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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. 
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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 120 kulturnih društev, v okviru 
katerih je cca 150 različnih skupin oziroma sekcij.  

Ocena stanja 
V splošnem lahko ugotovimo, da se v letu 2017 kontinuirano nadaljuje kvaliteta dela kulturno umetniških skupin na našem 
območju. Porast števila skupin opažamo na področju otroške folklorne dejavnosti ter na področju otroških in mladinskih 
pevskih zborov, rahel upad števila skupin pa na področju plesne in lutkovne dejavnosti. 
V letu 2017 je izpostava izvedla pregledna srečanja in revije na vseh področjih delovanja društev ter izobraževanja po 
posameznih področjih. Vsi projekti s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in drugi programi s področja kulture so bili 
izvedeni na najvišjem možnem nivoju glede na prostorske in finančne danosti. Poleg tega je opravljala kulturno posredniške 
in druge kulturno organizacijske naloge za lokalno skupnost ter vodila izobraževalni Center kulturnih dejavnosti, Otroški 
stolp Pungert in Galerijo Bala. 
Hkrati smo društvom nudili različno strokovno pomoč pri pripravi izvedbe njihovih prireditev in pri pripravi tiskovin. Dobro 
sodelovanje z društvi, z Zvezo kulturnih društev Kranj, Zvezo ustvarjalnih društev Kranj, z OŠ Davorina Jenka Cerklje na 
Gorenjskem, Kulturnim Hramom Ignacija Borštnika Cerklje na Gorenjskem in s Prešernovim gledališčem nam je v pomoč 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. 
Vsa naša letošnja srečanja in revije in so bile deležne pozitivnih odmevov, tudi v medijih. Izdatno medijsko podporo so nam 
nudili Gorenjski glas ter Gorenjska televizija, Radio Sora in Radio Kranj. 

Izvedba rednega programa 
V letu 2017 je naš program obsegal tradicionalna območna in regijska srečanja in revije, ki jim dajemo velik poudarek. Leto 
smo začeli z izvedbo območnega srečanja otroških gledaliških skupin. Sledile so območne revije pevskih zborov, območne 
in regijske revije plesnih skupin, območni srečanji odraslih in otroških folklornih skupin ter regijsko srečanje lutkovnih 
skupin. Pri sami izvedbi smo pri nekaterih projektih sodelovali z lokalnimi društvi, zvezami in osnovnimi šolami. Aktivno smo 
sodelovali pri izvedbi mednarodnega Otroškega folklornega festivala FOS 2017. V sodelovanju z Zvezo kulturnih društev 
Kranj smo pripravili odprtje TLK z likovno promenado in koordinirali prireditve v Tednu ljubiteljske kulture 2017. 
V drugem polletju smo v novembru na literarnem področju izvedli literarni večer na katerem je Marko Repnik predstavil 
svojo pesniško zbirko Iluzija. 8. oktobra smo prvič izvedli Območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž. V 
drugem polletju smo izvajali tudi projekte s področja izobraževanja mladih – razpis nove sezone delavnic Centra kulturnih 
dejavnosti. Veliko vsakodnevne pozornosti smo posvečali tudi lokalnemu projektu Otroški stolp Pungert in na novo odprti 
Galeriji Bala. 

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je uspešno sodelovala z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi kulturnimi akterji na območju izpostave sklada. 
Po pogodbi z MO Kranj smo izvajali dogovorjen lokalni kulturni program. Poleg vodenja Centra kulturnih dejavnosti Kranj, 
ki združuje izobraževanja in delavnice z likovnega in gledališkega področja, smo uspešno vodili tudi Galerijo Bala in Otroški 
stolp Pungert.  
Otroški stolp Pungert Kranj ima vlogo spodbujanja razvoja animacije otrok na področju kulture in umetniške kreativnosti. V 
njem se vse dni v tednu (razen nedelj in praznikov) odvijajo glasbene, likovne, lutkovne, literarne, arhitekturne, maketarske 
in več zvrstne prireditve ter izobraževanja / delavnice za predšolske in šolske otroke do dvanajstega leta starosti. V stolpu 
gostujejo tudi druge nevladne organizacije s področja kulturnih dejavnosti, predvsem s področja glasbe, lutkarstva, 
arhitekture, izdelovanja maket in pripovedovanja pravljic. V letu 2017 so poleg ustaljenega programa posebej izstopale tudi 
prireditve: Prešernov smenj , Pust-pust-krivih ust, Mavrični direndaj, Pravljični maraton, Kranjska noč v stolpu, Živ-Žav, 4. 
Kamišibaj festival, Praznik luči - Martinovaje za otroke, Praznični december... Skozi celo leto smo imeli tematske delavnice 
ob tematskih dnevih (Dan Zemlje, Noč Knjige, Muzejska noč...) in v Tednu ljubiteljske kulture. Tudi v letu 2017 smo v stolpu 



