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JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega  potenciala 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost, 
razvoj ustvarjalnih kapacitet in strokovnih standardov ter širjenje 

dostopnosti kulturnih programov. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Območna izpostava Kranj 
Vladimir Brlek 

Uvod 
Območna izpostava JSKD Kranj deluje na območju šestih občin:  
Šenčur,  
Cerklje na Gorenjskem,  
Preddvor,  
Jezersko,  
Naklo ter na območju  
Mestne občine Kranj.



 
V vseh šestih občinah je na površini 453 km2 skupaj cca 80.000 prebivalcev. Tu deluje več kot 90 kulturnih 
društev, v okviru katerih je cca 150 različnih skupin oziroma sekcij.  
 
Naša izpostava nudi strokovno, organizacijsko in administrativno-tehnično pomoč kulturnim društvom in 
njihovim sekcijam. Opravljamo kulturno posredniške in druge kulturno organizacijske naloge za lokalno skupnost 
ter vodimo izobraževalni Center kulturnih dejavnosti. 

Ocena stanja 
V letu 2015 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja 
kulture na najvišjem možnem nivoju glede na prostorske in finančne danosti. Društvom in posameznikom je 
nudila pomoč pri društveni dejavnosti.  
Prvo polletje je bilo programsko zapolnjeno z obsežnimi območnimi in regijskimi srečanji in revijami, ki jim 
dajemo največji poudarek. Največja skrb je bila posvečena izvedbi revij pevskih zborov, revij plesnih skupin, 
srečanju folklornih skupin ter srečanju lutkovnih skupin. Pri sami izvedbi smo pri nekaterih projektih sodelovali z 
lokalnimi društvi in osnovnimi šolami. Društvom smo nudili tudi strokovno pomoč pri pripravi tiskanega materiala 
in izvedbi njihovih prireditev. Dobro sodelovanje z društvi nam je v pomoč tudi pri zagotavljanju primernih 
prostorov za izvedbo najobsežnejših projektov, na katerih se vsako leto predstavlja tudi čez dvajset nastopajočih 
skupin, kar pomeni več kot štiristo nastopajočih posameznikov. V Kranju sicer še vedno nimamo mestne kulturne 
dvorane, ki bi omogočala zares primerno izvedbo velikih srečanj in revij, zato naše prireditve izvajamo predvsem 
v obmestnih kulturnih domovih, gledališču in osnovnih šolah. 
V drugem polletju smo izvajali predvsem projekte s področja literarne dejavnosti (srečanje s pisateljem) ter s 
področja izobraževanja mladih – razpis nove sezone delavnic Centra kulturnih dejavnosti in izvedba fotografske 
delavnice AKT. Veliko pozornosti smo posvečali tudi lokalnemu projektu Otroški stolp Pungert. 
Vsa naša letošnja srečanja in revije in so bile sicer deležne pozitivnih odmevov, tudi v medijih. Izdatno medijsko 
podporo so nam nudili Gorenjski glas ter Gorenjska televizija in Radio Kranj. 

Izvedba rednega programa 
Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh 
področjih delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih. 
V prvem polletju so bile izvedene območne revije odraslih, mladinskih in otroških pevskih zborov, srečanja 
odraslih, mladinskih in otroških folklornih skupin, otroških gledaliških skupin ter reviji mladinskih in otroških 
plesnih skupin. Izvedli smo tudi regijsko plesno revijo in regijsko lutkovno srečanje. 
V drugem polletju smo izvajali predvsem projekte s področja literarne dejavnosti – srečanje s pisateljem in s 
področja fotografske dejavnosti – izvedba fotografske delavnice AKT, pa tudi s področja izobraževanja mladih – 
razpis nove sezone delavnic Centra kulturnih dejavnosti. Veliko pozornosti pa smo posvečali tudi lokalnemu 
projektu Otroški stolp Pungert. 
 
