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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 
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Uvod 

Območna izpostava Ljubljana nudi strokovno in organizacijsko podporo ljubiteljskim kulturnim društvom na 
območju Mestne občine Ljubljana, ki 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, kar je izjema in enkratnost v našem slovenskem prostoru in ravno 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 2016 je izpostava izvedla načrtovane projekte s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Na podlagi 
pogodbe z Mestno občino Ljubljana je izvedla javni razpis za izbor kulturnih programov in projektov za 
sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2016 – Lj PrP 2016. V letu 2016 je 
bil prvič objavljen javni razpis tudi v elektronski obliki, kar pomeni, da je moral vsak prijavitelj oddati prijavo in 
vsa poročila – prvo fazno poročilo, drugo fazno poročilo in zaključno poročilo tako v klasični kot tudi v elektronski 
obliki. V izogib težavam pri oddaji prijave v elektronski obliki je izpostava pred objavo razpisa organizirala in izvedla 
izobraževanja, katerih predavatelj je bil sodelavec Matej Maček, ki je prevzel tudi tehnično podporo pri izvedbi 
elektronske prijave. Novost pri oddaji prijave za leto 2016 je bila tudi v tem, da je vsako društvo (pravna oseba) 
lahko oddalo le eno prijavo, ki je vključevala posamezne vsebine kulturnih dejavnosti svojih sekcij. V letu 2016 je 
na razpis LJ PrP 2016 prispelo 108 vlog, 26 prijav za projekte in 142 prijav za celoletno programsko dejavnost, 
skupno je strokovnoprogramska komisija obravnavala, pregledala, ocenila 168 pravočasno prispelih vlog. 
Strokovna služba izpostave, katero predstavljata dve zaposleni, tudi pripravi in izvede celoten postopek za 
uspešno realizacijo izvedbe triletnega javnega razpisa. V sklopu triletnega razpisa, Ljubljana PrP 2016–2018, za 
sofinanciranje kulturnih programov in projektov na področju uprizoritvenih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti je 
izpostava 2. 3. 2016 pripravila vso potrebno dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa za oddajo programa v 
sklopu Ljubljana PrP 2016–2018. Na razpis Lj PrP 2016–2018 je prispela ena prijava. Strokovna komisija je 
obravnavala in pregledala prijavo program in predlagala sprejem programa v obdobje triletnega sofinanciranja 
2016–2018. 

Strokovna služba izpostave pred iztekajočim se letom pripravi in objavi vse razpise območnih preglednih srečanj 
in revij za sodelovanje v prihodnjem letu . Območna izpostava pripravi razpise za vsa aktualna področja ljubiteljske 
kulture, ki je aktivno delujoča na območju Mestne občine Ljubljana. Realizacijo programa prvega polletja 2016 
zaznamujejo območna srečanja/revije na glasbenem, gledališkem, plesnem, folklornem področju, v drugem 
polletju se nadaljuje realizacija programa na likovnem področju in literaturi. Najzahtevnejšo pripravo zahtevajo 
produkcije zborovske dejavnosti, saj ljubljanska izpostava pokriva 52 osnovnih šol, kar posledično pomeni priprava 
območne revije za preko petdeset različnih zborovskih zasedb – produkcija Pomladnih prepevanj realizira deset 
koncertov otroških in mladinskih pevskih zborov, vanjo je vključenih preko 2000 mladih pevk in pevcev. Območna 
izpostava Ljubljana nagovarja k vključitvi 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 (dvodnevno 
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 – deset dogodkov, celodnevna prireditev srečanja 
mladinskih gledaliških skupin. Na predlog strokovne programske komisije Mestne občine Ljubljana je območna 
izpostava v letu 2016 pripravila razpis za mlade glasbene zasedbe, ki se s glasbeno dejavnostjo srečujejo/ukvarjajo 
znotraj in zunaj šolskega ali društvenega prostora. 

Izčrpne 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 – 
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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 hiši literature in galeriji KULT3000, 
likovna dejavnost je našla svoje mesto v galeriji KULT3000 na Metelkovi. Vse lokacije zagotavljajo ljubljanski 
ljubiteljski kulturi izjemno visoke standarde za njihovo izvedbo, kar posledično zagotavlja visoko kakovostno 
izvedbo vsake posamezne 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 
2016 je izpostava izvedla skupaj 82 kulturnih dogodkov, in sicer na območni ravni 52, na regijski šest, na državni 
dve, 10 izobraževalnih oblik, 11 dogodkov ob priznanjih. 

