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Območna izpostava Ljubljana 

          Andreja Repar 

Uvod 

Območna izpostava Ljubljana skrbi za ljubiteljska kulturna društva v Mestni občini Ljubljana, katera po zadnjih 
podatkih šteje preko 280.000 prebivalcev. V Ljubljani je v skladu z uradnimi podatki (uradna baza ministrstva RS 
za notranje zadeve) registriranih 588 kulturnih društev. Prav tako imajo v Ljubljani svoj sedež najpomembnejše 
nacionalne kulturne institucije in številni zasebni zavodi na področju kulture. Zato se ljubljanska izpostava srečuje 
s posebnimi okoliščinami na področju ljubiteljske kulture, saj je le ta tesno prepletena z vsemi akterji kulturne 
ponudbe v Ljubljani. 

Ocena stanja 

Ljubljanska izpostava v skladu z nacionalnim programom za kulturo in strateškim načrtom za kulturo Mestne 
občine Ljubljana zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo ustvarjalcem na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana.  
V letu 2014 je izpostava izvedla vse načrtovane projekte s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Območna 
izpostava Ljubljana na podlagi pogodbe z Mestno občino Ljubljana izvede javni razpis za izbor kulturnih 
programov in projektov za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Mestni občini Ljubljana. Na razpis se 
vsako leto prijavi preko dvesto prijaviteljev, kar posledično pomeni, da mora strokovna služba izpostave, katero 
predstavljata le dve zaposleni pripraviti in izvesti vso potrebno dokumentacijo za uspešno realizacijo izvedbe 
javnega razpisa. V sklopu triletnega poziva, Ljubljana P r P 2013 – 2015, za sofinanciranje kulturnih programov in 
projektov na področju uprizoritvenih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, je izpostava novembra 2013 pripravila 
javni poziv za oddajo programa v sklopu Ljubljana P r P 2013 – 2015, za leto 2014 in v zvezi s tem pripravila 
nadaljnjo dokumentacijo (aneks,...). Zaradi kadrovske podhranjenosti strokovne službe mora izpostava vse 
razpise za sodelovanje v prihodnjem letu na območnih preglednih srečanjih/revijah pripraviti ob koncu 
iztekajočega se tekočega leta. Območna izpostava pripravi razpise za vsa aktualna področja ljubiteljske kulture, 
ki je prisotna na območju Mestne občine Ljubljana. Realizacijo programa prvega polletja 2014 zaznamujejo 
območna srečanja/revije na glasbenem, gledališkem, plesnem, folklornem področju, v drugem polletju se 
nadaljuje realizacija programa na likovnem področju in literaturi. Najzahtevnejšo pripravo za izvedbo zahteva 
zborovska dejavnost, saj ljubljanska izpostava pokriva 52 osnovnih šol, kar posledično pomeni priprava območne 
revije za preko petdeset različnih zborovskih zasedb. Območna izpostava Ljubljana nagovarja za vključitev v 
program JSKD tudi 42 srednješolskih institucij. Zainteresirano srednješolsko populacijo vključuje v obvezni, 
območni program izpostave (zborovska dejavnost, literatura, gledališče, ples). Na odraslem zborovskem področju 
poteka v mesecu februarju tradicionalno srečanje ljubljanskih pevskih zborov, v sklopu katerega se predstavi 
preko 70 različnih zborovskih zasedb, skupno torej zgolj na zborovskem področju pokriva ljubljanska izpostava 
preko 120 različnih vokalnih sestavov. 
Tudi ostala področja aktualne ljubiteljske kulture zahtevajo izvedbo revij, srečanj v dodatnih terminih ( dva dneva 
ali tridnevno srečanje): srečanje otroških gledaliških skupin – tridnevna prireditev, srečanje otroških folklornih 
skupin – dvodnevna prireditev, srečanje plesnih ustvarjalcev - dvodnevna prireditev, srečanje odraslih folklornih 
skupin – dvodnevna prireditev; ogledi gledaliških premier – sedem dogodkov, celodnevna prireditev srečanja 
mladinskih gledaliških skupin. Na predlog strokovne programske komisije Mestne občine Ljubljana je območna 
izpostava v letu 2014 pripravila razpis za mlade glasbene zasedbe, ki se s glasbeno dejavnostjo 
srečujejo/ukvarjajo znotraj in zunaj šolskega ali društvenega prostora.  
Natančne informacije redno in sistematično posredujemo v elektronski obliki vsem glavnim medijskim hišam – 
RTV SLO, POP TV, Delo, Dnevnik, STA, Kam v Ljubljani, Napovednik. Dodatno medijsko podporo zagotavlja/nudi 
tudi zavod EN KNAP, center kulture v Mostah kjer se izvajajo vsa uprizoritvena področja ljubiteljske kulture - 
gledališče/ples/folklora. Zborovska dejavnost se izvaja na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana in v dvorani 
Matije Tomca, v Zavodu sv. Stanislava. Literarno dejavnost izvajamo v Trubarjevi hiše literature, likovna dejavnost 
pa je našla svoje mesto v galeriji KULT 3000, na Metelkovi. Vse lokacije zagotavljajo ljubljanski ljubiteljski kulturi 



