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Območna izpostava Črnomelj 

Helena Vukšinič 

Uvod 

Območna izpostava Črnomelj pokriva občini Črnomelj in Semič, kjer živi okoli 18.500 prebivalcev. Na območju 
izpostave deluje 31 kulturnih društev oz. več kot 65 skupin (tudi v okviru upokojenskih društev, župnij, invalidskih 
društev), poleg teh pa številne kulturne skupine (krožki, dejavnosti) v šolah (6 osnovnih šol in 1 srednja) in v 
glasbeni šoli. 
 
Območna izpostava je v obeh občinah osrednja kulturna inštitucija in pomemben soustvarjalec kulturne 
identitete okolja, zato skupaj s kulturnimi društvi, lokalnimi skupnostmi in ustanovami ter številnimi drugimi 
društvi in posamezniki soustvarjamo zgledno kulturno dogajanje. Odlično delo izpostave se kaže v veliki 
prepoznavnosti našega dela v domačem okolju, v priznanjih, pohvalah in pobudah ter vabilih k sodelovanju na 
najrazličnejših področjih.  

Ocena stanja 

V letu 2014 je izpostava izvedla večino načrtovanih projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge 
programe s področja kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti. Ob tem pa smo 
(so)organizirali in izvedli vrsto nenačrtovanih dogodkov, ki so se pokazali kot nujni ali zanimivi, bodisi kot projekt 
lokalne skupnosti bodisi kot dejavnost katerega od soorganizatorjev.  
 
Izpostava izvaja občinske prireditve ob pomembnejših praznikih, tako smo tudi letos izvedli prireditve ob 
kulturnem in občinskem prazniku, ob dnevu upora proti okupatorju in dnevu državnosti, ob dnevu spomina na 
mrtve in ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ob tem pa še nekaj manjših občinskih dogodkov oz. odprtij razstav. 
V sodelovanju z občino in Združenjem borcev za vrednote NOB smo izvedli odmevno akademijo ob 70-letnici 
zasedanja SNOS v Črnomlju, v sodelovanju s Slovenskimi železnicami pa slavnostno prireditev ob 100-letnici 
prihoda vlaka v Belo krajino.  
Z društvi smo sodelovali na rednih srečanjih (folklora, tamburaštvo, pevski zbori, gledališče) in ob njihovih 
jubilejnih prireditvah. Pomagali smo tudi (finančno) pri potnih stroških na tekmovanja, ob gostovanjih in drugo. 
Jeseni smo izvedli zelo uspešen 10-urni seminar za mentorice otroških folklornih skupin pod vodstvom Gregorja 
Geča. Založništvo je zaradi finančnih preprek precej zanemarjeno, redno pa izdajamo literarno publikacijo Lepota 
besede (z najboljšimi prispevki udeležencev literarnega natečaja). 
Naše dejavnosti pokrivajo lokalni mediji – Dolenjski list (tudi njihova spletna stran), revija Belokranjec, spletni 
portal Lokalno.si, Radio Krka (tudi preko spletne strani), televizija Vaš kanal Novo mesto, Radio 1 – Odeon, Radio 
Sraka, Radio Aktual, ugotavljamo pa, da so mnogi naši dogodki prezrti. Nekateri lokalni mediji svojo neodzivnost 
opravičujejo s tem, da so srečanja JSKD že tradicionalna in da se pravzaprav vsako leto ponavljajo. Z lastno 
promocijo po elektronski pošti poskušamo dokazovati, da smo ustvarjalni in inovativni ter vsakič drugačni. 
Svoje prireditve izvajamo v Kulturnem domu Črnomelj in Kulturnem centru Semič, občasno pa tudi v Športni 
dvorani OŠ Mirana Jarca Črnomelj, v Glasbeni šoli Črnomelj, v cerkvi sv. Duha, v Črnomaljski kleti, v Pastoralnem 
centru, na prostem na različnih lokacijah in drugje.  
Želimo si sodobno opremljen kulturni dom v Črnomlju, saj je zdajšnja stavba zelo zastarela. 



