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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 

Območna izpostava Črnomelj pokriva občini Črnomelj in Semič, skupaj področje zajema 486 km2, kjer živi preko 
18.500 prebivalcev. Občina Črnomelj je po površini peta največja slovenska občina in z reko Kolpo meji na Hrvaško. 
Na območju izpostave deluje 38 kulturnih društev oziroma preko 70 skupin (tudi v okviru upokojenskih društev, 
župnij, invalidskih društev), poleg teh pa še številne kulturne skupine (krožki, dejavnosti) v šolah (6 osnovnih šol 
in 1 srednja) in v glasbeni šoli. 

Območna izpostava je v obeh občinah uveljavljena kot osrednja kulturna inštitucija in pomemben soustvarjalec 
kulturne identitete okolja. Skupaj s kulturnimi društvi, lokalnimi skupnostmi in ustanovami ter številnimi drugimi 
društvi in posamezniki soustvarjamo uspešno kulturno dogajanje v obeh občinah oz. v celotni Beli krajini.  

Ocena stanja 

V letu 2016 je izpostava izvedla večino načrtovanih projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge 
programe s področja kulture. 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. Lahko zatrdimo, da je naša dejavnost ostala količinsko na enaki ravni kot preteklo leto, 
kakovostno pa poskušamo vsako leto napredovati, vsaj pri določenih projektih. 

Izpostava izvaja občinske prireditve ob pomembnejših praznikih, pri čemer sodelujemo s šolami, društvi in 
posamezniki, ob tem pa še nekaj manjših občinskih dogodkov oz. odprtij razstav. V program poleg domačih 
kulturnih ustvarjalcev redno vključujemo tudi goste iz širšega slovenskega prostora, saj verjamemo, da tudi s tem 
bogatimo in razvijamo ljubiteljsko kulturo našega območja. 

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 tekmovanjih, ob gostovanjih in drugo. 

Izvedli smo prvi del regijskega seminarja Vokalna tehnika 1 pod mentorstvom Martine Burger, ki je bil zelo dobro 
obiskan. Za Godbo na pihala Črnomelj, ki je praznovala 150-letnico delovanja, smo organizirali delavnice korakanja 
pod vodstvom Ivana Medveda, kar so več kot odlično uporabili na slavnostnem koncertu (poseben program 
»godba v gibanju«). Skupaj s Knjižnico Črnomelj sodelujemo pri festivalu Kamišibaj, ki je na gledališkem področju 
vse bolj uveljavljena smer. To sodelovanje bomo v naslednjih letih še utrdili in nadgradili. Redno izdajamo literarno 
publikacijo Lepota besede (z najboljšimi prispevki udeležencev literarnega natečaja) – letos smo zaradi velikega 
števila prijav prvič omejili število prispevkov, kar bo v nadaljevanju še povečalo kakovost izdane knjižice. 

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. Z lastno promocijo po elektronski pošti poskušamo dodatno obveščati prebivalce Bele krajine 
in širše o naši ustvarjalnosti.  

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.  

Delo naše izpostave je v domačem okolju prepoznano, prepoznavno in cenjeno, kar se med drugim kaže tudi v 
številnih soorganizacijah dogodkov tudi z društvi in inštitucijami z vseh področij (ne zgolj kulture), pa tudi v 
dejstvu, da smo povabljeni v posvetovalno telo za kulturo, ki ga je v letu 2016 oblikovala Občina Črnomelj.  

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 2016 smo izvedli šest območnih srečanj s področij folklore (otroške in odrasle skupine), gledališča (odrasle 
in otroške skupine) in vokalne glasbe (otroški in odrasli pevski zbori) ter tri srečanja v koprodukciji z Območno 
izpostavo Metlika (srečanje lutkovnih skupin, srečanje mladinskih pevskih zborov, srečanje pevcev ljudskih pesmi 
in godcev ljudskih viž) – skupaj 9 srečanj.  

V okviru rednega območnega programa smo izvedli tudi tradicionalen koncert ob mednarodnem dnevu zborovske 
glasbe. 

Vključili smo se v praznovanje Tedna ljubiteljske kulture in pripravili zborovsko-tamburaško prireditev v Semiču, 



pevsko delavnico v Črnomlju in odmevno prireditev ob 150-letnici delovanja Godbe na pihala Črnomelj.  

Izvedli smo tudi štiri regijske dogodke: 

 regijsko srečanje tamburaških skupin, 

 regijski seminar Vokalna tehnika 1 (prvi del), 

 literarno delavnico z literarnim večerom v okviru natečaja Lepota besede in 

 regijsko srečanje literarnih ustvarjalcev Bele krajine, Dolenjske in Posavja v sklopu projekta Lepota 
besede. Izdali smo tudi publikacijo Lepota besede 11. 

