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kulturno mrežo in mednarodno sodelovanje. 
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Območna izpostava Dravograd  
Robert Preglau 

Uvod 
Območna izpostava Dravograd pokriva kulturno dogajanje v občini Dravograd, ki šteje okoli 9.000 prebivalcev. V 
sodelovanju z Zvezo kulturnih društev, ki združuje 20 kulturnih društev in 25 sekcij, sooblikuje ljubiteljsko kulturno 
ustvarjanje v kraju. 
Ljubiteljska dejavnost v kraju se kaže na vsakem koraku, saj ni prireditve, kjer ne bi sodelovali ljubiteljski ustvarjalci. 
Ljubiteljsko ustvarjanje na katerem koli področju kulture je za vsakega posameznika izredno pomembno, saj mu daje čut za 
družbeno odgovornost in mu omogoči notranje izpopolnjevanje osebnosti ter osebnostno rast.  
Poslanstvo naše izpostave je spodbujanje čim več ljudi k ljubiteljskemu ustvarjanju, skrb za rast kakovosti njihovega 
ustvarjanja ter podpora v vseh pogledih pri njihovem delu.  

Ocena stanja 
V letu 2017 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja kulture. 
Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti.  
Skupaj z ZKD Dravograd je izpostava na mesečnih sestankih s predstavniki kulturnih društev sproti reševala vso tekočo 
problematiko. Izpostava je strokovno pomagala pri izpolnjevanju obrazcev za prijavo na občinski razpis in na razpise JSKD. 
V primerjavi s preteklimi leti je delo izpostave v 2017 potekalo zelo tekoče, brez posebnih težav. Število društev ostaja na 
isti ravni, še vedno se trudimo spodbuditi plesno dejavnost in filmsko dejavnost, ki nekoliko zaostajata za ostalimi, drugače 
pa je pokritost dejavnosti kar zadovoljiva. Izpostavimo lahko gledališko dejavnost, ki je v primerjavi s prejšnjimi leti doživela 
pravi razcvet. 
Žal pa je v letu 2017 ugasnilo zanimanje občin za projekt Koroško kulturno poletje in ga tako po 12 letih nismo več realizirali. 
Izpostava je poskrbela tudi za medijsko odmevnost srečanj in dogodkov, predvsem v časopisu Večer, na kabelski televiziji 
Dravograd, VTV Velenje in po Koroškem radiu. Izpostava večino prireditev izvede v Dvorcu Bukovje, ki ponuja prekrasno 
okolje za kulturne dogodke in ima na voljo dovolj spremljevalnih prostorov za skupine, za kulturne dogodke, kjer je potreben 
večji oder, pa uporablja Dom borcev v Šentjanžu, večnamensko dvorano Gasilskega doma Črneče, športno dvorano  ŠpicD 
za otroške revije pa telovadnico OŠ neznanih talcev Dravograd. Izpostava se aktivno vključuje v obnovo in preurejanje 
Dvorca Bukovje, ki predstavlja pravi kulturni biser Koroške. 

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 letu 2017 je tako izpostava izvedla območno revijo odraslih 
pevskih zborov, otroških pevskih zborov, odraslih folklornih skupin, območne oglede otoških gledaliških predstav, območno 
likovno razstavo, regijsko srečanje likovnikov, regijski festival mlade literature Urška, 18. pesniško olimpijado ter srečanje 
harmonikarjev diatonikov in 10. Državno tekmovanje malih inštrumentalnih sestavov. Na regijsko srečanje je bila uvrščena 
otroška gledališka skupina OŠ neznanih talcev Dravograd.  