 

 

 

 

 

 

Izvedba rednega programa 

Programi ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh področjih 
delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih.  
V letu 2014 smo izvedli sedem območnih srečanj s področija folklore (otroške in odrasle skupine), gledališča 
(otroške in odrasle skupine) in vokalne glasbe (otroški, mladinski in odrasli pevski zbori) ter dve srečanji v 
koprodukciji z Območno izpostavo Metlika (srečanje lutkovnih skupin, srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž).  
V okviru rednega obmčnega programa smo izvedli tudi tradicionalen koncert ob mednarodnem dnevu 
zborovske glasbe, seminar za mentorje otroških folklornih skupin in literarno delavnico z literarnim večerom v 
okviru natečaja Lepota besede.  
Vključili smo se v praznovanje Tedna ljubiteljske kulture in pripravili manjšo prireditev z zasaditvijo češnje na 
Majerju pri VDC Črnomelj. TLK 2014 je sovpadal z največjo občinsko prireditvijo Jurjevanje, zaradi česar nismo 
izvajali dodatnih prireditev v sklopu tega tedna. 
Izvedli smo tudi dve regijski srečanji – regijsko srečanje tamburaških skupin in orkestrov ter srečanje literarnih 
ustvarjalcev Bele krajine, Dolenjske in Posavja v sklopu projekta Lepota besede. Izdali smo tudi publikacijo 
Lepota besede 9. 
 
Regijskih srečanj so se udeležile naslednje skupine in posamezniki naše izpostave:  

- Regijsko srečanje tamburaških skupin in orkestrov: Mlajša tamburaška skupina KUD Oton Župančič 
Vinica, Viniški tamburaši, Tamburaški orkester Glasbene šole Črnomelj, Tamburaški orkester Dobreč,  

- Regijski literarni natečaj Lepota besede: Silva Simonič, Jožica Kapele (ena izmed nagrajenk), Albina 
Sonja Štraus, Bronislava Šoštar, Mladen Babič, Tonja Planinc, Sandra Škrinjar, Majda Grgič, Katarina 
Ogulin, Lojzka Puhek 

- Regijsko srečanje otroških folklornih skupin: Otroška folklorna skupina Dragatuš, Otroška folklorna 
skupina OŠ Mirana Jarca Črnomelj 

- Regijskega srečanja otroških gledaliških skupin in lutkovnih skupin ni bilo, sta pa na državnem srečanju 
srebrna priznanja prejeli: Recitatorski krožek OŠ Mirana jarca Črnomelj in Lutkovna skupina OŠ Mirana 
Jarca Črnomelj.  

Državnih srečanj oz. tekmovanj so se udeležili: 
- Državno tekmovanje slovenskih pihalnih orkestrov v prvi jakostni stopnji: Godba na pihala Črnomelj 

(prejeli 85 točk oz. srebrno priznanje, s čimer so ohranili nivo prve jakostne skupine). 
- Državno tekmovanje tamburaških skupin in orkestrov: Viniški tamburaši (srebrno priznanje), 

Tamburaški orkester Dobreč (zlato priznanje s pohvalo) 
- Državno srečanje odraslih folklornih skupin: Folklorna skupina Dragatuš, ki je na srečanju prejela tudi 

Maroltovo listino. 



 

 

 

 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo, društvi in drugimi lokalnimi akterji na številnih 
področjih na območju izpostave sklada.  
Za Občino Črnomelj smo izvedli šest prireditev ob občinskem oz. državnih praznikih (kulturni dan, dan upora proti 
okupatorju, dan državnosti, dan spomina na mrtve, dan samostojnosti in enotnosti), več manjših odprtij razstav 
in predstavitev. Pomemben dogodek je bila akademija ob 70-letnici zasedanja SNOS v Črnomlju in svečanost ob 
100-letnici prihoda železnice v Belo krajino.  
 