organizirali razstave del, ki jih ustvarjajo otroci stolpa, poleg gostujoče razstave, kot je bila razstava fotografij Foto Jazz Kamp 
Kranj 2017.  
V letu 2017, smo v sodelovanju z Gorenjskim muzejem Kranj in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Kranj 
postavili stalno razstavo z naslovom Utrdbe mesta Kranj skozi zgodovino in Stolp Pungert. Razstava je osnova za delavnice 
izobraževalne narave, ki smo jih organizirali za naročene skupine, predvsem osnovne šole. Ostali naključni ob iskovalci, 
posamezniki, turisti so si razstavo ogledali oz. so imeli voden ogled po razstavi.  
Sicer smo pri izvedbi kulturnih programov v starem mestnem jedru Kranja tudi pogosto sodelovali z Zvezo kulturnih društev 
Kranj, Zvezo ustvarjalnih društev Kranj, s Krajevno skupnostjo Kranj – center, Gorenjskim muzejem, Prešernovim 
gledališčem in z Zavodom za turizem in kulturo Kranj. 

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. Mestna 
občina Kranj je v letu 2008 v komisijo za vrednotenje kulturnih programov in projektov povabila tudi kranjska občana nekoč 
zaposlenega na centrali JSKD, Marka Studna, ki je predsednik prve stopnje te komisije in Alda Komarja, zaposlenega na 
območni izpostavi JSKD Kranj, ki je predsednik druge stopne te komisije. Ostale občine iz našega območja v svojih komisijah 
nimajo predstavnikov JSKD. 

Izobraževanja 
Skozi vse leto smo izvajali izobraževanja pod okriljem 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– mentorji: 
Robert Primc ter začetna, dve nadaljevalni in študijska Delavnica krpank – mentorica: Meta Vovk Čalič. Obisk delavnic je bil 
dober (skupaj 38 tečajnikov), 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 v juniju izvedene na zaključni prireditvi CKD, in sicer 
gledališko predstavo ter tri likovne razstave. V jesenskem delu so v CKD potekale štiri izobraževalne delavnice. Z gledališkega 
področja Otroška gledališka delavnica, z likovnega področja Risanje za otroke, Študijsko risanje ter Delavnica krpank. V 
jesenskem delu smo razpisali tudi Delavnico vokalne tehnike in Glasbene produkcije, ki pa žal zaradi premajhnega števila 
prijav nista bili izvedeni. 
Skozi vse leto smo kranjskim pevskim in plesnim društvom omogočali vaje in izobraževanja v naši plesni dvorani, likovni 
učilnici in predavalnici.  