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na področju izpostave 
sklada. Skupaj z Javnim zavodom Dravit in Zvezo kulturnih društev Dravograd je tako pripravila lepo število dodatnih 
prireditev in dogodkov. Izpostava je tako sodelovala pri pripravi proslave ob kulturnem prazniku, pri pripravi proslav in 
svečanosti ob državnih in občinskem prazniku, pri organizaciji raznih seminarjev in delovnih srečanj predstavnikov lokalnih 
skupnosti in drugih organizacij v Dvorcu Bukovje, pri izvedbi poročnega sejama ter izvedla številne dodatne likovne in druge 
razstave. Izpostava v sodelovanju z JZ Dravit sodeluje tudi pri izvajanju ostalega občinskega programa na področju 
prireditev, kot so izvedba prireditve Naj športnik leta, Čarovniški shod, Otroški Žav Živ, Mednarodna likovna kolonija na 
Ojstrici ter številne otvoritve in svečanosti ob pridobitvi novih infrastrukturnih objektov (otvoritev cest, dvigala v Dvorcu 
Bukovje). Skupaj z JZ Dravit in ZKD Dravograd organizira Jesenske serenade, na katerih se odvijajo štirje koncerti resne 
glasbe ter Mednarodni festival oktetov. Skupaj z JZ Dravit je izpostava izvedla tudi tri Dvorne glasbene večere pred dvorcem 
Bukovje. V sodelovanju z Godbo na pihala Trbonje je bilo izvedeno tudi srečanje pihalnih orkestrov Koroške. V novembru je 
skupaj z JZ Dravit bil izveden tudi koncert skušine Help!, v decembru pa še koncert Boruta Morija, Andreja Ofaka in 
Benjamina Lužnica. Prav tako je bil v sodelovanju z JZ Dravit izveden koncert kvarteta Amoroso. 

Izvedba ali sodelovanje pri javnih razpisih/pozivih za ljubiteljske kulturne dejavnosti  
Izpostava je sodelovala pri izvedbi Javnega razpisa za ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dravograd. Poleg pomoči 
društvom pri izpolnjevanju obrazcev je pripravila predlog razdelitve sredstev po dejavnostih in oceno prispelih prijav na 
razpis. Izpostava je pomagala tudi pri prijavi društev in ZKD na Projektni poziv JSKD. 



Izobraževanja 
Izpostava skupaj z ZKD spodbuja društva k udeleževanju na izobraževanjih, ki jih izvaja JSKD. ZKD pri tem finančno pomaga 
s plačilom kotizacije za vse zainteresirane. Izpostava pa redno obvešča vsa društva o izobraževanjih in po potrebi tudi sama 
izvede izobraževalni program. Izobraževanja po navadi potekajo znotraj koordinacije in se izvajajo za celotno Koroško, tako 
da se koordinatorji izpostav medsebojno dogovarjamo, kdo in kje bo izvedel katero izobraževanje. Izpostava je tako v letu 
2017 izvedla likovne delavnice in pesniške delavnice. Likovnih delavnic se je udeležilo 17 udeležencev, pesniških pa 22 
udeležencev iz različnih krajev Slovenije. 

Financiranje 
Izpostava se financira iz centrale in Občine Dravograd. Težav pri financiranju ni, sredstva so vedno pravočasno nakazana, 
izpostava pa vsa leta uspešno posluje v okvirih sredstev. Občinska sredstva izpostava prejema po četrtinah. Izpostava skuša 
pridobiti tudi donatorska in sponzorska sredstva, kar pa je v današnji gospodarski situaciji vedno težje. Z določenimi 
racionalnimi potezami (npr. napovedovanje) in z odličnim sodelovanjem z JZ Dravit izpostava krči številne stroške na 
minimum in s tem lahko izvede več programa. Nekaj sredstev izpostava pridobi tudi z vstopninami.  

Novi projekti 
Izpostava je v letu 2017 v sodelovanju z Javnim zavodom Dravit izvedla tri dvorne glasbene večere, ki prinašajo svežino v 
kulturno ponudbo kraja. Skupaj s Pihalnim orkestrom Šentjanž in JZ Dravit je bil izveden poletni koncert na prostem z 
naslovom Poletna noč.  
V sodelovanju z Javnim zavodom Dravit je izpostava pripravila novo, že tretjo pesmarico melodij Ota Čeruja z notnim 
gradivom za zbore z naslovom S pesmijo v čas srebrnih las ter izvedla predstavitveni koncert ob izidu pesmarice na katerem 
je nastopilo osem zborov.  

