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Uvod 
Območna izpostava Črnomelj pokriva občini Črnomelj in Semič, skupaj področje zajema 486 km2, kjer živi preko 18.500 
prebivalcev. Občina Črnomelj je po površini peta največja slovenska občina in z reko Kolpo meji na Hrvaško. Na območju 
izpostave deluje 40 kulturnih društev oziroma preko 70 skupin (tudi v okviru upokojenskih društev, župnij, invalidskih 
društev), poleg teh pa še številne kulturne skupine (krožki, dejavnosti) v šolah (6 osnovnih šol in 1 srednja) in v glasbeni šoli. 
Območna izpostava je v obeh občinah uveljavljena kot osrednja kulturna inštitucija in pomemben soustvarjalec kulturne 
identitete okolja. Skupaj s kulturnimi društvi, lokalnimi skupnostmi in ustanovami ter številnimi drugimi društvi in 
posamezniki soustvarjamo uspešno kulturno dogajanje v obeh občinah oz. v celotni Beli krajini.  

Ocena stanja 
V letu 2017 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. 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 tekmovanjih, ob gostovanjih in drugo. 
Končali smo 1. del seminarja Vokalna tehnika 1, žal nam zaradi premajhnega števila prijav ni uspelo izvesti regijskega 
seminarja Vokalna tehnika 2, zato smo ga prestavili na leto 2018. Prav tako smo zaradi (pre)zasedenosti izbranega mentorja 
prestavili gledališko delavnico za mentorje otroških gledaliških skupin. Skupaj s Knjižnico Črnomelj sodelujemo pri festivalu 
Kamišibaj, ki postaja v izobraževalnem in prireditvenem smislu vse bolj pomemben projekt naše izpostave. Izjemno 
zadovoljni smo tudi z literarnim projektom Lepota besede, ki bostaja vse bolj kakovosten in uveljavljen. V sklopu 
Plečnikovega leta smo s soorganizatorji postavili odmevno razstavo „Plečnik v Beli krajini“. Med pomembnejšimi projekti 
naj izpostavim še regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov, ki je bilo na eni strani sicer izjemen finančni 
zalogaj, po drugi strani pa uspešna organizacijska izkušnja. 
Naše dejavnosti pokrivajo lokalni mediji – Dolenjski list (tudi njihova spletna stran), mesečnik Belokranjec, spletni portal 
Lokalno.si, Radio Krka (tudi preko spletne strani), televizija Vaš kanal Novo mesto, Radio 1 – Odeon, Radio Sraka, Radio 
Aktual. Z lastno promocijo po elektronski pošti poskušamo dodatno obveščati prebivalce Bele krajine in širše o naši 
ustvarjalnosti. Trudimo se tudi za ažurirano Facebook stran. 
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 Knjižnici Črnomelj, v Pastoralnem centru, na prostem 
na različnih lokacijah in drugje.  
Delo naše izpostave je v domačem okolju prepoznano, prepoznavno in cenjeno, kar se med drugim kaže tudi v številnih 
soorganizacijah dogodkov tudi z društvi in inštitucijami z vseh področij (ne zgolj kulture), sodelujemo v posvetovalnem 
telesu za kulturo Občine Črnomelj in v drugih priložnostnih odborih.  

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 2017 smo izvedli šest območnih srečanj s področij folklore (otroške in odrasle skupine), gledališča (odrasle, mladinske 
in lutkovne skupine) in vokalne glasbe (otroški pevski zbori) ter tri srečanja v koprodukciji z Območno izpostavo Metlika 
(srečanje otroških gledaliških skupin, srečanje mladinskih pevskih zborov, srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih 
viž) – skupaj 9 srečanj. Tako srečanja v izpostavi Črnomelj, kot tudi v OI Metlika so organizirana za celotno Belo krajino. 
V okviru rednega območnega programa smo izvedli tudi tradicionalen koncert ob mednarodnem dnevu zborovske glasbe 
(december). 
Vključili smo se v praznovanje Tedna ljubiteljske kulture in pripravili pevsko delavnico v Črnomlju 
Izvedli smo tudi štiri regijske dogodke: 

 regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov, 

 regijsko srečanje odraslih folklornih skupin  

 literarno delavnico z literarnim večerom v okviru natečaja Lepota besede in 

 regijsko srečanje literarnih ustvarjalcev Bele krajine, Dolenjske in Posavja v sklopu projekta Lepota besede. Izdali 
smo tudi publikacijo Lepota besede 12. 



