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Območna izpostava Brežice 

Simona Rožman Strnad 

Uvod 

Območna izpostava Brežice pokriva delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v občini Brežice, ki 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. Občina Brežice ima zelo pomembno geostrateško lego, tu poteka pomembna cestna in 
železniška povezava, pomemben dejavnik pa je tudi 67 km meje s sosednjo državo Hrvaško. Zaobljeni griči, 
obrobje Gorjancev, zeleni svet ob sotočju Save in Krke, vinogradi, vode in gradovi – občina Brežice je kraj, kjer se 
stikajo svetovi. 
 
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 2014 je v občini Brežice delovalo 26 društev z 62 sekcijami, ki izvajajo program ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti. Po podatkih iz poročil o redni dejavnosti društev za leto 2014 je v delovanje vključenih 1.362 dejavnih 
članov. Vsa društva so vključena v Zvezo kulturnih društev Brežice. 

Ocena stanja 

V letu 2014 je izpostava izvedla vse načrtovane projekte ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s 
področja kulture ter nekaj dodatnih lokalnih programov. Društvom in njihovim sekcijam je nudila pomoč pri 
društveni dejavnosti in se dejavno vključila v koprodukcijske projekte z drugimi društvi ter lokalno skupnostjo. 
Spodbudila je dodatna manjša obnovitvena dela (obnova odra in razstavnega prostora v avli) v Domu kulture 
Brežice, kjer ima izpostava svoj sedež.  
Sodelovanje z Občino Brežice je bilo zelo aktivno in uspešno na več ravneh: Občina redno zagotavlja sredstva za 
sofinanciranje kulturnih programov, podpira predloge in ideje izpostave ter JSKD OI Brežice prepoznava kot 
pomembnega partnerja pri uresničevanju kulturnih programov v občini. Izpostava je vključena v izvedbo Javnega 
razpisa za ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Brežice, redno spremljanje izvedbe sofinanciranih programov 
in ob koncu leta v obdelavo vseh poročil o rednem delovanju kulturnih društev.  
Na tak način ima izpostava natančen pregled nad delovanjem društev, z obiskom večine društvenih produkcij pa 
tudi vpogled v kakovost izvedb. Oba načina tvorita med izpostavo in društvi nenehen stik, ki omogoča nadgradnjo 
društvenih produkcij in programov izpostave. 
Namen in cilj izpostave je zagotavljanje preglednih srečanj in revij s strokovnim spremljanjem ter izobraževanj na 
vseh področjih delovanja ljubiteljske kulture za najmlajše, mladino in odrasle. Veseli nas, da se na naše programe 
odzivajo tako društva kot šole in posamezniki iz različnih krajev občine. Tako so letos sodelovali: na področju 
vokalne glasbe - predšolski (2), otroški (15), mladinski (7), odrasli zbori in skupine (18); instrumentalne glasbe - 
tamburaški (1), pihalni orkester (1); gledališča - otroške (4), mladinske (1), odrasle skupine (2), folklorne 
dejavnosti - otroške (10), mladinske (1), odrasle folklorne skupine (4), pevci ljudskih pesmi in godci ljudskih viž 
(13); plesa – skupine sodobnega plesa (7), mažoretna skupina (1); likovne in fotografske dejavnosti - otroci (212), 
odrasli (27); literarne dejavnosti - posamezni ustvarjalci (17). 
Dogodke redno objavljamo na spletnih straneh JSKD, Zveze kulturnih društev Brežice, Občine Brežice, na omrežju 
Facebook, spletnem portalu E-Posavje, Lokalno.si, 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 (Delo, Deloskop, Val 202 – Kulturnice, Napovednik).  

http://www.slovenia.info/?naravne_znamenitosti_jame=1209&lng=1


Produkcije JSKD OI Brežice so potekale v letu 2014 na naslednjih lokacijah: v dvorani, avli in učilnicah Doma 
kulture Brežice, avli Ekonomske in trgovske šole Brežice, Prosvetnem domu Artiče, Galeriji, Viteški dvorani in 
Malem avditoriju v gradu Brežice (Posavski muzej Brežice), v centru mesta in parku pri Domu kulture, v cerkvi Sv. 
Roka, Glasbeni šoli Brežice, Knjižnici Brežice, v avli večnamenske športne dvorane.  
Naše dogodke je obiskalo okvirno 6500 obiskovalcev. 