Na regijski ravni je v letu 2016 realizirala šest prireditev, in sicer Sledi preteklosti plešejo prihodnost – regijsko 
srečanje odraslih folklornih skupin manjšinskih etničnih skupnosti, Preplesavanja 1. in 2. del – regijski reviji plesnih 
ustvarjalcev, Pusti, naj te nosi voda – regijska razstava mladih likovnih ustvarjalcev, III. triada OŠ, Oblak, voda, 
zvok, kristal – regijska likovna razstava odraslih likovnih ustvarjalcev, Linhartovo regijsko srečanje odraslih 
gledaliških skupin. 

Na državni ravni je v sodelovanju s strokovnimi svetovalci ljubljanska izpostava realizirala dve prireditvi: Opus 
2016 – Živa 2016 – festival plesne ustvarjalnosti; Sozvočenja 2016. 

V sklopu Tedna ljubiteljske kulture 2016 je potekala realizacija osrednjega dogodka na nivoju koordinacije 
osrednje Slovenije v sklopu dogodka regijske plesne revije Preplesavanja 2016. V sodelovanju s kulturnim 
društvom SmerUmet je ljubljanska izpostava realizirala dodatno vsebino, izjemno uspešno delavnico reciklaže 
starih T-shirt majic v unikaten kostumski element, kar je nedvomno prispevalo k dodani vrednosti izvedene 
produkcije na regijskem nivoju. 

Območna izpostava Ljubljana je celotno produkcijo leta 2016 vključevala v projekt Ljubljana, zelena prestolnica 
Evrope. 

Po mnenju strokovnih spremljevalcev/selektorjev so v letu 2016 regijski nivo dosegli: 

Lutkovna skupina Srednje vzgojiteljske šole Ljubljana, plesalci vseh 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, otroška gledališka skupina OŠ Martina Krpana, gledališko-lutkovna skupina NH Maksa 
Pečarja, Šentjakobsko gledališče, otroška folklorna skupina OŠ Miška Kranjca, odrasla FS Tine Rožanc, odrasla FS 
France Marolt, odrasla FS COF, pevska skupina AFS France Marolt, pevska skupina Kerlci, pevska skupina KUD 
Židan Parazol, 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, 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, primorski PZ Vinko Vodopivec, 
MePZ Zora Janče; na likovnem področju Nada Mihevc, Zlatica Jeras Pohl, Andreja Zaviršek, Srna Mandič. 

Na državno raven so se uvrstili: gledališka skupina OŠ Martina Krpana, plesni studio Intakt, plesalci oddelka za 
sodobni ples Konservatorija za glasbo in balet, plesalci KD Qulenium, Umetniška gimnazija Ljubljana, oddelek za 
sodobni ples, Šentjakobsko gledališke Ljubljana, Lutkovna skupina Srednje vzgojiteljske šole, KUD Pozitiv, pevska 
skupina AFS France Marolt, AFS France Marolt, folklorna skupina Cof, FS ŽKUD Tine Rožanc, Pionirski dom 
Ljubljana, Gimnazija Poljane in SSOF Ljubljana, Rock Vizije – Diareja eksploziv. 5. državna tematska razstava – 
Marija Prelec, 52. srečanje najmlajših filmskih ustvarjalcev – video krožek OŠ Bežigrad in video krožek OŠ Jožeta 
Mojškriča. Naša Pesem 2016 – Vokalna akademija Ljubljana. Že PZ Čarnice, PAZ Vinko Vodopivec, Komorni zbor 
KGBL Ljubljana. Festival accapella skupin – vokalni band Kreativo, skupina Jazzva, skupina Arrove enough. V 
zavetju besede 2016 – Jana Kolarič in Tajana Plevnik. Festival mlade literature 2016 – Eva Markun in Tim Uršič.  

