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Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne 
ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in 
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vsebin na celotnem slovenskem kulturnem prostoru 
ter vključevanje v kulturno mrežo in mednarodno 

sodelovanje. 
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Območna izpostava Ljubljana okolica  
Tatjana Avsec 

Uvod 
V naročju Območne izpostave Ljubljana okolica leži 9 občin:  

 Dobrova in Polhov Gradec,  

 Horjul,  

 Brezovica pri Ljubljani, 

 Ig,  

 Škofljica,  

 Velike Lašče,  

 Dol pri Ljubljani,  

 Medvode in  

 Vodice  
 
Celotno območje sklepa prstan okoli Ljubljane, ki se razprostira na 628,4 km2 ter šteje 58.532 prebivalcev. Občine so manjše 
in slikovite, z izjemno bogato naravno in kulturno dediščino. Nekatere med njimi povezuje in zaznamuje Ljubljansko barje, 
vse pa se ponašajo z dragocenimi biseri stavbne dediščine (grad Turjak, Trubarjeva domačija, Polhograjski dvorec, Erbergovi 
paviljoni graščine Dol, Stari grad v Smledniku …), ki so pomembno vpeti v življenje ljudi in so tudi izjemna prizorišča številnih 
kulturnih dogodkov. Tudi ljubiteljska kulturna ustvarjalnost na tem območju je bogata in pestra. Izraža se skozi delovanje 
70 društev, v okviru teh pa okoli 167 skupin/sekcij na vseh področjih kulturno-umetniških zvrsti, ki se vključujejo v dejavnosti 
območne izpostave. Pomemben nosilec kulture mladih so tudi vse osnovne šole (14), Gimnazija Želimlje, Mladinski center 
Medvode in nekateri drugi kulturni zavodi.  
Območna izpostava zagotavlja strokovno in organizacijsko pomoč vsem ustvarjalcem ljubiteljske kulture našega območja, 
ne glede na obliko organiziranosti. Poleg strokovnega spremljanja preglednih srečanj, dajemo velik poudarek izobraževanju 
in usposabljanju ustvarjalcev ter mentorjev, saj je naše temeljno vodilo, spodbujanje in zviševanje kakovostne ravni 
ljubiteljske kulture.  

Ocena stanja 
V letu 2017 je izpostava uspešno izvedla vse načrtovane redne projekte in nekatere dodatne kulturne programe. Društvom 
in posameznikom je nudila organizacijsko, strokovno in posvetovalno pomoč. Prvo polletje smo posvetili organizaciji 
strokovno spremljanih preglednih srečanj, v drugi polovici leta pa smo več pozornosti namenili organizaciji izobraževanj in 
usposabljanj na različnih področjih.  
S kulturnimi društvi, zavodi in šolami smo ponovno zelo dobro sodelovali tako pri organizaciji nekaterih preglednih 
prireditev kot pri vključevanju njihovih ustvarjalcev/skupin v program. Določena društva in šole so gostoljubno in angažirano 
prevzele so-organizacijo prireditev (KUD Podpeč, Zavod Sotočje Medvode, OŠ Brezovica pri Ljubljani, OŠ Škofljica, OŠ 
Medvode). Vsa delujoča društva, skupine oz. posamezniki pa so se z veseljem in odgovorno udeležili vseh razpisanih 
preglednih srečanj. Glede na prejšnja leta smo zaznali manjši osip na področju otroških in odraslih gledaliških skupin. Po 
strokovnih ocenah pa je opazen velik kakovosten napredek otroških in mladinskih pevskih zborov. Pomembno se uveljavlja 
tudi razvoj filmske dejavnosti med otroki in mladimi, kar je rezultat naših večletnih prizadevanj.  
Spremljali smo tudi potrebe po izobraževanju in usposabljanju ter v njihovem okolju organizirali nekatere delavnice (OŠ Ig, 
OŠ Brezovica pri Ljubljani, Društvo Barka Zbilje, KUD Matije Koželja Utik...) ter jih spodbujali in podprli pri vključevanju v 
državni izobraževalni program JSKD. Želeli bi več interesa za ponujena izobraževanja. Zaradi premajhnega števila prijav smo 
morali odpovedati gledališko in filmsko delavnico. Prav tako beležimo manj udeležb na državnih izobraževalnih oblikah 
JSKD, kljub temu, da udeležencem nudimo pomoč pri plačilu kotizacij.  
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je potekalo brez posebnosti, dobro in utečeno. Večina županov je z zanimanjem 
spremljalo naše prireditve. 
Obveščanje o naših aktivnostih je potekalo ažurno, s tiskanimi vabili po redni pošti in po elektronski pošti, na spletni strani 
JSKD, preko osrednjih slovenskih medijev (ki pa so se premalo odzivali) ter lokalnih medijev v vseh 9 občinah. Uspešno je 
živela tudi FB stran, ki je dosegla širši krog ljudi ter omogočila ažurno obveščanje in interaktivnost. Odziv lokalnih medijev 
je večji v večjih občinah kot so Medvode, kjer lokalna TV skrbno oglašuje, spremlja in poroča o vseh naših prireditvah, sicer 
pa je odziv medijev nezadovoljiv. Novinarji ne hodijo na prireditve, pretežno moramo sami pisati poročila o dogodkih in jih 
posredovati lokalnim časopisom.  
Večino prireditev smo kot doslej izvedli v več občinah v kulturnih dvoranah, skladno z ustreznostjo dvoran za določeno zvrst 
prireditve. Večina dvoran je ustrezno opremljenih, novejša pridobitev pa je prenovljen Kulturni dom v Dolskem, primeren 
za večje plesne, folklorne in tudi pevske nastope. Ker so kulturne dvorane pogosto premajhne za množične prireditve 
(premalo spremljevalnih prostorov), otroške pevske revije izvajamo tudi v telovadnicah osnovnih šol. V letu 2017 smo še 
vedno pogrešali Grad Turjak, ki so ga zaradi neurejenih lastniških zadev leta 2016 zaprli. S tem smo izgubili čudovit razstavni 