izjemno visoke standarde za njihovo izvedbo, kar zagotovo doprinese h kakovostnejši izvedbi vsake produkcije 
ljubiteljske kulture. 

Izvedba rednega programa 

Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave Ljubljana zajemajo pregledna srečanja in revije, 
izobraževalne oblike na vseh aktualnih področjih prisotne ljubiteljske kulture v Mestni občini Ljubljana. V letu 
2014 je izpostava izvedla skupaj 65 kulturnih dogodkov, in sicer: območna raven - 42 , regijska raven - štiri, 
državna raven - štiri, dve izobraževalni obliki, podelitev priznanj -13. 

 
Na regijski ravni je realizirala štiri prireditve, in sicer: Sledi dedov in babic – regijsko srečanje odraslih folklornih 
skupin manjšinskih etničnih skupnosti, Točno opoldne – regijska revija plesnih ustvarjalcev, Točno ob Treh – 
regijska revija plesnih ustvarjalcev, Rimski imperij zrcalo globaliziranega sveta – regijska likovna razstava, 
postavljena v galeriji KULTU 3000. 

 
Na državni ravni je v sodelovanju s strokovnimi svetovalci ljubljanska izpostava realizirala štiri prireditve: Opus 
2014 – izbor za tekmovanje; Živa 2014 – festival plesne ustvarjalnosti; V zavetju besede – državno srečanje 
literatov seniorjev 2014; Sozvočenja 2014 – sklepni koncert. 

 
Po mnenju strokovnih spremljevalcev/selektorjev so v letu 2014 regijski nivo dosegli: 
Lutkovna skupina Srednje vzgojiteljske šole Ljubljana, dramska skupina Srednje vzgojiteljske šole Ljubljana, 
plesno gledališče Etnika, plesalci obeh oddelkov za sodobni ples Konservatorija za glasbo in balet, plesni studio 
Intakt, umetniška gimnazija Ljubljana – smer sodobni ples, Društvo Pozitiv, Studio za svobodni ples, plesalci KD 
Qulenium Pionirski dom, mladinski gledališčniki Pionirskega doma, mladinski gledališčniki KUD Pozitiv, gledališka 
skupina Teater Curriculum gimnazija Šentvid, Šentjakobsko gledališče, otroška folklorna skupina OŠ Miška 
Kranjca, odrasla FS Tine Rožanc, odrasla FS France Marolt, odrasla FS Židan parazol, odrasla FS COF, pevska 
skupina Cintare, pevska skupina AFS France Marolt, pevska skupina Kerlci, OPZ in MPZ OŠ Majde Vrhovnik, OPZ 
OŠ Ledina, OPZ OŠ Dravlje, OPZ OŠ Franceta Bevka, OPZ OŠ Miška Kranjca, OPZ in MPZ OŠ Alojzija Šuštarja, MPZ 
OŠ Vodmat, OPZ in MPZ OŠ Zadobrova, mladinski pevski zbor RTV Slovenija, mladinski mešani pevski zbor sv. 
Stanislava, Komorni zbor Megaron, vokalna skupina Aurora, vokalna skupina Domen, vokalna skupina Ingenium 
Aensemble, mešani pevski zbor Veter, vokalna skupina Krila, komorni zbor Krog, komorni zbor Lek, Jazzva, MePZ 
Anton Foerster, komorni zbor Ave, komorni zbor Vocis Imago, MePZ Ljubljanski madrigalisti, vokalna skupina 
Gallina, APZ Tone Tomšič, dekliški PZ sv. Stanislava, PAZ Vinko Vodopivec, na likovnem področju Henrik Krnec, 
Nada Mihevc in Vanda Volovšek Rangus. 

