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Uvod 

Območna izpostava Krško izvaja naloge v občinah: 
– Krško in  

– Kostanjevica na Krki.  

 
V občini Krško v 157 naseljih živi 25.500 prebivalcev, v občini Kostanjevica na Krki, v 28 naseljih pa 2.450 
prebivalcev.  
Ljubiteljska kulturna dejavnost se kaže z delovanjem več kot 40 kulturnih društev s preko 60 skupinami. Od tega 
25 do 30 društev deluje redno, druga občasno. 
 
Poleg kulturnih društev se z ljubiteljsko kulturo ukvarjajo tudi Društvo upokojencev Senovo (mešani pevski zbor, 
sekcija ročnih del Vez), Društvo upokojencev Raka (sekcija ročnih del), Društvo upokojencev Brestanica (sekcija 
ročnih del), Društvo za ohranitev podeželja Veliki Trn (ženski pevski zbor), Turistično društvo Lovrenc Raka (ljudski 
pevci), Etnološko društvo Terica, Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki (ljudske pevke).  
 
Poleg redne dejavnosti sklada, to je organizacija preglednih srečanj in revij ter izobraževanj, nudimo strokovno 
in organizacijsko pomoč vsem ustvarjalcem ljubiteljske kulture ter izvajamo še dodatne kulturne programe.  

Ocena stanja 

V letu 2014 je izpostava izvedla vse planirane projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge 
programe s področja kulture z izjemo literarnih delavnic, za katere ni bilo dovolj prijav. Društvom in 
posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti.  
V začetku leta je JSKD OI Krško organizirala srečanje s predsedniki in mentorji kulturnih društev. Na srečanju so 
bili izpostavljeni pomembni dosežki skupin in posameznikov na regijski in državni ravni, pregled jubilejnih 
dogodkov in medsebojno spoznavanje.  
 
Z društvi izpostava dobro sodeluje in jim daje vso potrebno podporo ter jih spodbuja k sodelovanju na naših 
revijah in srečanjih. Največ poudarka daje tradicionalnim revijam in srečanjem, malo manj območnim 
izobraževanjem. Razlog za to je premalo zanimanja za izobraževanje ali pa tudi višina šolnine. Seveda pa društva 
spodbuja k udeležbi na regijskih in državnih izobraževanjih tako, da jim sofinancira šolnine. Napredki se kažejo 
na lutkovnem področju in v otroški folklori. 
Večina dogodkov je medijsko zadovoljivo pokritih na lokalni ravni (radijske postaje: Radio Krka, Radio Aktual, 
Studio D …; TV Vaš kanal, Ansat TV in časopisi: Posavski obzornik, Dolenjski list ter TIC Krško). 
Prireditve izvajamo na različnih lokacijah: Kulturni dom Krško, Dvorana v parku Krško, Kulturni dom Senovo, Dom 
Svobode Brestanica, Kulturni dom Podbočje, Grad Rajhenburg, Mestni muzej Krško, Glasbena šola Krško, prostori 
osnovnih šol. Za izvedbo naših dogodkov imamo na voljo dokaj ustrezne in lepe prostore, ki jih izbiramo glede na 
vsebino in obsežnost dogodka.  

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. 
Poleg teh tradicionalnih dogodkov izpostava vsako leto pripravlja tudi lokalne programe in koordinira razstavni 
program v Dvorani v parku v Krškem. Območne in regijske prireditve po navadi pripravlja sama, nekatere pa v 
sodelovanju z izpostavami naše koordinacije ali s šolami ter drugimi institucijami. 
Izvedba območnega programa: Pesem mladih src – revija otroških pevskih zborov, Pesem mladih src – revija 
otroških in mladinskih pevskih zborov, Plesni mozaik – območna revija plesnih skupin, Območno srečanje 



