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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA ŠENTJUR 

Anita Koleša 

1.1.1 Uvod 

Območna izpostava Šentjur (v nadaljevanju  izpostava)  zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo 
ljubiteljski kulturni dejavnosti v dveh občinah:  

- Šentjur in  

- Dobje.  

V Šentjurju (19.500 prebivalcev) deluje 28 društev, ki so včlanjena tudi v Zvezo kulturnih društev 
Šentjur. Število neformalnih skupin in posameznikov, ki delujejo na področju kulture in kulturnih 
dejavnosti, še vedno raste. Kulturna dejavnost je raznolika in na ustrezni kakovostni ravni  tudi na 
sedmih osnovnih in treh podružničnih šolah.  V občini Dobje (1.000 prebivalcev) imajo eno registrirano 
kulturno društvo, ki deluje na izključno kulturnem področju, sicer pa več društev, ki izvajajo različne, 
tudi kulturne,  prostočasne dejavnosti  ter zelo obširno kulturno dejavnost na osnovni šoli. Zaradi 
bližine in prepletenosti obeh občin je več članov društev, ki so sicer registrirana v občini Šentjur, 
prebivalcev občine Dobje.  
 
Kot koordinacija območnih izpostav celjske regije si prizadevamo, da bi bile naše prireditve skladne s 

pričakovanji  udeležencev, tako organizatorja kot nastopajočih oz. obiskovalcev. Zato so pomembni 

medsebojna informiranost, pravočasna priprava,  ustrezni strokovni sodelavci in seveda 

zagotovljena finančna sredstva. Ob sprejetju programskega načrta smo se zato dogovorili za 

medsebojno pomoč pri izvedbi regijskih in državnih projektov.  

 

1.1.2 Ocena stanja 

Letošnje leto  se je začelo  v znamenju zelo intenzivnega dogovarjanja z Občino Šentjur za pripravo in 
izvedb nekaterih projektov, za katere  mora  izpostava  pridobiti dodatna sredstva na razpisu lokalne 
skupnosti, med drugim tudi za sofinanciranje rednega programa, ki zajema izvedbo območnih srečanj, 
revij in preglednih prireditev.  Kljub odločitvi občine, da za 10 % zmanjša obseg financiranja  večini 
programov kulturi, smo se odločili izvesti vse, kar smo načrtovali, nekatere programe pa prenesli tudi v 
jesenski del. 
 Leto že tradicionalno začenjamo s posvetom s predstavniki društev, sestanek organiziramo skupaj z 
Zvezo kulturnih društev Šentjur.  Delovno srečanje posvetimo tudi medsebojnemu informiranju o  
stanju in težavah  ter o razpisih za sofinanciranje kulturnih programov tako od lokalne skupnosti kot 
možnosti prijave na razpise Javnega sklada . 
Sodelovanje izpostave s posameznimi društvi, skupinami in drugimi kulturnimi producenti v Občini 
Šentjur je vseskozi zelo dobro, društva se ustrezno odzivajo na naše predloge, vabila za sodelovanje, 
hkrati pa  na skladu iščejo tudi ustrezne informacije in pomoč.  
V letu 2013 je izpostava v sklopu rednega programa (revije, srečanja, tekmovanja) izvedla program v 
načrtovanem obsegu,  povečali smo število izobraževanj ter dodali prireditve lokalnega programa, ki 
jih v glavnem sofinancira Občina Šentjur.   
Zadovoljni smo z medijsko pokritostjo  dogodkov, saj nas vsi lokalni mediji sproti spremljajo tako v 
delu, ki prireditev napovedujejo, kot tudi po izvedenih dogodkih. Zelo dobro sodelujejo z občinskim 
spletnim portalom Šentjur.si, poleg tega pa sodelujemo še s časopisi  Šentjurčan, Šentjurske novice, 
Novi tednik pa tudi z Radiem Celje, Radiem Rogla in Štajerskim valom.  
Večina naših prireditev se odvija v Kulturnem domu Šentjur, v zadnjem času za množične prireditve 
(revije) uporabljamo tudi večnamensko dvorano Blagovna. V poletnem času je zelo primeren prostor 
Vrt Ipavčeve hiše, razstave pa izvedemo v Galeriji Zgornji trg. V Šentjurju imamo zelo malo ustreznih 
prostorov za večje in zahtevnejše prireditve, lahko pa se pohvalimo z zelo dobrim sodelovanjem tako z 



občino kot tudi z drugimi lastniki prireditvenih prostorov, saj izpostava ne plačuje najemnih in drugih 
stroškov za uporabo.  Izpostava deluje v prostorih Centra kulture Gustav, kjer skupaj z glasbeno šolo in 
posameznimi skupinami (zbori, ljudski pevci, pihalni orkester, plesne skupine, rock band) usklajuje 
urnik vaj in uporabe prostorov. 
 

