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Območna izpostava Brežice 
Simona Rožman Strnad 

Uvod 
Območna izpostava Brežice pokriva delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v občini Brežice.  
Zaobljeni griči, obrobje Gorjancev, zeleni svet ob sotočju Save in Krke, vinogradi, vode in gradovi – občina Brežice 
je kraj, kjer se stikajo svetovi. Bogastvo naravne in kulturne dediščine plemeniti razvoj turizma in storitvenih 
dejavnosti. Podoba kulturne ustvarjalnosti sovpada s pestrostjo okolja, tradicije in razvoja. 

 
 
Občina Brežice se razprostira na 268 km2  ter leži ob reki Krki in Savi. Spada med večje občine, saj ima po zadnjem 
popisu 24.473 prebivalcev, ki živijo v 109 naseljih oziroma v 20 krajevnih skupnostih. Ima zelo pomembno 
geostrateško lego. Tu poteka pomembna cestna in železniška povezava. Tudi meja je pomemben dejavnik, ki 
predstavlja desetino vse meje s sosednjo državo Hrvaško.  
Stikanje svetov se je konec leta manifestiralo tudi skozi številne begunce, ki so zaznamovali življenje v občini 
Brežice, tudi zaradi mnogih prostovoljcev, ki prihajajo iz vrst ljubiteljskih kulturnikov. 
 
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. Svoje prireditve pripravlja v 
tistih krajevnih skupnostih, ki imajo ustrezne pogoje za izvedbo prireditev. Nenehno skrbi, spremlja in spodbuja 
delovanje kulturnih društev in njihovih sekcij. 
 
 V letu 2015 je v občini Brežice aktivno delovalo 29 društev s 68 sekcijami, ki izvajajo program ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti. Po podatkih iz poročil o redni dejavnosti društev za leto 2015 je v delovanje vključenih 1.496 
dejavnih članov in 54 mentorjev. Večina društev je vključenih v Zvezo kulturnih društev Brežice. 

Ocena stanja 
V letu 2015 je izpostava na področju rednega programa izvedla večino načrtovanih projektov in še nekaj 
dodatnih, ki so posledica odziva na potrebe v okolju oz. so plod regijskih produkcij. Razširjeni so bili tudi drugi 
programi s področja kulture ter dodatni lokalni programi. Izvedeni niso bili le nekateri projekti udeležb na 
regijskem in državnem nivoju, ko predvidene skupine niso bile izbrane na te ravni ter produkcija na likovnem 
področju, ki bo od leta 2015 naprej potekala bienalno.  
V vsebini programov je bila izpostava v letu 2015 uspešna pri spodbujanju mladinske produkcije na področju 
vokalne glasbe in literature, manj pa na področju mladinskega gledališča. Še vedno je največjo uspešnost skupin 
zaslediti na področju otroške folklorne dejavnosti in ljudskega petja. 
Kulturnim društvom in njihovim sekcijam je izpostava nudila pomoč pri društveni dejavnosti, pri sooblikovanju 
njihovih prireditev in produkcij ter njihove dogodke redno obiskovala. 
Aktivno se je vključila v koprodukcijske projekte z lokalno skupnostjo in drugimi ustanovami v občini.  
Že tretje leto zapored je izpostava pomembno vplivala na vsebine in manjša obnovitvena dela v Domu kulture 
Brežice, kjer ima izpostava svoj sedež in tako prispevala k pestrejšim programom in h kvalitetnejšim pogojem za 
izvedbe. 
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.  



Lastne dogodke redno objavljamo na spletni strani JSKD, Občine Brežice, na omrežju Facebook, društvene na 
spletni strani ZKD Brežice. Napovedniki in določene objave o dogodkih se redno pojavljajo na spletnem portalu 
E-Posavje, Lokalno.si, v časopisih Posavski obzornik in Dolenjski list. Posamezne dogodke dodatno objavljamo na 
lokalno najbolj poslušanih radijskih postajah Studio D, Radio Veseljak, Radio Sraka. Objave in prispevke zasledimo 
tudi na lokalnih televizijah TV Vaš kanal in Ansat TV, nacionalni mediji (Delo, Deloskop, Val 202 – Kulturnice, 
Napovednik), pa so pozorni z dnevnimi napovedniki dogodkov. Koprodukcijsko prireditev – proslavo Le vkup 1515 
– 2015 je prenašala TV Slovenija na 2. programu. Video reportaže z dogodkov so objavljene na spletni strani 
Občine Brežice. Naše dogodke je obiskalo okvirno 7950 obiskovalcev, kar je 1500 več kot lani.  