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
Najvidnejša je glasbena dejavnost, saj premoremo kar 3 godbe na pihala, 4 skupine harmonikarjev diatonikov, otroško 
glasbeno sekcijo, 6 inštrumentalnih skupin, 8 otroških in 2 mladinska pevska zbora, 3 skupine vaških pevcev ter 7 odraslih 
pevskih zborov (1 ženski zbor, 2 mešana zbora ter 4 moške zbore).  
Poleg glasbene dejavnosti sta močno zastopani tudi gledališka dejavnost s kar 4 odraslimi gledališkimi skupinami in 2 
mladinskima ter 1 otroško skupino. Tudi na področju likovne dejavnosti je viden velik napredek, Likovna sekcija ima namreč 
že 17 članov. Članstvo likovne sekcije se je v letu 2017 namreč še povečalo. O razgibani likovni dejavnosti pa pričajo tudi 
številne razstave.  
Med najuspešnejšimi skupinami je gotovo Dravograjski sekstet, ki poleg ogromno domačih nastopov tudi veliko gostuje v 
tujini. Sekstet vsako leto aktivno sodeluje tudi pri organizaciji Mednarodnega festivala oktetov, ki je v Dravogradu in na Suhi 
v Avstriji. Otroška gledališka skupina OŠ Neznanih talcev Dravograd se je pod mentorstvom Francija kotnika uvrstila na 
regijsko srečanje. Tradicionalna likovna srečanja pa vsako leto pridobivajo na kvaliteti, kar se kaže v vedno večjem številu 
obiskovalcev na razstavah. Omeniti pa je potrebno tudi Pihalni orkester Šentjanž, ki posega v sam državni vrh na 
tekmovanjih. Folklorna skupina Dravca, ki ogromno sodeluje na prireditvah lokalnega značaja je tudi v letu 2017, sodelovala 
na številnih prireditvah ne samo v domači občini ampak tudi širše, predstavila je tako tradicionalne plese kot tudi pristno 
dravograjsko nošo. Poleg odrasle folklorne skupine delujeta še 2 otroški folklorni skupini. Društveno delo na območju 
izpostave lahko ocenjujemo kot izredno razgibano, raznoliko ter kvalitetno in je pomemben del kulturnega utripa naše 
občine. Pogoji za delovanje društev so ugodni, tako, da društva nimajo težav s prostori za vadbo, nekaj jih gostuje na šolah, 
nekaj v dvoranah gasilskih domov, ostali pa imajo drugače urejene prostore. Tudi sredstva, ki jih prejmejo na občinskem 
razpisu zadoščajo za pokrivanje stroškov delovanja. Za izvedbo letnih koncertov in ostalih prireditev pa morajo pridobiti 
dodatna sredstva bodisi od sponzorjev ali od vstopnin in prostovoljnih prispevkov.  

Sodelovanje s šolami in vrtci 
Izpostava uspešno sodeluje tudi s šolami in vrtci na njenem območju, v sodelovanju z njimi pripravlja revije otroških pevskih 
zborov, likovna srečanja, lutkovne in gledališke predstave. Skupaj z ZKD omogoča udeležbo mentorjev na različnih oblikah 
izobraževanj in s tem vzpodbuja rast kvalitete dela z otroškimi skupinami. Prav tako izpostava organizacijsko pomaga in 
sodeluje pri izvedbi šolskih in vrtčevskih prireditev ter pri branju pravljic za prvošolčke. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
V letu 2017 je izpostava sodelovala pri prireditvi ob 50. obletnici organiziranega petja v Libeličah.  

  



Izvedeni dogodki 

NAZIV DOGODKA 
Datum 

(od) 
Datum 

(do) 
Dejavnost Vrsta 

FOLKLORNA DELAVNICA - ZAČETNI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH FS 5.1.2017 12.1.2017 folklora izobraževanje 

ODPRTJE PREGLEDNE LIKOVNE RAZSTAVE LIKOVNE SEKCIJE KD 
DRAVOGRAD 

6.1.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

PREDSTAVITEV KNJIGE Z NASLOVOM SKOK DO SMILJA AVTORICE 
SMILJANE LEGRADIČ 

20.1.2017   literatura prireditev 

LIKOVNA RAZSTAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU - RAZSTAVLJA DANILO 
GORIŠEK 

6.2.2017 28.2.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU 7.2.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