Regijskih srečanj so se udeležile naslednje skupine in posamezniki naše izpostave:  

 regijsko srečanje tamburaških skupin in orkestrov (Semič): Mlajša tamburaška skupina KUD Oton 
Župančič Vinica, Viniški tamburaši, Tamburaški orkester Glasbene šole Črnomelj;  

 regijski literarni natečaj Lepota besede (Črnomelj): Andrejka Kavčič Romana, Kapele Jožica, Malnarič 
Sonja, Schweiger Nastasja, Simonič Silva, Štraus Albina Sonja, Štrucl Vladimira;  

 regijsko srečanje otroških folklornih skupin (Šentjernej): Otroška folklorna skupina Dragatuš, Otroška 
folklorna skupina OŠ Mirana Jarca Črnomelj; 

 regijsko srečanje lutkovnih skupin (Trebnje): Lutkovna skupina OŠ Loka Črnomelj; 

 regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž (Šentjanž): Tamburaši KUD Božo Račič 
Adlešiči; 

 regijsko srečanje odraslih folklornih skupin (Krško): Folklorna skupina Dragatuš, KUD Oton Župančič 
Vinica; 

 regijsko srečanje literatov seniorjev: Jožica Kapele, Lojzka Puhek. 

Državnih srečanj oz. tekmovanj so se udeležili: 

 državno tekmovanje tamburaških skupin in orkestrov: Tamburaški orkester Dobreč,  

 državno srečanje otroških folklornih skupin: Otroška folklorna skupina OŠ Mirana Jarca Črnomelj, 

 državno srečanje lutkovnih skupin: Lutkovna skupina OŠ Loka Črnomelj. 

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 štiri prireditve ob občinskem oz. državnih praznikih (kulturni dan, dan upora proti 
okupatorju, dan državnosti – za vse tri belokranjske občine, dan spomina na mrtve), več manjših odprtij razstav 
in predstavitev. Z Občino Semič smo uspešno sodelovali pri tradicionalnih Krakarjevih dnevih in pri Semiški ohceti. 

Za številna društva pišemo scenarije in izvajamo moderiranje/povezovanje dogodkov, v soorganizaciji z Društvom 
vinogradnikov smo izvedli literarno-glasbeni večer ob razglasitvi županjinega vina, sodelovali 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 ter Knjižnico Črnomelj pa v sklopu prireditev ob dnevu turizma 2015, 
ob kulturnem prazniku, ob jurjevem in v prazničnem decembru – pri večji kulturno-zabavni prireditvi za Ta veseli 
dan kulture. 

S Knjižnico Črnomelj in društvom Zlata skledica smo sodelovali pri drugem seminarju in 2. Festivalu Kamišibaj 
gledališča v Beli krajini.  

Izpostava upravlja s cerkvijo sv. Duha v Črnomlju, v kateri smo izvedli 4 razstave (Razstava Mestne umetniške 
zbirke Črnomelj, Razstava Tkalke v času jurjevanja (4 sodobne umetnice so razstavile moderne tkalske izdelke), 



likovna razstava Jožefa Muhoviča, razstava mladih likovnih talentov – v sodelovanju s Knjižnico Črnomelj) in 5 
koncertov ter 2 literarna večera. V času 25. 6.–1. 7. 2016 je v cerkvi potekal večerni (koncertni del) 2. Poletne šole 
kitare, ki jo soorganiziramo s kitaristom Aljošo Vrščajem in Glasbeno šolo Črnomelj. 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. 

Izobraževanja 

Izpostava je v letu 2016 organizirala in izvedla 4 delavnice oz. seminarje (delavnice korakanja za črnomaljsko 
godbo, seminar za Kamišibaj gledališče, literarna delavnica za udeležence natečaja Lepota besede, zborovodski 
seminar Vokalna tehnika 1). Sodelovali smo pri izobraževanjih društev. ZKD v naših dveh občinah ne deluje. 

Financiranje 

Izpostava se financira z donacijami centrale in 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 v Črnomlju, osrednje občinske prireditve, rudnik Kanižarica, organizacija izrednih 
prireditev …). Sponzorskih sredstev v zadnjih letih skoraj ni.  