Za številna društva pišemo scenarije in izvajamo moderiranje/povezovanje dogodkov, v soorganizaciji z Društvom 
vinogradnikov smo izvedli literarno-glasbeni večer, sodelovali pri oblikovanju dogodkov v Črnomaljsko kleti in v 
okviru Martinovanja v Beli krajini. Že tradicionalno smo sodelovali pri najstarejšem folklornem festivalu v 
Sloveniji, Jurjevanju (odprtje razstave), in pri turistično-etnološki prireditvi Semiška ohcet. S Krajevno skupnostjo 
Črnomelj sodelujemo pri njihovem prazniku, ki je zadnja leta postal večja kulturno zabavna prireditev za otroke 
in odrasle. Sodelovali smo pri dobrodelni prireditvi Dobrodelni koncert Karitas. Z Združenjem borcev za vrednote 
NOB smo sodelovali pri izvedbi prireditve v spomin na smrt Franca Rozmana - Staneta, v sodelovanju s Turističnim 
društvom Črnomelj in javnim zavodom RIC Bela krajina pa v sklopu prireditev ob dnevu turizma 2014, ob 
kulturnem prazniku in v prazničnem decembru. 
 
Izpostava upravlja s cerkvijo sv. Duha Črnomelj, v kateri smo izvedli 3 razstave (Lado Leben, KUD Artoteka Bela 
krajina, Robert Lozar) in 5 koncertov ter 2 literarna večera. V cerkvi v sodelovanju z Upravno enoto Črnomelj 
izvajamo tudi civilne poroke (organizacija kulturnega programa, ureditev prostora). Prav tako upravljamo z 
muzejsko zbirko Rudnika rjavega premoga, ki jo predstavljamo skupinam in posameznikom. Pri tem sodelujemo 
z upokojenimi rudarji, predvsem z Jankom Škarjakom in Stanetom Starešiničem. 
Izpostava ne sodeluje pri pripravi občinskih razpisov za področje kulturnih dejavnosti, pomagamo pa društvom 
pri prijavi nanje. 

Izobraževanja 

Izpostava je v letu 2014 organizirala in izvedla 3 delavnice oz. seminarje (Skozi vsako krošnjo veter drugače veje 
– literarna delavnica, seminar za mentorje otroških gledaliških skupin, literarna delavnica za udeležence natečaja 
Lepota besede). Sodelovali smo pri izobraževanjih društev. ZKD v naših dveh občinah ne deluje. 
Pri organizaciji izobraževanj je največji problem financiranje. Brezplačni seminarji so zelo dobro obiskani, plačljivi 
pa manj. Večini udeležencev seminarja za gledališče je kotizacijo pokrila njihova šola. 

Financiranje 

Izpostava se financira preko Občine Črnomelj za redni program ter minimalno od Občine Semič, poleg tega 
pridobivamo sredstva z vstopninami in z izvedbo plačljivih storitev (npr. kulturni program ob civilni poroki v cerkvi 
sv. Duha Črnomelj, osrednje občinske prireditve, rudnik Kanižarica, organizacija izrednih prireditev, npr. 70 let 
SNOS, 100 let železnice …). V zadnjem letu smo pridobili izredno malo sponzorskih sredstev, saj se pozna, da je 
Bela krajina v veliki ekonomsko-gospodarski krizi (večina večjih podjetij je propadla, velika brezposelnost). Zaradi 
težjega socialnega položaja prebivalstva so tudi vstopnine postale vse večji problem.  

Novi projekti 

Vključujemo se v sklope turistično-kulturnih dogodkov, ki jih več soorganizatorjev prireja ob slovenskem 
kulturnem prazniku, v sklopu Župančičevih dnevov, dneva turizma, ob prazniku Krajevne skupnosti Črnomelj, v 
sklopu Jurjevanja, Martinovanja. Na ta način se izognemo večjim stroškom oz. združujemo finančna sredstva, kar 
se je pokazalo kot zelo dobro in uspešno.  



Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

V izpostavi deluje 33 različnih vokalnih skupin, od tega 3 moški zbori, 3 ženske skupine, 8 mešanih zborov, 10 
otroških zborov, 7 mladinskih, 2 okteta; imamo 3 pihalne orkestre in 8 tamburaških skupin, v okviru glasbene 
šole pa še druge instrumentalne sestave (kvartete, skupine, kvintete, trie, godalni orkester, harmonikarska 
skupina …); dejavne so dve do tri odrasle gledališke skupine in 6 otroških gledaliških ter 3 lutkovne skupine. Plesne 
skupine so dejavne predvsem v okviru šol – športni plesi, hip-hop, navijaške skupin – in 2 skupini, ki gojita 
orientalski ples. Dejavnih je 8 odraslih in 7 otroških folklornih skupin (v okviru teh še nekaj pevcev oz. skupin 
pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž). dejavna so 3 likovna društva in 2 literarna kluba ter nekaj literatov 
posameznikov. 
Še vedno je nezadostno razvita plesna dejavnost, saj obstoječe skupine delujejo zgolj na področju športnega plesa 
in orientalskih plesov.  
Med šolskimi skupinami so najboljše tiste, kjer se čuti velika podpora vodstva šole in precejšnja zavzetost 
mentorja oz. vodje skupine. Na področju zborovstva so to Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Loka Črnomelj 
(mentorica Majda Veselič), Otroški pevski zbor Glasbene šole Črnomelj (mentorica Helena Konda) in otroški 
pevski zbor OŠ Mirana Jarca Črnomelj (mentorici Monika Prijanovič); folklora: Otroška FS OŠ Mirana Jarca 
Črnomelj (mentorici Bernarda Starašinič, Katja Kocjan Plut), Otroška FS Dragatuš (mentorici Nataša Šuštarič 
Bradač, Nataša Sever Žalec); na gledališkem področju: Otroška gledališka skupina OŠ Mirana Jarca Črnomelj 
(mentorica Bernarda Starašinič), lutkovna skupina OŠ Loka Črnomelj (mentorica Renata Grguraš), lutkovna 
skupina OŠ Mirana Jarca Črnomelj (mentorica Margareta Andriševič).  
Med odraslimi skupinami so zelo uspešni Mlajši mešani pevski zbor Župnije Semič (Gašper Banovec), Folklorna 
skupina Dragatuš (Tadej Fink), FS KUD Otona Župančiča Vinica (Vlado Starešinič), Viniški tamburaši (Željka Karin 
Biličič), Tamburaški orkester Dobreč (Gregor Zagorc), Godba na pihala Črnomelj (Iztok Štrucelj). 
Vlado Starešinič, Tadej Fink, Jože Starešinič (Preloški muzikanti) in Ani Jankovič Šober so bili dobitniki 
Župančičevih priznanj 2014, najvišjih priznanj občine Črnomelj na področju kulture. 
 
Pomemben projekt KUD Oton Župančič Vinica je bilo njihovo praznovanje 50-letnice delovanja društva, v sklopu 
česar so rekonstruirali diple (dude), dali izdelati nova obuvala (opanke), nove kostume in poleg bogate osrednje 
prireditve v oktobru pripravili še starodavni romarski običaj Romarski vrtec (konec avgusta pri cerkvi na Žežlju 
nad Vinico), na katerem so sodelovale tudi druge folklorne in zborovske skupine 
Društva delujejo v različnih kulturnih, gasilskih, večnamenskih domovih in šolah; možnosti za delo in nastope so 
relativno dobre.  

Sodelovanje s šolami in vrtci 

S šolami sodelujemo pri pripravi in izvedbi srečanj na zborovskem, folklornem, gledališkem in lutkovnem 
področju. Mentoricam strokovno pomagamo pri ustvarjanju in nastajanju novih projektov. Šolskim skupinam 
finančno pomagamo pri prevozih skupin na srečanja. Vse šole (6 osnovnih šol + podružnice, srednja šola) so na 
neki način vključene v naše delo, manj uspešni smo pri sodelovanju z vrtci. 
V letu 2014 je naziv kulturna šola pridobila OŠ Belokranjskega odreda Semič za nadaljnja tri leta. Pridobila si je 
tudi posebno priznanje za delo na filmskem oz. video področju.  
 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Vloga izpostave pri organizaciji jubilejnih dogodkov društev se največkrat nanaša na podelitev jubilejnih priznanj 
in značk, finančno pomoč pri izvedbi dogodka in včasih tudi na pripravo scenarija prireditve. 
V letu 2014 smo ob 50-letnici KUD Oton Župančič Vinica članom podelili Maroltove značke (16 bronastih, 6 
srebrnih, 6 zlatih, 1 častno), Gallusove značke Tamburaškemu orkestru Dobreč (3 bronaste), Gallusove značke 
Mešanemu pevskemu zboru Društva upokojencev Črnomelj (16 srebrnih, jubilejno priznanje Območne izpostave 
ob 10-letnici), Mešanemu pevskemu zboru Društva upokojencev Semič (3 bronaste, 8 srebrnih). 