Velika večina delujočih kulturnih društev in skupin s kranjskega območja se redno udeležuje naših območnih 
srečanj. Mnoge med njim (včasih celo polovica) so tudi napredovale na regijska srečanja, nekatere pa tudi na 
državno. Na plesnem področju so bile zelo uspešne plesne skupine KD Qulenium Kranj, PK Tinča Kranj in PD 
Netopir Kranj. Nekatere so bile izbrane za državni plesni reviji PIKA MIGA 2015 in ŽIVA 2015. 
Na folklornem področju je bila na državno srečanje uvrščena folklorna skupina AFS Ozara Kranj, Kranjski furmani 
AFS Ozara pa na državno srečanje pevcev ljudskih pesmi. 
Na vokalno-glasbenem področju pa so tudi letos izstopali pevski zbori APZ France Prešeren Kranj, KPZ Mysterium 
Kranj in KPZ Carmen manet Kranj, ŽePZ Andrej Vavken Cerklje, Gorenjski oktet, KPZ Davorina Jenka Cerklje na 
Gorenjskem, ŽePZ Dupljanke ter MePZ Musica Viva Kranj. Zelo dobri, tudi v državnem merilu, so otroški in 
mladinski pevski zbori. Med njimi izstopajo zbori OŠ Orehek Kranj in zbori OŠ Davorina Jenka Cerklje na 
Gorenjskem. 
Zelo dobri so bili tudi naši lutkarji, ki se skorajda vsako leto udeležijo Srečanja lutkovnih skupin Slovenije. 

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je uspešno sodelovala z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi kulturnimi akterji na območju izpostave 
sklada. 
Območna izpostava Kranj po pogodbi z MO Kranj izvaja dogovorjen lokalni kulturni program. Že tretje leto smo 
poleg vodenja Centra kulturnih dejavnosti Kranj, ki združuje izobraževanja in delavnice z likovnega in gledališkega 



področja, uspešno vodili tudi Otroški stolp Pungert, v katerem se skozi vse leto vsakodnevno (razen ob nedeljah 
in praznikih) odvijajo prireditve in delavnice za otroke do petnajstega leta starosti. 
Pogosto smo sodelovali tudi z Zavodom za turizem Kranj, pri izvedbi kulturnih programov v starem mestnem 
jedru Kranja (Prešernov semenj, Kranfest, Veseli december v Kranju, Pravljice v Kranju ...). 

Izvedba ali sodelovanje pri javni razpisih/pozivih za ljubiteljske kulturne dejavnosti  
Mestna občina Kranj in ostale občine iz našega območja same pripravljajo in izvajajo razpise s kulturnega 
področja. Je pa Mestna občina Kranj v letu 2008 v komisijo za vrednotenje kulturnih programov in projektov 
povabila tudi kranjskega občana nekoč zaposlenega na JSKD, Marka Studna. 

Izobraževanja 
Območna izpostava Kranj je izvajala izobraževanja samostojno, predvsem za mladino in otroke, v okviru Centra 
kulturnih dejavnosti Kranj (CKD). V zimsko pomladnem obdobju je v CKD potekalo šest delavnic in sicer: Otroška 
gledališka delavnica - mentor: Domi Vrezec; Risanje za otroke in Študijsko risanje – mentor: Robert Primc in 
Marija Perdih, Klasična in digitalna foto delavnica – mentor: Boštjan Gunčar ter Začetna in nadaljevalna delavnica 
krpank – mentorica: Meta Vovk Čalič. Obisk delavnic je bil dober, prav tako pa tudi odziv tečajnikov in njihovih 
staršev. V vseh delavnicah so poleg zglednega dela skozi vso sezono pripravili tudi zaključne produkcije, ki so bile 
izvedene na zaključni prireditvi CKD, in sicer gledališko predstavo ter tri likovne razstave. 
V jesenskem delu je prav tako potekalo šest izobraževalnih delavnic. Z gledališkega področja (Otroška gledališka 
delavnica) z likovnega področja (Risanje za otroke, Študijsko risanje, Klasična in digitalna foto delavnica, Začetna 
in Nadaljevalna delavnica krpank). 

Financiranje 
Območna izpostava ima sklenjeno pogodbo o financiranju lokalnega kulturnega programa z Mestno občino Kranj. 
Ostale občine občasno nudijo prostore za prireditve pod ugodnimi pogoji. 