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 
Od lani je v našem upravljanju Galerija Bala. V letu 2017 je galerija Bala predstavila številna umetniška imena oz. 
razstavljavce. Poleg slikarskih, fotografskih in kiparskih, so bile razstavljene tudi krpanke. Leto se je začelo z razstavo z 
naslovom »Me«, treh fotografinj mlajše generacije in sicer so to bile: Kaja Brezočnik, Katja Goljat in Nadja Stare. Razstava 
je bila na ogled med 3. in 31. Januarjem. Sledila je razstava »Med in mleko« multimedijskega umetnika Andreja Preglja v 
februarju. V drugi polovici istega meseca pa sta se v sodelovanju z Likovnim društvom iz Kranja, predstavila slikarja, Irena 
Gayatri Horvat in Lojze Kalinšek. Prvi konec tedna v marcu, med 3. in 5., so v okviru mednarodnega folklornega festivala 
veteranov, ki ga je organiziralo srbsko kulturno društvo »Brdo« iz Kranja na fotografski razstavi »Srbske narodne noše«, 
razstavljali fotografi Borut Prinčič, Dario Jović, Dušan Jovanović, Veso Marjanović. V marcu so se v okviru razstave »Dve 
galeriji - dva nagovora« predstavile umetnice Saba Skaberne, Paola Korošec, Eva Petrič, Maša Gala, Polona Demšar in Taja 
Ivančič, članice Društva likovnih umetnikov Ljubljana. Sledila je aprilska skupinska razstava Društva likovnih umetnikov iz 
Maribora na kateri so se predstavili slikarji in kiparji iz Maribora. Obe razstavi sta bili organizirani skupaj z Likovnim društvom 
iz Kranja. Maja so se v okviru razstave »Rdeča« predstavile članice in člani Likovnega društva iz Mengša. Junija so se v okviru 
razstave Centra kulturnih dejavnosti (CKD) pri OI Kranj, predstavili udeleženci in udeleženke delavnic risanja in delavnice 
krpank. V juliju je potekala razstava Društva paraplegikov Gorenjske, na kateri so se predstavili ljubiteljski slikarji paraplegiki 
Metod Zakotnik, Boris Šter, Miran Jernejšek, Anka Vesel, tetraplegik Benjamin Žnidaršič, slabovidna slikarka Ana Šter in 
njihova prijatelja Jože Potokar Cvrčo in Boštjan Močnik. Druga polovica julija je bila rezervirana za razstavo 1. kolonije 
učencev osnovnih šol, ki je pod mentorskim vodstvom akademskega slikarja mag. Bogeta Dimovskega konec junija v 
organizaciji kranjskega makedonskega kulturnega društva Sveti Ciril in Metod, potekala v Kranju. Avgusta sta se v galeriji v 
okviru razstave »Foto Jazz Kamp Kranj« na temo glasbe predstavila ljubiteljska fotografa Gorazd Uršič – Gogi in Zoran Kozina. 
Fotografska razstava »Aluzije«, Fotografskega društva Janez Puhar iz Kranja je bila na ogled od konca avgusta do konca 
septembra. V oktobru je galerija Bala gostila eno izmed razstav v okviru 6. mednarodnega festivala likovnih umetnosti. Na 
razstavi so se predstavili umetniki: Vlado Martej (Hrvaška), Klavdij Tutta (Slovenija), Irena Gayatri Horvat (Hrvaška), Nejč 
Slapar (Slovenija), Dušan Todorović (Srbija), Milan Kešelj (Srbija), Edward Belsky (Ukrajina), Milena Kafol (Slovenija), Karlo 
Kuhar (Slovenija). V novembru so se okviru razstave treh slikark , članic Likovnega društva Kranj, s svojimi deli predstavile 
Biserka Komac, Irena Jeras Dimovska in Meta Šolar. Leto 2017 se je uspešno zaključilo s ponovitvijo razstave Andreja Preglja 



