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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA LJUBLJANA 

Andreja Repar 
 

1.1.1 Uvod 

Skrbimo za ljubiteljska kulturna društva v Mestni občini Ljubljana; ta po zadnjih podatkih šteje 280.140 
prebivalcev.  
 
V Ljubljani je registriranih več kot 400 kulturnih društev, v katerih se prepletata ljubiteljska in 
profesionalna kultura. Tu delujejo tudi številni zasebni kulturni zavodi, področja udejstvovanja se 
prepletajo med poklicno sfero in ljubiteljsko kulturo.  
 
V skladu z nacionalnim programom za kulturo zagotavljamo strokovno in organizacijsko podporo 

ustvarjalcem na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.  

 

 
 

1.1.2 Ocena stanja 

V letu 2013  je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe 
s področja kulture. Območna izpostava Ljubljana na podlagi pogodbe z Mestno občino Ljubljana izvede 
javni poziv za izbor kulturnih programov in projektov za  sofinanciranje ljubiteljske  kulturne dejavnosti 
v Mestni občini Ljubljana. Vsako leto se na poziv prijavi več kot dvesto prijaviteljev, zato je izpostava 
zaradi izpeljave samega postopka v konkretnem stiku z vsemi prijavitelji  – društvi in tudi s samo 
lokalno skupnostjo. V letu 2013 je izpostava izvedla tudi vse postopke t. i. triletnega javnega poziva za 
izbor kulturnih programov izvajalcev na področju uprizoritvene gledališke dejavnosti. Za korektno 
izpeljavo zelo obsežnega rednega programa – srečanja/revije/izobraževalne oblike – ljubljanska 
izpostava v zadnji triadi iztekajočega se leta pripravi razpise za sodelovanje na preglednih 
srečanjih/revijah v prihajajočem letu za prav vsa aktualna  področja ljubljanske  ljubiteljske kulture. 
Razpis  je za vsa področja  odprt do konca januarja. tako izpostava pridobi pravočasne informacije 
glede zagotovitve optimalnih pogojev za uspešno realizacijo izjemno obširnega rednega programa.  V 
prvem polletju se večji poudarek rednega programa  nagiba k izvedbi srečanj/revij. Izobraževalne 
oblike so realizirane v prvih dveh mesecih – januar/februar ter v drugi polovici leta, september–
december. Največji delež organizacijske priprave za izvedbo preglednega srečanja zahteva zborovsko 
področje, saj  je zgolj v pregledno srečanje odraslih pevskih zborov – Ljubljanski zbori vključenih več 
kot 70 različnih zborovskih zasedb, podobno se ponovi pri izvedbi Pomladnih prepevanj – 
srečanje/revija ljubljanskih otroških, mladinskih in srednješolskih pevskih zborov (45 zborov). Tudi 
druga področja zahtevajo na ljubljanski izpostavi izvedbo preglednega srečanja v dveh ali celo treh 
delih – otroške gledališke skupine, plesni ustvarjalci, otroške folklorne skupine, odrasle folklorne 
skupine.  Informacije o prireditvah  redno in sistematično posredujemo v elektronski obliki vsem 
glavnim medijskim hišam –  RTV, Pop, Delo, Dnevnik, STA, KAM V Ljubljani, kulturni infocenter 
Ljubljana … Za prireditve, ki se dogajajo v centru kulture v Mostah, Španski borci, dodatno medijsko 
podporo zagotavlja tudi  sam  zavod –  Center kulture v Mostah, Španski borci. Redni program se izvaja 
na različnih lokacijah – uprizoritvene dejavnosti na področju gledališča, plesa in folklore se izvajajo v 
centru kulture v Mostah, Španski borci; zborovska dejavnost poteka v dvorani Matije Tomca, v zavodu 
sv. Stanislava in na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, literarna dejavnost je vključena v redni 
program Trubarjeve hiše literature.  
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Likovna dejavnost se je v drugi polovici leta izvajala v novih prostorih – Kult 3000, na Metelkovi, v 
Ljubljani. Vse omenjene lokacije izjemno zadostujejo zahtevnostim posameznih dejavnosti in dejansko 
pripomorejo k večji kakovosti  samih izvedb letnih produkcij akterjev ljubiteljske kulture. 
 