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 21 programov na območni ravni (organizacija 
in udeležba), 18 na regijski ravni (organizacija in udeležba) in 3 na državni (udeležba). Prireditve preglednega 
značaja smo na območni ravni izvedli na skoraj vseh področjih ljubiteljske kulture: folklora (otroške skupine, 
odrasle skupine, pevci ljudskih pesmi in godci ljudskih viž), gledališče (otroške skupine, odrasle skupine), vokalna 
glasba (predšolski in mlajši otroški zbori, otroški zbori, mladinski zbori odrasli zbori), ples, likovna dejavnost 
(otroška likovna razstava, otroška fotografska razstava, odrasla fotografska razstava), literarna (mladi avtorji in 
seniorji). 
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 producentka štirih regijskih programov (regijski tematski koncert tamburaških skupin in 
orkestrov, regijska tematska likovna razstava in strokovno predavanje za tematsko likovno razstavo, regijski 
plesni seminar) in koproducentka Potujoče razstave TLK. Vsi dogodki so bili dobro obiskani in odmevni v medijih, 
največjo težo dogodkom pa daje zadovoljstvo nastopajočih, sodelujočih in obiskovalcev. 
 
V letu 2015 se je na regijskih srečanjih in revijah predstavilo mnogo izbranih skupin in posameznikov: tamburaški 
orkester (1), skupine sodobnega plesa (4), otroški pevski zbori (1), odrasli pevski zbori (2), otroške folklorne 
skupine (3), mladinska folklorna skupina (1), odrasla folklorna skupina (1) seniorski literarni ustvarjalci (4 
posamezniki), likovna dejavnost (2 skupini s 14 posamezniki). 
 
Na državnih produkcijah so sodelovali: Ringaraja 2015 - državno srečanje otroških folklornih skupin (2 skupini), 
Pevci nam pojejo, godci pa godejo - državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž (2 skupini), V 
zavetju besede – državno srečanje literatov seniorjev (1 posameznica). 
 

 

 
 



 
 

 

Izvedba dodatnega programa  
Izpostava je v letu 2015 izvajala tudi raznolik dodatni program s 14 produkcijami oz. koprodukcijami. 
Pomemben del tega programa zajema Gledališki abonma Brežice: v prvi polovici leta 2015 2. del gledališke sezone 
2014/2015 s tremi predstavami gostujočih gledališč, v drugi polovici leta pa je potekal vpis abonentov v sezono 
2015/16 (219 abonentov) in izvedba dveh predstav profesionalnih gledaliških hiš.  
Zelo uspešna je bila produkcija izpostave Koncert šansonov Édith Piaf na začetku julija z brežiškimi izvajalci v 
priložnostno urejenem zunanjem prizorišču, kvalitetna izvedba pa je ponudila priložnost gostovanja v Gledališču 
Koper in ponovitev koncerta v Domu kulture Brežice v decembru. 
V prvem tednu decembra smo v Domu kulture Brežice pripravili ogled 5 gledaliških predstav za otroke v okviru 
Veselega decembra za otroke vrtcev in prve triade osnovnih šol občine Brežice ter v zadnjih dneh tega leta 
organizirali ogled opere v SNG Opera in balet Ljubljana za abonente in druge obiskovalce.  
 
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo ter drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji. V 
koprodukciji smo izvedli naslednje prireditve: osrednjo proslavo v počastitev slovenskega kulturnega praznika v 
sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Brežice in Občino Brežice, LE VKUP 1515 - 2015 - osrednja slovesnost 
obeležitve 500. obletnice največjega slovenskega kmečkega upora v koprodukciji s Posavskim muzejem Brežice, 
ki jo je prenašala TV Slovenija na 2. programu ter svečano sejo občinskega praznika Občine Brežice v sodelovanju 
z Občino Brežice in Posavskim muzejem Brežice. 
 
V dodatni program dela izpostave sovpada tudi programsko upravljanje stavbe. Gre za koordinacijo in trženje 
uporabe prostorov (učilnic, avle, dvorane) različnim uporabnikom, kar se je v letu 2015 znatno povečalo. K temu 
so prispevali tudi bolj urejeni in udobnejši pogoji za izvedbo dogodkov. 