» Med in mleko«. Obisk razstav je bil zadovoljiv. V prihodnje načrtujemo naše sodelovanje z umetniki in društvi razširiti tudi 
na širše slovensko in mednarodno sceno. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
Velika večina delujočih kulturnih društev in skupin s kranjskega območja se redno udeležuje naših območnih srečanj. Kot 
vsako leto so mnoge med njim napredovale na regijska srečanja, nekatere pa tudi na državno.  
Na območju naše izpostave med najbolj množične sodi ljubiteljska vokalno 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 ponovno omeniti, da se kot organizatorji območnih preglednih revij pevskih 
zborov v Kranju še vedno 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 pevsko ogrevanje. Na področju vokalno glasbene dejavnosti so tudi letos izstopali pevski zbori: KPZ Carmen 
manet Kranj, APZ France Prešeren Kranj, KPZ De profundis Kranj, KPZ Mysterium Kranj, KPZ Davorina Jenka Cerklje na 
Gorenjskem, CeŽePZ Andrej Vavken Cerklje na Gorenjskem, Gorenjski oktet Kranj, ŽePZ Dupljanke Duplje pri Kranju ter 
MePZ Musica Viva Kranj. Na Regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb 2017 so v Škofji Loki iz našega območja nastopili 
trije pevski zbori (KMoPZ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, MePZ Musica Viva Kranj, ŽPZ Dupljanke Duple) in Gorenjski 
oktet.  
V letu 2017 so bili zelo dobri tudi otroški in mladinski pevski zbori OŠ Orehek Kranj in OŠ Davorina Jenka Cerklje na 
Gorenjskem. Njihova kvaliteta je razvidna tudi v državnem merilu. Na Gorenjskem tekmovanju otroških in mladinskih PZ sta 
nastopila OPZ OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem in MPZ OŠ Davorina Jenka Cerklje  
Na področju inštrumentalne glasbe kontinuirano delujejo trije pihalni orkestri: Pihalni orkester MO Kranj, Pihalni orkester 
Občine Šenčur in Godba na pihala Cerklje na Gorenjskem. Pod okriljem Pihalnega orkestra MO Kranj pa je bil v letu 2016 
ustanovljen tudi Big band Kranj. Na regijskih ROCK VIZIJAH so nas v Kamniku zastopali tri rock skupine (Sen Kranj, Mutism 
Šenčur, Attic Mist Žabnica) državne ROCK VIZIJE 2017 je bil iz našega območja izbrana skupina Attic Mist iz Žabnice. 
Na plesnem področju uspešno delujejo tri plesna društva: KD Qulenium Kranj, PK Tinča Kranj ter PD Netopir Kranj. Pod 
njihovim okriljem deluje okoli petnajst plesnih skupin, ki so po kvaliteti dobra tudi v republiškem merilu. V letu 2017 so bile 
najuspešnejše plesne skupine KD Qulenium Kranj. Od šestnajstih plesnih miniatur, ki so bile predstavljene na območni plesni 
reviji HOPLA 2017 se jih je trinajst uvrstilo na regijsko plesno revijo NAMIG 2017. Na državno otroško plesno revijo PIKA 
MIGA 2017 sta se uvrstili dve plesni miniaturi, na državno plesno revijo ŽIVA 2017 pa dve plesni miniaturi ter plesna 
predstava. 
Na folklornem področju so vse skupine, ki so se predstavile na odraslem in otroškem ter mladinskem srečanju, prikazale 
svoje delo iz pretekle sezone na visokem nivoju. Izstopale so skupine KD AFS Ozara Kranj, skupine FD Preddvor in KD FS 
Iskraemeco Kranj, KD FS Sava Kranj, Folklora Cerklje - Cerklje na Gorenjskem in FS »Podkuca« KD Dobrava Naklo. V letu 
2017 so se tri odrasle skupine uvrstile na regijsko srečanje, dve pa tudi na državno (AFS Ozara Kranj in FS FD Preddvor). Na 
področju otroške folklore so se štiri skupine udeležile regijskega srečanja (Starejša otroška FS Iskraemeco Kranj, Starejša 
otroška FS FD Preddvor, Mladinska FS Podkuca KD Dobrava Naklo in Starejša otroška FS OŠ Davorina Jenka Cerklje na 
Gorenjskem). Zelo uspešni so bili v letu 2017 tudi pevci ljudskih pesmi in godci ljudskih viž, ki delujejo na našem območju. 
Na območnem srečanju se je predstavilo enajst skupin in vse so prikazale zelo visok nivo petja pesmi in vižanja viž. Na 
državno srečanje pa se je uvrstil Primož Gnidovec, harmonikaš FS Podkuca KD Dobrava Naklo. Od folklornih skupin 
manjšinskih etničnih skupnosti izstopajo folklorne skupine KD Brdo Kranj. Dobro delo izkazujejo tudi folklorne skupine MKD 
Sv. Ciril in Metod Kranj, SKPD Sv. Sava Kranj in SKD Petar Koćić Kranj, ki so tudi redne udeleženke regijskega srečanja otroških 
in odraslih folklornih skupin manjšinskih etničnih skupnosti. 
Na področju gledališke dejavnosti na našem območju deluje osem gledaliških društev. Kvaliteta dela in kvantiteta skupin je 
konstantna. V zadnjih letih sicer opažamo rahel porast otroške in mladinske gledališke produkcije. Na Festivalu gorenjskih 
komedijantov nismo imeli udeležbe iz našega območja. 
Na lutkovnem področju na našem območju izstopajo društva, ki delujejo pod okriljem Zveze ustvarjalnih društev Kranj. Še 
posebej izstopa KD Lutkovno gledališče TRI Kranj. Njihove lutkovne skupine so pogosto izbrane na državno srečanje 
lutkovnih skupin. Na državno srečanje se je v letu 2017 uvrstila Tamala lutkovna skupina KD Lutkovnega gledališča TRI Kranj. 
Večini izbranih skupin smo tudi zagotovili prevoz na regijska in državna srečanja in revije. 
Na literarnem področju ima na našem območju sicer kar nekaj kulturnih društev literarno sekcijo, vendar pa po aktivnosti 
in odzivnosti izstopajo literarne sekcije Društva upokojencev Kranj, Kulturnega društva Sava Kranj ter Srbskega kulturnega 
društva Petar Kočić Kranj. Zelo aktivni so tudi posamezniki izven društev. Na 39. državno srečanje manjšinskih pesnikov in 
pisateljev »Sosed tvojega brega 2017« se je iz našega območja uvrstila Sonja Cekova Stojanoska. Na regijski »Urški 2017« 
je našo izpostavo zastopalo šest avtoric: Mateja Arnež, Anja Babič, Nika Kalan, Petra Kokalj, Ana Rakovec in Marija Soldat. 
Za državno srečanje – Festival mlade literature Urška 2017 je bila nominirana Nika Kalan. Njihova dela so bila objavljena 
tudi v Sejalcu 2017. Natečaja za šolska glasila v okviru 30. Roševih dni se je udeležila OŠ Simona Jenka iz Kranja. 
Na področju likovne 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 regijsko tematsko razstavo »Velika črta« se je iz našega območja uvrstil Marjan Ciglič (LD Naklo). Na Mali 
Groharjevi koloniji 2017 je naše območje zastopalo enaindvajset likovnikov osnovnošolcev in sedem mentorjev. Ob odprtju 
Tedna ljubiteljske kulture 2017 smo v sodelovanju z ZKD Kranj organizirali Slikarsko promenado, na kateri je s svojimi deli 
sodelovalo enaindvajset likovnikov iz Kranja in okolice. 