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 sedem prireditev ob občinskem oz. državnih praznikih (kulturni dan, občinski praznik, dan 
up ora proti okupatorju, dan Zemlje, dan državnosti, dan spomina na mrtve, dan samostojnosti), več manjših odprtij razstav 
in predstavitev. V sklopu oživljanja starega mestnega jedra Črnomlja smo sodelovali pri vseh treh velikih prireditvah na 
prostem – marca Razvajaj se v mestu, septembra Igraj se v mestu, decembra Zabavaj se v mestu. Z Občino Semič smo 
uspešno sodelovali pri Semiški ohceti. 
Za številna društva pišemo scenarije in izvajamo moderiranje/povezovanje dogodkov, pomagamo pri soorganizaciji. 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 2017, ob kulturnem prazniku, ob jurjevem in v prazničnem decembru – pri prireditvi za 
Ta veseli dan kulture.  
S Knjižnico Črnomelj in društvom Zlata skledica smo sodelovali pri tretjem seminarju in 3. Festivalu Kamišibaj gledališča v 
Beli krajini. S Knjižnico Črnomelj smo sodelovali tudi pri obeležitvi njihovega literarnega projekta za najmlajše – 20-letnici 
Knjižnih moljčkov. 
Z društvom Laterna in umetnostno zgodovinarko Ksenijo Gorše smo sodelovali pri dveh glaseno-liternih večerih tuje 
literature – v letu 2017 sta to bili ameriška in ruska književnost. 
V okviru Plečnikovega leta smo skupaj z Občino Črnomelj, Preloko in Ric Bela krajina postavili obsežno razstavo Plečnik v 
Beli krajini.  
Izpostava upravlja s cerkvijo sv. Duha v Črnomlju, v kateri smo izvedli 2 razstavi (kiparska razstava Mojce Smerdu, likovna 
razstava Sandija Červeka), 8 koncertov ter 1 literarni večer. V času 24. 6.–30. 6. 2017 je v cerkvi potekal večerni (koncertni 
del) 3. Poletne šole kitare, ki jo soorganiziramo s kitaristom Aljošo Vrščajem in Glasbeno šolo Črnomelj. 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. V decembru smo z manjšo 
prireditvijo obeležili 160 let od začetkov delovanja omenjenega rudnika. 

Izobraževanja 
Izpostava je v letu 2017 organizirala in izvedla 4 izobraževanja (2. del Vokalne tehnike 1, izobraževanje otrok in odraslih o  
delovanju rudnika rjavega premoga Kanižarica, delavnica za Kamišibaj gledališče (v sklopu 3. Festivala), literarna delavnica 
za udeležence natečaja Lepota besede). Sodelovali smo pri izobraževanjih društev. ZKD v naših dveh občinah ne deluje. 

Financiranje 
Izpostava se financira z dotacijami centrale in Občine Črnomelj za redni program ter minimalno Občine Semič (ta nam 
omogoča brezplačen najem kulturnega centra, če gre za prireditev brez vstopnine). Poleg tega pridobivamo sredstva z 
vstopninami in z izvedbo plačljivih storitev (npr. kulturni program ob civilni poroki v cerkvi sv. Duha v Črnomlju, osrednje 
občinske prireditve, rudnik Kanižarica, organizacija izrednih prireditev …). Občina Črnomelj ima sofinanciranje rednega 
programa OI JSKD v letnem občinskem proračunu, dotacije pa nakazuje mesečno, prav tako Občina Črnomelj zagotavlja tudi 
70-odstotno sofinanciranje plače enega zaposlenega na izpostavi. Dotacijo Občine Semič dobimo po predhodni prošnji (s 
poročilom za prejšnje leto in planom dela za aktualno leto). 

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 Jurjevega in 
Jurjevanja, martinovanja, vse bolj pa tudi v projektu Oživljanja mestnih jeder, ki predvideva tri velike prireditve na občinski 
ravni – spomladi »Razvajaj se v mestu«, septembra »Igraj se v mestu« in decembra »Zabavaj se v mestu«. Zelo se uveljavljajo 
tudi glasbeno-literarni večeri tuje literature. Veliko projektov, ki se pojavijo skozi leto, pa ne štejemo za „nove projekte“, 
saj ne gre za dolgotrajno dejavnost, pač pa le za enkratne dogodke.  