Izvedba rednega programa 

Redni program območne izpostave zajema 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), 11 na regijski (organizacija in udeležba) in 10 na državni (organizacija in udeležba).  
V letu 2014 je bilo v redni program vključenih 2700 posameznikov in 151 skupin na naslednjih področjih: vokalna 
glasba (46 skupin oz. 1016 pevcev), instrumentalna glasba (4 skupine oz. 126 instrumentalistov), gledališče (9 
skupin oz. 173 posameznikov), folklorna dejavnost (45 skupin oz. 706 plesalcev, pevcev in godcev), ples (21 skupin 
oz. 208 plesalcev), likovna in fotografska dejavnost (309 posameznikov), literarna dejavnost (25 posameznikov). 
Za medsebojno poznavanje in sodelovanje je izjemnega pomena srečanje s predsedniki in mentorji kulturnih 
društev ter njihovih sekcij, ki ga izpostava pripravi vsako leto na začetku januarja. Namenjeno je predstavitvi 
dejavnosti izpostave in društev v preteklem letu, izpostavitvi pomembnih dosežkov skupin na regijski in državni 
ravni, pregledu jubilejnih dogodkov in medsebojnemu spoznavanju.  
 
Izpostava Brežice je bila letos producentka treh regijskih programov (srečanje otroških folklornih skupin, revija 
plesnih skupin in zaključek zborovodske šole – dirigiranja 2. stopnje) in dveh državnih (državna tematska razstava 
Parafraze in Kulturna šola 2014). Vsi dogodki so bili dobro obiskani in odmevni v medijih, največje pomembnost 
pa predstavlja zadovoljstvo nastopajočih in sodelujočih.  
 
Ponosni smo, da se je letos na regijskih srečanjih in revijah predstavilo 21 izbranih skupin: pevci ljudskih pesmi in 
godci ljudskih viž (4), tamburaški orkester (1), harmonikarska skupina (1), mladi literarni ustvarjalci (3), seniorski 
literarni ustvarjalci (3), skupine sodobnega plesa (3), odrasli pevski zbor (1), otroške folklorne skupine (4), 
mladinska folklorna skupina (1). 
Prav tako je bilo na regijski nivo izbranih še 6 skupin pevcev ljudskih pesmi in še ena otroška folklorna skupina (ki 
se niso predstavile na regijskem srečanju). 
Letos so naše skupine sodelovale na naslednjih državnih produkcijah: 34. srečanje tamburašev in mandolinistov 
Slovenije (Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče), 34. tekmovanje slovenskih godb v 3. in 1. težavnostni 
stopnji (Pihalni orkester Kapele v 1. težavnostni stopnji – zlato priznanje s pohvalo), Ringaraja 2014 - državno 
srečanje otroških folklornih skupin (Otroška folklorna skupina Kresnice OŠ Brežice), Le plesat me pelji 2 - državno 
srečanje odraslih folklornih skupin (Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče), Pevci nam pojejo, godci pa 
godejo - državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž (Kapelski pubje KD Kapele), Državna 
tematska razstava Parafraze (Ana Mamilovič, Janez Klavžar), Živa - festival plesne ustvarjalnosti mladih (PD 
Imani), Sozvočenja - sklepni koncert (Mešani pevski zbor Viva Brežice). 