Izvedba dodatnega programa 

Območna izpostava se je aktivno vključila v projekt Tedna ljubiteljske kulture 2016. V okviru koordinacije osrednje 
Slovenija je bila realizacija novega nadaljevalnega dogodka likovni natečaj za mlade likovne ustvarjalce in 
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realizacija kreativne delavnice v sklopu regijske plesne revije – reciklaža stare T-shirt majice v nov kostumski 
element. Območna izpostava se je dodatno vključila v realizacijo literarnega dogodka Urška po Urški in realizacijo 
literarnega večera V spomin L. Cohenu. Ljubljanska izpostava je finančno podprla tudi nacionalni projekt Center 
poezije Tomaža Šalamuna.  

Izvedba javnih razpisov in pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti  

Ljubljanska izpostava na podlagi pogodbe z Mestno občino Ljubljana izvaja javni programski razpis za izbor 
kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine 
Ljubljana, tako je v letu 2016 ob razpisu Ljubljana P r P 2016 izvedla novost – razpis v elektronski obliki. Na razpis 
Ljubljana P r P 2016 je prispelo 168 prijav. Strokovna služba ljubljanske izpostave skrbi za korektno izpeljavo 
celotnega postopka, ki vključuje izdajo obvestil glede prejetih točk, izdajo odločbe, pripravo in izdajo pogodb, 
prejem in pregled poročil prve in druge faze in končnih poročil. Spremljanje in pregled ustreznosti poročil v skladu 
z vsemi členi pogodbe – posebna pozornost je namenjena 3. in 5. členu pogodbe.  

Prav tako na podlagi pogodbe z Mestno občino Ljubljana je izpostava izvedla tudi javni razpis za izbor triletnih 
kulturnih programov in projektov uprizoritvenih umetnosti na področju gledališča za obdobje 2016–2018 – 
Ljubljana PrP 2016–2018. V letu 2016 je izpostava pripravila vso potrebno dokumentacijo za pripravo celotnega 
postopka triletnega razpisa Lj PrP 2016 – 2018.  

Izobraževanja 

Ljubljanska izpostava nadaljuje z izobraževanjem za potrebe mentorjev otroških, mladinskih in odraslih zasedb 
različnih umetnostnih področjih. Za mentorje otroških in mladinskih skupin je realizirala gledališko delavnico in 
folklorni seminar, za mentorje odraslih zasedb zborovski seminar za seniorske zbore. Za posamezne ustvarjalce 
na polju ljubljanske ljubiteljske kulture je realizirala sedem različnih izobraževalnih vsebin in sicer: trije termini 
likovne šole, dva termina seminarja za pomoč pri prijavi v el. aplikacijo razpisa, en termin izboljšave besedilne 
komunikacije in en termin literarne šole. Na področju izobraževanja se ljubljanska izpostava srečuje s specifično 
situacijo, saj aktualne zainteresirane nagovarja 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 in vzorno, brez kakršnihkoli zapletov ali zaostankov. 

Novi projekti  

Območna izpostava je v letu 2016 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, ki 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, ki se še niso predstavile javnosti. Celotni program ljubljanske izpostave v letu 2016 je bil vključen v 
celoletni sklop prireditev Ljubljana – zelena prestolnica Evrope. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Stanje na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti pod okriljem ljubljanske izpostave v letu 2016: 

 Vokalna glasba: 72 zasedb odraslih vokalnih skupin, 32 otroških pevskih zborov, 11 mladinskih pevskih 
zborov, pet srednješolskih pevskih zborov – skupaj 120 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 – jazz, mariachi, 
komorne zasedbe) 

 Gledališka dejavnost: 13 otroških gledaliških skupin, 15 mladinskih gledaliških zasedb, osem odraslih 
gledaliških zasedb, dve lutkovni skupini, 26 zasedb lutkovnega in gledališkega področja Ljubljana P r P 
2016 – skupaj 54 različnih lutkovno-gledaliških sestavov  

 Folklorna dejavnost: deset otroških folklornih skupin, dve mladinski folklorni skupini, 17 odraslih 
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folklornih skupin, 14 zasedb pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž – skupaj 43 različnih zasedb 

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

 Likovna dejavnost: 16 društev likovne dejavnosti, ki združuje preko 400 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 vseh področjih. Tradicionalno prevladujejo 
nove, predvsem neformalne zasedbe na vokalnem in instrumentalnem področju. Pojavljajo se tudi nove skupine, 
predvsem neformalne na področju sodobnih načinov umetniškega izražanja, kjer se prepletajo različne 
umetnostne zvrsti.  

