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Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, 
zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore 

ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočanje dostopnosti 
kulturnih vsebin na celotnem slovenskem kulturnem 

prostoru ter vključevanje v kulturno mrežo in mednarodno 
sodelovanje. 



 

Uvod 

Poslanstvo JSKD Območne izpostave Brežice je zagotavljati vsem občanom – aktivnim ljubiteljskim kulturnikom in 
obiskovalcem – kakovostne kulturne dobrine, ki so v sedanjem času vse dragocenejše in pomembnejše za 
kvalitetno preživljanje prostega časa.  

Območna izpostava Brežice pokriva delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v občini Brežice. S ponudbo 
raznovrstnih programov, ki jih izvaja JSKD v celoti, je društvom, skupinam in posameznikom omogočeno, da se 
lahko nenehno izobražujejo, se vključujejo ter primerjajo skozi pregledna srečanja, revije in festivale na območni, 
regijski in državni ravni.  

V programe izpostave je bilo v letu 2016 vključenih 29 društev s 65 sekcijami. Po podatkih iz poročil o redni 
dejavnosti društev za leto 2016 je v delovanje vključenih 1.650 dejavnih članov in 53 mentorjev.  

Občina Brežice se razprostira na 268 km2 in 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. To pomeni, da je v ljubiteljsko 
kulturo oz. v kulturna društva vključenih 6,7 % občanov. 

Ocena stanja 

V letu 2016 je izpostava sledila začrtanemu planu in izvedla večino načrtovanega programa na področju 
ljubiteljske kulture in drugih programov. Nekaj projektov, ki so posledica odziva na potrebe v okolju lokalne 
skupnosti, je bilo izvedenih dodatno. Število programov v zadnjih treh letih celo narašča, hkrati pa jih želimo 
izvajati na najkakovostnejši ravni. Naraščajoče število sodelujočih skupin in posameznikov na preglednih srečanjih 
in revijah dokazuje, da so sodelovanja z društvi in šolami zelo dobra. Zlasti nas razveseljuje uspešnost in 
kakovostna rast skupin in posameznikov, kar dokazujejo njihove številne uvrstitve na državni nivo, ki v zadnjih letih 
tudi narašča. Prav tako je v porastu obisk prireditev, ki je v letu 2016 prvič presegel število 8000.  

S kulturnimi društvi in njihovim sekcijami je izpostava sodelovala na veliko načinov: kot pomoč pri društveni 
dejavnosti, pri prijavah na javne razpise, z rednimi obiski njihovih dogodkov, s podelitvijo jubilejnih značk JSKD 
na jubilejnih prireditvah. Aktivno je bila vključena v vsakoletne koprodukcijske projekte z lokalno skupnostjo in 
drugimi ustanovami v občini. 

Že četrto leto zapored je bila izpostava vključena v postopno prenavljanje Doma kulture Brežice, kjer ima svoj 
sedež, in tako prispevala h kvalitetnejšim pogojem za izvedbe programov. V letu 2016 so trem stavbam v tem delu 
mesta spremenili naziv ulice, vključno z Domom kulture Brežice in območno izpostavo. 

Sodelovanje z Občino Brežice je bilo zelo aktivno in uspešno na več ravneh: Občina je redno zagotavljala sredstva 
za sofinanciranje kulturnih programov, že tretje leto zapored je sofinancirala program javnega dela na izpostavi, 
izpostava je bila aktivno vključena v izvedbo občinskih razpisov za ljubiteljsko kulturo, občina še vedno podpira 
predloge in ideje izpostave ter jo prepoznava kot pomembnega partnerja pri uresničevanju kulturnih programov 
v občini.  

Medijska prepoznavnost se izkazuje z objavo dogodkov na spletnih portalih JSKD, Občine Brežice, omrežju 
Facebook, E-Posavje, Lokalno.si, v časopisih Posavski obzornik in Dolenjski list, na lokalnih televizijah TV Vaš kanal 
in Ansat TV, v nacionalni medijih (Delo, Deloskop, Val 202 – Kulturnice, Napovednik), pa so pozorni z dnevnimi 
napovedniki dogodkov.  

Tretje leto zapored smo uspešno izvajali program javnih del za potrebe izpostave in Doma kulture Brežice. 

Izvedba rednega programa 

Redni program območne izpostave zajema pregledna srečanja in revije na vseh področjih delovanja društev ter 
izobraževanja. Izvedli smo 23 programov na območni ravni (organizacija, udeležba, založništvo), 15 na regijski 
ravni (organizacija in udeležba) in celo 13 na državni (udeležba).  