otroških gledaliških skupin, Območno Linhartovo srečanje (4 predstave), Pesem Posavja – območna revija 
odraslih pevskih zasedb (organizacija 2 koncertov, 2 udeležbi), Območno srečanje lutkovnih skupin (1 
organizacija, 1 udeležba v Trebnjem), Območno srečanje odraslih folklornih skupin, Območno srečanje pevcev 
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž (udeležba v Trebnjem), Srečanje s predsedniki in mentorji kulturnih 
društev.  
Regijski program - izvedba: Sozvočenja 2014 - regijski tematski koncert odraslih pevskih zasedb, 
Regijski program - udeležba: Regijska revija plesnih skupin (štiri plesne skupine Glasbene šole Krško, dve plesni 
skupini Unique Leskovec pri Krškem, plesna skupina Harlekin Kostanjevica na Krk), Regijsko Linhartovo srečanje 
(gledališka skupina DKD Svoboda Senovo), Srečanje harmonikarjev frajtonarjev (Viktor Pacek), Regijsko srečanje 
pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž (Pevke DPŽ Pod gorjanci Kostanjevica na Krki) Urška – regijsko 
srečanje mlade literature (David Maksl, Janez Pincolič, Jakob Piletič, Tim Vrtovšek in Anamarija Cemič), 
Zborovodska šola-Dirigiranje 2/2.del (Bernradka Božič, Andrej Resnik), Seminar za mažorete (Loti Gorenc, Špela 
Vene), Regijski lutkovni seminar (Tončka Kovačič, Lucija Novšak) 
Državni program - udeležba: Tematska razstava Parafraze (Janez Klavžar), Pika miga – festival otroških plesnih 
skupin (štiri plesne skupine Glasbene šole Krško in plesna skupina Unique 3 Leskovec pri Krškem), Urška – 
državno srečanje mlade literature (Anamarija Cemič), Državno prvenstvo mažoret MTZS (Klavdija Božič, Kiara 
Kerin, Špela Vene, Ivana Levičar, Maja Plankar, Loti Gorenc, Sara Zajc), Mednarodni festival (Ah), te orglice 
(Vladimir Gramc, Martina Gramc, Robert Ivačič, Vid Geršak), Državno srečanje big bandov (Big band Krško), 13. 
Tabor mažoretk MTZS (Mojca Brilej, Loti Gorenc, Špela Vene, Kiara Karolina Kerin), 50. srečanje najmlajših 
filmskih in video ustvarjalcev Slovenije (Luksuz produkcija DZMP Krško).  

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturni akterji na področju 
izpostave sklada. Sodelovala je pri organizaciji proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, v sodelovanju z ZKD 
Krško je izvedla Kulturni mozaik, v okviru projekta Oblačilni videz prebivalcev Valvasorjevega kompleksa pa 
sodelovala na 17. dogodkih. 
Izpostava skrbi tudi za razstavni program Dvorane v parku, v kateri se je v letu 2014 zvrstilo 16 razstav, od teh 8 
razstav v organizaciji JSKD OI Krško.  
Samostojno je pripravila sedem razstav: slikarsko razstavo Milana Rožmarina, razstavo del s slikarske kolonije Art 
Kum, fotografsko razstavo del Ivana Tomšeta, Prepletanje niti - tri razstave ročnih del članic DU Senovo, DU Raka, 
KD Leskovec pri Krškem, KD Libna, KD Svoboda Brestanica in DU Brestanica ter KD Anton Aškerc Koprivnica; v 
okviru DEKD - Dediščina gre v šole pa je pripravila razstavo izbranih ročnih del s prejšnjih treh razstav. V 
sodelovanju z Likovnim društvom Krško OKO pa je pripravila slikarsko razstavo avtorice Željke Vidmar. Druge 
razstave so organizirala društva. 
 
V okviru Poletnih večerov v parku, ki ga že deseto leto zapovrstjo pripravlja v sodelovanju z Valvasorjevo knjižnico 
Krško, je bilo letos izvedenih šest dogodkov.  
Na pobudo Občine Krško so letos že drugič v starem mestnem jedru Krškega v predzadnjem koncu tedna 
decembra potekali različni dogodki za vse generacije. Za organizacijo kulturnega programa je poskrbela JSKD OI 
Krško. 