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 Brežice. V prvi polovici leta 2014 smo 
izpeljali 2. del gledališke sezone 2013/2014 s tremi predstavami gostujočih gledališč, v drugi polovici leta pa smo 
ponovno vpisali abonente (213) v sezono 2014/15 in izvedli dve predstavi profesionalnih gledaliških hiš. 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 osnovnih šol občine Brežice ter organizirali ogled predstave v 
Mestnem gledališču ljubljanskem za abonente in druge obiskovalce. 
V koprodukciji smo izvedli naslednje prireditve: osrednjo proslavo v počastitev slovenskega kulturnega praznika 
v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Brežice in Občino Brežice, Večer partizanske in domoljubne pesmi v 
sodelovanju z Združenjem borcev za vrednote NOB Brežice, svečano sejo občinskega praznika Občine Brežice v 
sodelovanju z Občino Brežice in Posavskim muzejem Brežice. 
Leto smo zaključili z organizacijo koncerta v Domu kulture Brežice Večer fada, tanga in španske glasbe. 
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.  



 

 

 

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

Izpostava je v letu 2014 pripravila predlog novih meril za ocenjevanje programov ljubiteljske kulture za Javni 
razpis za ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Brežice za leto 2015. Z oblikovanjem delovne skupine s 
predstavniki iz kulturnih društev se je izoblikoval dokončen predlog. Izpostava je pripravila vse obrazce razpisa 
za prijavo in poročanje.  
Prav tako je bila enakopravni partner pri podpisu pogodb Občine Brežice s kulturnimi društvi za sofinanciranje 
ljubiteljskih kulturnih programov, sprejemala poročila društev in na koncu leta ocenila sofinancirane programe 
redne dejavnosti društev. 

Izobraževanja 

V program izobraževanja so bili umeščeni območni in regijski programi, ki so segali na področje vokalne glasbe, 
likovne in literarne dejavnosti. 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. 

Financiranje 

Izpostava se financira iz javnih sredstev Občine Brežice, JSKD in lastnih prihodkov (vstopnine, prostovoljni 
prispevki, kotizacije). 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. 

Novi projekti 

V letu 2014 nismo izvajali novih projektov, razen dveh lokalnih, ki sta opisana v dodatnem programu. Finančne 
zmožnosti ne dopuščajo novih vsebin, bolj se usmerjamo, da obstoječe programe aktualiziramo, jim damo nove 
oblike in podobe.  

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Delujoče skupine po dejavnostih v letu 2014: 
VOKALNA GLASBA: 22 odraslih pevskih zasedb (3 moške vokalne skupine, 3 ženske vokalne skupine, 7 moških 
zborov, 2 ženska zbora, 7 mešanih zborov), 7 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 mariachijev, 1 skupina harmonikarjev); 
GLEDALIŠKA IN LUTKOVNA DEJAVNOST: 10 gledaliških skupin (3 odrasle gledališke skupine, 1 mladinska skupina, 
4 otroške gledališke skupine); 
PLESNE SKUPINE: 14 plesnih skupin (5 skupin sodobnega plesa, 5 skupin hip-hopa, 1 skupina breakdancea, 1 
mažoretna skupina);  
FOLKLORNA DEJAVNOST: 16 folklornih skupin (4 odrasle folklorne skupine, 1 mladinska folklorna skupina, 10 
otroških folklornih skupin), 12 skupin pevcev ljudskih pesmi, 2 skupini godcev; 
LIKOVNA DEJAVNOSTI 4 skupine (2 skupini likovnikov, 1 skupina ustvarjalcev keramike, 1 skupina fotografov) in 
posamezniki; 
HISTORIČNA GLASBA IN PLES: 1 skupina za historične plese; 
LITERARNA DEJAVNOST: 4 skupine za literarno ustvarjanje in posamezniki. 
 



Novih društev v letu 2014 ni bilo ustanovljenih, pojavili sta se dve novi sekciji: sekcija za ohranitev dediščine pri 
KD Kapele in Vokalna skupina Aria pri KD Zvezda Dobova.  
Društva ohranjajo svoje tradicionalne programe in izvajajo številne produkcije. 
Glede na dosežke v letu 2014 izstopajo iste skupine kot v letih poprej, kar pomeni, da sledijo aktualnim 
programskim smernicam, se izobražujejo in kakovostno opravljajo svoje redno izobraževalno delo. 
Društva pretežno delujejo v prostorih kulturnih domov in osnovnih šol ter prostorov krajevnih skupnosti. 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 Vrtca Mavrica 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. 