Območne prireditve smo izvedli na naslednjih področjih ljubiteljske kulture: folklora (otroške skupine, odrasle 
skupine, pevci ljudskih pesmi in godci ljudskih viž), gledališče (otroške, mladinske, odrasle skupine), vokalna 
glasba (predšolski in mlajši otroški zbori, otroški zbori, mladinski zbori, odrasli zbori in vokalne zasedbe), ples, 
likovna dejavnost (otroška likovna razstava, otroška fotografska delavnica in razstava, odrasla likovna razstava in 
fotografska razstava), literaratura (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.  

Regijski program izpostave je zajemal 2 produkciji (Sozvočenja – regijski tematski koncert odraslih in 
srednješolskih pevskih zasedb in Regijske Rock Vizije, ki pa zaradi neprijavljenih skupin niso bile izvedene). 
Udeležb skupin na drugih regijskih srečanjih in izobraževanjih pa je bilo 14 (otroške in odrasle folklorne skupine, 
pevci in godci, tamburaški orkester, plesalci, vokalne zasedbe, otroško gledališče, literati, film). 

 

Uspeh skupin in posameznikov se letos odlikuje s sodelovanji na državnih produkcijah (8): Le plesat me pelji 1 – 
državno srečanje odraslih folklornih skupin, Pevci nam pojejo, godci pa godejo – državno srečanje pevcev ljudskih 
pesmi in godcev ljudskih viž, Kvadrat-krog, kocka-krogla – državna tematska razstava, Naša pesem – državno 
tekmovanje odraslih pevskih zborov, 36. tekmovanje slovenskih godb v 3. in 1. težavnostni stopnji, Opus 1 – 
tekmovanje mladih koreografov, Pika miga – državno srečanje otroških plesnih skupin, Živa – festival plesne 
ustvarjalnosti mladih. Prav tako so posamezniki sodelovali na državnih seminarjih (5 izobraževanj). 

Izvedba dodatnega programa  

Izpostava je v letu 2016 izvajala tudi raznolik dodatni program: Gledališki abonma Brežice z gostiteljstvom petih 
predstav slovenskih profesionalnih gledaliških hiš v Domu kulture Brežice, in sicer v prvi polovici leta s tremi 
predstavami 20. gledališke sezone 2015/2016, v drugi polovici leta z vpisom abonentov v 21. sezono 2016/17 (232 
abonentov) in izvedbo dveh predstav; organizacijo petih otroških gledaliških predstav v okviru Veselega decembra 
za otroke vrtcev in prve triade osnovnih šol občine Brežice; organiziran ogled predstave v MGL v Ljubljani za 
abonente in druge naše obiskovalce; soorganizacijo osrednje občinske prireditve ob kulturnem prazniku in 
slavnostne seje ob občinskem prazniku; sodelovanje pri izvedbi občinskega razpisa za ljubiteljsko kulturo. 

V dodatni program dela izpostave sovpada tudi programsko upravljanje stavbe. Gre za koordinacijo in trženje 
uporabe prostorov (učilnic, avle, dvorane) različnim uporabnikom.  

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

Občina Brežice je v začetku leta 2016 razpisala Javni razpis za izvajanje programov s področja ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti. Območna izpostava Brežice je bila pooblaščena s strani Občine Brežice za pripravo kriterijev razpisa, 
prijavnih obrazcev in obrazcev za programska ter finančna poročila, pregled in obdelavo prijavljenih programov 
po kriterijih razpisa, pripravo gradiva za komisijo, obdelovanje poročil društev ob polletju in na koncu leta. 

Izpostava je pri izvajanju razpisa pomemben vezni člen med društvi in Občino Brežice. Svetuje društvom pri prijavi 
na razpis, jih usmerja h kvalitetnejših produkcijam in programom. Hkrati ima natančen pregled nad delovanjem 
društev, z obiskom večine društvenih produkcij pa tudi vpogled v kakovost izvedb.  