 

prostor, kjer smo vrsto let postavljali območno likovno razstavo. Razstavo pa smo kljub temu že drugič uspešno izvedli v 
prav tako čudovitih, čeprav nekoliko manjših, Erbergovih paviljonih Graščine Dol, v Dol pri Ljubljani.  

Izvedba rednega programa 
Temeljni program območne izpostave na področju ljubiteljske kulture so strokovno spremljana pregledna srečanja in revije 
na vseh področjih delovanja kulturnih društev, skupin oz. posameznikov ter organizacija izobraževanj po posameznih 
področjih.  
V letu 2017 smo izvedli 15 območnih preglednih srečanj: srečanje literatov »Izrekanja 2017« (10 literatov); srečanje otroških 
gledaliških in lutkovnih skupin »Nagajivi oder 2017« (2 gledališki in 1 lutkovna skupina); revija plesnih skupin Plesni mozaik 
2017 (8 skupin); revija OPZ in MPZ »Pesem pomladi 2017« (3 koncerti, 27 zborov); revija odraslih pevskih zborov in malih 
pevskih zasedb »Naj se sliš' 2017« (3 koncerti, 30 zborov); območni individualni strokovni ogledi odraslih gledaliških skupin 
»Linhartovo srečanje 2017« (3 skupine); mladinske gledališke skupine »Vizije 2017« (2 skupini); srečanje otroških folklornih 
skupin „Ko mlinček ropoče 2017“ (4 skupine); srečanje odraslih folklornih skupin »Hitro zasuč' se okol' 2017« (6 skupin). Na 
območni likovni razstavi »Velika črta« je sodelovalo 23 likovnih ustvarjalcev. Skupaj je na območnih prireditvah v letu 2017 
sodelovalo 1.827 oseb (oz. 87 skupin in 33 samostojnih ustvarjalcev). 
Izvedli smo tudi 2 regijski prireditvi: Lutka ima srce in pamet - Regijsko srečanje lutkovnih skupin osrednje Slovenije 2017 (7 
LS) in tradicionalno Filmarjenje - srečanje filmskih in video ustvarjalcev osrednje Slovenije 2017 (14 filmov, strokovno 
izbranih za projekcijo).  
Na regijsko raven so se uvrstili trije literati seniorji: Marija Vesel, Škofljica, Milan Žniderič, Šentjošt in Cvetka Rutar, 
Dobrova;otroška folklorna skupina KUD Oton Župančič Sora ter odrasle folklorne skupine: FS Klas Horjul in FS Rožmarin 
Vnanje Gorice (odrasla in mladinska skupina); na regijsko srečanje je bila izbrana tudi Lutkovna skupina KUD Dolomiti 
Dobrova; regijski nivo je doseglo tudi 10 otroških in mladinskih pevskih zborov: OPZ Modrijani, OPZ Kitica, OPZ in MPZ iz OŠ 
Škofljica, OPZ in MPZ OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani, OPZ in MPZ OŠ Brezovica, MPZ OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče in 
MPZ OŠ Vodice ter 7 odraslih pevskih zborov: Pevska skupina Borovničke- Društvo Fran Govekar Ig, Vokalna skupina Sorške 