 

 

 

Izvedeni dogodki 

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

ZBOROVODSKA ŠOLA-DIRIGIRANJE 2 /2. DEL 1.1.2014 28.2.2014 vokalna glasba Izobraževanje 

KONCERT BOŽIČNIH IN MARIJINIH PESMI 4.1.2014   vokalna glasba prireditev 

SEMINAR ZA ZBOROVODJE OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

4.1.2014   vokalna glasba izobraževanje 

ZA NACIONALNI INTERES - SELEKTORSKI OGLED 
GLEDALIŠKE PREDSTAVE 

11.1.2014   gledališče in lutke prireditev 

BELA KRAJINA, SLIKARSKA RAZSTAVA JOŽETA 
ZABUKOŠKA 

30.1.2014   likovna dejavnost prireditev 

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB KULTURNEM 
PRAZNIKU 

6.2.2014   drugo prireditev 

PREDSTAVITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA 
ČRNOMLJA NA KULTURNI PRAZNIK 

8.2.2014   drugo izobraževanje 

KONCERT PEVSKIH ZBOROV OBČINE SEMIČ 16.2.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU 19.2.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

SLAVNOSTA AKADEMIJA OB 70-LETNICI ZASEDANJA 
SNOS V ČRNOMLJU 

22.2.2014   drugo prireditev 

REGIJSKO SREČANJE TAMBURAŠKIH SKUPIN IN 
ORKESTROV 

15.3.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

GLASBENO-LITERARNI VEČER, ALOJZIJ GROZDE 22.3.2014   literatura prireditev 

ZAPOJMO PESEM - SREČANJE OTROŠKIH PEVSKIH 
ZBOROV BELE KRAJINE 

25.3.2014   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH LUTKOVNIH SKUPIN BELE 
KRAJINE 

27.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 3.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 5.4.2014   folklora prireditev 

MLADOST JE PESEM - SREČANJE MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV BELE KRAJINE 

7.4.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIREDITEV OB DNEVU ZEMLJE 2014 14.4.2014   drugo prireditev 

IGRAJ KOLCE - SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

16.4.2014   folklora prireditev 

PRIREDITEV OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU 
2014 

24.4.2014   drugo prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE AKAD. SLIKARJA VLADIMIRJA 
LEBNA 

25.4.2014   likovna dejavnost prireditev 

JURJEVO 26.4.2014 26.4.2014 drugo prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

7.5.2014   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE HARMONIKARJEV 
FRAJTONARJEV 

18.5.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

GLASBENO-POETIČNI VEČER ERIKE KRALJ Z GOSTI 23.5.2014   vokalna glasba prireditev 

ZAPOJ Z MENOJ, SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH 
ZBOROV 

24.5.2014   vokalna glasba prireditev 

TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB 25.5.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

KONCERT OB 10-LETNICI PEVSKE SKUPINE 
POLANSKI ODMEV 

30.5.2014   vokalna glasba prireditev 

  



100-LETNICA PRIHODA PRVEGA VLAKA V BELO 
KRAJINO 

31.5.2014   drugo prireditev 

SKOZI VSAKO KROŠNJO VETER DRUGAČE VEJE 
(LITERARNI VEČER) 

7.6.2014   literatura prireditev 

LITERARNO-USTVARJALNA DELAVNICA (DREVESA) 7.6.2014 7.6.2014 literatura izobraževanje 

KONCERT VOKALNE SKUPINE LAN IN OKTETA VITIS 14.6.2014   vokalna glasba prireditev 