 
Na državno raven so se uvrstili: gledališka skupina Teater Curiculim gimnazija Šentvid, plesni studio Intakt, plesalci 
oddelka za sodobni ples Konservatorija za glasbo in balet, plesalci KD Qulenium, umetniška gimnazija oddelek za 
sodobni ples, Šentjakobsko gledališke Ljubljana, lutkovna skupina Srednje vzgojiteljske šole, KUD Pozitiv, pevska 
skupina AFS France Marolt, pevska skupina Cintare, AFS France Marolt, folklorna skupina Cof, Naša pesem 2014 
– vokalna skupina Gallina – zlato priznanje in priznanje za najboljšo malo pevsko skupino, APZ Tone Tomšič – 
zlato priznanje in priznanje za absolutno prvo mesto, MePZ Ljubljanski madrigalisti – zlato priznanje in KOMORNI 
PZ Megaron – srebrno priznanje, in na področju literature gospa Marta Pavlovič. 

Izvedba dodatnega programa 

Območna izpostava se je aktivno vključila v projekt Tedna ljubiteljske kulture. V projektu je bila soudeležena od 
same zasnove do njegovega zaključka. Prav tako se je vključila v celoletni projekt Mestne občine Ljubljana 2014 
– EMONA 2000. Na temo Emona 2000 je skupaj s koordinacijo osrednja Slovenija pripravila razpis za likovni 
natečaj – Rimski imperij – zrcalo globaliziranega sveta in na območnem nivoju stripovski natečaj Emonec 21. 
Stoletja. V drugi polovici leta je izdala literarni zbornik Žlahtne misli v srebrni kopreni, katerega je predstavila v 
sklopu Festivala za tretje življenjsko obdobje in na knjižnem sejmu 2014.  



 

 

 

 

Izvedba javnih razpisov /pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti  

Ljubljanska izpostava na podlagi pogodbe z Mestno občino Ljubljana izvede javni programski razpis za izbor 
kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine 
Ljubljana – Ljubljana P r P 2014. Na razpis Ljubljana P r P 2014 je prispelo 233 vlog – št. programskih odobrenih 
vlog je bilo 137; število odobrenih projektnih vlog je bilo 17; št. negativnih in neupravičenih vlog je bilo 73.  
Prav tako na podlagi pogodbe z Mestno občino Ljubljana izpostava izvaja tudi javni poziv za izbor triletnih 
kulturnih programov in projektov uprizoritvenih umetnosti na področju gledališča za obdobje 2013 – 2015 – 
Ljubljana P r P 2013 – 2015. V letu 2014 je izpostava pripravila vso potrebno dokumentacijo za podpis aneksa k 
pogodbi za izvajanje programa v letu 2014 in vso ustrezno dokumentacijo za poročanje glede izvedenega 
programa v letu 2014.  

Izobraževanja 

Ljubljanska izpostava nadaljuje z izobraževanjem na področju dirigiranja. V prvi polovici leta je izvedla šolo 
dirigiranja 1. stopnje, pod vodstvom g. Boruta Smrekarja. Na področju izobraževanja se ljubljanska izpostava 
srečuje s specifično situacijo, saj aktualne zainteresirane nagovarja tako s svojimi izobraževalnimi oblikami kot 
tudi s celotno izobraževalno ponudbo/vsebino samostojnih strokovnih svetovalcev JSKD. 

Financiranje 

Financiranje poteka v skladu s pogodbo z Mestno občino Ljubljana. Na podlagi zahtevkov in obrazložitve 
realiziranega programa ljubljanska izpostava prejme nakazilo v roku 30 dni od oddaje zahtevka. Financiranje 
poteka urejeno – vzorno, brez kakršnihkoli zapletov ali zaostankov. 