kresnice- KUD Oton Župančič Sora, MePZ KUD Dolomiti Dobrova, Podpeški oktet in Podpeški pobi - KUD Podpeč, MePZ 
Brezovica - KD Breza, ŽePZ KUD Brezovica; dve plesni skupini: Plesna skupina Društva Barka, Zbilje in ŠKD Latino BIT 
Medvode; 9 likovnih ustvarjalcev: LD 2002 Škofljica- Matjaž Stopar; KUD Zbilje - Renata Germovšek, Peter Gaber, Dumija 
Petakl, Nataša Kovše in Borut Ovsenek, KUD Jarem Pirniče- Nevenka Verbič, KD Sejalec umetnosti Senica – Agata Trojar in 
Andreja Peklaj iz Vodic. Skupaj je bilo na regijsko raven uvrščenih 24 skupin in 12 samostojnih ustvarjalcev. 
Na državno raven so bili po strokovnem izboru uvrščeni: Folklorna skupina Klas PD Horjul, Lutkovna skupina KUD Dolomiti 
Dobrova, vokalna skupina Borovničke Društva Fran Govekar Ig, Plesna skupina Društva Braka Zbilje, likovni ustvarjalki 
Andreja Eržen in Nataša Kovše –KUD Zbilje, literat Milan Žniderič iz Šentjošta. KUD FoFiTe Medvode so bili s predstavo KOS 
izbrani za najboljšo predstavo po izboru strokovne žirije na Čufarjevih dnevih 2017.  
Naziv kuturne šole leta 2017 pa so prejele: OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani, OŠ Škofljica pa je obnovila naziv.  

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalnimi skupnostmi in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na območju občin, ki 
jih pokriva. Skupno je organizirala oz. soorganizirala 16 dodatnih prireditev.  
V Dolu pri Ljubljani smo v okviru lokalnega programa izvedli 6 prireditev: 3 likovne razstave in 1 koncert in dve predavanji v 
Erbergovih paviljonih Graščine Dol; organizirali smo že tradicionalno srečanje harmonikarjev Turjaški harmonikar 2017 v 
sodelovanju s KUD Marij Kogoj Turjak; v sodelovanju s KUD Serafin pa Mozartove družinske dneve v Polhograjski graščini, 
kjer so se predstavili kulturni ustvarjalci naše izpostave (FS Grof Blagaj, Kvintet Mlin, pesnica Agata Trojar, MoPZ Župnije 
Preska, likovna razstava). V okviru Tedna ljubiteljske kulture je potekala naša pevska revija Naj se sliš' v obsegu treh 
koncertov, s svojimi prireditvami pa se je v ta teden vključilo tudi 7 kulturnih društev (KUD Smlednik, KD Matije Koželja Utik, 
PD Horjul, KUD Pirniče, KD Breza, Godba Vodice in KS Pijava Gorica); organizirali smo tudi likovno razstavo „Impresije naših 
voda“ v sodelovanju z likovno sekcijo KUD Zbilje, v KULT3000 in se vključili v vseslovenski projekt Noč knjige, s predstavitvijo 
pesnišle zbirke Ane Porente Deklice ob glasbeni spremljavi Katarine Juvančič in Dejana Lapajne, prav tako v KULT3000. 