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. 
Tako smo izvedli območne revije oz. srečanja na področju: 

- vokalne glasbe (revija otroških in mladinskih zborov, revija  odrasli zborov  in malih vokalnih 
skupin),   

- gledališke dejavnosti (festival otroških gledaliških predstav) , 

- literature, sodelovanje  na Roševih dnevih,  skupaj z Literarnim društvom izdaja  zbornika Z 
besedami št. 13, sodelovanje pri posameznih avtorskih izdajah in organizaciji literarnih 
večerov, 

- plesa: udeležba plesalk na območnem plesnem srečanju ,  

- folklore: izpostava bienalno pripravlja območno srečanje ljudskih pevcev in godcev  ter 
odrasla srečanja folklornih skupin, zato pa se udeležijo teh srečanj v sosednjih krajih, tako so 
se ljudskih pevci in godci udeležili koncertov  v treh krajih v regiji (Rogatcu, Laškem in 
Šmartnem ob Paki), folklorniki so bili na reviji v Rogatcu, prav tako so se območnega srečanja 
udeležili člani otroške folklorne skupine, 

- likovne: poletni ex tempore Dolga Gora 2014. 

Imeli smo udeleženci regijskih srečanj in tekmovanj na naslednjih področjih delovanja: 
-  tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov (4 zbori), 

-  tekmovanja odraslih pevskih zborov (dva zbora),  

- srečanje otroških gledaliških skupin (dve skupini), 

- revija plesnih skupin (3 plesalke). 

Na državno srečanje Pevci nam pojejo, godci pa godejo pa so se uvrstili mladi godci mladinske 
folklorne skupine Lintvar iz Šentjurja. 
OI Šentjur je bila  v sodelovanju z OI Laško organizator regijskega  srečanja odraslih gledaliških skupin 
ter regijske tematske likovne razstave v sodelovanju z OI Rogaška Slatina. 
 

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

 OI Šentjur vsako leto izvede zelo obsežen dodatni program za občino Šentjur, tako smo tudi v  letu 
2013: 

- izvedli 4 abonmajske gledališki predstavi in 1 koncert v okviru abonmaja Gustav, 

- sodelovali pri pripravi in izvedbi osrednje proslave ob prazniku kulture v Občini Šentjur, 

- sodelovali pri izvedbi več dogodkov v okviru Šentjurjevega 2013, 

- koordinirali prireditve Šentjurskega poletja, 

- samostojno izvedli 3 dogodke v okviru Šentjurskega poletja in sodelovali pri organizaciji in 
izvedbi še treh prireditev, 

- izvedli osrednjo prireditev ob Muzejski noči 2013, 

- aktivno sodelovali pri izdaji zgoščenke ter organizaciji koncertov ob promociji projekta Naši 
Ipavci, 

- sodelovanje pri posameznih avtorskih izdajah literarnih del  in organizaciji literarnih večerov. 

OI Šentjur je s pogodbo z Občino Šentjur zadolžena za  dejavnost Galerije Zgornji trg, kot vodja 
galerije pa pripravljamo tudi  celotni program razstav, otvoritvenih slovesnosti ter založništva 
spremljevalnih edicij. V letu  2013 smo: 
- pripravili 7 razstav z otvoritvenimi dogodki, 

- izdali  2 kataloga in 3 zloženke ob odprtju razstav, 



- izvedli produkcijo kratkega filma, 

- pripravili 3 likovne razstave  na prostem (ograja športnega parka Šentjur). 