Novi projekti  

Območna izpostava je v letu 2014 s posebnim projektom, v katerem se prepletata likovna in literarna dejavnost 
razpisala stripovski natečaj, ki je bil namenjen najstniški populaciji. Na predlog strokovne komisije Mestne občine 
Ljubljana, katera vsako leto ovrednoti in oceni program območne izpostave, je le ta za najstniško populacijo 
pripravila glasbeni natečaj za mlade – Koncert 14.18. K sodelovanju je povabila najstniške glasbene skupine, 
različnih žanrov in zvrsti, katere se še niso predstavile javnosti. Z izdajo zbornika Žlahtne misli v srebrni kopreni 
se je zaključil triletni ciklus literarnega izobraževanja za literate seniorje. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Stanje na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti pod okriljem ljubljanske izpostave v letu 2014: 

 Vokalna glasba – 76 zasedb odraslih vokalnih skupin; 37 otroških pevskih zborov, 11 mladinskih 

pevskih zborov, pet srednješolskih pevskih zborov – skupaj 129 različnih vokalnih zasedb. 

 Instrumentalna glasba – 20 različnih instrumentalnih zasedb (pet – pihalni orkestri in godbe, eden 

orkester mandolin, eden kitarski orkester, tri tamburaške skupine, deset drugih skupin – džez, 

mariachi, komorne zasedbe). 

 Gledališka dejavnost – 13 otroških gledaliških skupin, šest mladinskih gledaliških zasedb, šest odraslih 

gledaliških zasedb, dve lutkovni skupini, 19 zasedb lutkovnega in gledališkega področja Ljubljana PrP 

2014 – skupaj 46 različnih lutkovno gledaliških sestavov . 

 Folklorna dejavnost – deset otroških folklornih skupin, dve mladinski folklorni skupini, 17 odraslih 

folklornih skupin, dvanajst zasedb pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž – skupaj 41 različnih 

zasedb. 

 Plesna dejavnost – preko 40 različnih plesnih sestavov (solo, duet, skupina). 

 Likovna dejavnost – 18 društev likovne dejavnosti, ki združuje preko 600 posameznikov. 



 Literarna dejavnost – devet literarnih skupin. 

 Film – pet društev s področja filmske dejavnosti. 

 Sodobni načini umetniškega izražanja – sedem formalnih zasedb. 

Nove formalne in neformalne zasedbe se tako rekoč pojavljajo na skorajda vseh področjih. Še vedno prevladujejo 
nove, predvsem neformalne zasedbe na vokalnem in instrumentalnem področju ter na področju sodobnih 
načinov umetniškega izražanja, kjer se prepletajo različne umetnostne zvrsti.  
Nove skupine si želijo vključitve v območni program izpostave, kar posledično predstavlja dodatne delovne 
obremenitve za že tako izredno kadrovsko podhranjenost ljubljanske izpostave. 
Redni program preglednih območnih srečanj in revij predstavlja zelo visoko raven letnih produkcij, kar potrjuje 
tudi visoko število uvrščenih akterjev ljubljanske ljubiteljske kulture na regijsko, državno raven in mednarodno 
raven (APZ Tone Tomšič, AFS France Marolt, De PZ sv. Stanislava, VAL, MePZ Megaron, Plesni studio Intakt, 
Šentjakobsko gledališče, orkester Mandolina, …) Področje vokalne glasbe ima zagotovljene prostore za delovanje 
v prostorih Krekovega trga, v prostorih četrtnih skupnosti in ljubljanskih osnovnih šolah, APZ Tone Tomšič vadi v 
prostorih ljubljanske univerze, gledališka dejavnost poteka v vadbenih prostorih Šentjakobskega gledališča, v 
prostorih ljubljanskih dijaških domov, v kulturnih domovih bivših ljubljanskih občin. Plesna dejavnost poteka v 
prostorih KBLJ, plesnem teatru Ljubljana, plesnem studiu Intakt, centru kulture v Mostah, instrumentalna in 
folklorna dejavnost potekata v prostorih, ki jih zagotavlja lokalna skupnost, likovna dejavnost se izvaja v prostorih 
KC Ljubljana, sedežu Društva likovnikov Ljubljana, galeriji KULT 3000. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

Območna izpostava Ljubljana seznani s svojim rednim programom vse ljubljanske vzgojno izobraževalne 
institucije – vrtci, osnovne šole, srednje šole, dijaške domove – skupaj 155 vzgojno izobraževalnih institucij. Za 
mentorje pripravljamo izobraževalne oblike različnih umetnostnih področjih.  
Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja: 
Območna izpostava se s podelitvijo posameznih priznanj aktivno vključi v pripravo jubilejnih dogodkov 
posameznih kulturnih društev. 
V letu 2014 so bila podeljena sledeča priznanja/značke: 