Izobraževanja 
V lastni organizaciji smo izvedli 6 delavnic: 2 območni filmski delavnici za osnovnošolce na OŠ Ig in na OŠ Brezovica pri 
Ljubljani - mentor Ciril Murnik (25 udeležencev); plesno delavnico za osebe s posebnimi potrebami v Društvu Barka Zbilje – 
mentorica Nataša Tovirac (14 udeležencev ); območno literarno delavnico v okviru srečanja literatov Izrekanja, mentorica 
Ana Porenta (10 udeležencev), Tečaj risanja in slikanja v Vodicah, pod vodstvom akad. slikarja Petra Gabra (12 udeležencev) 
in regijsko delavnico Petja uspavank, pod vodstvom Katarine Juvančič (10 udeležencev).  
Izobraževanj v izvedbi centralne službe JSKD se je udeležilo 22 udeležencev na 9 seminarjih: 5 udeležencev na področju 
folklorne dejavnosti; 4 udeleženci na področju vokalne glasbe in 1 udeleženec na področju inštrumentalne galasbe.  
Izobraževanja/delavnice v lastni organizaciji smo izvedli na terenu na osnovi izraženih in ugotovljenih potreb ustvarjalcev, 
pod vodstvom izkušenih in strokovnih mentorjev. Ker ZKD na našem območju ni dejavna, vlogo sofinanciranja in podpore 
izobraževanj prevzamemo sami. Finančno podpremo vse udeležbe na izobraževanjih, na državnih, območnih in regijskih 



 

ravneh, v obsegu do polovice zneska kotizacij. Želimo pa si, da bi ustvarjalci bolj izkoristili številne možnosti kakovostnih 
izobraževanj in usposabljanj, ki jih ponuja JSKD na vseh ravneh in področjih. 

Financiranje 
Program in delovanje naše izpostave do polovice vrednosti financirajo občine po pogodbah iz občinskih proračunov (9 
občin), ostali del pa pokrivamo s sredstvi JSKD in z lastnimi viri. Višina odobrenih sredstev se med občinami razlikuje (tudi v 
razponu do 100 %), kar je deloma pogojeno s številom kulturnih društev oz. z obsegom kulturne dejavnosti v posameznih 
občinah, deloma pa tudi z naklonjenostjo občinskih oblasti do ljubiteljske kulture. V v času recesije so 4 občine zmanjšale 
obseg odobrenih sredstev, v zadnjih treh letih pa je bilo financiranje iz lokalnih skupnosti nespremenjeno, razen občine Dol 
pri Ljubljani, ki je v letu 2017 nekoliko povišala svoj prispevek. Stroške organizacije izobraževanj do polovice pokrijemo s 
kotizacijami, za morebitne posebne projekte pa skušamo pridobiti tudi sponzorje, čeprav je odziv zelo slab.  