Novi projekti 

Vključujemo se v sklope turistično-kulturnih dogodkov, ki jih več soorganizatorjev prireja ob slovenskem 
kulturnem prazniku, v sklopu Župančičevih dni, dneva turizma, ob prazniku Krajevne skupnosti Črnomelj, v sklopu 
jurjevanja, martinovanja, od letos naprej pa tudi v projektu Oživljanja mestnih jeder, ki predvideva tri velike 
prireditve na občinski ravni – spomladi »Razvajaj se v mestu«, septembra »Igraj se v mestu« in decembra »Zabavaj 
se v mestu«. Letos smo aktivno sodelovali pri prireditvi Zabavaj se v mestu, za naprej pa smo povabljeni k 
soustvarjanju vseh treh prireditev na prostem. Večji poudarek je bil tudi na dogodku Ta veseli dan kulture, ki smo 
ga izvedli kot veliko kulturno-zabavno prireditev kot uvod v decembrske prireditve.  

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

V izpostavi deluje 30 različnih vokalnih skupin, od tega 3 moški zbori, 2 ženska zbora, 6 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 tri do štiri 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 precej literatov posameznikov, uspešno 
deluje fotoklub in nekaj instrumentalnih skupin (bodisi z alternativno glasbo bodisi igrajo pop-rock-jazz glasbo). 
Konec leta je začel delovati Big band Črnomelj, trenutno še brez društvenega statusa. 

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 Judita Ilenič) in Otroški ter 
Mladinski pevski zbor OŠ Mirana Jarca Črnomelj (mentorici Monika Prijanovič, Judita Ilenič); 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: Lutkovna skupina OŠ Loka Črnomelj 
(mentorica Renata Grguraš).  

Med odraslimi skupinami so zelo uspešni Mlajši mešani pevski zbor Župnije Semič (Gašper Banovec, Helena 
Konda), 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). 

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, počasi se v naše projekte vključujejo tudi vrtci (lutke, otroška folklora). 

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 ter vodenje programa. 

V letu 2016 smo značke podelili ob naslednjih jubilejih oz. priložnostih: 

 praznični koncert KUD Dobreč – Gallusove značke 

 10-letnica delovanja vokalne skupine Klobukarji (Društvo vinogradnikov Semič) – Gallusove značke 

 10-letnica delovanja literarne sekcije Iskrice (KUD Jože Mihelčič Semič) – splošne značke 

 20-letnica delovanja KUD Artoteka Bela krajina – splošne značke 

 150-letnica delovanja Godbe na pihala Črnomelj – Gallusove značke 

Izvedeni dogodki 

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

ZBOROVODSKA ŠOLA - VOKALNA TEHNIKA 1 - 1. DEL 30.1.2016 31.3.2017 vokalna glasba izobraževanje 

FESTIVAL TANTADRUJ 1.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

HOJTE Z NAMI V KOLO - OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB 
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

4.2.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

KULTURNI POPOLDAN V STAREM MESTNEM JEDRU ČRNOMLJA 8.2.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

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

REGIJSKA ZBOROVODSKA ŠOLA OSNOVE VOKALNE TEHNIKE ZA 
ZBOROVODJE IN KOREPETITORJE I. 

27.2.2016 19.3.2016 vokalna glasba izobraževanje 

OD KOD SI, KRUHEK (GLEDALIŠKA PREDSTAVA) 10.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

KONCERT OB 10-LETNICI DELOVANJA SEMIŠKIH KLOBUKARJEV 12.3.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE TAMBURAŠKIH SKUPIN IN ORKESTROV  13.3.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

RDEČA KAPICA, LUTKOVNA PREDSTAVA 15.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 16.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

2. FESTIVAL KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA V BELI KRAJINI 17.3.2016 18.3.2016 gledališče in lutke prireditev 

GODBA V GIBANJU, SEMINAR 20.3.2016   inštrumentalna glasba izobraževanje 

2. FESTIVAL KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA 26.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 30.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

ZAPOJMO PESEM, OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH PEVSKIH 
ZBOROV BELE KRAJINE 

31.3.2016   vokalna glasba prireditev 

MLADOST JE PESEM, OBMOČNO SREČANJE MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

7.4.2016   vokalna glasba prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE MESTNE UMETNIŠKE ZBIRKE ČRNOMELJ 8.4.2016   likovna dejavnost prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 9.4.2016   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 12.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

ZAPOJ Z MENOJ, OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV  16.4.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 19.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

IGRAJ KOLCE, OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 20.4.2016   folklora prireditev 

JURJEVO - PRAZNIK POMLADI 23.4.2016   folklora prireditev 

VEČER OPERNE GLASBE S TAMBURAŠKIM ORKESTROM DOBREČ IN 
GOSTI 

23.4.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

OSREDNJA PRIREDITEV OBČINE ČRNOMELJ OB DNEVU UPORA PROTI 
OKUPATORJU 

25.4.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 



REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 10.5.2016   folklora prireditev 