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih 
Občina Brežice je v letu 2015 razpisala Javni razpis za izvajanje programov s področja ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti. Po merilih javnega programskega razpisa se sofinancirajo programi društev in skupin ter njihovih zvez, 
ki delujejo na področju glasbene, gledališke in lutkovne, folklorne, plesne, likovne, foto, filmske, video in literarne 
dejavnosti ter strokovnih društev na področju kulture s sedežem v občini Brežice.  
Območna izpostava Brežice je bila pooblaščena s strani Občine Brežice za pripravo prijavnih obrazcev in obrazcev 
za programska ter finančna poročila, pregled in obdelavo prijavljenih programov po kriterijih razpisa, pripravo 
gradivo za komisijo, ki dokončno oceni posamezne programe, obdelovanje poročil društev ob polletju in na koncu 
leta. 
Izpostava je bila enakopravni partner pri podpisu pogodb Občine Brežice s kulturnimi društvi za sofinanciranje 
ljubiteljskih kulturnih programov. Izpostava je pri izvajanju razpisa pomemben vezni člen med društvi in Občino 
Brežice. Izpostava ima tako natančen pregled nad delovanjem društev, z obiskom večine društvenih produkcij pa 
tudi vpogled v kakovost izvedb.  

Financiranje 
Območna izpostava Brežice se financira iz javnih sredstev Občine Brežice, JSKD in lastnih prihodkov (vstopnine, 
prostovoljni prispevki, kotizacije). Občinska sredstva pridobiva preko javnega poziva, na katerega se izpostava 
prijavi z rednimi programi ljubiteljske kulture (izvedba in udeležba), za sofinanciranje drugih programov 
(Gledališki abonma in predstave za otroke v Veselem decembru) so namenjena sredstva iz posebne proračunske 
postavke. Občina Brežice zagotavlja tudi sredstva za materialne stroške ter sredstva za polovico plače enega 
delavca izpostave. 
V letu 2015 so se programska sredstva dodatno znižala za 10%, kar je privedlo do odločitve bienalne izvedbe 
enega programa (območna likovna kolonija z razstavo), zaradi izpada nekaterih predvidenih udeležb na regijskih 



in državnih dogodkih ter s pridobitvijo lastnih prihodkov pa smo kljub temu zagotovili kvalitetno izvedbo 
preostalih planiranih programov.  
Za območne dogodke preglednega značaja zaračunavamo vstopnino, saj menimo, da jo tako kakovostne 
produkcije s strokovnim spremljanjem upravičujejo. Kljub različnim promocijskim prijemom pa je vse težje 
prodajati vstopnice za izven v gledališkem abonmaju. Tu si želimo še večje uspešnosti. Kljub vsemu je izpostava 
pridobila iz vstopnin pomemben delež finančnih sredstev. 
Za vse dogodke, v katerih izvajamo prireditve oz. jih sočasno uporabljamo za garderobne prostore nastopajočih, 
plačujemo uporabo prostorov oz. obratovalne stroške. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
Delujoče skupine po dejavnostih v letu 2015: 
VOKALNA GLASBA: 22 odraslih pevskih zasedb (3 moške vokalne skupine, 3 ženske vokalne skupine, 6 moških 
zborov, 2 ženska zbora, 8 mešanih zborov), 7 mladinskih zborov, 1 mešani mladinski zbor, 18 otroških in 
predšolskih zborov; 
INSTRUMENTALNA GLASBA: 9 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: 8 gledaliških skupin (4 odrasle gledališke skupine, 5 otroških gledaliških 
skupin); 
PLESNE SKUPINE: 15 plesnih skupin (8 skupin sodobnega plesa, 5 skupin hip-hopa, 2 mažoretni skupini), 
FOLKLORNA DEJAVNOST: 17 folklornih skupin (4 odrasle folklorne skupine, 1 mladinska folklorna skupina, 12 
otroških folklornih skupin), 12 skupin pevcev ljudskih pesmi, 1 skupina 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; 
DRUGA STROKOVNA PODROČJA KULTURNE USTVARJALNOSTI: ohranitev kulturne dediščine (4 skupine oz. 
društva). 
 
Društva ohranjajo svoje tradicionalne programe in izvajajo številne produkcije, večina jih sodeluje na preglednih 
srečanjih in revijah, ki jih pripravljamo pri JSKD, prav tako nekatere skupine oz. društva redno izobražujejo svoje 
člane na skladovih izobraževanjih. 
 