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
Kulturna dejavnost na našem območju je najobsežnejša na področju vokalne glasbe, kjer skupno deluje 36 odraslih pevskih 
zasedb (10 MePZ, 5 ŽePZ, 6 MoPZ in 14 malih pevskih skupin) in 29 otroških in mladinskih pevskih zborov (19 OPZ in 10 
MPZ).  
Na področju inštrumentalne glasbe delujeta dva odrasla pihalna orkestra (PO Vodice in PO Medvode) ter mladinski pihalni 
orkester glasbene šole v Dobrovi. V Senožetih je aktivna tamburaška skupina, uspešno pa delujeta tudi dve skupini 
orgličarjev, v Pirničah in v Sori. 
Izjemno bogata in kakovostna je gledališka dejavnost: dejavnih je 11 odraslih gledaliških skupin, 3 mladinske in 7 otroških 
gledaliških skupin ter 2 lutkovni skupini. Med temi kar 5 odraslih skupin zadnja leta dosega regijsko in državno kakovostno 
raven (KUD FoFiTe Medvode (2 skupini), KD Janez Jalen Notranje Gorice; KUD Pirniče; KUD Dolomiti Dobrova) in tudi 
lutkovna in otroška gledališka skupina (LS KUD Dolomiti Dobrova in GS OŠ Škofljica).  
Na področju plesa v zadnjih nekaj letih zaznavamo upad števila skupin. Zaradi premajhnega števila prijavljenih skupin, 
območno revijo uspešno združujemo z OI Vrhnika. Plesne skupine delujejo pretežno v okviru dveh velikih plesno-športnih 
društev (Panorama Dobrova in Latino Medvode), kjer gojijo predvsem tekmovalne plese, kar je tudi razlog, da so zaradi 
tekmovanj manj prisotni na naših revijah. V Pirničah deluje baletna šola Stevens, v Brezovici pa baletno društvo Plesni 
copatek, izjemno uspešna pa je skupina oseb s posebnimi potrebami, ki deluje v okviru društva BARKA v Zbiljah. Ta že vrsto 
let dosega državno raven. Na našem območju pogrešamo več sodobnega plesa.  
Folklorna dejavnost se konstantno že nekaj let odraža v delovanju 5 odraslih in 4 otroških folklornih skupin. FS Horjul redno 
dosega državno kakovostno raven, dve skupini FS Rožmarin Vnanje Gorice pa odlično regijsko raven. Med otroškimi 
skupinami že nekaj let presegata območno raven starejša in mlajša OFS KUD Oton Župančič Sora.  
Na našem območju je zelo razširjena in izjemno kakovostna tudi likovna dejavnost. Likovniki so dobro organizirani v 
Likovnem društvu 2002 na Škofljici in v okviru KUD Zbilje, delujejo pa tudi v okviru Društva Fran Govekar Ig, v KUD Jarem 
Pirniče in v okviru KD Dol pri Ljubljani. Iz rednih območnih razstav se številni med njimi uvrščajo na regijsko in tudi državno 
raven. Spodbujamo tudi fotografsko ustvarjalnost, kjer so dejavni predvsem v okviru KUD FoFiTe Medvode, KD Dol pri 
Ljubljani ter KUD Jarem.  
Literarna dejavnost je organizirana v 4 društvih (KUD Primož Trubar Velike Lašče, Društvo Fran Govekar Ig, KUD Pirniče in 
KUD Jarem), sicer pa se naših srečanj udeležujejo tudi posamezniki, ki niso povezani v društvih. Redno je dejavnih okoli 20 
literarnih ustvarjalcev.  
Filmska dejavnost je razvita predvsem v okviru KUD Jarem Pirniče, deloma tudi v okviru Javnega zavoda Parnas v Velikih 
Laščah, s pomočjo uvajanja naših brezplačnih izobraževanj v osnovne šole, pa se v zadnjem času uspešno uveljavlja tudi na 
OŠ Brezovica, OŠ Medvode, OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, OŠ Ig, OŠ Vodice. Udeleženci se predstavljajo na Srečanjih 
najmlajših filmskih ustvarjalcev v Izoli in na našem regijskem srečanju filmskih ustvarjalcev Osrednje Slovenije »Filmarjenje«, 
ki ga vsako let organiziramo v Medvodah. Nagrade pa pobirajo tudi na drugih festivalih, kot so Animateka ipd. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 
Z osnovnimi šolami smo tudi v letu 2017 uspešno sodelovali pri organizaciji treh koncertov območne revije OPZ in MPZ 
»Pesem pomladi 2017«, ki so potekali na OŠ Brezovica pri Ljubljani, OŠ Škofljica in OŠ Medvode. Šole so v celoti prevzele 
tehnično organizacijo prireditve (priprava prostora ipd.). 
OŠ Brezovica pri Ljubljani je bila tudi letos soorganizator območnega srečanja otroških gledaliških in lutkovnih skupin 
»Nagajivi oder 2017«. V ta namen so imeli učenci nižjih razredov kulturni dan, posvečen gledališču. 
Na dveh šolah smo nadaljevali z organizacijo filmskih delavnic (OŠ Brezovica in OŠ Ig) in s tem uspešno uresničevali naš cilj, 
spodbujati filmsko ustvarjalnost pri mladih v okviru osnovnih šol.  
Po vseh osnovnih šolah smo razpisali tudi likovni natečaj za tretjo triado na temo »Zakaj je polje jezero“, na katerega pa se 
je odzvala le OŠ Škofljica.  