Novi projekti 
V predlanskem letu je Območna izpostava Kranj v dogovoru z Mestno občino Kranj prevzela vodenje in 
koordinacijo dogodkov v prenovljenem Otroškem stolpu Pungert. 
Otroškemu stolpu Pungert Kranj je dodeljena vloga spodbujanja razvoja animacije otrok na področju kulture in 
njene kreativnosti. V njem se vse dni v tednu (razen nedelj in praznikov) odvijajo glasbene, likovne, lutkovne, 
literarne in več zvrstne prireditve ter izobraževanja/delavnice za predšolske in šolske otroke do dvanajstega leta 
starosti. 
Otroški stolp Pungert je predvsem namenjen otrokom. Stolp je hiša igre, kjer se sprosti otroška domišljija in 
ustvari svet otroških misli. Ustvarjamo prostor za navdihovanje in izobraževanje otrok ter posledično tudi njihovih 
spremljevalcev (starši, sorodniki, varuhi …). Spodbujamo razvoj in animacijo otrok na področju kulture in njene 
kreativnosti. 
Tradicionalno v stolpu gostujejo tudi druge nevladne organizacije s področja kulturnih dejavnosti predvsem na 
področju lutkarstva in pravljičarstva. 
V letu 2015 smo gostovali 2. Kamišibaj festival – gre za pripovedovanje zgodb v besedi in sliki. Kamišibaj je 
prevzeti način tradicionalnega japonskega pripovedovanja zgodb na malih prenosnih odrih. Posebej so izstopale 
tudi prireditve: Noč knjige, Muzejska noč, Kranjska noč v stolpu, Živ-Žav, Prešernovi dnevi in Prešerni december 
z Obiskom Stolpovega božičnega duhca ter Stolpove otroške zabave. 
Vzporedno z izvajanje rednega programa, smo letos za Otroški stolp Pungert (kot zvočna blagovna znamka) 
vzpostavili tudi vizualni del blagovne znamke, kot celostno grafično podobo stolpa z sloganom Svet otroških misli. 
Znak in slogan nam služita za vzpostavitev razpoznavnosti, kjer prenašamo stolpovo identiteto med javnost. Z 
izvedbo celostne grafične podobe in katalogom smo postavili osnovni sistem uporabe znaka in njegovih aplikacij. 
S tem smo vzpostavili pot razvoja Otroškega stolpa Pungert, kot samostojno blagovno znamko, ki se bo razvijala 
tudi v bodoče.  

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
Na območju naše izpostave med najbolj množične sodi ljubiteljska vokalna glasbena dejavnost. V njenem okviru 
deluje več kot štirideset različnih glasbenih skupin, od tega dvaindvajset pevskih zborov. Na območnih pevskih 
revijah so tudi letos pevski zbori prikazali visok nivo. Potrebno pa je omeniti, da se kot organizatorji območnih 
preglednih revij pevskih zborov v Kranju vsakoletno soočamo s problemom neustreznega prireditvenega 
prostora. Ne samo, da ni ustrezne akustične dvorane, tudi vsem kulturnim dvoranam oz. prizoriščem 
primanjkujejo ustrezni spremljevalni prostori, ki služijo za garderobo in upevanje. 



Na inštrumentalnem področju sta na našem območju glavna predstavnika Pihalni orkester MO Kranj in Pihalni 
orkester Šenčur, razvija pa se tudi Pihalni orkester Cerklje. 
Tudi na folklornem področju, na katerem je na našem območju aktivnih dvanajst folklornih društev, so vse 
skupine, ki so se predstavile na odraslem in otroško-mladinskem srečanju, prikazale svoje delo iz pretekle sezone 
na visokem nivoju. Izpostavimo lahko AFS Ozara Kranj, KD FS Iskraemeco Kranj, KD FS Sava Kranj, OFS Ajda 
Besnica in OFS Podkuca Naklo. Od folklornih skupin manjšinskih etničnih skupnosti izstopajo folklorne skupine 
KD Brdo Kranj. Na državno srečanje je bila uvrščena folklorna skupina AFS Ozara Kranj, Kranjski furmani AFS Ozara 
pa na državno srečanje pevcev ljudskih pesmi. 
 