POROČNI SEJEM-SEJEM SVEČANIH PRILOŽNOSTI 11.2.2017   razno prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2017, REGIJSKO SREČANJE 17.2.2017   literatura prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 18.2.2017   vokalna glasba prireditev 

PUSTNI KARNEVAL 25.2.2017   razno prireditev 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA -EX TEMPORE 3.3.2017 29.3.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

50. SREČANJE ODRASLIH ZBOROV OD PLIBERKA DO TRABERKA 4.3.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA DELAVNICA 10.3.2017 11.3.2017 
likovna 

dejavnost 
izobraževanje 

50. SREČANJE ODRASLIH ZBOROV OD PLIBERKA DO TRABERKA 11.3.2017   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN KOROŠKE 13.3.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

50. SREČANJE ODRASLIH ZBOROV OD PLIBERKA DO TRABERKA 18.3.2017   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ KOROŠKE 26.3.2017   folklora prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 27.3.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

PISANA POMLAD - ODPRTJE RAZSTAVE ROČNIH DEL LOTKE NENADIĆ 3.4.2017 23.4.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

SPOMINSKA SVEČANOST PRI HUDOPISKU 6.4.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN KOROŠKE 7.4.2017 9.4.2017 folklora prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 10.4.2017   vokalna glasba prireditev 

OTVORITEV NOVEGA DVIGALA V DVORCU BUKOVJE TER KONCERT 
KLASIČNEGA TRIA AMOROSO 

12.4.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 12.4.2017   folklora prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN KOROŠKE 13.4.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

KONCERT ROCK SKUPINE STAND BY 22.4.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU BOJA PROTI OKUPATORJU 25.4.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB PRAZNIKU DELA 1.5.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

SPOMINSKA SVEČANOST PRI SPOMENIKU RUSKIM UJETNIKOM V 
ČRNEČAH 

8.5.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

ŽIVLJENJE SO TRENUTKI - ODPRTJE RAZSTAVE ROČNIH DEL MARINE 
ŠTAMULAK 

8.5.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

OTVORITEV CESTE PROTI NEDOKU 12.5.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

KONCERT GODBE NA PIHALA Z GOSTI 14.5.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

SLAVNOSTNI KONCERT OB 50. LETNICI REVIJE ODRASLIH PESVKIH 
ZBOROV OD PLIBERKA DO TRABERKA 

14.5.2017   vokalna glasba prireditev 

MEDNARODNA SLIKARSKO KIPARSKA KOLONIJA TRBONJE 2017 15.5.2017 19.5.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

KONCERT UČENCEV GLASBENE ŠOLE RADLJE OB DRAVI 15.5.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

ODPRTI ATELJEJI 16.5.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN OD CELJA DO KOROŠKE 20.5.2017   folklora prireditev 

V AKCIJO TELO! 20.5.2017   
gledališče in 

lutke 
izobraževanje 

LIKOVNA USTVARJALNOST NAJMLAJŠIH- RAZSTAVA VRTČEVSKIH 
OTROK 

23.5.2017 30.5.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 



KULTURNO POPOLDNE POD VAŠKO LIPO 28.5.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL SAŠE PŠENIČNIK 1.6.2017 27.6.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

PODELITEV PRIZNANJ KRVODAJALCEM 9.6.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

ECHO RIVERS &#8211; ODMEVI REKE DRAVE &#8211; KONCERT 
BORUTA MORIJA IN ANDREJA OFAKA 

10.6.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

MEDNARODNI FESTIVAL OKTETOV 16.6.2017   vokalna glasba prireditev 

KIMPERK TEATER PREDSTAVLJA 17.6.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV KOROŠKE 18.6.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

5. MEDNARODNA SLIKARSKO KIPARSKA KOLONIJA 19.6.2017 22.6.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

SREČANJE MLADIH GLASBENIKOV 20.6.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