Izobraževanja 

Izpostava je izvedla štiri izobraževalne delavnice na območnem nivoju, ki si jih je začrtala: fotografsko delavnico 
za osnovnošolce, literarno delavnico za literarne ustvarjalce, gledališke delavnice za srednješolce, območno 
likovno kolonijo. Pri izvedbi so sodelovali uveljavljeni in priznani mentorji. Hkrati so posamezniki sodelovali na 
regijskih in državnih izobraževanjih: Zborovodska šola – Vokalna tehnika 1 (1), Regijski seminar za mentorje 
gledaliških skupin (1), Umetnost pripovedovanja pravljic (1), Filmska delavnica (1); Oblikovanje zvoka (1), 
Nadaljevalni seminar za vodje folklornih skupin Gorenjski plesi 2. del (4), Otroški folklorni in godčevski tabor (1), 
Seminar ob Le plesat me pelji (6), ŠtudenTeater 2.0 (1). 

Med vsemi bi izpostavila gledališko delavnico za srednješolce, s katero želimo spodbujati produkcijo mladinskih 
gledaliških skupin. Izobraževanje bomo nadaljevali tudi v letu 2017. 

Financiranje 

Območna izpostava Brežice se financira iz javnih sredstev Občine Brežice, JSKD in lastnih prihodkov (vstopnine, 
prostovoljni prispevki, kotizacije). Občinska sredstva pridobiva preko javnih razpisov (2) Občine za kulturne 



dejavnosti, na katere se izpostava prijavlja z rednimi programi ljubiteljske kulture (izvedba in udeležba), in z 
drugimi programi (Gledališki abonma in predstave za otroke v Veselem decembru). Občina Brežice zagotavlja tudi 
sredstva za materialne stroške ter sredstva za polovico plače enega delavca izpostave. 

V letu 2016 se programska sredstva iz leta 2015 niso spremenila. Programov nismo zmanjševali, nasprotno, 
nekatere smo celo vzpostavili na novo (izobraževalne delavnice), nekateri obstoječi programi pa so se razširili z 
večjim številom udeležencev. 

Za območne dogodke preglednega značaja zaračunavamo vstopnino, saj menimo, da jo tako kakovostne 
produkcije s strokovnim spremljanjem upravičujejo, hkrati pa so pomemben vir prihodka izpostave. V letu 2016 
smo povečali število abonentov (232) v Gledališkem abonmaju Brežice, povečal se je tudi obisk zunanjih 
obiskovalcev.  

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 2016: 

 VOKALNA GLASBA: 24 odraslih pevskih zasedb (3 moške vokalne skupine, 4 ženske vokalne skupine, 6 
moških zborov, 3 ženski zbori, 8 mešanih zborov), in 29 šolskih ter vrtčevskih pevskih zborov (7 
mladinskih zborov, 1 mešani mladinski zbor, 16 otroških in 5 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, 1 skupina 
godcev); 

 GLEDALIŠKA IN LUTKOVNA DEJAVNOST: 8 gledaliških skupin (4 odrasle gledališke skupine, 1 mladinska 
gledališka skupina, 5 otroških gledaliških skupin); 

 PLESNE SKUPINE: 15 plesnih skupin (6 skupin sodobnega plesa, 5 skupin hip-hopa, 4 mažoretne skupine), 
FOLKLORNA DEJAVNOST: 12 folklornih skupin (4 odrasle folklorne skupine, 8 otroških folklornih skupin), 
11 skupin pevcev ljudskih pesmi, 1 skupina godcev; 

 LIKOVNA DEJAVNOST: 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. 

Dosežki društev, skupin in posameznikov v letu 2016 z udeležbo na državnih tekmovanjih, srečanjih, festivalih: 

 Naša pesem 2016 – državno tekmovanje slovenskih pevskih zborov: Mešani pevski zbor Viva Brežice, 
srebrno priznanje 

 Opus 1 – državno tekmovanje mladih koreografov: Plesno društvo Imani, (Timotej Hribar, Veronika 
Strnad, Ema Zevnik, Aneja Ljubić, Sabina Rožac, Ajda Španring), zlata in srebrna priznanja 

 36. tekmovanje slovenskih godb v 3. in 1. težavnostni stopnji: Gasilski pihalni orkester Loče, zlato 
priznanje 

 Le plesat me pelji 1 – državno srečanje odraslih folklornih skupin: KUD Oton Župančič Artiče, zlato 
priznanje  

 Pika miga – državni festival otroških plesnih skupin: Sodobni ples 2, Plesno društvo Imani, zlato priznanje 



 Živa – državni festival plesne ustvarjalnosti mladih: Plesno društvo Imani (Veronika Strnad, Ema Zevnik), 
zlato priznanje 