Na plesnem področju zelo uspešno delujejo tri plesna društva KD Qulenium Kranj, PK Tinča Kranj ter PD Netopir 
Kranj, v okviru katerih deluje okoli štirideset plesnih skupin, ki so po kakovosti ena boljših tudi v republiškem in 
mednarodnem merilu. 
Na lutkovnem področju na našem območju izstopajo društva, ki delujejo pod okriljem Zveze ustvarjalnih društev 
Kranj. Še posebej izstopa KD Lutkovno gledališče TRI Kranj in KD Nebo Kranj, ki so tudi pogosti udeleženci 
državnega srečanja. 
V okviru gledališke dejavnosti pa na našem območju aktivno deluje osem gledaliških društev. Igralec Domi Vrezec 
- KD Figura Kranj, je bil prejemnik nagrade za najboljšo stransko moško vlogo na 18. festivalu gorenjskih 
komedijantov. Otroška gledališka skupina KUD Predoslje pa se je uvrstila na regijsko Kekčevo srečanje. V zadnjih 
letih opažamo porast otroške in mladinske gledališke produkcije. 
Na področju likovne in foto-video dejavnosti najvišjo kvaliteto gotovo še vedno predstavlja aktivnost Likovnega 
društva Kranj, ki šteje več kot trideset likovnikov – akademskih slikarjev in ljubiteljev. Poleg njih pa so zelo zavzeti 
tudi določeni ljubiteljski likovniki posamezniki. Na letošnjo regijsko tematsko razstavo so se tako uvrstili: Boštjan 
Kuhar, Dragica Kurillo, Ines Martinjak, Marija Štern, Pavel Rakovec in Ivo Oman. 
Na fotografskem področju pa je v ospredju Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj, ki je konstantno eno najboljših 
fotografskih društev v republiškem in mednarodnem merilu, uspešno je tudi novo Fotografsko društvo Fotorama. 
Poleg posameznikov pa je aktivna tudi Fotografska skupina Ime Kranj, ki nam nudi soorganizacijsko pomoč pri 
organizaciji regijskega fotografskega srečanja. Fotografi iz omenjenih društev so redni udeleženci regijskega 
fotografskega srečanja, pri svojem delu pa vedno dosegajo visok nivo. 
 
Na literarnem področju ima na našem območju sicer kar nekaj kulturnih društev literarno sekcijo, vendar pa po 
odzivnosti in delovanju izstopajo literarne sekcije Društva upokojencev Kranj, Kulturnega društva Sava Kranj ter 
Srbskega kulturnega društva Petar Kočić Kranj. Najaktivnejši pa so posamezniki. Na regijskem literarnem srečanju 
LITERATI SENIORJI 2015 sta nas s svojim literarnim delom zastopala barbara Ahačič in Iztok Alidič. Na regijski 
URŠKI 2015 so nas zastopali Simona Koder, Ines Likar, Tadeja Rožman, David Zalar in Blaž Žagar. 
Sicer smo v februarju na regijskem literarnem srečanju v Gostilni Stari Mayr v Kranju gostili igralko in šansonjerko 
Jerico Mrzel, v decembru pa v Prešernovem gledališču kranjskega ljubiteljskega pisatelja Tomaža Kukovico. 
Udeležba je na obeh srečanjih presegla pričakovanja. Srečanji sta v celoti uspeli, sledili so sami pozitivni odmevi. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 
Naše sodelovanje z osnovnimi šolami na našem območju je dobro. Zaradi prostorskih pogojev v sodelovanju z 
njimi organiziramo Območno revijo otroških in mladinskih pevskih zborov, na kateri se v velikem številu 
predstavijo predvsem šolski pevski zbori, občasno pa tudi Srečanje otroških in mladinskih folklornih skupin. Vse 
naše osnovne šole imajo dober odnos do kulture in umetnosti. Izstopata OŠ Orehek in še posebej OŠ Davorina 
Jenka Cerklje na Gorenjskem, ki je nosilka naziva »Najboljša kulturna šola leta 2012«, ter OŠ Naklo, ki je nosilka 
naziva »Kulturna šola 2014«. 
Z vrtci pa smo dobro sodelovali v okviru projekta Otroški stolp Pungert, v katerem izvajamo vrsto programov 
primernih za predšolske otroke, ki zajemajo raznovrstne kulturno umetniške ustvarjalne delavnice. To 
sodelovanje bomo gojili in razvijali tudi v bodoče. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
V letu 2015 je območna izpostava Kranj podelila: sedem srebrnih in dvanajst bronastih jubilejnih Maroltovih 
značk folklornicam in folklornikom KD Folklora Cerklje ob 10-letnici; sedem bronastih, pet srebrnih in štiri zlate 
jubilejne značke Mete Vidmar plesalkam in plesalcem KD Qulenium Kranj; sedem bronastih, štiri srebrne, šest 
zlatih in dve častni jubilejni Maroltovi znački folklornicam in folklornikom KD Sava Kranj, šest bronastih, šest 
srebrnih, deset zlatih in tri častne jubilejne Gallusove značke ob 10-letnici pevkam in pevcem KD Mysterium Kranj; 
dvanajst zlatih jubilejnih Gallusovih značk članicam in članom Pihalnega orkestra MO Kranj, ter eno bronasto in 
deset zlatih jubilejnih Maroltovih značk Trbojskim ljudskim pevkam KPD Simon Jenko Trboje. 