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
V izpostavi deluje 29 različnih vokalnih skupin, od tega 3 moški zbori, 1 ženski zbor, 6 mešanih zborov, 9 otroških zborov, 5  
mladinskih, 2 okteta, 3 manjše zasedbe; imamo 3 pihalne orkestre in 8 tamburaških skupin, v okviru glasbene šole pa še 
druge inštrumentalne 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, zelo aktivna je kamišibaj skupina. 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 inštrumentalnih skupin (z alternativno glasbo, pop-rock-jazz glasbo), uspešno deluje tudi Big band Črnomelj.  
Med odraslimi skupinami so zelo uspešni Mlajši mešani pevski zbor Župnije Semič (Gašper Banovec, Helena Banovec), 
Folklorna skupina Dragatuš (Tadej Fink) – v letu 2017 so se ponovno udeležili državnega srečanja v Beltincih, FS KUD Otona 
Župančiča Vinica (Vlado Starešinič), Viniški tamburaši (Željka Karin Biličič), Tamburaški orkester Dobreč (Gregor Zagorc), 
Godba na pihala Črnomelj (Iztok Štrucelj). 
Društva delujejo v različnih kulturnih, gasilskih, večnamenskih domovih in šolah; možnosti za delo in nastope so relativno 
dobre.  
Regijskih srečanj/izobraževanj so se udeležile naslednje skupine in posamezniki naše izpostave:  

 regijsko srečanje tamburaških skupin in orkestrov (Brežice): Viniški tamburaši, Tamburaški orkester Dobreč 
Dragatuš;  

 regijski literarni natečaj Lepota besede (Črnomelj): Andrejka Kavčič Romana, Babič Mladen, Basarac Lidija, Kapele 
Jožica, Lovrin Terezija, Ogulin Katarina, Planinc Marija, Štraus Albina Sonja, Volf Izidor; 

 

 regijsko srečanje otroških folklornih skupin (Brežice): Otroška folklorna skupin KUD Oton Župančič Vinica, Otroška 
folklorna skupina Dragatuš, Otroška folklorna skupina OŠ Mirana Jarca Črnomelj; 

 regijsko srečanje lutkovnih skupin (Boštanj): Lutkovna igralnica OŠ Mirana Jarca Črnomelj; 

 regijsko srečanje otroških gledaliških skupin (Mokronog): Otroška gledališka skupina OŠ Mirana Jarca Črnomelj, 
Otroška gledališka skupina Vrtca Semič 

 regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov (Semič): Otroški PZ Muzikalčki Glasbene šole Črnomelj, 
Otroški PZ OŠ Mirana Jarca Črnomelj, Otroški PZ OŠ Belokranjskega odreda Semič, Mladinski PZ OŠ Mirana Jarca 
Črnomelj, Mladinski PZ OŠ Belokranjskega odreda Semič 

 regijsko srečanje odraslih folklornih skupin (Semič): Folklorna skupina Dragatuš, KUD Oton Župančič Vinica; 

 regijsko srečanje harmonikarjev frajtonarjev (Metlika): Bor Grahek, Anja Tomanič, Robert Hudorovac, Andraž 
Černič, Nejc Muc, Patricija Zupančič, Martin Pečavar; 

 regijsko predavanje za likovmo tematsko razstavo (Trebnje): Vlasta Henigsman, Miha Henigsman, Alenka Vrlinič; 

 regijsko srečanje mlade literature Urška (Novo mesto): Nuša Cekuta, Dino Subašić; 

 Mali likovni tabor z razstavo (Trebnje): Nika Malnarič, Nuša Štukelj, Viktorija Malnarič, Vlasta Henigsman. 

 
Državnih srečanj oz. tekmovanj so se udeležili: 

 državno srečanje odraslih folklornih skupin: Folklorna skupina Dragatuš. 
V letu 2017 smo obeležili jubileja dveh izjemno pomembnih društev v naši izpostavi: 

 Tamburaški orkester Dobreč je decembra izvedel bogat koncert ob 20-letnici delovanja in izdal zgoščenko: Najtišja 
draga sveta (Župančič je dolinico/drago blizu Dragatuša, Dobreč, poimenoval kot „najtišjo drago sveta“).  

 Folklorna skupina Dragatuš je na letnem koncertu, na katerem so se predstavile vse sekcije, obeležila 60 let 
odličnega delovanja. Izdali so novo zgoščenko: Belokranjske sledi. 