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. V projektu Kulturna šola 2014 je naziv 
kulturne šole za področje plesne dejavnosti prejela Osnovna šola Dobova. 

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 
2014 so svoje jubileje praznovali: 

 Vokalna skupina Barbara KD Globoko – 5-letnica  

 Dramska sekcija Smeh ni greh KD Orlica Pišece – 10-letnica 

 Skupina za historični ples Celestina PD Imani – 10-letnica 

 Ljudske pevke Žejno KUD Anton Kreč Čatež ob Savi – 10-letnica 

 Mešani pevski zbor KUD Brežice – 30-letnica 

 Društvo likovnikov Brežice – 50-letnica (zlato priznanje JSKD) 

Izvedeni dogodki 

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

ZBOROVODSKA ŠOLA-DIRIGIRANJE 2 /2. DEL 1.1.2014 29.1.2014 vokalna glasba izobraževanje 

SREČANJE S PREDSEDNIKI IN MENTORJI KULTURNIH 
DRUŠTEV 

8.1.2014   drugo prireditev 

ZBOROVODSKA ŠOLA-VOKALNA TEHNIKA 1  11.1.2014 29.3.2014 vokalna glasba izobraževanje 

TAK SI - KOMEDIJA 14.1.2014   drugo prireditev 

FOTOGRAFSKE IGRARIJE 2014 30.1.2014   likovna dejavnost prireditev 

SLAVNOSTNA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU 

6.2.2014   drugo prireditev 

KDOR HOČE ŠE PET', MORA SKRAJA ZAČET' - 
OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

15.2.2014   folklora prireditev 

DVOM - GLEDALIŠKA PREDSTAVA 18.2.2014   gledališče in 
lutke 

prireditev 

SEMINAR ZA MAŽORETE 22.2.2014 22.2.2014 ples izobraževanje 

ČUDEŽNE PESMICE - OBMOČNA REVIJA PREDŠOLSKIH 
IN MLAJŠIH OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 

12.3.2014   vokalna glasba prireditev 

FESTIVAL URŠKA - REGIJSKO SREČANJE MLADE 
LITERATURE 

14.3.2014   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE TAMBURAŠEV DOLENJSKE, BELE 
KRAJINE IN POSAVJA 

15.3.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 17.3.2014   gledališče in 
lutke 

prireditev 

KRAJA - KOMIČNI TRILER 18.3.2014   drugo prireditev 



SIJAJ, SIJAJ SONČECE - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

19.3.2014   vokalna glasba prireditev 

DRŽAVNA TEMATSKA RAZSTAVA PARAFRAZE, 
PALIMPSESTI, CITATI IN PRISVOJITVE 

20.3.2014 13.4.2014 likovna dejavnost prireditev 

PUSTITE NAM TA SVET - OBMOČNA REVIJA 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

26.3.2014   vokalna glasba prireditev 

VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKIH GLEDALIŠČ - 
GLEDALIŠKO - FILMSKI KROŽEK GIMNAZIJE BREŽICE: 
VLADO, TI PRASEC  

27.3.2014   gledališče in 
lutke 

prireditev 

ADEL SEYOUN - RAZSTAVA 3.4.2014 20.5.2014 likovna dejavnost prireditev 

34. SREČANJE TAMBURAŠEV IN MANDOLINISTOV 
SLOVENIJE 

5.4.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

IGRAJ KOLCE - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

9.4.2014   folklora prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 12.4.2014   folklora prireditev 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE 15.4.2014   gledališče in 
lutke 

prireditev 

V PLESNEM VRTINCU - 11. OBMOČNA REVIJA PLESNIH 
SKUPIN 

16.4.2014   ples prireditev 

VEČER PARTIZANSKE IN DOMOLJUBNE PESMI OB 70-
LETNICI USTANOVITVE KOZJANSKEGA ODREDA 

22.4.2014   drugo prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 
DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA 