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

II. NADALJEVALNI TEČAJ KRPANK CENTRA KULTURNIH 
DEJAVNOSTI KRANJ 

2.1.2015   likovna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

ŠTUDIJSKO RISANJE CENTER KULTURNIH DEJAVNOSTI 2.1.2015   likovna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

OTROŠKA GLEDALIŠKA DELAVNICA CENTER KULTURNIH 
DEJAVNOSTI KRANJ 

2.1.2015 31.5.2015 gledališče in 
lutke 

izobraževanj
e 

ZAČETNA DELAVNICA KRPANK CENTER KULTURNIH 
DEJAVNOSTI KRANJ 

2.1.2015 31.5.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

I. NADALJEVALNI TEČAJ KRPANK CENTER KULTURNIH 
DEJAVNOSTI KRANJ 

2.1.2015   likovna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

RISANJE ZA OTROKE CENTER KULTURNIH DEJAVNOSTI 2.1.2015 31.5.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

PRIREDITVE ZA OTROKE - OTROŠKI STOLP PUNGERT  5.1.2015 31.1.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PRAVLJIČNA DELAVNICA 10.1.2015 10.1.2015 večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

ZAČETNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

10.1.2015 19.4.2015 folklora izobraževanj
e 

PRAVLJIČNA DELAVNICA 17.1.2015 17.1.2015 večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

PRAVLJIČNA DELAVNICA 24.1.2015 24.1.2015 večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

REGIJSKO LITERARNO SREČANJE 27.1.2015   literatura prireditev 

PRAVLJIČNA DELAVNICA 31.1.2015 31.1.2015 večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

PRIREDITVE ZA OTROKE - OTROŠKI STOLP PUNGERT  2.2.2015 28.2.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PRAVLJIČNA DELAVNICA 7.2.2015 7.2.2015 večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

PRAVLJIČNA DELAVNICA 14.2.2015 14.2.2015 večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

SEMINAR NA TEMO OBLAČILNE DEDIŠČINE 20.2.2015 22.2.2015 folklora izobraževanj
e 

PRAVLJIČNA DELAVNICA 21.2.2015 21.2.2015 večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

PRAVLJIČNA DELAVNICA 28.2.2015 28.2.2015 večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

PRIREDITVE ZA OTROKE - OTROŠKI STOLP PUNGERT  2.3.2015 30.3.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH 
SKUPIN: LJUDSKI PLESI GORENJSKE, I. DEL 

6.3.2015 8.3.2015 folklora izobraževanj
e 

PRAVLJIČNA DELAVNICA 7.3.2015 7.3.2015 drugo izobraževanj
e 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 8.3.2015   folklora prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PLESNIH 
SKUPIN 

13.3.2015   ples prireditev 

PRAVLJIČNA DELAVNICA 14.3.2015 14.3.2015 večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

IZVEDBA OTROŠKE GLEDALIŠKE PREDSTAVE DIVJE 
LABODKE 

14.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

PRAVLJIČNA DELAVNICA 21.3.2015 21.3.2015 večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

IZVEDBA OTROŠKE GLEDALIŠKE PREDSTAVE DIVJE 
LABODKE 

21.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 26.3.2015   folklora prireditev 

PRAVLJIČNA DELAVNICA 28.3.2015 28.3.2015 večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanj
e 



REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN TUJIH 
NARODOV IN ETNIČNIH SKUPNOSTI 

28.3.2015   folklora prireditev 

PRIREDITVE ZA OTROKE - OTROŠKI STOLP PUNGERT  1.4.2015 30.4.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - KEKČEVO 
SREČANJE 

1.4.2015 2.4.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

PRAVLJIČNA DELAVNICA 4.4.2015 4.4.2015 večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

PRAVLJIČNA DELAVNICA 11.4.2015 11.4.2015 večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