 Kvadrat in krog, kocka in krogla – državna tematska likovna razstava: Društvo likovnikov Brežice (Tanja 
Kržan, Marija Kukovica, Branka Pirc, Alenka Venišnik, Metka Vimpolšek), Likovna družina KD Franc 
Bogovič Dobova (Rosina Curhalek, Vesna Davidovič) 

 Pevci nam pojejo, godci pa godejo – državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž: 
Dobovski pevci, KD Franc Bogovič Dobova, zlato priznanje 

 

In še doseganje državne ravni na področju folklorne dejavnosti: 

 Otroška folklorna skupina KUD Oton Župančič, Artiče, zlato priznanje za doseganje državnega nivoja 

 Otroška folklorna skupine Kresnice, OŠ Brežice, zlato priznanje za doseganje državnega nivoja  

 Otroška folklorna skupina Vesele šefle OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, zlato priznanje za doseganje 
državnega nivoja  

 Fantje artiški KUD Oton Župančič Artiče, zlato priznanje za doseganje državnega nivoja 

 Ljudske pevke Žejno KUD Anton Kreč Čatež ob Savi, zlato priznanje za doseganje državnega nivoja 

 Pevci iz Globokega KD Globoko, zlato priznanje za doseganje državnega nivoja 

 Kapelski pubje KD Kapele, zlato priznanje za doseganje državnega nivoja 

 

Dosežki društev, skupin in posameznikov v letu 2016 z udeležbo na regijskih tekmovanjih, srečanjih, festivalih: 

 Sozvočenja – regijski tematski koncert Dolenjske, Bele krajine in Posavja: Vokalna skupina Aria, KD Zvezda 
Dobova:, nagrada za perspektivno zasedbo in priznanje za zanimivo sestavo in obrazložitev sporeda 

 Lepota besede – regijski literarni natečaj: Literarna sekcija Beseda KD Franc Bogovič Dobova (izbor 2 
avtoric)  

 Regijska razstava Lepljenka: Gimnazija Brežice: (13 dijakov) 

 Regijske Rock Vizije: skupina Dr. Norium 

 PojemGodem.si – regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž: Fantje artiški KUD Oton 
Župančič Artiče, Dobovski pevci KD Franc Bogovič Dobova, Kapelski pubje KD Kapele, Pevci iz Globokega 
KD Globoko, Ljudske pevke Žejno KUD Anton Kreč Čatež ob Savi. 

 Regijsko srečanje literatov seniorjev Dolenjske, Bele krajine in Posavja: Literarna sekcija Beseda KD Franc 
Bogovič Dobova (izbor 4 avtorjev) 

 Plešem.si - regijska revija plesnih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja: Plesno društvo Imani 
(Sodobni ples 1b in 2), Mažoretke Dobova – skupina kadet, KD Gasilski pihalni orkester Loče 

 Regijsko srečanje odraslih folklornih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja: Odrasla folklorna skupina 
KUD Oton Župančič Artiče 

 Regijsko srečanje otroških folklornih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja: Otroška folklorna skupina 
Sonček in Otroška folklorna skupina Kosci, OŠ Kapele, Otroška folklorna skupina Kresnice, OŠ Brežice, 
Otroška folklorna skupina OŠ Artiče, Otroška folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče, Otroška 
folklorna skupina Vesele šefle OŠ Maksa Pleteršnika Pišece 

 Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin: Gledališka skupina Malina, Osnovna šola Artiče 

 Regijsko srečanje tamburaških skupin in orkestrov Dolenjske, Bele krajine in Posavja: Tamburaški orkester 
KUD Oton Župančič Artiče 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Območna izpostava Brežice je bila prisotna na vseh jubilejnih dogodkih, ki so jih pripravila društva oz. njihove 



sekcije in jim podelila jubilejne značke: Gallusove, Maroltove in splošne jubilejne značke.  

Takšnih dogodkov je bilo 9: Moški pevski zbor Bizeljsko (40 let), Vokalna skupina Solzice pri Glasbeni šoli Brežice 
(25 let), KD Franc Bogovič Dobova (55 let), Godba Pišece, KD Orlica Pišece (10 let), Pevci iz Globokega, KD Globoko 
(20 let), Moški pevski zbor Sromlje (40 let), Vokalna skupina Iris, KD Kapele (5 let), Lovski pevski zbor Globoko, KD 
Globoko (45 let), Literarna sekcija Beseda, KD Franc Bogovič Dobova (10 let). 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

Sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami ter vrtci poteka že vsa leta zelo dobro, 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.  