1.1.3 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.  
Območna izpostava je  izvedla pregledna srečanja na območni ravni 45 prireditev in trinajst  podelitev 
področnih priznanj JSKD, skupaj 58 kulturnih dogodkov/akcij  območne ravni, in sicer:  na področju 
lutk – 1, otroškega gledališča – 3, otroška folklora – 2, plesni ustvarjalci – 2, likovna dejavnost – 1, 
literatura – 2, mladinsko gledališče 2, odraslo gledališče – 8, srečanje odraslih folklornih skupin – 2, 
pevci ljudskih pesmi in godci ljudskih viž – 1, odrasle vokalne skupine – 7, 
otroški/mladinski/srednješolski zbori – 10, lutkovni in plesni seminar, likovni natečaj in likovna 
razstava – 5. 
Na regijski ravni je realizirala pet  prireditve, in sicer: Sledi dedov in babic  in Preplesavanja 2013 – 
Točno opoldne in Točno ob treh, Regijsko tekmovanje odraslih pevskih zasedb Osrednja Slovenija, 
Regijska razstava Parafraze likovnih del. 
Po mnenju strokovnih spremljevalce/selektorjev so regijsko raven dosegli: lutkovna skupina OŠ Zalog, 
lutkovna skupina Artizani, lutkovna skupina Zavoda za gluhe, lutkovna skupina  Srednje vzgojiteljske 
šole Ljubljana, dramska skupina Oš Alojzija Šuštarja,  plesalci obeh oddelkov za sodobni ples 
Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, plesalci Plesnega studia Intakt, plesalci KD Qulenium 
Ljubljana, plesalci Srednje vzgojiteljske šole in Gimnazije Ljubljana, smer umetniška gimnazija; na 

področju gledališča:  mladinski gledališčniki DIC Ljubljana, Atrizani, skupina Teater Curriculum 

Gimnazija Šentvid, gledališka skupina ŠODR teater, mladinska skupina Šentjakobsko gledališče 
Ljubljana; na področju ljudskega petja in folklore – otroška FS OŠ Miška Kranjca, otroška FS Emona, 
AFS Franceta Marolta, ŽKUD FS Tineta Rožanca, mladinska FS Židan parazol, odrasla FS Židan parazol, 
FS COF, Fantje z Viča in pevska skupina Cintare; odrasle vokalne zasedbe – MePZ Megaron, DePZ 
zavoda sv. Stanislava, Komorni zbor lek, Komorni zbor Ave, APZ Toneta Tomšiča, Čarnice, Ljubljanski 
madrigalisti, PAZ Vinka Vodopivca, ….Na regijskem tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov 
sta zbora  OPZ OŠ Ledina, MPZ OŠ Ledina in MPZ OŠ Majde Vrhovnik dosegli zlato in OPZ OŠ Ketteja in 
Murna je prejel  srebro. 
 Na državno raven prvega poletja JSKD so se uvrstili: gledališka skupina Teater Curriculum Gimnazija 
Šentvid, skupina Artizani, DIC Ljubljana, Šentjakobsko gledališče – mladinska skupina in lutkovna 
skupina Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Na likovnem področju so regijsko  raven dosegli: Henrik 
Krnec, Erika Železnik, Andreja Zaviršek, Dani Žbontar, Jana Strušnik, Marko Rener, Zlata Jeras Pohl, 
Francka Isop. 
 V drugem polletju 2013 so državno raven dosegli:  AFS Franceta Marolta, FS Židan parazol, Dekliška 
pevska skupina AFS Franceta Marolta;  plesno področje  – plesalci oddelka za sodobni ples 
Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana/ dijaki SVŠGL – umetniška gimnazija, smer sodobni 
ples/plesalci KD Qulenium Pionirski dom/plesni studio Intakt; likovno področje – Dani Žbontar in 
Henrik Krnec; literatura –Murka Kristan. 
Na državni ravni se je izpostava vključila v organizacijo izjemno zahtevnega projekta Potujoča muzika 
2013. 
 