IZVEDBA OTROŠKE GLEDALIŠKE PREDSTAVE DIVJE 
LABODKE 

11.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

OPUS 1 - PLESNA MINIATURA 2015 11.4.2015 12.4.2015 ples prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN SAŠE KUMPA 11.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
VIZIJE 

14.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

WALDORFSKE DELAVNICE V OTROŠKEM STOLPU 
PUNGERT 

15.4.2015   drugo izobraževanj
e 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 17.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

PRAVLJIČNA DELAVNICA 18.4.2015 18.4.2015 večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

IZVEDBA OTROŠKE GLEDALIŠKE PREDSTAVE DIVJE 
LABODKE 

18.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

PODELITEV MAROLTOVIH ZNAČK OB 10-LETNICI KD 
FOLKLORA CERKLJE 

18.4.2015   folklora prireditev 

PRAVLJIČNA DELAVNICA 25.4.2015 25.4.2015 večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

REGIJSKA LITERARNA REVIJA SEJALEC 30.4.2015   literatura prireditev 

PRIREDITVE ZA OTROKE - OTROŠKI STOLP PUNGERT  4.5.2015 30.5.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 7.5.2015   literatura prireditev 

XII. FESTIVAL ŤFOS PREDOSLJE 2015Ť - OTROŠKI 
FOLKLORNI FESTIVAL 

8.5.2015 9.5.2015 folklora prireditev 

33. REPUBLIŠKA REVIJA OBRTNIŠKIH PEVSKIH ZBOROV 
SLOVENIJE 

9.5.2015   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 9.5.2015   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 9.5.2015   folklora prireditev 

REGIJSKA REVIJA OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN NAMIG 
2015 

9.5.2015   ples prireditev 

REGIJSKA REVIJA MLADINSKIH PLESNIH SKUPIN NAMIG 
2015 

9.5.2015   ples prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 2015 V OTROŠKEM 
STOLPU PUNGERT 

15.5.2015   drugo izobraževanj
e 

FESTIVAL VIZIJE 2015 15.5.2015 17.5.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

REGISKA PRIREDITEV KULTURA SE NA OGLED POSTAVI 
V TEDNU LJUBITELJSKE KULTURE 

16.5.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

SLAVNOSTNO ODPRTJE TLK V KRANJU - SREČANJE 
KULTURNIH USTVARJALCEV  

18.5.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

WALDORFSKE DELAVNICE V OTROŠKEM STOLPU 
PUNGERT 

20.5.2015   drugo izobraževanj
e 

PRIREDITVE ZA OTROKE - OTROŠKI STOLP PUNGERT  1.6.2015 30.6.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV GLEDALIŠKE DELAVNICE 
CENTRA KULTURNIH DEJAVNOSTI KRANJ 

3.6.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

SREČANJE LITERATOV - SENIORJI 4.6.2015   literatura prireditev 



PODELITEV JUBILEJNIH ZNAČK METE VIDMAR 
PLESALKAM IN PLESALCEM KD QULENIUM KRANJ 

5.6.2015   ples prireditev 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV LIKOVNIH DELAVNIC CENTRA 
KULTURNIH DEJAVNOSTI KRANJ 

5.6.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH MAROLTOVIH ZNAČK 
FOLKLORNI SKUPINI SAVA KRANJ 

6.6.2015   folklora prireditev 

REGIJSKO PREDAVANJE NA TEMO KVADRAT IN KROG, 
KROGLA IN KOCKA 

8.6.2015   likovna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV TEČAJEV KRPANK CENTRA 
KULTURNIH DEJAVNOSTI KRANJ 

19.6.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

18. FESTIVAL GORENJSKIH KOMEDIJANTOV, REGIJSKO 
LINHARTOVO SREČANJE 

19.6.2015 21.6.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

PRAVLJICE SREČNEGA STOLPA 20.6.2015 20.6.2015 drugo izobraževanj
e 

POZDRAV POLETJU 20.6.2015 20.6.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

46. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV - ŠENTVID 
PRI STIČNI 

21.6.2015   vokalna glasba prireditev 

PRAVLJICE SREČNEGA STOLPA 27.6.2015 27.6.2015 drugo izobraževanj
e 

POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE: REŽIJA GLEDALIŠKE 
PREDSTAVE (NADALJEVALNA DELAVNICA) 