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, otroško gledališče – v letu 2017 je bila skupina iz 
Vrtca Semič uvrščena na regijsko srečanje). 
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 Judita Ilenič) in Otroški ter Mladinski pevski zbor OŠ Mirana Jarca Črnomelj 
(mentorici Monika Prijanovič, Judita Ilenič); folklora: Otroška FS OŠ Mirana Jarca Črnomelj (mentorici Bernarda Starašinič, 
Katja Kocjan Plut), Otroška FS Dragatuš (mentorici Nataša Šuštarič Bradač, Nataša Sever Žalec); na gledališkem področju: 
Lutkovna skupina OŠ Loka Črnomelj (mentorica Renata Grguraš), Lutkovna igralnica OŠ Mirana Jarca Črnomelj (menorica 
Margareta Andriševič, Alenka Mravinec), Otroška gledališka skupina OŠ Mirana Jarca Črnomelj (mentorica Eva Starašinič). 
Na OŠ Mirana Jarca Črnomelj deluje tudi zelo uspešna recitatorska skupina.  
S šolami dobro sodelujemo tudi pri pripravi različnih občinskih prireditev oz. dodatnega programa.  
Vodstva šol so praviloma naklonjena tudi izobraževanju svojih učiteljev in jim pokrijejo stroške (kotizacija, potni stroški) le-
teh. 

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, tisk promocijskega materiala in pomoč pri promociji, včasih tudi na pripravo scenarija 
prireditve in vodenje programa. 
V letu 2017 smo jubilejne značke podelili ob naslednjih jubilejih oz. priložnostih: 

 KUD Jože Mihelčič Semič – na srečanju odraslih folklornih skupin Bele krajine – Maroltove značke (3) 



 FS Zeleni Jurij Črnomelj – ob prireditvi Jurjevo, praznik pomladi – Maroltove značke (25) 

 KUD Dobreč - koncert ob 20-letnici delovanja – Gallusove značke (4) 

 FS Dragatuš letni koncert ob 60-letnici delovanja – Maroltove značke (45) 
 

Izvedeni dogodki 

NAZIV DOGODKA 
Datum 

(od) 
Datum 

(do) 
Dejavnost Vrsta 

ZGODBA RUDNIKA RJAVEGA PREMOGA KANIŽARICA 2.1.2017 30.12.2017 razno izobraževanje 

VOKALA TEHNIKA 1 (2. DEL) 7.1.2017 4.3.2017 vokalna glasba izobraževanje 

SODOBNA AMERIŠKA KNJIŽEVNOST IN SVOBODA 14.1.2017   literatura prireditev 

PREMIERNI KONCERT BIG BANDA ČRNOMELJ 28.1.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

PESNIKOVA ŽENA PRIHAJA; SELEKTORSKI OGLED GLEDALIŠKE 
PREDSTAVE (LINHARTOVO SREČANJE 2017) 

28.1.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

ODPRTJA V SKLOPU OBČINSKEGA PRAZNIKA (OBČINA ČRNOMELJ 1.2.2017 28.2.2017 
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

OSREDNJA PRIREDITEV OBČINE ČRNOMELJ OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU 

6.2.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

KULTURNI POPOLDAN V STAREM MESTNEM JEDRU ČRNOMLJA 8.2.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2017, REGIJSKO SREČANJE 10.2.2017   literatura prireditev 

DAJMO MALO FUŠAT 17.2.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

OSREDNJA PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE ČRNOMELJ 18.2.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

PRIREDITEV OB 30-LETNICI DELOVANJA VARSTVENO-DELOVNEGA 
CENTRA ČRNOMELJ 

2.3.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

JEŽKI GREDO V SVET, GLEDALIŠKA PREDSTAVA 2.3.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

REGIJSKO SREČANJE/TEKMOVANJE TAMBURAŠKIH SKUPIN IN 
ORKESTROV 

5.3.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

RAZVAJAJ SE V MESTU 8.3.2017 8.3.2017 
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

SREČANJE VIZIJE 10.3.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

3. FESTIVAL KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA 16.3.2017 18.3.2017 
gledališče in 

lutke 
prireditev 

ODPRTJE VEČGENERACIJSKEGA CENTRA MARELA 21.3.2017   razno prireditev 

OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 28.3.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN BELE KRAJINE 30.3.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

ZAPOJMO PESEM, SREČANJE OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV BELE 
KRAJINE 

4.4.2017   vokalna glasba prireditev 

INDIVIDUALNI OGLED ZA LINHARTOVO SREČANJE 7.4.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

MLADOST JE PESEM, SREČANJE MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 11.4.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 14.4.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

PRIREDITEV OB DNEVU ZEMLJE 19.4.2017   razno prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 20.4.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

IGRAJ KOLCE, SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN BELE 
KRAJINE 

20.4.2017   folklora prireditev 

JURJEVO - PRAZNIK POMLADI 22.4.2017   folklora prireditev 

SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN BELE KRAJINE 23.4.2017   folklora prireditev 