Izpostavljeni dosežki društev, skupin in posameznikov v letu 2015: 
Otroška folklorna skupina Kresnice OŠ Brežice, Ringaraja 2015 - državno srečanje otroških folklornih skupin, zlato 
priznanje 
Otroška folklorna skupina Vesele šefle OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, Ringaraja 2015 - državno srečanje otroških 
folklornih skupin, zlato priznanje 
Otroška folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče, zlato priznanje na državni nivo 
Kapelski pubje KD Kapele, zlato priznanje na Pevci nam pojejo, godci pa godejo - državno srečanje pevcev ljudskih 
pesmi in godcev ljudskih viž 
Pevci iz Globokega KD Globoko, zlato priznanje na Pevci nam pojejo, godci pa godejo - državno srečanje pevcev 
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž  
Mešani pevski zbor Viva Brežice, Regijsko tekmovanje odraslih pevskih zasedb Dolenjske, Bele krajine in Posavja, 
zlato priznanje in posebna priznanja za najboljšo zasedbo tekmovanja, za najboljši mešani zbor tekmovanja in za 
najboljšo izbiro sporeda. 
Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče, Regijsko srečanje tamburaških skupin in orkestrov Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja, zlato priznanje. 
 
Jubileji društev z jubilejnimi koncerti: Klapa Parangal KD Ivan Kobal Krška vas – 5 let, Mešani pevski zbor Cerklje 
ob Krki – 10 let, Vokalna skupina Vox Posavci - 15 let, Mažorete Dobova KD Gasilski pihalni orkester Dobova - 15 
let, Ljudski pevci Fantje artiški KUD Oton Župančič Artiče - 20 let, Ženski pevski zbor Pišece KD Orlica Pišece - 30 
let, Gasilski pihalni orkester Loče – 95 let, Moški pevski zbor Kapele - 95 let in Pihalni orkester Kapele - 165 let. 
 
Društva pretežno delujejo v prostorih kulturnih domov in osnovnih šol ter prostorov krajevnih skupnosti. Pihalni 
orkester Kapele ima lastne prostore, ki jih samostojno vzdržuje, z velikimi težavami pa se pri tem srečuje KD 
Gasilski pihalni orkester Loče, ki vzdrževanja v (ne)sodelovanju z gasilskim društvom več ne zmorejo. 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, posamezne skupine pa kvalitativno 
izstopajo in so pomemben tvorec ljubiteljske kulture.  V projektu Kulturna šola 2015 je naziv kulturne šole za 
področje folklorne dejavnosti prejela Osnovna šola Artiče. 

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

SREČANJE S PREDSEDNIKI IN MENTORJI 
KULTURNIH DRUŠTEV 

7.1.2015   drugo prireditev 

GARDEROBER - GLEDALIŠKA PREDSTAVA 20.1.2015   drugo prireditev 

FOTOGRAFSKE IGRARIJE - RAZSTAVA FOTOGRAFIJ 
MLADIH AVTORJEV 

22.1.2015   likovna dejavnost prireditev 

PLESNI SEMINAR - SPODBUJANJE FANTOV H 
GIBANJU V SODOBNEM PLESU 

24.1.2015 24.1.2015 ples izobraževanje 

SEMINAR ZA MAŽORETE 31.1.2015   ples izobraževanje 

PLEMENA - GLEDALIŠKA PREDSTAVA 3.2.2015   drugo prireditev 

SLAVNOSTNA PRIREDITEV OB KULTURNEM 
PRAZNIKU 

6.2.2015   drugo prireditev 

REGIJSKA DELAVNICA ANIMIRANEGA FILMA 10.2.2015 20.2.2015 film in video izobraževanje 

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

14.2.2015   folklora prireditev 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE 15.2.2015   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKI TEMATSKI KONCERT TAMBURAŠKIH IN 
MANDOLINSKIH SKUPIN 

28.2.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

V PLESNEM VRTINCU - OBMOČNA REVIJA PLESNIH 
SKUPIN 

4.3.2015   ples prireditev 

REGIJSKI TEMATSKI LIKOVNI SEMINAR 5.3.2015 19.3.2015 likovna dejavnost izobraževanje 

ČUDEŽNE PESMICE - OBMOČNA REVIJA 
PREDŠOLSKIH IN MLAJŠIH OTROŠKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

11.3.2015   vokalna glasba prireditev 

NORCI IZ VALENCIJE - KOMEDIJA 17.3.2015   drugo prireditev 

SIJAJ, SIJAJ SONČECE - OBMOČNA REVIJA 
OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 

18.3.2015   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 23.3.2015   gledališče in lutke prireditev 