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
Ob jubilejnih dogodkih, ki jih organizirajo društva oz. skupine, vodja izpostave ali predsednik sveta izpostave podeli jubilejna 
priznanja. V letu 2017 smo podelili:  



 

 Gallusova priznanja (54): KD Matije Koželja Utik (4x bron, 1x zlato); MePZ PD Horjul (2x bron, 3x srebro, 3xzlato, 2x 
častna), ŽePZ Žene in dekleta dveh vasi, KD Mokrc Golo (1x bron, 1x srebro, 8x zlato); Podpeški oktet (1xbron, 
1xsrebro, 8xzlato, 1x častna); MePZ Biser Vodice (4xbron, 4xsrebro, 5xzlato); Godbeno društvo Vodice (4 x bron, 2 
x srebro, 1xzlato) 

 Maroltova priznanja (13): FS Klas PD Horjul (3x bron, 1 x srebro); FS Rožmarin KD Vnanje Gorice (6x bron, 3x zlato)  

 Linhartova priznanja (10): KUD Pirniče (2 x bron, 1x srebro, 3x zlato, 4x častna) 

 Jubilejno priznanje območne izpostave sklada (2): KUD Pirniče -2x 

 Splošna značka sklada (27): KD Matije Koželja Utik – likovniki (6x bron, 4x srebro, 3x zlato); KUD Pirniče (1x zlato); 
Likovno društvo 2002 (3x bron, 7x srebro, 3x zlato) 
 

Izvedeni dogodki 

NAZIV DOGODKA Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

PUSTI, NAJ TE NOSI VODA - REGIJSKA RAZSTAVA IZBRANIH DEL MLADIH 
LIKOVNIKOV OSREDNJE SLOVENIJE (UDELEŽBA) 

16.1.2017 14.3.2017 likovna dejavnost prireditev 

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN: 
LJUDSKI PLESI REZIJE 

27.1.2017 29.1.2017 folklora izobraževanje 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE GLEDALIŠKIH SKUPIN, NOTRANJE 
GORICE 

28.1.2017   gledališče in lutke prireditev 

LITERARNA DELAVNICA OB OBMOČNEM SREČANJU LITERATOV IZREKANJA 1.2.2017   literatura izobraževanje 

IZREKANJA, OBMOČNO SREČANJE LITERATOV LJUBLJANA OKOLICA 1.2.2017   literatura prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH SPLOŠNIH ZNAČK-LIKOVNIKI KD MATIJE KOŽELJA 
UTIK 

7.2.2017   likovna dejavnost prireditev 

PODELITEV GALLUSOVIH JUBILEJNIH PRIZNANJ KD MATIJE KOŽELJA UTIK 7.2.2017   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE GLEDALIŠKIH SKUPIN LJUBLJANA 
OKOLICA (MEDVODE) 

10.2.2017   gledališče in lutke prireditev 

RAZSTAVA UMETNIŠKE KERAMIKE MARJETA BAŠA - DESETKA IN 
DOKUMENTARNA RAZSTAVA O JOSIPU KLEMENCU 

3.3.2017 19.3.2017 likovna dejavnost prireditev 

PODELITEV LINHARTOVIH PRIZNANJ (KUD PIRNIČE) 4.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

IMPRESIJE NAŠIH VODA RAZSTAVA SKUPINSKIH SLIK 7.3.2017 28.3.2017 likovna dejavnost prireditev 

PLESNI MOZAIK, OBMOČNA PLESNA REVIJA LJUBLJANA OKOLICA IN 
VRHNIKA 

8.3.2017   ples prireditev 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE GLEDALIŠKIH SKUPIN LJUBLJANA 
OKOLICA (MEDVODE) 

9.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKIH SKUPIN LJUBLJANA OKOLICA 2017 
(PIRNIČE) 

11.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

NAGAJIVI ODER 2017 OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 16.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

NAGAJIVI ODER 2017 OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

16.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKIH SKUPIN LJUBLJANA OKOLICA 2017 
(NOTRANJE GORICE) 

19.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

LITERARNA DELAVNICA OB ROŠEVIH DNEVIH (UDELEŽBA) 22.3.2017   literatura izobraževanje 