Nove skupine si večinoma želijo vključitve v območni program izpostave, kar posledično predstavlja dodaten izziv 
in dodatne delovne obremenitve za že tako izredno kadrovsko podhranjeno ljubljansko izpostavo. 

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 in mednarodno raven 
(APZ Tone Tomšič, AFS France Marolt, De PZ sv. Stanislava, MePZ Megaron, Plesni studio Intakt, Šentjakobsko 
gledališče, orkester Mandolin …). 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 ter v galeriji KULT3000. 

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 2016 je izpeljala 11 podelitev, in sicer: 

 jubilejno priznanje območne izpostave MO PZ Bizovik 

 jubilejno priznanje območne izpostave MO PZ Barje 

 jubilejno priznanje območne izpostave RETRO MePZ KUD SCT 

 podelitev Gallusovih značk: Pihalni orkester Vič, MoPZ Bizovik, MoPZ Barje, MePZ RETRO KUD SCT, Že PZ 
Rozka Usenik, Me PZ KUD Tacen, Me PZ Consortium musicum  

 podelitev Maroltovih značk: AFS France Marolt, Folklorna skupina ŽKUD Tine Rožanc veterani in folklorna 
skupina ŽKUD Tine Rožanc, mladi, KUD Židan Parazol 

 podelitev značk Mete Vidmar: Plesni studio Intakt, Konservatorij za glasbo in balet – oddelek za sodobni 
ples 

Skupno je bilo v letu 2016 podeljenih 129 priznanj/značk. 

Ljubljanska izpostava je v letu 2016 izvedla 82 dogodkov, kjer se je predstavilo cca 280 skupin, s 5600 posamezniki. 

Produkcijo ljubljanske izpostave 2016 si je ogledalo cca 10 000 obiskovalcev. 
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Evalvacija programa v skladu s kriteriji uspešnosti – ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev / primerjava med načrtovanimi in uresničenimi aktivnostmi.  

Ljubljanska izpostava je redni program dela v letu 2016 izpeljala v skladu z načrtovanim letnim planom. 
Ljubiteljska kulturna dejavnost, financirana s strani Mestne občine Ljubljana je bila v primerjavi s preteklimi leti 
znižana za 20 %. V letu 2017 ljubiteljska kulturna dejavnost s strani Mestne občine Ljubljana ostaja na nivoju leta 
2016, v letu 2018 se predvideva izenačitev višine zneska iz preteklih let. 

Ljubljanska izpostava uspešno izvaja dolgoročne cilje izvajanja javne službe na področju ljubljanske ljubiteljske 
kulture, spremlja in analizira stanje na področju ljubiteljske kulture, se pri izvajanju programa uspešno povezuje 
s profesionalnimi javnimi in zasebnimi kulturnimi institucijami in institucijami na področju vzgoje in izobraževanja. 
Število produkcijskih enot se ne le ohranja, temveč se še vedno povečuje, kar nedvomno dokazuje, da postaja 
ljubljanska izpostava prepoznavna tudi v okolju najkakovostnejše kulturne ponudbe v našem prostoru. Veliko 
truda ljubljanska izpostava namenja tudi ohranjanju doseženih standardov na področju ljubljanske ljubiteljske 
kulture in z dodatnimi vsebinami na področju sodobnih umetniških praks poskuša spodbujati, aktivirati ljubiteljsko 
kulturo tudi na polju sodobnih umetniških praks.  

Ljubljanska izpostava je program dela 2016 izpeljala zelo dobro, z dodanimi vsebinami posameznim projektom, 
skrbno in načrtovano v skladu s finančno konstrukcijo območne izpostave. 