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

Vsako leto sodelujemo pri izvedbi razpisa za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov v Občini Krško in 
nato tudi pri vrednotenju prijavljenih programov. Občina Kostanjevica na Krki ima le tri dejavna kulturna društva 
in razpise pripravljajo brez našega sodelovanja. Sodelujemo pa tudi pri razpisu in izboru kandidatov za podelitev 
Prešernovih plaket, ki jih podeljuje ZKD Krško.  

Izobraževanja 

Izvedli smo gledališko izobraževanje Gledališče v praksi in Regijske likovne delavnice Mozaik. Na obeh 
izobraževanjih je bil odziv udeležencev velik in tudi z izobraževanjem so bili izredno zadovoljni.  
V sodelovanju z DZMP Krško pa je bila izvedena regijska delavnica dokumentarnega filma in Mladinska video 
delavnica.  
V okviru dogodkov prazničnega decembra v starem mestnem jedru Krškega smo izvedli tri delavnice: izdelava in 
peka peciva iz vzhajanega testa, izdelava in peka medenjakov ter peka kruha v krušni peči. 



Financiranje 

Naše programe izvajamo s sredstvi državnega proračuna in dveh lokalnih skupnosti. Največji delež prispeva 
Občina Krško. S financiranjem ni posebnih problemov, le sredi leta se malo zatakne pri plačilih. Večino letnega 
programa izvedemo v spomladanskem času, sredstva pa dobimo šele po izvedenih dogodkih in oddanem 
poročilu. Nekaj sredstev pridobimo tudi od vstopnin in kotizacij. 
 