JUBILEJNI 30. ROŠEVI DNEVI (UDELEŽBA) 22.3.2017   literatura prireditev 

KO MLINČEK ROPOČE 2017, OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN LJUBLJANA OKOLICA (VABILO) 

23.3.2017   folklora prireditev 

ROŠEVCI PO ROŠEVIH DNEVIH - LITERARNI VEČER (UDELEŽBA) 23.3.2017   literatura prireditev 

NAGAJIVA POMLAD - 21. OBMOČNA REVIJA PREDŠOLSKIH PEVSKIH 
ZBOROV (UDELEŽBA) 

28.3.2017   vokalna glasba prireditev 

HITRO ZASUČ SE OKOL, OBMOČNO SREČANJE ODASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN (VABILO) 

30.3.2017   folklora prireditev 

PESEM POMLADI, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV (MEDVODE) 

4.4.2017   vokalna glasba prireditev 

PESEM POMLADI, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV (ŠKOFLJICA) 

5.4.2017   vokalna glasba prireditev 

PESEM POMLADI, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV (BREZOVICA) 

6.4.2017   vokalna glasba prireditev 

RAJSKI VRT - POZDRAV POMLADI (PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU RAZSTAV) 9.4.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

LUTKA IMA SRCE IN PAMET-REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 
OSREDNJE SLOVENIJE 2017 

20.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

NOČ KNJIGE-PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE ANE PORENTA 21.4.2017   literatura prireditev 

PREDAVANJE PROF.DR. JANEZA GRADA ČMRLJI IN FOTOGRAFSKA 
RAZSTAVA BRANETA ALEŠA 

25.4.2017 7.5.2017 likovna dejavnost prireditev 



 

PODELITEV JUBILEJNIH MAROLTOVIH PRIZNANJ (FS KLAS) 6.5.2017   folklora prireditev 

OBMOČNA REVIJA PEVSKIH ZBOROV IN MALIH PEVSKIH ZASEDB NAJ SE 
SLIŠ 2017 

11.5.2017   vokalna glasba prireditev 

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL ČLANOV LIKOVNE SEKCIJE KULTURNEGA 
DRUŠTVA DOL PRI LJUBLJANI 

11.5.2017 21.5.2017 likovna dejavnost prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 12.5.2017 21.5.2017 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN RINGA RAJA 2017 
(UDELEŽBA) 

12.5.2017   folklora prireditev 

OBMOČNA REVIJA PEVSKIH ZBOROV IN MALIH PEVSKIH ZASEDB NAJ SE 
SLIŠ 2017 

12.5.2017   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA PEVSKIH ZBOROV IN MALIH PEVSKIH ZASEDB NAJ SE 
SLIŠ 2017 

13.5.2017   vokalna glasba prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH PRIZNANJ (MEPZ HORJUL) 13.5.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA OBLAK-VODA-ZVOK-KRISTAL (UDELEŽBA) 15.5.2017   likovna dejavnost prireditev 

PREDSTAVITEV KNJIGE VIKTORJA GRILCA PODGRAD - NAŠIH 1000 LET 19.5.2017   literatura prireditev 

ZAKAJ JE POLJE JEZERO - LIKOVNA RAZSTAVA (UDELEŽBA) 19.5.2017   likovna dejavnost prireditev 

PREPLESAVANJA 2017 - REGIJSKA PLESNA REVIJA KOORDINACIJE 
OSREDNJA SLOVENIJA (UDELEŽBA) 

20.5.2017   ples prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 2017 
(UDELEŽBA) 

20.5.2017   vokalna glasba prireditev 

DIRIGENTSKA ŠOLA ZA PIHALNE ORKESTRE (UDELEŽBA) 26.5.2017 28.5.2017 
inštrumentalna 
glasba 

izobraževanje 

VELIKA ČRTA - PREDAVANJE (UDELEŽBA) 29.5.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 2017 - OSREDNJA 
SLOVENIJA (UDELEŽBA) 

3.6.2017   folklora prireditev 

REGIJSKA LITERARNA DELAVNICA 5.6.2017   literatura izobraževanje 

V ZAVETJU BESEDE 2017, REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 
OSREDNJE SLOVENIJE (UDELEŽBA) 