MLADI Z MLADIMI, KONCERT OTROŠKEGA PZ OŠ BELOKRANJSKEGA 
ODREDA SEMIČ IN TAMBURAŠKE SKUPINE CARMEN CORD  

13.5.2016   vokalna glasba prireditev 

ZGODBA ČRNOMELJ 150 LET, JUBILEJNI KONCERT 14.5.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

ZAPOJMO V VEČ JEZIKIH, PEVSKA DELAVNICA 17.5.2016   vokalna glasba izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 20.5.2016   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE HARMONIKARJEV FRAJTONARJEV  22.5.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

ARGENTINA V ČRNOMLJU, FOLKLORNI VEČER S FS MLADIKA IZ 
ARGENTINE 

23.5.2016   folklora prireditev 

RINGARAJA 2016 28.5.2016   folklora prireditev 

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN SLOVENIJE 7.6.2016   gledališče in lutke prireditev 

17. MALI LIKOVNI TABOR Z RAZSTAVO 14.6.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

TKALKE, ODPRTJE RAZSTAVE V CERKVI SV. DUHA ČRNOMELJ 22.6.2016   likovna dejavnost prireditev 

DRUGA POLETNA ŠOLA KITARE 25.6.2016 1.7.2016 inštrumentalna glasba izobraževanje 

OSREDNJA BELOKRANJSKA PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI 
2016 

25.6.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

OTVORITVENI KONCERT POLETNE ŠOLE KITARE 2016, SLOVENSKI 
KITARSKI KVARTET 

25.6.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

KONCERT - NAJBOLJŠI KITARSKI DUET JERKO NOVAK IN ŽARKO 
IGNJATOVIĆ 

26.6.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

KONCERT ČEMBALA IN BAROČNE KITARE 27.6.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

KONCERT MLADIH TALENTOV NA KITARI 29.6.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

KONCERT UDELEŽENCEV POLETNE ŠOLE KITARE - SOLISTI 30.6.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

KAKŠEN DOPUST! JAVNA PRODUKCIJA POLETNE GLEDALIŠKE ŠOLE 
2016 

13.8.2016   gledališče in lutke prireditev 

PIKA NOGAVIČKA IN GUSAR VAL; PREDSTAVA ZA OTROKE 19.8.2016   gledališče in lutke prireditev 

PROSLAVA OB PRAZNIKU KRAJEVNE SKUPNOSTI ČRNOMELJ 19.8.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

SLIKE IN SKULPTURE JOŽEFA MUHOVIČA  25.8.2016   likovna dejavnost prireditev 

ROŽNA POLJA, RAZSTAVA VITE IVIČIČ 26.8.2016   likovna dejavnost prireditev 

LEPOTA BESEDE, LITERARNI VEČER 7.9.2016   literatura prireditev 

ZELENA OKNA ČRNOMLJA 27.9.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

REGIJSKO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH 
VIŽ 

7.10.2016   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 13.10.2016   literatura prireditev 

UMETNOST PRIPOVEDOVANJA PRAVLJIC 14.10.2016 15.10.2016 literatura izobraževanje 

PODAJMO SI ROKO UPANJA, DOBRODELNI KONCERT 28.10.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE 31.10.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

SPOMINSKA SVEČANOST OB OBLETNICI SMRTI FRANCA ROZMANA 
STANETA 

7.11.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

LEPOTA BESEDE, ZAKLJUČNA PRIREDITEV 25.11.2016   literatura prireditev 

KONCERT OB 15-LETNICI DELOVANJA OKTETA KONDA 26.11.2016   vokalna glasba prireditev 

SENIORJI V DRUŠTVU, PREGLEDNA RAZSTAVA KUD ARTOTEKA 1.12.2016   likovna dejavnost prireditev 

TA VESELI DAN KULTURE; ZABAVAJ SE V MESTU 3.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

POJTE VSI ZBORI! KONCERT OB SVETOVNEM DNEVU ZBOROVSKEGA 
PETKA 

3.12.2016   vokalna glasba prireditev 

10. OBLETNICA DELOVANJA LITERARNE SEKCIJE ISKRICE  10.12.2016   literatura prireditev 

NI VSE STARO ZA ŠARO 10.12.2016   folklora prireditev 

OH, TEATER (MONOKOMEDIJA) 14.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

PRAZNIČNI KONCERT GODBE NA PIHALA ČRNOMELJ 17.12.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

 