Novi projekti 

V našem okolju se z ročnimi deli ukvarja kar lepo število žensk, tako starejših kot tudi mlajših, ki se združujejo v 
različnih društvih. Ročna dela so jim v veselje in sprostitev, eden od načinov preživljanja prostega časa, način 
druženja, izmenjava znanj in izkušenj.  
Svoje izdelke zelo rade tudi predstavijo javnosti, zato smo se na OI Krško odločili, da jim to omogočimo in smo 
kar cel mesec september namenili razstavam ročnih del. K sodelovanju smo povabili vsa društva, v katerih se 
združujejo rokodelke in tako smo skupaj pripravili program štirih razstav z naslovom Prepletanje niti. Odziv je bil 
zelo pozitiven in odmeven, zato smo se odločili, da s tem programom nadaljujemo tudi v naslednjem letu.  
Za uvedbo še kakšnega novega projekta nam idej ne primanjkuje, smo pa žal finančno, predvsem pa kadrovsko 
podhranjeni. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Med ljubiteljskimi kulturnimi skupinami imamo največ vokalnih zasedb: 6 ženskih, 4 moške in 2 mešani ter 12 
otroških (9 šolskih, 3 predšolskih) in 7 mladinskih. Zelo močna je tudi instrumentalna dejavnost, saj imamo 3 
pihalne orkestre, Simfonični orkester, Big band, Clarifour (kvartet klarinetov), 6 vokalno instrumentalnih skupin, 
v glasbeni šoli delujeta tudi tamburaška skupina in mladinski pihalni orkester. Znotraj Pihalnega orkestra Krško 
delujejo: 40 x band, kvartet pozavn, kvartet klarinetov, kvartet flavt, pihalni kvintet, tolkalska skupina Na muč, 
trobilni kvartet in plesni orkester Krško. V petih društvih deluje 8 gledaliških skupin (5 odraslih, 1 mladinska in 2 
otroški). Z lutkovno dejavnostjo se razen v šolah ukvarja le eno društvo (DKD Svoboda Senovo). Na plesnem 
področju deluje približno 20 plesnih in mažoretnih skupin, 1/3 teh skupin ne sodeluje na naših revijah. V zadnjih 
nekaj letih se je močno razvila rokodelska dejavnost (vezenje, kvačkanje, klekljanje, izdelava papirnatih rož …). 
Na literarnem področju delujejo literati znotraj društev, nimamo pa društva, ki bi se ukvarjalo izrecno s to 
dejavnostjo in povezovalo ljubiteljske literate našega okolja.  
Slabše je razvita folklorna dejavnost, saj imamo le eno odraslo skupino. Pred dvema letoma sta začeli delovati 
tudi dve otroški folklorni skupini, ki se predstavita na območnem srečanju. Tudi otroška gledališka, posebno pa 
še lutkovna dejavnost je slabše razvita. Čeprav na šolah delujejo tako folklorne kot tudi gledališke in lutkovne 
skupine, se za sodelovanje na naših srečanjih odločijo le redki. Mentorji pravijo, da skupine niso dovolj 
kakovostne, da bi se lahko predstavile na naših srečanjih.  
Glasbena dejavnost je najbolj razvita, tako vokalna kot tudi instrumentalna. Med njimi je kar nekaj zelo uspešnih 
skupin: MoPZ Svoboda Brestanica, Pevska skupina Lavrencij, MePZ Laudate Leskovec pri Krškem, ŽePZ Prepelice 
Dolenja vas,… trije pihalni orkestri: Krško, Kostanjevica na Krki in Senovo, Big band Krško, Simfonični orkester GŠ 
Krško. Tudi likovniki so zelo dejavni in tudi uspešni. Med uspešnejše dejavnosti lahko štejemo tudi plesno 
dejavnost, saj je ta v zadnjem času zelo razvita po zaslugi Glasbene šole Krško, ki ima v svojem programu tudi 
plesno dejavnost. Skupine dosegajo lepe rezultate (Glasbena šola Krško, Plesna skupina Harlekin KD Kostanjevica 
na Krki, Anika – svet plesa in zabave Leskovec pri Krškem), za regijsko revijo je v povprečju izbranih pet do sedem 
skupin, sodelujejo na plesnem tekmovanju Opus in vsako leto je kakšna skupina izbrana za državno revijo Živa ali 
pa Pika miga. Filmska dejavnost je med najbolj uspešnimi. Društvo zaveznikov mehkega pristanka Krško je glavni 
organizator Delavnic dokumentarnega filma in Mladinskega filmskega tabora. Rezultati teh delavnic so zelo 
odmevni. Luksuz produkcija DZMP Krško je s svojimi filmi navzoča na vseh slovenskih in tudi mednarodnih 
filmskih festivalih, kjer njihovi kratki filmi prejemajo zelo visoka priznanja.  
Vsa društva seveda nimajo idealnih prostorov za vaje, vendar se nekako znajdejo. Prostore jim nudijo šole, 
gasilska društva, krajevne skupnosti, dobivajo se tudi doma pri katerem od članov … 
Prostore za nastope imajo društva dokaj primerne, razen KD Leskovec pri Krškem ima težave, predvsem pri 
izvedbi gledaliških predstav. V kraju, ki ni majhen, ni dvorane, zato vse igre in tudi druge kulturne dogodke izvajajo 
v jedilnici osnovne šole Leskovec, ki sicer ima oder (podaljšek učilnice), vendar neustrezen. 



Sodelovanje s šolami in vrtci 

Na območju naše OI imamo 9 osnovnih šol in se dejavno udeležujejo naših revij in srečanj. V letu 2014 so štiri 
šole prejele naziv Kulturna šola in sicer: OŠ Raka in OŠ Jurija Dalmatina Krško sta ta naziv prejeli prvič, OŠ Jožeta 
Gorjupa Kostanjevica na Krki že drugič in OŠ XIV. divizije Senovo je ta naziv prejela že tretjič. 
V sodelovanju s šolami organiziramo revijo otroških pevskih zborov (vsako leto na drugi šoli), srečanje otroških 
gledaliških in lutkovnih skupin, podelitev Dalmatinovih značk. Sicer pa nekatere šole sodelujejo tudi pri drugih 
koprodukcijskih dogodkih. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V letu 2014 so svoje jubileje praznovali in prejeli jubilejna priznanja ter značke 