 

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

Kot predstavnica interesov ljubiteljske kulture sodelujem v pripravah za izvedbo vsakoletnega razpisa 
za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, preko delovanja Zveze kulturnih 
društev pa tudi pri pripravi meril za delitev sredstev.  Dejavnosti v prvem polletju so bile tako pri 
delovanju v  pristojni komisiji, ki je pripravila  letošnji razpis za področje kulture v Občni Šentjur in 
izvedla postopek odločanja kot tudi pri obveščanju kulturnih društev in drugih zainteresiranih o 
razpisnih pogojih, postopku in  odločitvah komisije.  
Pri izvedbi razpisa za sofinanciranje programov v občini Dobje izpostava ne sodeluje, se pa nanj  
prijavljamo s programom izpostave. 
Občna Šentjur je v prvič objavila razpis za sofinanciranje  kulturnih programov v letu 2014 že v 
decembru 2013, zato so bile v tem času izvedene dejavnosti JSKD  za sodelovanje društev in zveze na 
omenjenem razpisu (informiranje, pomoč pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije ter prijava na 
razpis za dodatni program). 
 

1.1.6 Izobraževanja 

OI Šentjur je izvedla naslednja izobraževanja: 
- gledališko delavnico za mlade igralce v osnovnih šolah z igralcem Damjanom Trbovcem, 

- zborovsko delavnico s Sebastjanom Vrhovnikom, skupaj z demonstracijskim zborom, 

- fotografsko delavnico s Tomažem Črnejem- v sodelovanju z Študentskim klubom Šentjur, 

- literarno delavnico v okviru projekta Drevesne zgodbe, z Aljošem Harlamovim, 

- likovno predavanje  Janeza Zalaznika. 

Izobraževanja vedno pripravljamo po vnaprejšnji poizvedbi  zanimanja za določeno področje, zato so 
delavnice oz. izobraževalni programi dobro obiskani. Zaradi  večje dostopnosti izobraževalnih 
programov se povezujemo z društvi oz. drugimi kulturnimi izvajalci. 
Zveza kulturnih društev sofinancira plačilo kotizacij za udeležbo na  izobraževanjih  posameznikov, 
tako za izobraževanja v okviru JSKD kot tudi nekaterih drugih organizatorjev. Pogoj, da smo lahko 
organizirali zborovsko delavnico je bilo  prav sofinanciranje ZKD. 
Zaradi težav s terminom smo prestavili harmonikarsko delavnico iz novembrskega termina na januar 
2014. 
 

1.1.7 Financiranje 

Območna izpostava je v prvem polletju pridobila sredstva iz naslednjih virov: 
- z odredbo o sofinanciranju programa prireditev izobraževanj in založništva ter pokrivanju 

materialnih stroškov JSKD (19,5 %), 
- na podlagi pogodbe z občinama Šentjur in Dobje za izvedbo rednega programa in programa 

Galerije Zgornji trg  (31 %), 
- na podlagi  razpisov Občine Šentjur za izvedbo posameznih projektov v Občini Šentjur (19 %), 
- z vstopninami in kotizacijami (25 %), 
- z donacijami  (5,5 %). 

V letu 2013 je Občina Šentjur zmanjšala višino sredstev za delovanje izpostave za 10% prav tako smo 
prejeli manj sredstev iz naslova projektnih razpisov. Zato pa imamo zelo dobro realizacijo na področju 
lastnih prihodkov med katere spadajo vstopnine, kotizacije ter donacije, skupaj znaša delež prihodkov 
iz navedenega vira več kot 30 %.  
 

1.1.8 Novi projekti 

V letu 2013 smo začeli nov projekt  z naslovom Drevesne zgodbe, kjer sodelujemo z Študentskim 
klubom Šentjur in z Literarnim društvom, obsega pa  sodelovanje pri posameznih dogodkih s področja 
literature, likovne in fotoprodukcije in katerih skupni imenovalec so Drevesa. Zelo odmeven in 
uspešen je bil v letu 2013 projekt Naši Ipavci, kjer smo skupaj z združenimi moškimi pevskimi zbori 



pripravili izdajo zgoščenke, priložnostne knjižice z muzikološkimi opisi pesmi in tri promocijske  
koncerte.  