Na fotografskem področju pa je v ospredju Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj, ki je konstantno eno najboljših 
fotografskih društev v republiškem in mednarodnem merilu. To društvo nam nudi tudi pomoč pri organizaciji regijskega 
fotografskega srečanja. Uspešno je tudi novo Fotografsko društvo Fotorama. Poleg posameznikov pa je aktivna tudi 
Fotografska skupina Ime Kranj. Fotografi iz omenjenih društev so redni udeleženci regijskega fotografskega srečanja, pri 
svojem delu pa vedno dosegajo visok nivo. Na 39. regijskem srečanju fotografskih skupin in posameznikov Gorenjske UJETI 
POGLEDI 2017, ki ga je letos organizirala OI Tržič, se je predstavilo dvajset fotografov iz našega območja. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 
Naše sodelovanje z osnovnimi šolami na našem območju je dobro. Zaradi dobrih prostorskih pogojev v sodelovanju z OŠ 
Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem organiziramo Območno srečanje odraslih folklornih skupin in Območno revijo 
odraslih ter otroških in mladinskih pevskih zborov, na kateri se v velikem številu predstavijo predvsem šolski pevski zbori. 
Za posluh in pomoč pri organizaciji folklornega srečanja in pevskih revij smo OŠ Davorina Jenka iskreno hvaležni. Sicer imajo 
vse naše osnovne šole 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 2017 je območna izpostava Kranj podelila: dve Maroltovi častni jubilejni znački folklornici in folklorniku FS KD Sava 
Kranj (23.3.2017), eno Splošno častno jubilejno značko likovniku KD Sava Kranj (23.3.2017), šestnajst bronastih, sedem 
srebrnih, devet zlatih in štiri častne Maroltove jubilejne značke folklornicam in folklornikom AFS Ozara Kranj – Primskovo 
(8.4.2017), sedemnajst zlatih in tri častne Gallusove jubilejne značke pevkam in pevcem Mešanega PZ Sv. Tilen Besnica 
(6.5.2017), šest bronastih, šest srebrnih, štiri zlate in pet častnih Gallusovih jubilejnih značk pevkam in pevcem Ženskega PZ 
Dupljanke Duplje (2.6.2017), tri zlate in štirinajst častnih Gallusovih jubilejnih značk pevkam in pevcem CeMePZ Sv. Mihael 
Olševek (1.10.2017), dvaindvajset bronastih, štirinajst srebrnih in osem zlatih jubilejnih Maroltovih značk folklornicam in 
folklornikom Folklornega društva Preddvor (26.11. 2017), eno bronasto, dvanajst zlatih in šest častnih jubilejnih Gallusovih 
značk pevkam in pevcem MePZ Dobrava Naklo (1.12.2017), pet bronastih, sedem srebrnih, šestnajst zlatih in dvajset častnih 
jubilejnih Gallusovih značk pevkam in pevcem MePZ Petra Liparja pri DU Kranj (8.12.2017). 
 