 Jubilejno priznanje območne izpostave Ribniškemu oktetu 

 Jubilejno priznanje območne izpostave Jožetu Koresu 

 Jubilejno priznanje območne izpostave Asti Jakopič 

 Jubilejno priznanje območne izpostave glasbenemu društvu Anton Forster 

 Jubilejno priznanje Že PZ Medis KUD Svoboda Črnuče 

 Podelitev častne Gallusove značke Tonetu Levcu  

 Podelitev Gallusovih značk: Me MPZ Vevče, Orkester Mandolina, Me MPZ Janče, MePZ KUD SCT, Me 

PZ DVI, MePZ Anton Forster, Pihalni orkester Ljubljana Vič, Komorni zbor Vocis Imago 

 Podelitev Maroltovih značk – AFS France Marolt 

 Podelitev značk Mete Vidmar – Plesni studio Intakt 

Skupno je bilo v letu 2014 podeljenih 162 priznanj/značk. 
 

Ljubljanska izpostava je v letu 2014 izvedla 65 dogodkov, kjer se je predstavilo cca 270 skupin, s skorajda 5000 
posamezniki. Produkcijo ljubljanske izpostave 2014 si je ogledalo 8950 obiskovalcev. 



 

 

 

 

 

Izvedeni dogodki 

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

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN - LINHARTOVO SREČANJE 2014 

1.1.2014 31.3.2014 gledališče in lutke Prireditev 

LIKOVNI NATEČAJ NA TEMO MOJE MESTO 1.1.2014 8.2.2014 likovna dejavnost prireditev 

SLEDI DEDOV IN BABIC 2.2.2014   folklora prireditev 

LJUDSKO V URBANEM 6.2.2014   folklora prireditev 

LITERARNI NATEČAJ ZA MLADE LITERATE 8.2.2014 30.4.2014 literatura prireditev 

LITERARNA DELAVNICA - ŽLAHTNE MISLI, 3.DEL 11.2.2014   literatura izobraževanje 

MOJ ATA, SOCIALISTIČNI JUNAK - SELEKTORSKI 
OGLED LINHARTOVO SREČANJE 

26.2.2014   gledališče in lutke prireditev 

HOTEL PLAZA - SELEKTORSKI OGLED LINHARTOVO 
SREČANJE 

27.2.2014   gledališče in lutke prireditev 

LJUBLJANSKI ZBORI 2014 - I. KONCERT 27.2.2014   vokalna glasba prireditev 

LJUBLJANSKI ZBORI 2014 - II. KONCERT 28.2.2014   vokalna glasba prireditev 

LJUBLJANSKI ZBORI 2014 - V. KONCERT 1.3.2014   vokalna glasba prireditev 

LJUBLJANSKI ZBORI 2014 - IV. KONCERT 1.3.2014   vokalna glasba prireditev 

LJUBLJANSKI ZBORI 2014 - III. KONCERT 1.3.2014   vokalna glasba prireditev 

LJUBLJANSKI ZBORI 2014 - VI. KONCERT 2.3.2014   vokalna glasba prireditev 

LJUBLJANSKI ZBORI 2014 - VIII. KONCERT 2.3.2014   vokalna glasba prireditev 

LJUBLJANSKI ZBORI 2014 - VII. KONCERT 2.3.2014   vokalna glasba prireditev 

FOGU 2014 - FESTIVAL OTROŠKE GLEDALIŠKE 
USTVARJALNOSTI - LJUBLJANSKO OBMOČNO 
SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