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturni akterji na 
področju izpostave sklada.  
Območna izpostava se je dejavno vključila v program festivala Junij v Ljubljani. V ponedeljek, 10. 
Junija, sta se na odru Kongresnega trga, v Ljubljani predstavila najuspešnejša ljubljanska  mladinska 
pevska zbora, pevke in pevci MPZ OŠ Majde Vrhovnik in MPZ OŠ Ledina. Zapeli so Ježkove skladbe, ki 
so sestavljale program Potujoča muzika 2011. S otroškimi folklornimi plesi in igrami so nastopili tudi 
otroci folklorne skupine OŠ Miška Kranjca. 
 



 

4 

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

 Območna izpostava Ljubljana na podlagi pogodbe z Mestno občino Ljubljana izvede Javni programski 
poziv za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih programov v Mestni 
občini Ljubljana  – Ljubljana PrP 2013. Na letošnji poziv je prispelo 202 vlog. 
Prav tako na podlagi z Mestno občino Ljubljana je ljubljanska izpostava izvedla tudi javni poziv za izbor 
kulturnih programov in projektov uprizoritvenih umetnosti na področju gledališča za obdobje 2013–
2015. Na poziv so prispele štiri vloge. 
 

1.1.6 Izobraževanja 

V letu je izpostava samostojno izvedla sedem (7) izobraževalnih oblik, in sicer: Plesna žgečkalnica, Od 
ideje do izvedbe lutkovne predstave, Zakaj (ne) pišem?!. Žlahtne misli v srebrni kopreni, 1. in 2. del, 
Zborovodska šola – vokalna tehnika, Seminar za vodje otroških folklornih skupin.  Območna izpostava 
nadaljuje tiste izobraževalne vsebine, katerih potreba je zaznana na terenu.  
 

1.1.7 Financiranje 

Financiranje poteka v skladu s pogodbo z Mestno občino Ljubljana, na podlagi zahtevkov ljubljanska 
izpostava dobi sredstva v 30 dneh od oddaje zahtevka. Financiranje poteka urejeno – vzorno, brez 
neprijetnih  zaostankov in zapletov. 
 

1.1.8 Novi projekti 

Območna izpostava Ljubljana je na področju literature uvedla novo obliko sodelovanja z literati 
seniorji. Projekt Žlahtne misli v srebrni kopreni se je začel februarju, s predstavitveno delavnico, 
ogledom filma Nočne ladje v Kinodvoru in se nadaljuje s vodenim literarnim ustvarjanjem , katerega 
rezultat bo javnosti predstavljen na literarnem srečanju/večeru v septembru. 
 