5.6.2017   literatura prireditev 

DRŽAVNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN SLOVENIJE 2017 (UDELEŽBA) 6.6.2017   gledališče in lutke prireditev 

48. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV ŠENTVID PRI STIČNI (UDELEŽBA) 18.6.2017   vokalna glasba prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH PRIZNANJ - LETNI KONCERT ŽEPZ ŽENE 
IN DEKLETA DVEH VASI GOLO 

23.6.2017   vokalna glasba prireditev 

TRADICIONALNO 24. MEDOBČINSKO SREČANJE HARMONIKARJEV-
TURJAŠKI HARMONIKAR 2017 

23.6.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

MUSICACREATIVA 2017 (IZOBRAŽEVANJE) UDELEŽBA 20.8.2017 27.8.2017 
inštrumentalna 
glasba 

izobraževanje 

5. TABOR GODBENIC IN GODBENIKOV 2017 (UDELEŽBA) 28.8.2017 1.9.2017 
inštrumentalna 
glasba 

izobraževanje 

KULTURNA ŠOLA 2017 (UDELEŽBA) 22.9.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

SLIKARSKI TEČAJ LOGATEC (UDELEŽBA) 3.10.2017 19.12.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

OBMOČNA LIKOVNA RAZSTAVA LJUBLJANA OKOLICA 2017 (VELIKA ČRTA) 4.10.2017 18.10.2017 likovna dejavnost prireditev 

TEČAJ RISANJA IN SLIKANJA V VODICAH 6.10.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

ZBOROVODSKA ŠOLA 2017/2018-MOJA ROKA (NA)HRANI TVOJ GLAS 
(UDELEŽBA) 

7.10.2017 2.12.2017 vokalna glasba izobraževanje 

LE PLESAT ME PELJI - DRŽAVNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 
(UDELEŽBA) 

21.10.2017   folklora prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH PRIZNANJ (OKTET PODPEČ) 21.10.2017   vokalna glasba prireditev 

187. MOZARTOVI DRUŽINSKI DNEVI 22.10.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

V ZAVETJU BESEDE - DRŽAVNO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 2017 
(UDELEŽBA) 

7.11.2017   literatura prireditev 

NATEČAJ - 7. MLADA PESNIŠKA OLIMPIJADA (UDELEŽBA) 11.11.2017   literatura prireditev 

DELAVNICA PETJA IN USTVARJANJA PESMI ZA UMIRJANJE 11.11.2017 12.11.2017 vokalna glasba izobraževanje 

VELIKA ČRTA - REGIJSKA SELEKCIONIRANA RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIH 
USTVARJALCEV (UDELEŽBA) 

14.11.2017 29.11.2017 likovna dejavnost prireditev 

DIRIGENTSKA ŠOLA ZA PIHALNE ORKESTRE (UDELEŽBA) 17.11.2017 19.11.2017 
inštrumentalna 
glasba 

izobraževanje 

30. ČUFARJEVI DNEVI - FESTIVAL LJUBITELJSKIH GLEDALIŠČ (UDELEŽBA) 18.11.2017   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 2017 (UDELEŽBA) 19.11.2017   vokalna glasba prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH PRIZNANJ MEPZ BISER VODICE 24.11.2017   vokalna glasba prireditev 



 

PODELITEV JUBILEJNIH MAROLTOVIH PRIZNANJ (FS ROŽMRIN) 2.12.2017   folklora prireditev 

FILMARJENJE 2017 REGIJSKO SREČANJE FILMSKIH IN VIDEO USTVARJALCEV 
OSREDNJE SLOVENIJE 

5.12.2017 5.12.2017 film in video prireditev 

PODELITEV SPLOŠNIH ZNAČK SKLADA, OB PREGLEDNI LIKOVNI RAZSTAVI 
LD 2002 ŠKOFLJICA 

12.12.2017   likovna dejavnost prireditev 

SREČANJE S KULTURNIMI DRUŠTVI 18.12.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PODELITEV JUBILEJNIH GALLUSOVIH PRIZNANJ, OB NOVOLETNEM 
KONCERTU GODBE VODICE 

23.12.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

 