Izvedeni dogodki 

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

TRIKO - OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE 13.1.2016   gledališče in lutke prireditev 

MICKA - OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE 14.1.2016   gledališče in lutke prireditev 

STOPINJE PRETEKLOSTI PLEŠEJO PRIHODNOST - REGIJSKO SREČANJE 
FOLKLORNIH SKUPIN IN PEVCEV LJUDSKIH PESMI MANJŠINSKIH 
ETNIČNIH SKUPNOSTI 

31.1.2016   folklora prireditev 

LJUDSKO V URBANEM - OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI 
IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

4.2.2016   folklora prireditev 

TAKO PAČ JE! - SELEKTORSKI OGLED VIZIJE 2016 9.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

PESMI ŠTIRIH - SLEKTORSKI OGLED VIZIJE 2016 11.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

ZBEŽI - OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE 18.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

LJUBLJANSKI ZBORI 2016 - 1.KONCERT 25.2.2016   vokalna glasba prireditev 

LJUBLJANSKI ZBORI 2016 - 2.KONCERT 26.2.2016 26.2.2016 vokalna glasba prireditev 

LJUBLJANSKI ZBORI 2016 - 3. KONCERT 27.2.2016   vokalna glasba prireditev 

LJUBLJANSKI ZBORI 2016 - 4. KONCERT 27.2.2016   vokalna glasba prireditev 

LJUBLJANSKI ZBORI 2016 - 5. KONCERT 27.2.2016   vokalna glasba prireditev 

LJUBLJANSKI ZBORI 2016 - 6. KONCERT 28.2.2016   vokalna glasba prireditev 

LJUBLJANSKI ZBORI 2016 - 7. KONCERT 28.2.2016   vokalna glasba prireditev 

LJUBLJANSKI ZBORI 2016 - 8. KONCERT 28.2.2016   vokalna glasba prireditev 

KISLI MAČEK - SELEKTORSKI OGLED VIZIJE 2016 2.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2016 4.3.2016 4.3.2016 literatura prireditev 

FOGU 2016 - FESTIVAL OTROŠKIH GLEDALIŠKIH IN LUTKOVNIH SKUPIN 8.3.2016 8.3.2016 gledališče in lutke prireditev 

O, KONČNO JE NAPOČIL ČAS ZA JUTRI - SELEKTORSKI OGLED VIZIJE 
2016 

8.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

FOGU 2016 - FESTIVAL OTROŠKIH GLEDALIŠKIH IN LUTKOVNIH SKUPIN 9.3.2016 9.3.2016 gledališče in lutke prireditev 

FOGU 2016 - FESTIVAL OTROŠKIH GLEDALIŠKIH IN LUTKOVNIH SKUPIN 10.3.2016 10.3.2016 gledališče in lutke prireditev 

XXIX. ROŠEVI DNEVI 2016 16.3.2016   literatura prireditev 

5 FANTKOV.COM, SELEKTORSKI OGLED PREDSTAVE FESTIVAL VIZIJE 
2016 

16.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

MATICA - SELEKTROSKI OGLED PREDSTAVE FESTIVAL VIZIJE 2016 17.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

FESTIVAL VIZIJE 2016 - FESTIVAL MLADINSKIH LJUBLJANSKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

19.3.2016   gledališče in lutke prireditev 
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POMLADNA PREPEVANJA 2016 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH, 
MLADINSKIH IN SREDNJEŠOLSKIH ZBOROV - 1. KONCERT 

21.3.2016   vokalna glasba prireditev 

POMLADNA PREPEVANJA 2016 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH, 
MLADINSKIH IN SREDNJEŠOLSKIH ZBOROV - 2. KONCERT 

21.3.2016   vokalna glasba prireditev 

POMLADNA PREPEVANJA 2016 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH, 
MLADINSKIH IN SREDNJEŠOLSKIH ZBOROV - 3. KONCERT 

22.3.2016   vokalna glasba prireditev 

POMLADNA PREPEVANJA 2016 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH, 
MLADINSKIH IN SREDNJEŠOLSKIH ZBOROV - 4. KONCERT 

22.3.2016   vokalna glasba prireditev 

PLEŠASTA PEVKA - SELEKTROSKI OGLED PREDSTAVE FESTIVAL VIZIJE 
2016 

23.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

POMLADNA PREPEVANJA 2016 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH, 
MLADINSKIH IN SREDNJEŠOLSKIH ZBOROV - 5. KONCERT 

23.3.2016   vokalna glasba prireditev 

POMLADNA PREPEVANJA 2016 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH, 
MLADINSKIH IN SREDNJEŠOLSKIH ZBOROV - 6. KONCERT 