1.1.9 Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Stanje na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti pod okriljem ljubljanske izpostave v 
prvi polovici 2013: 
VOKALNA GLASBA – 74 zasedb odraslih vokalnih skupin; 34 otroških pevskih zborov, 9 mladinskih 
pevskih zborov, 5 srednješolskih pevskih zborov; skupaj 48; ljubljanska izpostava v svoj redni program 
vključuje 112 različnih vokalnih zasedb. 
INSTRUMENTALNA GLASBA – 18 različnih instrumentalnih zasedb (5 pihalni orkester, 1 orkester 
mandolin, 3 tamburaške skupine, 11 drugih skupin – džez, mariachi, komorne zasedbe. 
GLEDALIŠKA DEJAVNOST  in LUTKE – 13 otroških gledaliških skupin, 11 mladinskih gledaliških skupin, 7 
lutkovnih skupin, 4 odrasle gledališke skupine – skupaj 35. 
FOLKLORNA DEJAVNOST – 10 otroških folklornih skupin, 2 mladinski folklorni skupini, 9 odraslih 
folklornih skupin, 7 skupin pevcev  ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, 3 skupine pevcev ljudskih 
pesmi manjšinskih etničnih skupnosti, 6 folklornih skupin pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti – 
skupaj 37. 
PLESNA DEJAVNOST – 28 različnih plesnih zasedb (solo/duo/skupina). 
LIKOVNA DEJAVNOST – 17 društev likovne dejavnosti, ki združuje 616 posameznikov. 
LITERARNA DEJAVNOST – 9 literarnih društev. 
FILMSKA DEJAVNOST – 5 društev s področja filmske dejavnosti.  
Nove skupine se pojavljajo tako rekoč na vseh področjih. Čedalje več t. i. novih skupin želi tudi 
sodelovati v rednem programu preglednih srečanj in revij, kar predstavlja dodatno delovno 
obremenitev za že tako kadrovsko podhranjeno ljubljansko izpostavo.  
Redni program na preglednih območnih srečanjih in revijah predstavlja zelo visoko raven letnih 
produkcij, kar dokazuje  visoko število uvrščenih ljubljanskih skupin/posameznikov  na nadaljnjo 
regijsko raven programa JSKD. Izjemno kakovost programa predstavljajo/dokazujejo različni akterji 
ljubljanske ljubiteljske kulture, kot npr: APZ Toneta Tomšiča, Plesni studio Intakt, Šentjakobsko 
gledališče Ljubljana, Društvo likovnikov Ljubljana, AFS Franceta Marolta, Val, Ljubljanski madrigalisti, 
Pihalni orkester Vevče, Orkester Mandolina … Področje vokalne glasbe ima zagotovljeno delovanje v 
vadbenih prostorih Krekovega trga, veliko seniorskih pevskih zborov vadi v prostorih četrtnih 
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skupnosti in ljubljanskih OŠ,  APZ Toneta Tomšiča vadi v prostorih Univerze ... Gledališka dejavnost 
poteka na Beethovnovi v Ljubljani, v prostorih Šentjakobskega gledališča, Vodnikov trg, v kulturnih 
domovih Šentvid in Svoboda Zalog. Plesne dejavnosti potekajo v Plesnem studiu Intakt, Plesnem 
teatru Ljubljana, KBLG; instrumentalna in  folklorna dejavnost se izvajajo v prostorih, ki jih zagotavlja 
Mestna občina Ljubljana. Likovna dejavnost poteka tudi v prostorih, ki jih zagotavlja in omogoča 
Mestna občina Ljubljana – galerija Črnuče ter posamezne strokovne institucije (npr. galerija KC 
Ljubljana).  
 

1.1.10 Sodelovanje s šolami in vrtci 

Območna izpostava Ljubljana s svojim rednim programom seznani in povabi k sodelovanju/vključitvi v 
redni program vse ljubljanske vzgojno-izobraževalne institucije (vrtci/osnovne šole/srednje šole)  – 
155 vzgojno-izobraževalnih institucij.  Za mentorje otroških in mladinskih skupin, ki delujejo znotraj 
šolskega prostora območna izpostava izvaja izobraževalne oblike različnih področij. Na zborovskem 
področju opažamo najvišji odstotek vključenosti ljubljanskih vzgojno izobraževalnih institucij v  redni 
program dela ljubljanske izpostave. 
Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
Pri organizaciji jubilejnih dogodkov posameznih kulturnih društev se izpostav vključi s pripravo in 
podelitvijo posameznih priznanj/značk. V letu 2013 leta so bila podeljena priznanja/značke: 