 Pihalni orkester Kostanjevica na Krki – 20. obletnica (36 Gallusovih značk) 

 Ljudski pevci Ajda Dolenja vas – 15. obletnica (13 Maroltovih značk) 

 Kulturno društvo Anton Aškerc Koprivnica, sekcija za ročna dela Ivančice – 10. obletnica  

 MePZ Župnije Leskovec – jubilejno priznanje Kristini Lovšin Salmič ob 20. obletnici vodenja zbora  

 Regijska priznanja letošnjega Linhartovega srečanja odraslih gledaliških skupin za območje Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja so prejeli: Guni Fabjančič in Tilen Kolar (Gledališka skupina DKD Svoboda Senovo) 
za najboljšo scenografijo v predstavi Dekliščina, Aleksandra Macur (Gledališka skupina DKD Svoboda 
Senovo) za najboljšo stransko žensko vlogo tudi v predstavi Dekliščina; nagrajena še, Simon Kerin za 
najboljšo moško stransko vlogo v predstavi Butalci (Teater Svetokriški KD Stane Kerin Podbočje), Boštjan 
Arh za najboljšo glavno moško vlogo v predstavi Tistega lepega (Gledališka skupina KD Leskovec pri 
Krškem). 

Izvedeni dogodki 

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

ZBOROVODSKA ŠOLA-DIRIGIRANJE 2 /2. DEL 1.1.2014 31.1.2014 vokalna glasba Izobraževanje 

47. DRŽAVNI ZBOROVODSKI SEMINAR UVOD V 
VEČGLASJE 

4.1.2014   vokalna glasba izobraževanje 

KULTURNI MOZAIK 17.1.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

DELAVNICA DOKUMENTARNEGA FILMA KAKO 
POSNETI FILM 

28.1.2014 31.3.2014 filmska izobraževanje 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

8.2.2014   gledališče in lutke prireditev 

ZNAMENITE HIŠE - RAZSTAVA SLIK MILANA 
ROŽMARINA 

11.2.2014 4.3.2014 likovna dejavnost prireditev 

GLEDALIŠČE V PRAKSI 15.2.2014 5.4.2014 gledališče in lutke izobraževanje 

MEDNARODNI FESTIVAL (AH). TE ORGLICE 22.2.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

MLADINSKA VIDEO DELAVNICA 22.2.2014 28.2.2014 filmska izobraževanje 

SEMINAR ZA MAŽORETE 22.2.2014 12.1.2014 ples izobraževanje 

PESEM MLADIH SRC 2014 - OBMOČNA REVIJA 
OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 

13.3.2014   vokalna glasba prireditev 

FESTIVAL URŠKA - REGIJSKO SREČANJE MLADE 
LITERATURE 

14.3.2014   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE TAMBURAŠKIH SKUPIN IN 
ORKESTROV 

15.3.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

20.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

PARAFRAZE - DRŽAVNA TEMATSKA RAZSTAVA 
2014 

20.3.2014   likovna dejavnost prireditev 

OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

26.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

PLESNI MOZAIK 2014 - OBMOČNA REVIJA PLESNIH 
SKUPIN 

28.3.2014   ples prireditev 

PESEM MLADIH SRC 2014 - OBMOČNA REVIJA 
MLADINSKIH IN OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 

3.4.2014   vokalna glasba prireditev 



OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

9.4.2014   folklora prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

12.4.2014   folklora prireditev 

REGIJSKE VIZIJE - SREČANJE MLADINSKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

15.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 15.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

PESEM POSAVJA 2014 - OBMOČNA REVIJA 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 

9.5.2014   vokalna glasba prireditev 

PESEM POSAVJA 2014 - OBMOČNA REVIJA 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 