Izvedeni dogodki 

NAZIV DOGODKA 
Datum 

(od) 
Datum 

(do) 
Dejavnost Vrsta 

PRIREDITVE ZA OTROKE OTROŠKI STOLP PUNGERT  1.1.2017 31.1.2017 
večzvrstna 

dejavnost 
izobraževanje 

DELAVNICA KRPANK - NADALJEVALNA 3.1.2017 31.5.2017 
likovna 

dejavnost 
izobraževanje 

DELAVNICA KRPANK - ZAČETNA 3.1.2017 31.5.2017 
likovna 

dejavnost 
izobraževanje 

DELAVNICA KRPANK - ŠTUDIJSKA 3.1.2017 31.5.2017 
likovna 

dejavnost 
izobraževanje 

LIKOVNA DELAVNICA ZA OTROKE IN MLADINO 5.1.2017 25.5.2017 
likovna 

dejavnost 
izobraževanje 

RAZSTAVA TREH FOTOGRAFINJ  6.1.2017 31.1.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

GLEDALIŠKA DELAVNICA ZA OSNOVNOŠOLCE 6.1.2017 26.5.2017 
gledališče in 

lutke 
izobraževanje 

IZOBRAŽEVANJE ZA MENTORJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 28.1.2017   folklora izobraževanje 

PRIREDITVE ZA OTROKE OTROŠKI STOLP PUNGERT 1.2.2017 28.2.2017 
večzvrstna 

dejavnost 
izobraževanje 

RAZSTAVA UMETNIŠKIH STVARITEV "MED IN MLEKO", AVTOR 
ANDREJ PREGELJ 

3.2.2017 14.2.2017 
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

REGIJSKO LITERARNO SREČANJE Z BOŠTJANOM GORENCEM - 
PIŽAMO 

6.2.2017   literatura prireditev 

PREŠERNOV SMENJ V STOLPU 8.2.2017 8.2.2017 
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 9.2.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

RAZSTAVA SLIK IRENE GAYATRI HORVAT IN LOJZE KALINŠEK 16.2.2017 5.3.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

ROCK VIZIJE - REGIJSKI FESTIVAL ROCK SKUPIN 17.2.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 



VRTIKOLO IN ROŽMARIN II. - (MED)OBMOČNO SREČANJE 
ODRASLIH FOLKLORNIH, PEVSKIH IN GODČEVSKIH SKUPIN 
MANJŠINSKIH ETNIČNIH SKUPNOSTI 

26.2.2017   folklora prireditev 

VRTIKOLO IN ROŽMARIN I. - (MED)OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH, PEVSKIH IN GODČEVSKIH SKUPIN MANJŠINSKIH 
ETNIČNIH SKUPNOSTI 

26.2.2017   folklora prireditev 

PRIREDITVE ZA OTROKE OTROŠKI STOLP PUNGERT 1.3.2017 31.3.2017 razno izobraževanje 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA "SRBSKE NARODNE NOŠE" 3.3.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

RAZSTAVA "DVE GALERIJI - DVA NAGOVORA" 7.3.2017 1.4.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN MALIH PEVSKIH 
SKUPIN I. DEL 