1.1.9 Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

VOKALNA GLASBA Na področju izpostave redno delujejo 15 odraslih 
pevskih zborov, in sicer: 3 MoPZ, 2 ŽePZ, 4 vokalne skupine in 6 MePZ. 
Večina se redno udeležuje območnih revij, večje uspehe na pevskih 
tekmovanjih dosega MePZ Šentvid pri Planini. V zadnjem času pa se 
pojavljajo tudi manjše skupine (kvarteti, okteti), ki sicer občasno 
sodelujejo, vendar skrbijo za popestritev vokalnega področja v Šentjurju. 
Na vseh osnovnih šolah in na eni podružnični delujejo otroški in na 
matičnih šolah tudi mladinski pevski zbori. Tako je bilo letos 15 
sodelujočih zborov, od tega so se 4 udeležili tudi regijskega tekmovanja, 
kar je zelo dobrodošlo za motivacijo in nadaljnjo delo v šolskih zborih.  
INSTRUMENTALNA GLASBA Pihalni orkester Šentjur je zelo kakovosten 
in zelo množičen instrumentalni sestav z več kot 70 člani, ki je tudi 
organizacijsko urejen in z dobrim umetniškim vodstvom. V preteklem 
letu so znotraj orkestra uvedli še šolo za prihodnje člane orkestra, ki 
poučujejo strokovno usposobljeni in izkušeni glasbeniki. Posamezni člani 
orkestra se izjemno uveljavljajo tudi kot člani manjših glasbenih sestavov, jazz skupin ipd. Redno 
deluje tudi Big band Šentjur, v okviru glasbene šole pa še več mladinskih sestavov, s katerimi občasno 
sodelujemo. Pomembna obogatitev glasbenega področja pa so t. i. garažni bendi mlajših glasbenikov, 
ki pa so se že izkazali z nekaj  odmevnimi nastopi in tudi s predstavitvijo 
avtorske glasbe (Radiostorm).  
GLEDALIŠKA DEJAVNOST Letošnji festival otroške gledališke 
ustvarjalnost je pokazal, da je na naših osnovnih šolah še vedno veliko 
zanimanja za gledališče, predstavilo se je 5 skupin, dve sta napredovali 
na regijsko srečanje. Prav tako se že nekaj let gledališka dejavnost razvija 
v okviru Mladinskega centra, letošnje leto pa je začel z dejavnostjo tudi 
Epik teater, kjer se ukvarjajo z improviziranim gledališčem. Z 
spodbujanjem za sodelovanje na gledališkem izobraževanju poskušamo  
ustvarjati možnosti za redno gledališko ustvarjanje. Na žalost pa nimamo 
nobene lutkovne skupine, že nekaj časa poskušamo najti mentorja za to 
dejavnost, vendar še brez uspeha.  
PLESNA DEJAVNOST Plesna dejavnost je ena osrednjih dejavnosti 
Mladinskega centra Šentjur, vendar se večino ukvarjajo s hiphopom. 
Skupina za sodobni ples, ki je delovala v preteklih letih, je razpadla 
zaradi odsotnosti mentorice, vendar so dekleta plesno dejavnost nadaljevala v celjskih skupinah. 
FOLKLORNA DEJAVNOST Na območju naše izpostave delujejo 4 odrasle folklorne skupine in dve 
otroški skupini, v preteklih dveh letih pa je delovala še ena projektna skupina generacije folklornikov, 
ki so to dejavnost začeli pred več desetletji, folklorna dejavnost namreč  v Šentjurju živi že 50 let. Še 
posebej spodbudno je, da  se je v zadnjih letih več mlajših članov usposobilo za mentorje oz. 
sodelovalo na folklornih delavnicah (tudi godčevskih), to velja zlasti za mladinsko folklorno skupino. 
Prav tako imamo zelo razvito ljudsko petje in godčevstvo, redno se območnih srečanj udeležuje 5 
pevskih in 3 godčevske skupine, od katerih se 2–3 redno uvrščajo na regijska pa tudi državna srečanja. 
LIKOVNA DEJAVNOST  S prevzemom vodenja galerije Zgornji trg je izpostava dobila veliko novih nalog 
in priložnosti na likovnem področju. Programska usmeritev galerije je v predstavitvi tako domače 
likovne ustvarjalnosti odraslih (likovno društvo, posamezniki) kot otrok (otroške likovne delavnice z 
razstavami), promocija različne umetniške ustvarjalnosti (fotografija, plastika, ilustracija, video), 
predstavitev pomembnih zgodovinskih osebnosti in njihovega dela.  V Galeriji Zgornji trg in na ploščadi 
se je zvrstilo 8 likovnih ter več tovrstnih dogodkov v organizaciji OI JSKD. 
LITERARNA DEJAVNOST Z novim vodstvom v domačem literarnem društvu je to dobilo nov zagon in 
skupaj smo se lotili izdaje novega zbornika Z besedami (izid v septembru) pripravili nekaj literarnih 
večerov in literarno delavnico.  Veseli smo sodelovanja nekaterih naših članov ali sodelavcev društva 
pri večjih literarnih projektih: Katarina Mitić – prevajalka pri Mentorju, Nana Čepar – sodelavka 
Mentorja,  Alenka Jovanovski, pesnica in literarna kritičarka, ter Lučka Palir Mavrič, pesnica in 
urednica. Na literarnem področju zelo dobro sodelujemo tudi s Knjižnico Šentjur. Pomagamo pri izdaji 