PUSTITE NAM TA SVET - OBMOČNA REVIJA 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

1.4.2015   vokalna glasba prireditev 

OGLED TEKMOVANJA - 13. MEDNARODNO 
ZBOROVSKO TEKMOVANJE GALLUS &#8211; 
MARIBOR 2015 

11.4.2015   vokalna glasba izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

14.4.2015   gledališče in lutke prireditev 

IGRAJ KOLCE - SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN POSAVJA 

15.4.2015   folklora prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

18.4.2015   folklora prireditev 

FESTIVAL URŠKA - REGIJSKO SREČANJE MLADE 
LITERATURE 

24.4.2015   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

7.5.2015   folklora prireditev 

PESEM POSAVJA 1. KONCERT 9.5.2015   vokalna glasba prireditev 



PESEM POSAVJA 2. KONCERT 15.5.2015   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

15.5.2015   vokalna glasba prireditev 

PESEM POSAVJA 3. KONCERT 16.5.2015   vokalna glasba prireditev 

PESEM POSAVJA 4. KONCERT 17.5.2015   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

23.5.2015   folklora prireditev 

POTUJOČA RAZSTAVA TLK 23.5.2015   likovna dejavnost založništvo 

REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN 28.5.2015   ples prireditev 

RINGARAJA - DRŽAVNO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

30.5.2015   folklora prireditev 

LIKOVNE IGRARIJE 4.6.2015 20.6.2015 likovna dejavnost prireditev 

LE VKUP 1515-2015 - OSREDNJA SLOVESNOST 
OBELEŽITVE 500.OBLETNICE NAJVEČJEGA 
SLOVENSKEGA KMEČKEGA UPORA 

19.6.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PREDAVANJE JANEZA ZALAZNIKA ZA REGIJSKO 
TEMATSKO RAZSTAVO 

24.6.2015   likovna dejavnost izobraževanje 

VEČER ŠANSONOV EDITH PIAF 1.7.2015   vokalna glasba prireditev 

VPIS V GLEDALIŠKI ABONMA BREŽICE 2015/16 8.9.2015 30.9.2015 drugo prireditev 

REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA 17.9.2015 15.10.2015 likovna dejavnost prireditev 

 V ZAVETJU BESEDE - REGIJSKO SREČANJE 
LITERATOV SENIORJEV 

24.9.2015   literatura prireditev 

REGIJSKI LUTKOVNI SEMINAR 17.10.2015   gledališče in lutke izobraževanje 

GLEDALIŠKI ABONMA BREŽICE: VSAKIH SEDEM 
VALOV 

20.10.2015   drugo prireditev 

SVEČANA SEJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU 27.10.2015   drugo prireditev 

ČUDEŽNA TERAPIJA - KOMEDIJA 3.11.2015   drugo prireditev 

FOTOGRAFSKA RAZMIŠLJANJA - 14. OBMOČNA 
RAZSTAVA FOTOGRAFIJ 

12.11.2015   likovna dejavnost prireditev 

V ZAVETJU BESEDE - DRŽAVNO SREČANJE 
LITERATOV SENIORJEV 

13.11.2015   literatura prireditev 

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

21.11.2015   folklora prireditev 

LEPOTA BESEDE-REGIJSKI LITERARNI NATEČAJ 21.11.2015   literatura prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH 
ZASEDB 

22.11.2015   vokalna glasba prireditev 

ČE BESEDA BI DOMA OSTALA ... - LITERARNE 
DELAVNICE 

26.11.2015   literatura izobraževanje 

ČE BESEDA BI DOMA OSTALA, ... - 18. OBMOČNO 
SREČANJE LITERARNIH USTVARJALCEV 

1.12.2015   literatura prireditev 

ČE BESEDA BI DOMA OSTALA, ... - ZBIRKA IZBRANIH 
LITERARNIH DEL 

1.12.2015   literatura založništvo 

MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON - PREDSTAVE ZA 
OTROKE V VESELEM DECEMBRU 

7.12.2015   gledališče in lutke prireditev 

MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON - PREDSTAVE ZA 
OTROKE V VESELEM DECEMBRU 

8.12.2015   gledališče in lutke prireditev 

ORGANIZIRAN OGLED OPERE CARMEN V SNG 
OPERA IN BALET LJUBLJANA 

28.12.2015   drugo prireditev 

VEČER ŠANSONOV EDITH PIAF 29.12.2015   drugo prireditev 

 

  



 