23.3.2016   vokalna glasba prireditev 

LJUBEZENSKI VTISI - OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE 2016 26.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

DVOJČKA, SELEKTROSKI OGLED PREDSTAVE - FESTIVAL VIZIJE 2016 28.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

POMLADNA PREPEVANJA 2016 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH, 
MLADINSKIH IN SREDNJEŠOLSKIH ZBOROV - 7. KONCERT 

31.3.2016   vokalna glasba prireditev 

POMLADNA PREPEVANJA 2016 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH, 
MLADINSKIH IN SREDNJEŠOLSKIH ZBOROV - 8. KONCERT 

31.3.2016   vokalna glasba prireditev 

POMLADNA PREPEVANJA 2016 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH, 
MLADINSKIH IN SREDNJEŠOLSKIH ZBOROV - 10. KONCERT 

1.4.2016   vokalna glasba prireditev 

POMLADNA PREPEVANJA 2016 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH, 
MLADINSKIH IN SREDNJEŠOLSKIH ZBOROV - 9. KONCERT 

1.4.2016   vokalna glasba prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČ - MOPZ BIZOVIK 2.4.2016   vokalna glasba prireditev 

25. REVIJA ZAGORJE OB SAVI, DRŽAVNO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 4.4.2016   vokalna glasba prireditev 

TEČAJ - ODDAJA VLOGE V ELEKTRONSKI OBLIKI RAZPIS LJUBLJANA PRP-
2016 

6.4.2016 7.4.2016 drugo izobraževanje 

PEŠEC PREČKA CESTIŠČE, SELEKTORSKI OGLED PREDSTAVE FESTIVAL 
VIZIJE 2016 

7.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

24. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH PLESNIH USTVARJALCEV OPUS 1 - 
PLESNA MINIATURA 2016 

9.4.2016 10.4.2016 ples prireditev 

PODELITEV ZNAČK METE VIDMAR - KGBL - ODDELEK ZA SODOBNI PLES 10.4.2016   ples prireditev 

BALADA O KAROLINI ŽAŠLER - OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE 12.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

FOLKLORNO URBANO?! - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

13.4.2016   folklora prireditev 

RINGARAJA 2016 - FESTIVAL OTROŠKE FOLKLORE 13.4.2016   folklora prireditev 

FOLKLORNO URBANO?! - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

14.4.2016   folklora prireditev 

RINGARAJA 2016 - FESTIVAL OTROŠKE FOLKLORE 14.4.2016 14.4.2016 folklora prireditev 

REGIJSKE LUTKARIJE 2016 19.4.2016 19.4.2016 gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKI FESTIVAL VIZIJE 2016 20.4.2016 20.4.2016 gledališče in lutke prireditev 

PLESNO POPOTOVANJE 2016 - HITIMO NAPREJ 21.4.2016 21.4.2016 ples prireditev 

PLESNO POPOTOVANJE 2016 - IN POČASI NAZAJ 21.4.2016   ples prireditev 

ŽIVALSKA FARMA - OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE 21.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

NAŠA PESEM MARIBOR 2016 23.4.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - MLADI ODER 3.5.2016 5.5.2016 gledališče in lutke prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK - MOPZ BARJE 6.5.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 13.5.2016   folklora prireditev 

FESTIVAL ACCAPELLA SKUPIN  14.5.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 15.5.2016 15.5.2016 folklora prireditev 

VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKE KULTURE SLOVENIJE 2016 20.5.2016 22.5.2016 večzvrstna dejavnost prireditev 

REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE 20.5.2016 29.5.2016 gledališče in lutke prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČK - MEPZ KUD TACEN 21.5.2016   vokalna glasba prireditev 

PREPLESAVANJA 2016 - REGIJSKA PLESNA REVIJA - 1. DEL 21.5.2016 21.5.2016 ples prireditev 
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PREPLESAVANJA 2016 - REGIJSKA PLESNA REVIJA - 2. DEL 21.5.2016   ples prireditev 