- MePZ KUD Svoboda – 11 Gallusovih značk 

- Že PZ Vižmarje - Brod – 9 Gallusovih značk 

- MePZ KUD Lipa zelenela je ...– 54 Gallusovih značk 

- Že PZ Barje – 17 Gallusovih značk 

- KZ Lek – 14 Gallusovih značk 

- Pihalni orkester Vič – 5 Gallusovih značk 

- MePZ KUD SCT – 16 Gallusovih značk 

- Trnovski oktet – 9 Gallusovih značk 

- MePZ KUD Tacen – 4 Gallusove značke 

- Konservatorij za glasbo in balet – 6  bronastih značk Mete Vidmar 

- AFS Franceta Marolta – 9 Maroltovih značk 

- Pevsko društvo Rožmarin Dravlje – 12 Gallusovih značk 

- Pevsko društvo Cintare – 12 Maroltovih značk 

- Podeljeni sta bili dve priznanji območne izpostave Ljubljana za posebne zasluge/zahvala -  
Iztoku Lajovicu in Heleni Podlogar in štiri jubilejna priznanja območne izpostave Ljubljana: 
MePZ Lipa zelena je za 30-letnico delovanja, MePZ DVI – 30-letnica delovanja, Trnovski oktet 
– 25-letnica delovanja in MePZ KUD SCT – 30-letnica delovanja. 

Skupno je bilo v letu 2013 podeljenih 193 priznanj/značk JSKD. 
 

1.1.11  Izvedeni dogodki 

LINHARTOVO SREČANJE 2013 - OBMOČNI NIVO/OGLEDI SVEŽIH 
GLEDALIŠKIH PRODUKCIJ 

1.1.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

AL' ME BOŠ KAJ RADA 'MELA - OBMOČNO SREČANJE PEVCEV 
LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

1.2.2013 folklora prireditev 2-območni 

SLEDI DEDOV IN BABIC 3.2.2013 folklora prireditev 3-regijski 

LJUBLJANA - MOJE VARNO ZATOČIŠČE  11.2.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 2-območni 

LJUBLJANSKI ZBORI 2013 14.2.2013 
vokalna 
glasba 

prireditev 2-območni 

LJUBLJANSKI ZBORI 2013 15.2.2013 
vokalna 
glasba 

prireditev 2-območni 

LJUBLJANSKI ZBORI 2013 16.2.2013 
vokalna 
glasba 

prireditev 2-območni 
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LJUBLJANSKI ZBORI 2013 17.2.2013 
vokalna 
glasba 

prireditev 2-območni 

LUTKA MOJA PRIJATELJICA - OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH 
SKUPIN 

5.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

IGRAJMO SE GLEDALIŠČE 2013 - OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

5.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

URŠKA - REGIJSKO SREČANJE MLADIH LITERATOV 6.3.2013 literatura prireditev 3-regijski 

POMLADNA PREPEVANJA 2013 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH, 
MLADINSKIH IN SREDNJEŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV 

11.3.2013 
vokalna 
glasba 

prireditev 2-območni 

FESTIVAL VIZIJE 2013 - OBMOČNO SREČANJE MLADINSKIH  
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

23.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

A MENI PA SRČEK IGRA, IGRA - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

3.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

JAZ PA TI PA ŽIDANA MARELA - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
FOKLORNIH SKUPIN 

14.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

PODELITEV JUBILEJNIH ZNAČK METE VIDMAR   14.4.2013 drugo prireditev 1-drugo 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 17.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

FESTIVAL VIZIJE 19.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK - ŽEPZ BARJE 19.4.2013 drugo prireditev 1-drugo 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 23.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 8.5.2013 folklora prireditev 3-regijski 

PLESNO POPOTOVANJE 2013 - OBMOČNA REVIJA PLESNIH 
USTVARJALCEV 

9.5.2013 ples prireditev 2-območni 

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
SLOVENIJE 

10.5.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 4-državni 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK - PO LJUBLJANA VIČ 12.5.2013 drugo prireditev 1-drugo 

REGIJSKO TEKMOVANJE MLADINSKIH IN OTROŠKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

14.5.2013 
vokalna 
glasba 

prireditev 3-regijski 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK - KZ LEK 24.5.2013 drugo prireditev 1-drugo 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 25.5.2013 folklora prireditev 3-regijski 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK - MEPZ DVI 31.5.2013 drugo prireditev 1-drugo 

REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE 1.6.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

PREPLESAVANJA 2013 1.6.2013 ples prireditev 3-regijski 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK - MEPZ LIPA 
ZELENEJA JE... 