OBČINSKA PRIREDITEV OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU 25.4.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 10.5.2017   folklora prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 12.5.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKA PREDAVANJA ZA TEMATSKO RAZSTAVO 14.5.2017   
likovna 

dejavnost 
izobraževanje 

TLK 2017, PETJE NAS DRUŽI 18.5.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
izobraževanje 



REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE - ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

19.5.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 20.5.2017   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE HARMONIKARJEV FRAJTONARJEV 21.5.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE MOJCE SMERDU 25.5.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

KONCERT GODBE NA PIHALA ČRNOMELJ 27.5.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

18. MALI LIKOVNI TABOR Z RAZSTAVO 13.6.2017   
likovna 

dejavnost 
izobraževanje 

SANDI ČERVEK: SLIKE 21.6.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI  22.6.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

ALEN GARAGIĆ - KITARSKI KONCERT 24.6.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

IRENA YEBUAH TIRAN IN EVA HREN; GLAS IN KITARA 25.6.2017   vokalna glasba prireditev 

KONCERT NAGRAJENCEV KITARSKIH TEKMOVANJ 26.6.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

KONCERT MENTORJEV POLETNE ŠOLE KITARE 2017 28.6.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

SOLISTIČNI KONCERT UDELEŽENCEV POLETNE ŠOLE KITARE 2017 29.6.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

KONCERT KOMORNIH SKUPIN IN KITARSKIH ORKESTROV 30.6.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

LE PLESAT ME PELJI, DRŽAVNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

23.7.2017   folklora prireditev 

POLETNA GLEDALIŠKA ŠOLA 2017 10.8.2017 13.8.2017 
gledališče in 

lutke 
prireditev 

SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 
BELE KRAJINE 

23.8.2017   folklora prireditev 

ODPRTJE RAZSTAV V OKVIRU SEMIŠKE OHCETI 2017 25.8.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

PRIREDITEV OB PRAZNIKU KRAJEVNE SKUPNOSTI ČRNOMELJ 26.8.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

INDIJANKA TISA IN ČRNI SOKOL 26.8.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

GLASBA LJUBEZNI, KONCERT 27.8.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

MOJCA POKRAJCULJA, LUTKOVNA PREDSTAVA 4.9.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

KITARSKI RECITAL - TVRTKO SARIĆ 14.9.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

IGRAJ SE V MESTU 22.9.2017 22.9.2017 
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

DAN BREZ AVTOMOBILA 22.9.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

ODPRTJE PLEZALNE STENE POD SUHIM MOSTOM 22.9.2017   razno prireditev 

PRIREDITEV OB SVETOVNEM DNEVU TURIZMA 2017 27.9.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

20 LET KNJIŽNIH MOLJČKOV 5.10.2017   literatura prireditev 

10 LET PEVSKE SKUPINE DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA 7.10.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA 25.10.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB DNEVU SPOMINA NA 
MRTVE 2017 

31.10.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

ŽALNA SLOVESNOST OB OBLETNICI SMRTI FRANCA ROZMANA 
STANETA 

7.11.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

PLEČNIK V BELI KRAJINI 15.11.2017   razno izobraževanje 

REGIJSKI SEMINAR ZA GLEDALIŠKE IGRALCE 17.11.2017 25.11.2017 
gledališče in 

lutke 
izobraževanje 

LEPOTA BESEDE - ZAKLJUČNA PRIREDITEV LITERARNEGA 
NATEČAJA 

24.11.2017   literatura prireditev 

LEPOTA BESEDE, LITERARNA DELAVNICA 24.11.2017   literatura izobraževanje 

VALČEK S KOLPO, KONCERT PRELOŠKIH MUZIKANTOV 25.11.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

ZABAVAJ SE V MESTU 1.12.2017 1.12.2017 
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 



ZVOK NAJTIŠJE DRAGE SVETA 1.12.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

POJTE VSI ZBORI! KONCERT OB MEDNARODNEM DNEVU 
ZBOROVSKEGA PETJA 

2.12.2017   vokalna glasba prireditev 

TA VESELI DAN KULTURE 3.12.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

LETNI KONCERT GODALNEGA TRIA BATTALIA  9.12.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

KONCERT OKTETA KONDA 10.12.2017   vokalna glasba prireditev 

60 LET - LETNI KONCERT FS DRAGATUŠ 16.12.2017   folklora prireditev 

SIMBOLIČNA OBELEŽITEV 160-LETNICE DELOVANJA RUDNIKA 
RJAVEGA PREMOGA KANIŽARICA 

18.12.2017   razno prireditev 

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI 
IN ENOTNOSTI 2017 

21.12.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

BOŽIČNA ZGODBA 23.12.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

 

 