10.3.2017   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN MALIH PEVSKIH 
SKUPIN II. DEL 

11.3.2017   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 12.3.2017   folklora prireditev 

GOSTOVANJE OTROŠKE GLEDALIŠKE SKUPINE CKD Z AVTORSKO 
PREDSTAVO ZELENČKI 

14.3.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

OBMOČNA PLESNA REVIJA HOPLA 2017 16.3.2017 17.3.2017 ples prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 23.3.2017   folklora prireditev 

PRIREDITVE ZA OTROKE OTROŠKI STOLP PUNGERT 1.4.2017 30.4.2017 razno izobraževanje 

RAZSTAVA DLUM V BARVI, AKADEMSKIH SLIKARJEV IN KIPARJEV 
ČLANOV DRUŠTVA LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR 

4.4.2017 3.5.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

SREČANJE SAŠE KUMPA - OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH 
SKUPIN OI KRANJ IN OI JESENICE 

8.4.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 12.4.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKE VIZIJE - REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH GLEDLAIŠKIH 
SKUPIN 

12.4.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

OPUS 1 - PLESNA MINIATURA 2017, 9. MEDNARODNO 
TEKMOVANJE MLADIH PLESNIH USTVARJALCEV 

15.4.2017   ples prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2017, REGIJSKO SREČANJE 20.4.2017   literatura prireditev 

SEJALEC - REGIJSKA LITERARNA REVIJA 28.4.2017   literatura založništvo 

PRIREDITVE ZA OTROKE OTROŠKI STOLP PUNGERT 1.5.2017 31.5.2017 razno izobraževanje 

RAZSTAVA LIKOVNEGA DRUŠTVA MENGEŠ "RDEČA" 4.5.2017 6.6.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

NAMIG I. - REGIJSKA REVIJA OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN 6.5.2017   ples prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 6.5.2017   folklora prireditev 

NAMIG II. - REGIJSKA REVIJA MLADINSKIH PLESNIH SKUPIN 6.5.2017   ples prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 6.5.2017   folklora prireditev 

SLIKARSKA PROMENADA - OBMOČNO ODPRTJE TLK PRED 
OBMOČNIM STIČIŠČEM KULTURNIH DRUŠTEV 

12.5.2017 12.5.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

MAVRIČNI DIRENDAJ V OTROŠKEM STOLPU PUNGERT 17.5.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

ROCK VIZIJE, DRŽAVNO SREČANJE 20.5.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PZ 24.5.2017   vokalna glasba prireditev 

OTROŠKI FOLKLORNI FESTIVAL FOS 2017 26.5.2017 27.5.2017 folklora prireditev 

PRIREDITVE ZA OTROKE OTROŠKI STOLP PUNGERT 1.6.2017 30.6.2017 
večzvrstna 

dejavnost 
izobraževanje 

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN SLOVENIJE 6.6.2017 26.5.2017 
gledališče in 

lutke 
prireditev 

ZAKLJUČNA RAZSTAVA DELAVNICE RISANJA ZA OTROKE CKD 9.6.2017 30.6.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV OTROŠKE GLEDALIŠKE DELAVNICE CKD - 
PREMIERA PREDSTAVE 

12.6.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV DELAVNIC KRPANK CKD 16.6.2017 24.6.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

PRAVLJIČNI MARATON NA POLETNO MUZEJSKO NOČ 17.6.2017 17.6.2017 literatura prireditev 

POZDRAV POLETJU - PREGLEDNA PRIREDITEV KULTURNIH 
USTVARJALCEV 

17.6.2017 17.6.2017 
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

PRIREDITVE ZA OTROKE OTROŠKI STOLP PUNGERT 1.7.2017 31.7.2017 
večzvrstna 

dejavnost 
izobraževanje 

POLETNA GLEDALIŠKA DELAVNICA 3.7.2017 8.7.2017 
gledališče in 

lutke 
izobraževanje 



RAZSTAVA DRUŠTVA PARAPLEGIKOV GORENJSKE 12.7.2017 19.7.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

1. RAZSTAVA SLIK LIKOVNE KOLONIJE UČENCEV OSNOVIH ŠOL 20.7.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

LE PLESAT ME PELJI 2017, 1. DEL DRŽAVNEGA SREČANJA ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