posameznih avtorskih knjig in pri njihovi promociji. Zaradi pomanjkanja sredstev smo morali izid 
načrtovanega zvezka otroške poezije prestaviti v leto 2014. 
 

1.1.10  Sodelovanje s šolami in vrtci 

Izpostava zelo intenzivno sodeluje z vsemi šolami, odzivnost ravnateljev in mentorjev posameznih 
področij delovanja( glasba, likovna in literarna dejavnost)  je zelo dober,  šole nam večinoma 
brezplačno omogočajo uporabo prireditvenih ali pomožnih prostorov in sodelujejo pri organizaciji. 
Letos nam je kar dve šoli uspelo motivirati za sodelovanje pri razpisu za kulturno šolo, ob tem pa smo 
bili prijetno presenečeni nad medijskim odzivom  na prejeti naziv, kar povečuje vrednost dodeljenega 
priznanja. Vrtci se za zdaj dejavno še ne vključujejo v program izpostave, zato pa so hvaležni 
obiskovalci otrokom primernih prireditev, ki jih organiziramo. 
 

1.1.11  Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V OI Šentjur nadaljujemo tradicijo podelitve priznanj udeležencem regijskih in državnih srečanj in 
tekmovanj na osrednji občinski proslavi Občine Šentjur. Za uvrstitev na regijsko raven so jih letos 
prejeli: 

- Vokalna skupina Glasovir iz Šentjurja, Ljudski pevci s Prevorja, Ljudski pevci Paridolske 
korenin, Godca Viki Novak in Ivan Robič iz Paridola, Folklorna skupina Blagovna in Folklorna 
skupina Lintvar iz Šentjurja.  

Za uvrstitev na državne prireditve  
- ljudska  godca  Drago Žekar in Bogdan Vodeb s Prevorja, Recitacijska skupina OŠ Franja 

Malgaja Šentjur ter Zala Blazina, dobitnica Vizionarja za odrski govor za vlogo v predstavi 
Rekel je, da bo pesnik, na festivalu Vizije 2012.  

Z odločitvijo direktorja sklada smo podelili  
- zlato jubilejno priznanje Folklornemu društvu Šentjur za 50 let delovanja. 

Posamezna jubilejna priznanja smo podelili: 
- Maroltova priznanja  članom Folklorne skupine Blagovna in 
- Gallusova priznanja članom Vokalne skupine Grič  

 

1.1.12  Izvedeni dogodki 

IZDAJA KATALOGA MODNE ZAPOVEDI POMLAD-ZIMA, 1900-
1945 

15.6.2013 literatura založništvo 1-drugo 

POLETNI EX-TEMPORE DOLGA GORA - IZDAJA KATALOGA 26.9.2013 
likovna 
dejavnost 

založništvo 2-območni 

NAŠI IPAVCI 19.10.2013 vokalna glasba založništvo 1-drugo 

STAR FOTR 5.1.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

PUNČKA, VEČ KOT IGRAČA 1.2.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

LIKOVNA RAZSTAVA NA PROSTEM PUNČKA VEČ KOT IGRAČA 1.2.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

LITERARNO SREČANJE S PREVAJALCI POZITIVCEV 5.2.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU S PODELITVIJO 
PRIZNANJ JSKD OI ŠENTJUR 

6.2.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

ZAKLJUČNI KONCERT ZBOROVSKE DELAVNICE  2.3.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