5.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

LUTKA, MOJA PRIJATELJICA - OBMOČNO SREČANJE 
LJUBLJANSKIH LUTKOVNIH SKUPIN 

5.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

FOGU 2014 - FESTIVAL OTROŠKE GLEDALIŠKE 
USTVARJALNOSTI 

6.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

FOGU 2014 - FESTIVAL OTROŠKE GLEDALIŠKE 
USTVARJALNOSTI 

7.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

DA, GOSPOD PREMIER - SELEKTORSKI OGLED 
LINHARTOVO SREČANJE  

11.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

POMLADNA PREPEVANJA 2014 - II. KONCERT 17.3.2014   vokalna glasba prireditev 

POMLADNA PREPEVANJA 2014 - I. KONCERT 17.3.2014   vokalna glasba prireditev 

POMLADNA PREPEVANJA 2014 - III. KONCERT 18.3.2014   vokalna glasba prireditev 

POMLADNA PREPEVANJA 2014 - IV. KONCERT 18.3.2014   vokalna glasba prireditev 

POMLADNA PREPEVANJA 2014 - V. KONCERT 19.3.2014   vokalna glasba prireditev 

POMLADNA PREPEVANJA 2014 - VI. KONCERT 19.3.2014   vokalna glasba prireditev 

ZGODBA O PANDAH - SELEKTORSKI OGLED 
LINHARTOVO SREČANJE 

20.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

POMLADNA PREPEVANJA 2014 - VII. KONCERT 20.3.2014   vokalna glasba prireditev 

POMLADNA PREPEVANJA 2014 - VIII. KONCERT 20.3.2014   vokalna glasba prireditev 

POMLADNA PREPEVANJA 2014 - IX. KONCERT 21.3.2014   vokalna glasba prireditev 

POMLADNA PREPEVANJA 2014 - X. KONCERT 21.3.2014   vokalna glasba prireditev 

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKIH 
LJUBLJANSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

22.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

URŠKA 2014 - REGIJSKO SREČANJE MLADIH 
LITERATOV 

26.3.2014   literatura prireditev 



PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK - MEPZ 
VEVČE 

28.3.2014   drugo prireditev 

24. REVIJA ZAGORJE OB SAVI 1.4.2014 2.4.2014 vokalna glasba prireditev 

PARAZITI - SELEKTORSKI OGLED LINHARTOVO 
SREČANJE 

2.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

BOLJE TIČ V ROKI KOT TAT NA STREHI - 
SELEKTORSKI OGLED VIZIJE 2014 

3.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

A MENI PA SRČEK IGRA, IGRA ... - FESTIVAL 
OTROŠKE FOLKLORE 

4.4.2014   folklora prireditev 

JAZ PA TI, PA ŽIDANA MARELA 2014 - OBMOČNO 
SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 

5.4.2014   folklora prireditev 

A MENI PA SRČEK IGRA, IGRA...- FESTIVAL OTROŠKE 
FOLKLORE 

5.4.2014   folklora prireditev 

JAZ PA TI, PA ŽIDANA MARELA 2014 - OBMOČNO 
SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 

6.4.2014   folklora prireditev 

FESTIVAL VIZIJE - MLADINSKE GLEDALIŠKE SKUPINE 8.4.2014 9.4.2014 gledališče in lutke prireditev 

23. NAŠA PESEM 2014 11.4.2014 12.4.2014 vokalna glasba prireditev 

OPUS 1 - PLESNA MINIATURA 2014, 22. DRŽAVNO 
TEKMOVANJE MLADIH PLESNIH USTVARJALCEV 

12.4.2014 13.4.2014 ples prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK _ 
PARTIZANSKI PEVSKI ZBOR LJUBLJANA 

27.4.2014   drugo prireditev 

VIZIJE FESTIVAL MLADINSKIH GLEDALIŠKIH, 
LUTKOVNIH & ROCK SKUPIN SLOVENIJE 

16.5.2014 18.5.2014 gledališče in lutke prireditev 

JAVNI FOTOGRAFSKI NATEČAJ 2014: SKRITI 
POGLEDI 

19.5.2014 30.10.2014 likovna dejavnost prireditev 

PLESNO POPOTOVANJE 2014 - NAZAJ 19.5.2014   ples prireditev 

PLESNO POPOTOVANJE 2014 - NAPREJ 19.5.2014   ples prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK - 
ORKESTER MANDOLINA 

28.5.2014   drugo prireditev 

53. LINHARTOVO SREČANJE GLEDALIŠKIH SKUPIN 
OSREDNJE SLOVENIJE 

31.5.2014 1.6.2014 gledališče in lutke prireditev 

SOSED TVOJEGA BREGA 2014 31.5.2014   literatura prireditev 

PREPLESAVANJA 2014 - TOČNO OPOLDNE - 
TEMPERATURA RASTE 

31.5.2014   ples prireditev 

PREPLESAVANJA 2014 - TOČNO OB TREH - TELO 
ŽIVI 

31.5.2014   ples prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK - MEPZ 
ZORA JANČE 

6.6.2014   drugo prireditev 

PROMOCIJA TLK 2014 9.6.2014 9.6.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