10.5.2014   vokalna glasba prireditev 

PESEM POSAVJA 2014 - OBMOČNA REVIJA 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 

11.5.2014   vokalna glasba prireditev 

PESEM POSAVJA 2014 - OBMOČNA REVIJA 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 

16.5.2014   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE HARMONIKARJEV 
FRAJTONARJEV 

18.5.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

23.5.2014   folklora prireditev 

REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN 24.5.2014   ples prireditev 

DRŽAVNO PRVENSTVO MAŽORET MTZS 24.5.2014 25.5.2014 ples prireditev 

PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK 6.6.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

POLETNI VEČERI V PARKU - URA SLOVENŠČINE 11.6.2014   literatura prireditev 

13. MALI LIKOVNI TABOR 17.6.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

POLETNI VEČERI V PARKU - RAZSTAVA RISB  20.6.2014   drugo prireditev 

RAZSTAVA MALEGA LIKOVNEGA TABORA 21.6.2014   likovna dejavnost prireditev 

9. SREČANJE BIG BANDOV SLOVENIJE 4.7.2014 5.7.2014 instrumentalna 
glasba 

prireditev 

POLETNI VEČERI V PARKU 2014 - EXPRESIJE 
NARAVE 

29.7.2014   likovna dejavnost prireditev 

POLETNI VEČERI V PARKU 2014 - LJUDSKA 
GLASBILA SVETA 

7.8.2014   drugo prireditev 

10 LET RDEČE NITI 22.8.2014   drugo prireditev 

POLETNI VEČERI V PARKU 2014 - VEČERI PRED 
DNEVI POEZIJE IN VINA 

26.8.2014   drugo prireditev 

PREPLETANJE NITI - RAZSTAVA ROČNIH DEL 4.9.2014   drugo prireditev 

PREPLETANJE NITI - RAZSTAVA ROČNIH DEL 11.9.2014   drugo prireditev 

POLETNI VEČERI V PARKU - DAVORIN LENKO IN 
TELESA V TEMI 

12.9.2014   drugo prireditev 

PREPLETANJE NITI - RAZSTAVA ROČNIH DEL 18.9.2014   drugo prireditev 

REGIJSKO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

20.9.2014   folklora prireditev 

DEKD 2014 - DEDIŠČINA GRE V ŠOLO 25.9.2014   drugo prireditev 

PREDSTAVITEV DALMATINOVE BIBLIJE 8.10.2014   drugo prireditev 

DAN REFORMACIJE 28.10.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

13. TABOR MAŽORETK MTZS 7.11.2014 9.11.2014 ples prireditev 

REGIJSKI LUTKOVNI SEMINAR 7.11.2014 8.11.2014 gledališče in lutke izobraževanje 

NA OBISKU PRI JURIJU DALMATINU 12.11.2014   drugo prireditev 

REGIJSKE LIKOVNE DELAVNICE MOZAIK 13.11.2014 11.12.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

SOZVOČENJA 2014, 6. REGIJSKI TEMATSKI 
KONCERTI ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 

15.11.2014   vokalna glasba prireditev 

JUBILEJNI KONCERT LJUDSKIH PEVCEV AJDA 16.11.2014   drugo prireditev 

KRŠKO, NAŠE MESTO 28.11.2014   drugo prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE - GLEDALIŠKA PREDSTAVA 
GASTARBEITER 

17.12.2014   gledališče in lutke prireditev 

PRAZNIČNI VIKEND V KRŠKEM 19.12.2014 20.12.2014 drugo prireditev 

ETNO DELAVNICE - PEKA KRUHA V KRUŠNI PEČI IN 
SUŠENJE SADJA 

19.12.2014 20.12.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 



ETNO DELAVNICE - PEKA PECIVA IZ VZHAJANEGA 
TESTA 

19.12.2014 19.12.2014 večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanje 

ETNO DELAVNICE - PEKA MEDENJAKOV 20.12.2014   večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanje 

 



 