29.6.2015 4.7.2015 gledališče in 
lutke 

izobraževanj
e 

PRIREDITVE ZA OTROKE - OTROŠKI STOLP PUNGERT  1.7.2015 31.7.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PRAVLJICE SREČNEGA STOLPA 4.7.2015 4.7.2015 drugo prireditev 

LE PLESAT ME PELJI 2015, DRŽAVNO SREČANJE 
ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 

26.7.2015   folklora prireditev 

PRIREDITVE ZA OTROKE - OTROŠKI STOLP PUNGERT  1.8.2015 31.8.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE PIHALNIH 
ORKESTROV/KORAKANJE 

30.8.2015   instrumentaln
a glasba 

prireditev 

PRIREDITVE ZA OTROKE - OTROŠKI STOLP PUNGERT  1.9.2015 30.9.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

MALA GROHARJEVA KOLONIJA 2015 25.9.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV I. DEL 25.9.2015   folklora prireditev 

SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV II. DEL 27.9.2015   folklora prireditev 

NADALJEVALNA DELAVNICA KRPANK I. CENTER 
KULTURNIH DEJAVNOSTI KRANJ 

1.10.2015 24.12.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

ŠTUDIJSKO RISANJE CENTER KULTURNIH DEJAVNOSTI 1.10.2015 24.12.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

ZAČETNA DELAVNICA KRPANK CENTER KULTURNIH 
DEJAVNOSTI KRANJ 

1.10.2015   likovna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

RISANJE ZA OTROKE CENTER KULTURNIH DEJAVNOSTI 1.10.2015 24.12.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

PRIREDITVE ZA OTROKE - OTROŠKI STOLP PUNGERT  1.10.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

ŤKRANJSKE ČEBELICEŤ - NADALJEVALNA GLEDALIŠKA 
DELAVNICA ZA OSNOVNOŠOLCE CENTRA KULTURNIH 
DEJAVNOSTI 

2.10.2015 21.12.2015 gledališče in 
lutke 

izobraževanj
e 

DELAVNICA KLASIČNE IN DIGITALNE FOTOGRAFIJE 6.10.2015 27.10.2015 film in video izobraževanj
e 

2. KAMIŠIFEST KRANJ 7.10.2015 9.10.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

FESTIVAL OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN PIKA MIGA 2015 10.10.2015 11.10.2015 ples prireditev 

DELAVNICA: MUZICIRANJE Z JANEZOM DOVČEM 17.10.2015   folklora izobraževanj
e 

DELAVNICA: FOLKLORNE SKUPINE IN ODNOSI Z 
JAVNOSTMI 

17.10.2015   folklora izobraževanj
e 



DELAVNICA GRLENEGA PETJA 17.10.2015   folklora izobraževanj
e 

DELAVNICA: ODRSKO POUSTVARJANJE PLESA  17.10.2015   folklora izobraževanj
e 

SEMINAR ZA ŠENTVIŠKI PEVSKI TABOR 17.10.2015   vokalna glasba izobraževanj
e 

PRIREDITVE ZA OTROKE - OTROŠKI STOLP PUNGERT  2.11.2015 30.11.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

OTROŠKA KAMIŠIBAJ PRAVLJICA IN USTVARJALNA 
DELAVNICA 

2.11.2015   drugo prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 14.11.2015   vokalna glasba prireditev 

FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH ŽIVA 2015 18.11.2015 20.11.2015 ples prireditev 

POSEBNI DOGODEK OB IZDAJI PESMARICE EVROPSKE 
BOŽIČNE IN KOLEDNIŠKE LJUDSKE PESMI JANEZA 
MOČNIKA. 

21.11.2015   vokalna glasba prireditev 

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

21.11.2015   folklora prireditev 

37. REGIJSKO SREČANJE FOTOGRAFSKIH SKUPIN IN 
POSAMEZNIKOV UJETI POGLEDI 

27.11.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

PRIREDITVE ZA OTROKE - OTROŠKI STOLP PUNGERT  1.12.2015 28.12.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKA TEMATSKA RAZSTAVA IZBRANIH LIKOVNIH 
DEL S PODROČJA GORENJSKE - KVADRAT IN KROG, 
KOCKA IN KROGLA 

4.12.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

OBISK STOLPOVEGA BOŽIČNEGA DUHCA 14.12.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

FOTOGRAFSKA DELAVNICA KLASIČNI AKT 15.12.2015   film in video izobraževanj
e 



 