PUSTI, NAJ TE NOSI VODA...(DAN D) 1.6.2016 6.6.2016 likovna dejavnost prireditev 

V ZAVEZJU BESEDE - REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 6.6.2016 6.6.2016 literatura prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN SLOVENIJE 2016  8.6.2016   gledališče in lutke prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH ZNAČK METE VIDMAR - PLESNI STUDIO INTAKT 9.6.2016   ples prireditev 

OPUS 1 - PLESNA MINIATURA 2016 11.6.2016   ples prireditev 

PODELITEV JUBILJENIH MAROLTOVIH ZNAČK - KUD ŽIDAN PARAZOL 17.6.2016   folklora prireditev 

IMPRESIONIZEM V SLIKARSTVU - NADALJEVALNA LIKOVNA ŠOLA Z 
ANO SLUGA 

11.7.2016 12.12.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

KVADRAT, KROG, KOCKA IN KROGLA - DRŽAVNA TEMATSKA RAZSTAVA 
2016 

1.9.2016 15.9.2016 likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKA RAZSTAVA OTROŠKE LIKOVNE USTVARJALNOSTI 2017 - PUSTI 
NAJ TE NOSI VODA 

25.9.2016 5.10.2016 likovna dejavnost prireditev 

OBMOČNA LIKOVNA RAZSTAVA OBLAK - VODA - ZVOK - KRISTAL 28.9.2016 1.10.2016 likovna dejavnost prireditev 

55. LINHARTOVO SREČANJE 29.9.2016 1.10.2016 gledališče in lutke prireditev 

LITERARNO SREČANJE/POPOLDNE ŽLAHTNE MISLI V SREBRNI KOPRENI 
2- AVTOBIOGRAFIJA 

4.10.2016   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV  9.10.2016 9.10.2016 folklora prireditev 

52. SREČANJE NAJMLAJŠIH FILMSKIH USTVARJALCEV SLOVENIJE 13.10.2016 14.10.2016 film in video prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2016 14.10.2016 15.10.2016 literatura prireditev 

PIKA MIGA 15.10.2016 16.10.2016 ples prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH MAROLTOVIH ZNAČK - AFS FRANCE MAROLT 25.10.2016   folklora prireditev 

KAKO IZBOLJŠATI VEŠČINE BESEDILNEGA KOMUNICIRANJA - 
DELAVNICA 

8.11.2016   drugo izobraževanje 

ŽIVA 2016, FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH 9.11.2016 11.11.2016 ples prireditev 

URŠKA PO URŠKI 2016 10.11.2016   literatura prireditev 

SOZVOČENJA 2016 13.11.2016 13.11.2016 vokalna glasba prireditev 

GLAS IZ STOLPA PESMI - VEČER S POEZIJO IN GLASBO LEONARA 
COHENA 

17.11.2016   literatura prireditev 

V ZAVETJU BESEDE 2016 - DRŽAVNO SREČANJE LITERATOV SENIOREJV  18.11.2016   literatura prireditev 

GLASBENI MARATON 2016 & NATEČAJ FESTIVALA STIČNA & ROCK 
VIZIJE 

18.11.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

GLEDALIŠKA DELAVNICA - ODRSKA POSTAVITEV 22.11.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

OSNOVE OTROŠKE KOREOGRAFIJE V FOLKLORNIH SKUPINAH  24.11.2016   folklora izobraževanje 

SEMINAR ZA ZBOROVODJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 26.11.2016   vokalna glasba izobraževanje 

17. PESNIŠKA OLIMPIJADA 27.11.2016   literatura prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČ - MEPZ KUD SCT 29.11.2016   vokalna glasba prireditev 

LITERARNO-GLASBENI VEČER - ŽLAHTNE MISLI V SREBRNI KOPRENI 2 - 
AVTOBIOGRAFIJA 

29.11.2016   literatura prireditev 

FILMARJENJE 2017 1.12.2016   film in video prireditev 

TA VESELI DAN KULTURE 2016  6.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH MAROLTOVIH ZNAČK - ŽKUD TINE ROŽANC - 
FOLKLORNA SKUPINA 

8.12.2016   folklora prireditev 

SVETOVNI DAN ZBOROVSKE GLASBE - FINALE SOZVOČENJ 10.12.2016 10.12.2016 vokalna glasba prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH ZNAČ - CONSORTIUM MUSICUM 14.12.2016   vokalna glasba prireditev 

 