1.6.2013 drugo prireditev 1-drugo 

SREČANJE LUTKOVNIH IN OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
SLOVENIJE 

4.6.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 4-državni 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK - ŽEPZ SVOBODA 
VIŽMARJE BROD 

4.6.2013 drugo prireditev 1-drugo 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK - KUD SVOBODA 
ČRNUČE 

7.6.2013 drugo prireditev 1-drugo 

OPUS 1 - PLESNA MINIATURA 2013 8.6.2013 ples prireditev 4-državni 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK - MEPZ KUD TACEN 8.6.2013 drugo prireditev 1-drugo 
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JUNIJ V LJUBLJANI 2013 - FESTIVAL LJUBITELJSKE KULTURE 10.6.2013 drugo prireditev 1-drugo 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK - TRNOVSKI OKTET 14.6.2013 drugo prireditev 1-drugo 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK - MEPZ KUD SCT 15.6.2013 drugo prireditev 1-drugo 

SOSED TVOJEGA BREGA 2013 21.6.2013 literatura prireditev 4-državni 

LJUBITELJSKA KULTURA IN EKONOMSKA KRIZA 17.9.2013 drugo prireditev 1-drugo 

52. LINHARTOVO SREČANJE 26.9.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 4-državni 

OBMOČNA TEMATSKA RAZSTAVA PARAFRAZE LIKOVNIH DEL, 
PALIMSESTI, CITATI IN PRISVOJITVE 

27.9.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 2.10.2013 literatura prireditev 3-regijski 

PODELITEV MAROLTOVIH ZNAČK 14.10.2013 drugo prireditev 1-drugo 

LE PLESAT ME PELJI 19.10.2013 folklora prireditev 4-državni 

PARAFRAZE LIKOVNIH DEL 8.11.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 3-regijski 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 16.11.2013 
vokalna 
glasba 

prireditev 3-regijski 

ŽIVA 2013 - FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH 21.11.2013 ples prireditev 4-državni 

PODELITEV JUBILEJNIH MAROLTOVIH ZNAČK 22.11.2013 drugo prireditev 1-drugo 

NA PREDVEČER TA VESELEGA DNE KULTURE 2.12.2013 drugo prireditev 1-drugo 

REGIJSKO SREČANJE FILMSKIH USTVARJALCEV 3.12.2013 
film in 
video 

prireditev 3-regijski 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK - PEVSKO DRUŠTVO 
ROŽMARIN DRAVLJE 

4.12.2013 
vokalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

POTUJOČA MUZIKA 8.12.2013 
vokalna 
glasba 

prireditev 4-državni 

OD ODEJE DO IZVEDBE LUTKOVNE PREDSTAVE 30.1.2013 
gledališče in 
lutke 

izobraževanje 2-območni 

PLESNA ŽGEČKALNICA 31.1.2013 ples izobraževanje 2-območni 

LITERARNA DELAVNICA ŽLAHTNE MISLI V SREBRNI KOPRENI - 
1.DEL 

11.2.2013 literatura izobraževanje 2-območni 

LITERARNA DELAVNICA ZAKAJ (NE) PIŠEM? 21.5.2013 literatura izobraževanje 2-območni 

ŽLAHTNE MISLI V SREBRNI KOPRENI 7.10.2013 literatura izobraževanje 2-območni 

 
 
 
 