ALOJZIJEV KONCERT 21.6.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE O ZGODOVINI SABLJANJA IN PRAKTIČEN PRIKAZ 
SABLJANJA 

23.6.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI 23.6.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

ZAKKLJUČEK MEDNARODNE KIPARSKO SLIKARSKE KOLONIJE IN VAŠKI 
PRAZNIK NA OJSTRICI 

25.6.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

LIKOVNA RAZSTAVA OB 10. OBLETNICI LIKOVNE SEKCIJE KD 
DRAVOGRAD 

29.6.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

POLETNA NOČ &#8211; KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA ŠENTJANŽ 30.6.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA S PODELITVIJO PRIZNANJ IN 
NAGRAD 

30.6.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

ROCK KONCERT DRAVOGRAD 30.6.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

10. FESTIVAL MALIH INŠTRUMENTALNIH SKUPIN 1.7.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

DVORNI GLASBENI VEČER - DITKA ČEPIN Z ANSAMBLOM 15.7.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL FRANCA RASINGERJA 25.7.2017 27.8.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

ODPRTJE OBMOČNE LIKOVNE RAZSTAVE 28.7.2017 27.8.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

POLETNI DVORNI GLASBENI VEČERI &#8211; DIXIELAND VEČER S 
SATCHMO DIXIELAND BANDOM CELJE IN TADEJEM 
GRUŠKOVNJAKOM TER MAJO ZALOŽNIK. 

4.8.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

SREČANJE HARMONIKARJEV DIATONIKOV 3.9.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

JESENSKE SERENADE &#8211; KRALJEVA GORA  7.9.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE FOTOGRAFIJ ZDENKA KUPČIČA 11.9.2017 30.9.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

JESENSKE SERENADE &#8211; RAZSTAVLJENI MOZART 11.9.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL FRANJA MAROŠKA 12.9.2017 30.9.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA 14.9.2017 30.9.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

JESENSKI ŽAV ŽIV 16.9.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

JESENSKE SERENADE - ŠTIRIDESET IN ENA STRUNA 21.9.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

JESENSKE SERENADE &#8211; ČE GLASBA HRANA JE LJUBEZNI 28.9.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL ANTONA VODUŠKA 3.10.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

OTVORITEV PEŠPOTI DRAVOGRAD-ČRNEČE 5.10.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

LIKOVNA KOLONIJA EX TEMPORE 5.10.2017 8.10.2017 
likovna 

dejavnost 
izobraževanje 

ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE 24. EX TEMPOR 7.10.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

S PESMIJO V ČAS SREBRNIH LAS - PREDSTAVITEV PESMARICE 14.10.2017   vokalna glasba prireditev 

PROSLAVA OB DNEVU REFORMACIJE 29.10.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 



KOMEMORACIJA OB DNEVU MRTVIH 30.10.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

SHOD ČAROVNIC 31.10.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL MARJANA VESONIKA 6.11.2017 25.11.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

HELP! - KONCERT SKUPINE HELP 10.11.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

18. PESNIŠKA OLIMPIJADA - LITERARNI VEČER 11.11.2017   literatura prireditev 

18. PESNIŠKA OLIMPIJADA - PESNIŠKE SOBANE 11.11.2017 12.11.2017 literatura izobraževanje 

50. LET ORGANIZIRANEGA PETJA V LIBELIČAH 26.11.2017   vokalna glasba prireditev 

KONCERT BORUT MORI, ANDREJ OFAK IN BENJAMIN LUŽNIC 1.12.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

REGIJSKA PROSLAVA OB DNEVU INVALIDOV 3.12.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

ČARODEJ ANDREJ RAZVESELJUJE OTROKE 4.12.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE KLEKLJANE ČIPKE 4.12.2017 15.12.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

ČAROBNI PRAZNIKI - ODPRTJE RAZSTAVE ADVENTNIH VENČKOV, 
VOŠČILNIC IN OKRASKOV LOTKE NENADIĆ 

17.12.2017 24.12.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT GLASBENE SEKCIJE KATICA 20.12.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI TER BOŽIČNO 
NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA ŠENTJANŽ 

26.12.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

S SMEHOM V NOVO LETO 29.12.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

 

 


