆA 28.6.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

SOLISTIČNI KONCERT UDELEŽENCEV POLETNE ŠOLE 
KITARE 2015 V ČRNOMLJU 

30.6.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

KONCERT ORKESTRA IN KOMORNIH SKUPIN 
POLETNE ŠOLE KITARE 2015 

1.7.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

CESTA 10.7.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

SEMIŠKA OHCET - ODPRTJE RAZSTAV 10.7.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

SEMIŠKA OHCET - KONCERT PEVCEV LJUDSKIH 
PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

11.7.2015   folklora prireditev 

OGENJ, RDEČA - ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE 24.7.2015   likovna dejavnost prireditev 



LE PLESAT ME PELNI 1, DRŽAVNO SREČANJE 
ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 

26.7.2015   folklora prireditev 

POLETNA GLEDALIŠKA ŠOLA, ROMEO IN JULIJA MED 
OGLASI (JAVNA PRODUKCIJA) 

13.8.2015 16.8.2015 gledališče in lutke izobraževanj
e 

PRAZNIK KARJEVNE SKUPNOSTI ČRNOMELJ 22.8.2015 22.8.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

TAKO SE JE PELO IN IGRALO NEKOČ - SREČANJE 
PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 
BELE KRAJINE 

26.8.2015   folklora prireditev 

SREČANJE DOMICILNIH ENOT NOV IN POS BELE 
KRAJINE 

6.9.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

NAZAJ V PRETEKLOST - ODPRTJE RAZSTAVE AKAD. 
SLIKARJA ANDREJA PAVLIČA 

11.9.2015   likovna dejavnost prireditev 

KONCERT KVARETAT FLAVT TRAVERSO 12.9.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 24.9.2015   literatura prireditev 

PERKMANDELJC SE NASELI V  RUDNIK KANIŽARICA 27.9.2015   drugo prireditev 

OBLEKA V ŠOLI, PREDAVANJE 16.10.2015   drugo izobraževanj
e 

REGIJSKI LUTKOVNI SEMINAR 17.10.2015 17.10.2015 gledališče in lutke izobraževanj
e 

KONCERT TAMBURAŠKEGA ORKESTRA DOBREČ 18.10.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA 
SAMOSPEV  

25.10.2015   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA 29.10.2015 30.11.2015 likovna dejavnost prireditev 

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB DNEVU 
SPOMINA NA MRTVE 

31.10.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

UMETNOST PRIPOVEDOVANJA PRAVLJIC 6.11.2015 7.1.2015 literatura izobraževanj
e 

SPOMINSKA SVEČANOST OB OBLETNICI SMRTI 
FRANCA ROZMANA STANETA 

7.11.2015 24.10.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

ODPRTJE PRENOVLJENE SPOMINSKE HIŠE OTONA 
ŽUPANČIČA VINICA 

11.11.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

MARTINOVANJE IN KULTURA 13.11.2015 14.11.2015 vokalna glasba prireditev 

LEPOTA BESEDE - LITERARNA DELAVNICA 19.11.2015   literatura izobraževanj
e 

LEPOTA BESEDE-REGIJSKI LITERARNI NATEČAJ 20.11.2015   literatura prireditev 

LEPOTA BESEDE - PUBLIKACIJA 20.11.2015   literatura založništvo 

TA VESELI DAN KULTURE 3.12.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

KONCERT OB 20-LETNICI DELOVANJA ŽENSKEGA 
PEVSKEGA ZBORA KUD JOŽE MIHELČIČ SEMIČ 

6.12.2015   vokalna glasba prireditev 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GODBE NA PIHALA 
ČRNOMELJ 

12.12.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

POJTE VSI ZBORI, KONCERT OB SVETOVNEM DNEVU 
ZBOROVSKEGA PETJA 

19.12.2015   vokalna glasba prireditev 

 

  



 