13. MALI LIKOVNI TABOR 17.6.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

NAJ RASTE LJUBITELJSKA KULTURA! 18.6.2014   drugo prireditev 

ARTOTEKA - 20 LET LIKOVNEGA DRUŠTVA 19.6.2014   likovna dejavnost prireditev 

RAZSTAVA MALEGA LIKOVNEGA TABORA 20.6.2014 21.7.2014 likovna dejavnost prireditev 

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB DNEVU 
DRŽAVNOSTI 2014 

24.6.2014   drugo prireditev 

POPOTOVANJE DOMIŠLJIJE, KONCERT 
SLOVENSKEGA KITARSKEGA KVARTETA 

27.6.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

RAZSTAVE OB 20. SEMIŠKI OHCETI 11.7.2014   drugo prireditev 

VSE TIČICE LEPO POJO 12.7.2014   folklora prireditev 

LE PLESAT ME PELJI 2014 27.7.2014   folklora prireditev 

NONA - ČRNA KOMEDIJA 8.8.2014   gledališče in lutke prireditev 

JAVNA PRODUKCIJA PGŠ 2014 - PUNT 16.8.2014   gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV 
LJUDSKIH VIŽ 

21.8.2014   folklora prireditev 

ROMARSKI VRTEC NA ŽEŽLJU 23.8.2014   folklora prireditev 

PRAZNIK KRAJEVNE SKUPNOSTI ČRNOMELJ 30.8.2014 31.8.2014 drugo prireditev 

KONCERT KITARISTA TVRTKA SARIĆA 17.9.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

SVETOVNI DAN TURIZMA 2014 27.9.2014 27.9.2014 drugo prireditev 

SLIKE IN SLIKE S KONTEKSTOM, RAZSTAVA 
AKADEMSKEGA SLIKARJA ROBERTA LOZARJA 

27.9.2014 30.10.2014 likovna dejavnost prireditev 

PREDSTAVITEV ZBORNIKA ŤVLOGA TO DOLENJSKE V 
PROCESU OSAMOSVAJANJA SLOVENIJE NA 
VOJAŠKEM PODROČJUŤ 

30.9.2014   drugo prireditev 

REGIJSKO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

30.9.2014   folklora prireditev 

SPUSTITE ME POD KOVTER, PREMIERA GLEDALIŠKE 
PREDSTAVE 

24.10.2014   gledališče in lutke prireditev 

50 LET DELOVANJA KUD OTON ŽUPANČIČ VINICA 25.10.2014   folklora prireditev 

KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE 31.10.2014   drugo prireditev 

KONCERT GODALNEGA TRIA BATTALLIA 31.10.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

SPOMINSKA SVEČANOST OB 70-LETNICI SMRTI 
FRANCA ROZMANA STANETA  

8.11.2014   drugo prireditev 

GLEDALIŠKA DELAVNICA ZA MENTORJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

8.11.2014   gledališče in lutke izobraževanje 

MARTINOVANJE V ČRNOMLJU 14.11.2014 15.11.2014 drugo prireditev 

LEPOTA BESEDE - SREČANJE ODRASLIH 
BELOKRANJSKIH LITERARNIH USTVARJALCEV 

29.11.2014   literatura prireditev 

LEPOTA BESEDE-REGIJSKI LITERARNI NATEČAJ 29.11.2014   literatura prireditev 

LEPOTA BESEDE - PUBLIKACIJA 29.11.2014   literatura založništvo 

KONCERT OB 10-LETNICI MEŠANEGA PEVSKEGA 
ZBORA DRUŠTVA UPOKOJENCEV ČRNOMELJ 

6.12.2014   vokalna glasba prireditev 

VEČER S PESMIJO IN BESEDO 13.12.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

GLASBENI VEČER OB VRHUNSKIH PENINAH 17.12.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 



PRIREDITEV OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI S 
KONCERTOM GODBE NA PIHALA ČRNOMELJ 

20.12.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

POJTE VSI ZBORI! - KONCERT 20.12.2014   vokalna glasba prireditev 



 