IGRAJMO SE GLEDALIŠČE - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

6.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

FILUMENA MARTURANO 13.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

V PLESNEM VRTINCU 14.3.2013 ples prireditev 3-regijski 



ŠMENTANA MUHA - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

15.3.2013 folklora prireditev 2-območni 

ROŠEVI DNEVI 2013 21.3.2013 literatura prireditev 4-državni 

POMLADNO PISANO 21.3.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

KONCERT SKUPINE JAZZVA 5.4.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

MONOKOMEDIJA POŠTAR 10.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

MI SMO POMLAD - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

11.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

ODER MLADIH - REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

17.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

POZOR, HUDOBI NA DELU 20.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 26.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

23. JURJEVA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN VOKALNIH 
SKUPIN 

26.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

LJUDSKI GODCI NA BOTRIČNICI 5.5.2013 folklora prireditev 1-drugo 

TITO NA PODOBAH SPOMINOV 16.5.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH  PEVSKIH 
ZBOROV 

25.5.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

LINHARTOVO SREČANJE - REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN - PREDSTAVA NORA ,NORA 

3.6.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

KABARET MARLENE DIETRICH 12.6.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

FILMSKA PROJEKCIJA:  MODNE ZGODBE 1900-1945 15.6.2013 film in video prireditev 1-drugo 

U3 IN MANUELA BREČKO 18.6.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA UČNA URA 21.6.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

MONOKOMEDIJA SEJ BO 4.7.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

VSAKA STVAR SE VESELI - OBMOČNO SREČANJE LJUDSKIH 
PEVCEV IN GODCEV 

20.7.2013 folklora prireditev 2-območni 

RAMNA JAZZ FESTIVAL - KONCERT MLADIH JAZZ GLASBENIKOV 3.8.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

EX-TEMPORE DOLGA GORA 2013 24.8.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 2-območni 

LIKOVNA RAZSTAVA DARE HERING 29.8.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

20 LET NA ODRU - JAZZ KONCERT MIE ŽNIDERIČ 30.8.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

OBMOČNO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV LJUDSKIH 
VIŽ 

1.9.2013 folklora prireditev 2-območni 

KONCERT MLADINSKEGA PIHALNEGA ORKESTRA BADEN 
WURTTENBERG 

1.9.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

SLADKA ISTRA 21.9.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

LIKOVNA RAZSTAVA POLETNI EX-TEMPORE DOLGA GORA 2013 
IN RETROSPEKTIVA POLETNI EX-TEMPORE 2001-2011 

27.9.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 2-območni 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA DREVESNE ZGODBE 10.10.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

LITERARNI ZBORNIK Z BESEDAMI BREZ TEME 5.11.2013 literatura prireditev 2-območni 



PARAFRAZE, PALIMPSEST, CITAT IN PRISVOJITEV 8.11.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 3-regijski 

LJUBEZEN SKOZI ČAS - LIKOVNA RAZSTAVA IN KONCERT 14.11.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO 24.11.2013 folklora prireditev 4-državni 

REGIJSKO TEKOMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 24.11.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA NAJSTAREJŠA OBRT 24.11.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

MIKLAVŽEV SEJEM 30.11.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

TA VESELI DAN KULTURE, GREMO MI NA SVOJE 3.12.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

KONCERT VOKALNE SKUPINE GALLINA 15.12.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

BORIS, MILENA, RADKO 27.12.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

GLEDALIŠKA DELAVNICA ZA MLADE IGRALCE IZ OSNOVNIH ŠOL 5.1.2013 
gledališče in 
lutke 

izobraževanje 2-območni 

ZBOROVSKA DELAVNICA S SEBASTJANOM VRHOVNIKOM 2.3.2013 vokalna glasba izobraževanje 3-regijski 

LITERARNA DELAVNICA 16.3.2013 literatura izobraževanje 2-območni 

FOTOGRAFSKA DELAVNICA DREVESNE ZGODBE 1.6.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 2-območni 

POLETNA LIKOVNA DELAVNICA 12.7.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 1-drugo 

GLEDALIŠKA DELAVNICA: MUSIKAL, GLASBENO GLEDALIŠČE 26.8.2013 
gledališče in 
lutke 

izobraževanje 4-državni 

REGIJSKA LIKOVNA DELAVNICA - PREDAVANJE 3.9.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 3-regijski 

SEMINAR ZA OBLIKOVALCE SVETLOBE IN TONA 30.11.2013 
gledališče in 
lutke 

izobraževanje 3-regijski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