 

Izvedeni dogodki 

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

SREČANJE S PREDSEDNIKI IN MENTORJI KULTURNIH DRUŠTEV 6.1.2016   drugo prireditev 

DOKLER NAJU SEKS NE LOČI - KOMEDIJA ZA ABONMA IN IZVEN 12.1.2016   drugo prireditev 

FOTOGRAFSKE IGRARIJE - OBMOČNA RAZSTAVA FOTOGRAFIJ 
OSNOVNOŠOLSKIH AVTORJEV 

28.1.2016 22.2.2016 likovna dejavnost prireditev 

JUBILEJNI KONCERT OD 40-LETNICI MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA 
BIZELJSKO 

30.1.2016   vokalna glasba prireditev 

OBLIKOVANJE ZVOKA 30.1.2016 31.1.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

ZBOROVODSKA ŠOLA-VOKALNA TEHNIKA 1 30.1.2016 19.3.2016 vokalna glasba izobraževanje 

SLAVNOSTNA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 6.2.2016   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKI SEMINAR ZA MENTORJE GLEDALIŠKIH SKUPIN 12.2.2016 20.2.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

MULC VAS GLEDA ... - KOMEDIJA 16.2.2016   drugo prireditev 

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

21.2.2016   folklora prireditev 

FOTOGRAFSKA RAZMIŠLJANJA - RAZSTAVA FOTOGRAFIJ 3.3.2016 5.4.2016 likovna dejavnost prireditev 

V PLESNEM VRTINCU - OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN 5.3.2016   ples prireditev 

ČUDEŽNE PESMICE - REVIJA PREDŠOLSKIH IN MLAJŠIH OTROŠKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

9.3.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE TAMBURAŠKIH SKUPIN IN ORKESTROV  13.3.2016   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

SIJAJ, SIJAJ SONČECE - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

16.3.2016   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 21.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

VEČNO MLADI - KOMEDIJA 22.3.2016   drugo prireditev 

PUSTITE NAM TA SVET - OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

30.3.2016   vokalna glasba prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

2.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN GORENJSKI 
PLESI 2. DEL 

8.4.2016 10.4.2016 folklora izobraževanje 

OPUS 1 - PLESNA MINIATURA 2016 - 24. DRŽAVNO TEKMOVANJE 
MLADIH PLESNIH USTVARJALCEV 

9.4.2016 10.4.2016 ples prireditev 

IGRAJ KOLCE - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 13.4.2016   folklora prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 16.4.2016   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 19.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

NAŠA PESEM - 24. ZBOROVSKO TEKMOVANJE  23.4.2016 24.4.2016 vokalna glasba prireditev 

PESEM POSAVJA 2016 - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH 
ZASEDB 1. KONCERT 

8.5.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 10.5.2016   folklora prireditev 



PESEM POSAVJA 2016 - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH 
ZASEDB 2. KONCERT 

13.5.2016   vokalna glasba prireditev 

JUBILEJNI KONCERT OB 25-LETNIVI VOKALNE SKUPINE SOLZICE 14.5.2016   vokalna glasba prireditev 

PESEM POSAVJA 2016 - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH 
ZASEDB 3. KONCERT 

14.5.2016   vokalna glasba prireditev 

PESEM POSAVJA 2016 - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH 
ZASEDB 4. KONCERT 

15.5.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 20.5.2016   folklora prireditev 

36. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB V 3. IN 1. TEŽANOSTNI STOPNJI  21.5.2016   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

LIKOVNE IGRARIJE - RAZSTAVA MLADIH AVTORJEV 2.6.2016 30.6.2016 likovna dejavnost prireditev 

PLEŠEM.SI - REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN DOLENJSKE, BELE 
KRAJINE IN POSAVJA 

4.6.2016   ples prireditev 

JUBILEJNI KONCERT OB 55-LETNICI KD FRANC BOGOVIČ DOBOVA 12.6.2016   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

OGLED BALETNE PREDSTAVE GRK ZORBA V SNG MARIBOR 16.6.2016   drugo prireditev 

JUBILEJNI KONCERT OB 10-LETNICI GODBE PIŠECE 26.6.2016   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

LE PLESAT ME PELJI 1 - DRŽAVNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