V ZAVETJU BESEDE - SREČANJE LITERATOV 
SENIORJEV OSREDNJE SLOVENIJE 2014 

10.6.2014   literatura prireditev 

PROMOCIJA TLK 2014 10.6.2014 10.6.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

JUNIJ V LJUBLJANI - THE PHILIPPINE MADRIGAL 
SINGERS 

10.6.2014   vokalna glasba prireditev 

PROMOCIJA TLK 2014 11.6.2014 11.6.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PROMOCIJA TLK 2014 12.6.2014 12.6.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PROMOCIJA TLK 2014 13.6.2014 13.6.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PODELITE ZNAČK METE VIDMAR - PLESNI STUDIO 
INTAKT 

14.6.2014   drugo prireditev 

PROMOCIJA TLK 2014 14.6.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK - MEPZ 
KUD SCT 

21.6.2014   drugo prireditev 

45. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV - 
ŠENTVID PRI STIČNI 

22.6.2014   vokalna glasba prireditev 



PREDSTAVITEV ZBORNIKA ŽLAHTNE MISLI V 
SREBRNI KOPRENI 

30.9.2014 30.9.2014 literatura prireditev 

RIMSKI IMPERIJ - ZRCALO SODOBNEGA 
GLOBALIZIRANEGA SVETA  

6.10.2014 12.10.2014 likovna dejavnost prireditev 

RAZSTAVA PRISPELIH DEL NA STRIPOVSKI NATEČAJ 
ZA MLADE EMONEC 21. STOLETJA 

6.10.2014 12.10.2014 likovna dejavnost prireditev 

ŽLAHTNE MISLI V SREBRNI KOPRENI 8.10.2014   literatura prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK - MEPZ 
ANTON FOERSTER 

11.10.2014   vokalna glasba prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH MAROLTOVIH ZNAČK - AFS 
FRANCE MAROLT ŠOU V LJUBLJANI 

13.10.2014   folklora prireditev 

50. SREČANJE NAJMLAJŠIH FILMSKIH 
USTVARJALCEV 

16.10.2014 17.10.2014 filmska prireditev 

DOBER VEČER - REGIJSKO SREČANJE PEVCEV 
LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

17.10.2014   folklora prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2014 17.10.2014 18.10.2014 literatura prireditev 

LE PLESAT ME PELJI 2014, 2 DEL 18.10.2014   folklora prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK - 
KOMORNI ZBOR VOCIS IMAGO 

18.10.2014   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA-RIMSKI IMPERIJ 
ZRCALO SODOBNEGA GLOBALIZIRANEGA SVETA 

24.10.2014 16.11.2014 likovna dejavnost prireditev 

15. PESNIŠKA OLIMPIJADA 7.11.2014 9.11.2014 literatura prireditev 

SOZVOČENJA - 6 REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB - GORENJSKA 

8.11.2014   vokalna glasba prireditev 

SOZVOČENJA, 6. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 

15.11.2014   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKA DELAVNICA SNEMANJA VIDEOV ZA 
YOUTUBE / SPLET 

15.11.2014 23.11.2014 filmska izobraževanje 

V ZAVETJU BESEDE, DRŽAVNO SREČANJE 
LITERATOV SENIORJEV 

19.11.2014   literatura prireditev 

ŽIVA 2014, FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI 
MLADIH 

19.11.2014 21.11.2014 ples prireditev 

GLASBENI MARATON 2014, NATEČAJ FESTIVALA 
STIČNA - ROCK VIZIJE 

21.11.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

IZID ZBORNIKA ŽLAHTNE MISLI V SREBRNI KOPRENI 25.11.2014   literatura prireditev 

PODELITEV JUBILEJNEGA PRIZNANJA OBMOČNE 
IZPOSTAVE - ŽEPZ MEDIS KUD SVOBODA ČRNUČE 

3.12.2014   drugo prireditev 

SREČANJE FILMSKIH IN VIDEO USTVARJALCEV 
OSREDNJE SLOVENIJE 2014 

3.12.2014   filmska prireditev 

RIMSKI IMPERIJ - ZRCALO SODOBNEGA 
GLOBALIZIRANEGA SVETA 

3.12.2014 15.12.2014 likovna dejavnost prireditev 

DECEMBRSKO / DELOVNO / DRUŽABNO SREČANJE 
Z DRUŠTVI 

4.12.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

 
  



 