7.5.2014   folklora prireditev 

PESEM POSAVJA 1. KONCERT - OBMOČNA REVIJA 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB POSAVJA 

9.5.2014   vokalna glasba prireditev 

PESEM POSAVJA 2. KONCERT - OBMOČNA REVIJA 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB POSAVJA 

10.5.2014   vokalna glasba prireditev 

PESEM POSAVJA - 3. KONCERT OBMOČNE REVIJE 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB POSAVJA 

11.5.2014   vokalna glasba prireditev 

PESEM POSAVJA 4. KONCERT - OBMOČNA REVIJA 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB POSAVJA 

16.5.2014   vokalna glasba prireditev 

31. SREČANJE LJUDSKIH HARMONIKARJEV - 
FRAJTONARJEV 

18.5.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

PREPOJENI S PLESOM - REGIJSKA REVIJA PLESNIH 
SKUPIN 

24.5.2014   ples prireditev 

34. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB V 3. IN 1. 
TEŽAVNOSTNI STOPNJI 

25.5.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

RINGARAJA 2014 - DRŽAVNO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

31.5.2014   folklora prireditev 

LIKOVNE IGRARIJE 5.6.2014 20.6.2014 likovna dejavnost prireditev 

PARAFRAZE - IV. DRŽAVNA TEMASTSKA RAZSTAVA 24.6.2014 19.10.2014 likovna dejavnost prireditev 

GLEDALIŠKI ABONMA BREŽICE - VPIS 8.9.2014 30.9.2014 gledališče in 
lutke 

prireditev 

PANORAMSKI LIKOVNI MOZAIK - OBMOČNA LIKOVNA 
KOLONIJA 

13.9.2014 13.9.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

PANORAMSKI LIKOVNI MOZAIK - OTVORITEV 
RAZSTAVE 

16.9.2014 10.10.2014 likovna dejavnost prireditev 

KULTURNA ŠOLA 2014 - KULTURNI UTRINEK DELAVNIC 19.9.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

30.9.2014   folklora prireditev 

LE PLESAT ME PELJI 2 - DRŽAVNO SREČANJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

18.10.2014   folklora prireditev 

MARLENE DIETRICH - KABARET 21.10.2014   drugo prireditev 

SVEČANA SEJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE 
BREŽICE 

27.10.2014   drugo prireditev 

NEŽKA SE MOŽI - KOMEDIJA 11.11.2014   drugo prireditev 

FOTOGRAFSKA RAZMIŠLJANJA 2014 -13. OBMOČNA 
RAZSTAVA FOTOGRAFIJ 

13.11.2014 15.12.2014 likovna dejavnost prireditev 



SOZVOČENJA, 6. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 

15.11.2014   vokalna glasba prireditev 

ŽIVA - FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH 19.11.2014 21.11.2014 ples prireditev 

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

22.11.2014   folklora prireditev 

POGOVORNI VEČER S SAMOM DRAŽUMERIČEM, 
AVTORJEM ROMANA ENAKONOČJE V MONTEVIDEU 

27.11.2014   literatura prireditev 

LEPOTA BESEDE-REGIJSKI LITERARNI NATEČAJ 29.11.2014   literatura prireditev 

ČE BESEDA BI DOMA OSTALA, ... - LITERARNI VEČER 4.12.2014   literatura prireditev 

PREDSTAVE ZA OTROKE 8.12.2014   gledališče in 
lutke 

prireditev 

PREDSTAVE ZA OTROKE 9.12.2014   gledališče in 
lutke 

prireditev 

SOZVOČENJA - SKLEPNI KONCERT 13.12.2014   vokalna glasba prireditev 

VEČER FADA, TANGA IN ŠPANSKE GLASBE - KVARTET 
MASCARA & MEPZ VIVA 

27.12.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PREVARE - ORGANIZIRAN OGLED PREDSTAVE 29.12.2014   drugo prireditev 

  



 