23.7.2017   folklora prireditev 

PRIREDITVE ZA OTROKE OTROŠKI STOLP PUNGERT 1.8.2017 31.8.2017 razno izobraževanje 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA "FOTO JAZZ KAMP KRANJ" 17.8.2017 4.9.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

MUSICA CREATIVA 2017 27.8.2017   
inštrumentalna 

glasba 
izobraževanje 

RAZSTAVA "ALUZIJE" - FOTOGRAFSKO DRUŠTVO JANEZ PUHAR 
KRANJ 

31.8.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

PRIREDITVE ZA OTROKE OTROŠKI STOLP PUNGERT 1.9.2017 30.9.2017 razno izobraževanje 

39. DRŽAVNO SREČANJE MANJŠINSKIH PESNIKOV IN PISATELJEV 
SOSED TVOJEGA BREGTA 

9.9.2017   literatura prireditev 

OTROŠKI ŽIV ŽAV 9.9.2017 9.9.2017 
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

MALA GROHARJEVA KOLONIJA 29.9.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

PRIREDITVE ZA OTROKE OTROŠKI STOLP PUNGERT 1.10.2017 31.10.2017 razno izobraževanje 

GLEDALIŠKA DELAVNICA ZA OSNOVNOŠOLCE 2.10.2017 22.12.2017 
gledališče in 

lutke 
izobraževanje 

DELAVNICA KRPANK 3.10.2017 21.12.2017 
likovna 

dejavnost 
izobraževanje 

6. MEDNARODNI FESTIVAL LIKOVNIH UMETNOSTI KRANJ - ZDSLU 
2017 

3.10.2017 5.11.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA 3.10.2017 13.10.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

RISANJE ZA OTROKE 5.10.2017 22.12.2017 
likovna 

dejavnost 
izobraževanje 

ŠTUDIJSKO RISANJE 5.10.2017 21.12.2017 
likovna 

dejavnost 
izobraževanje 

FESTIVAL OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN PIKA MIGA 2017 6.10.2017 8.10.2017 ples prireditev 

OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV 
LJUDSKIH VIŽ 

8.10.2017   folklora prireditev 

GOSTOVANJE KRANJSKIH ČEBELIC - OTROŠKA GLEDALIŠKA SKUPINA 
CKD KRANJ 

17.10.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

4. KAMIŠIFEST V KRANJU 20.10.2017 21.10.2017 
gledališče in 

lutke 
prireditev 

UJETI POGLEDI 2017 - 39. REGIJSKA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 20.10.2017 10.11.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

PRIREDITVE ZA OTROKE OTROŠKI STOLP PUNGERT 1.11.2017 30.11.2017 razno izobraževanje 

ŽIVA 2017 FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH 8.11.2017 10.11.2017 ples prireditev 

OTROŠKI STOLP - PRAZNIK LUČI - MARTINOVANJE ZA OTROKE 11.11.2017   razno prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 12.11.2017   vokalna glasba prireditev 

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL SLIK TREH SLIKARK ČLANIC LIKOVNEGA 
DRUŠTVA KRANJ 

13.11.2017 8.12.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

OBMOČNO LITERARNO SREČANJE - LITERARNI VEČER, GOST: 
GLASBENIK IN PESNIK MAG.MARKO REPNIK 

22.11.2017   literatura prireditev 

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO 2017, DRŽAVNO SREČANJE 
PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

25.11.2017   folklora prireditev 

GOSTOVANJE KRANJSKIH ČEBELIC - OTROŠKA GLEDALIŠKA SKUPINA 
CKD KRANJ 

25.11.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

SEMINAR PEVCI NAM POJEJO GODCI PA GODEJO 25.11.2017   folklora izobraževanje 

PRIREDITVE ZA OTROKE OTROŠKI STOLP PUNGERT 1.12.2017 31.12.2017 razno izobraževanje 

GOSTOVANJE KRANJSKIH ČEBELIC - OTROŠKA GLEDALIŠKA SKUPINA 
CKD KRANJ 

20.12.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

 