24.7.2016   folklora prireditev 

KONCERT VOKALNE SKUPINE PLAMEN - TORONTO 24.8.2016   vokalna glasba prireditev 

DRŽAVNA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA 1.9.2016 12.11.2016 likovna dejavnost prireditev 

OBMOČNA LIKOVNA KOLONIJA 2016: DOBRODOŠLI V BREŽICAH 
3000  

3.9.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

GLEDALIŠKI ABONMA BREŽICE 2016-17 - VPIS 12.9.2016 7.10.2016 drugo prireditev 

DOBRODOŠLI V BREŽICAH 3000 - ODPRTJE RAZSTAVE OBMOČNE 
LIKOVNE KOLONIJE 

15.9.2016 17.10.2016 likovna dejavnost prireditev 

OTROŠKI FOLKLORNI IN GODČEVSKI TABOR 16.9.2016   folklora izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 27.9.2016   literatura prireditev 

MLADINSKA GLEDALIŠKA DELAVNICA - PRVI DEL 4.10.2016 3.12.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

POJEMGODEM.SI - REGIJSKO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

7.10.2016   folklora prireditev 

REGIJSKE ROCK VIZIJE 7.10.2016   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

FILMSKA DELAVNICA 12.10.2016 16.12.2016 film in video izobraževanje 

UMETNOST PRIPOVEDOVANJA PRAVLJIC 14.10.2016 15.10.2016 literatura izobraževanje 

JUBILEJNI KONCERT OB 20-LETNICI PEVCEV IZ GLOBOKEGA 15.10.2016   folklora prireditev 

PIKA MIGA 2016 - 13. MINI FESTIVAL OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN  15.10.2016   ples prireditev 

SEMINAR OB LE PLESAT ME PELJI 22.10.2016   folklora izobraževanje 

ŽALUJOČA DRUŽINA - 1. PREDSTAVA V GLEDALIŠKEM ABONMAJU 
BREŽICE 

25.10.2016   drugo prireditev 

SLAVNOSTNA SEJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU 27.10.2016   drugo prireditev 

ŽIVA 2016 - FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH 9.11.2016 11.11.2016 ples prireditev 

FOTOGRAFSKA RAZMIŠLJANJA - 15. OBMOČNA FOTOGRAFSKA 
RAZSTAVA 

10.11.2016 12.12.2016 likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKA RAZSTAVA LEPLJENKA 11.11.2016   literatura prireditev 

ŠTUDENTEATER 2.0 12.11.2016 13.11.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

PIJEM, KER SEM PAČ ŽEJNA - MONOKOMEDIJA S POLONO VETRIH 15.11.2016   drugo prireditev 

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

19.11.2016   folklora prireditev 

LEPOTA BESEDE-REGIJSKI LITERARNI NATEČAJ 25.11.2016   literatura prireditev 

JUBILEJNI KONCERT OB 40-LETNICI MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA 
SROMLJE 

26.11.2016   vokalna glasba prireditev 

SOZVOČENJA - REGIJSKI TEMATSKI KONCERT ODRASLIH PEVSKIH 
ZASEDB 

26.11.2016   vokalna glasba prireditev 



JUBILEJNI KONCERT OB 5-LETNICI VOKALNE SKUPINE IRIS KAPELE 27.11.2016   vokalna glasba prireditev 

ČE BESEDA BI DOMA OSTALA - 19. OBMOČNO SREČANJE LITERARNIH 
USTVARJALCEV 

29.11.2016 7.12.2016 literatura prireditev 

FOTOGRAFSKE IGRARIJE - FOTOGRAFSKA DELAVNICA ZA 
OSNOVNOŠOLCE 

3.12.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

PREDSTAVE ZA OTROKE V VESELEM DECEMBRU 5.12.2016 6.12.2016 drugo prireditev 

ČE BESEDA BI DOMA OSTALA - ZBIRKA DEL LITERARNIH 
USTVARJALCEV 

7.12.2016   literatura založništvo 

JUBILEJNI KONCERT OB 45-LETNICI LOVSKEGA PEVSKEGA ZBORA 
GLOBOKO 

17.12.2016   vokalna glasba prireditev 

ZVEN BESEDE - JUBILEJNA PRIREDITEV OB 10-LETNICI LITERARNE 
SEKCIJE BESEDA 

21.12.2016   literatura prireditev 

OGLED PREDSTAVE V MGL LJUBLJANA 27.12.2016   drugo prireditev 

 

 


