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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA NOVO MESTO 

Klavdija Kotar 

1.1.1 Uvod 

Na območju novomeške izpostave, ki pokriva osem občin: 
- Novo mesto,  

- Dolenjske Toplice,  

- Mirno Peč,  

- Stražo,  

- Šentjernej,  

- Škocjan,  

- Šmarješke Toplice in  

- Žužemberk. 

Po najnovejših podatkih je na območju novomeške izpostave registriranih preko 200 kulturnih 
društev. Po naših podatkih ljubiteljsko kulturo dejavno soustvarja slaba polovica. Prevladujejo društva, 
ki se ukvarjajo z vokalno in instrumentalno glasbo, sledijo pa jim društva z gledališko, folklorno in 
plesno dejavnostjo ter druga. Zelo številna in dejavna so društva drugih narodnih skupnosti, ki živijo na 
širšem novomeškem območju. To so Kulturno-umetniško društvo Žumberak, Hrvaška kulturna udruga, 
Srbsko in bosansko kulturno društvo ter dve romski društvi. Njihovo delovanje je usmerjeno v 
ohranjanje svoje kulturne dediščine, ki jo predstavljajo na svojih preglednih prireditvah. Nekateri med 
njimi, naj tu omenim predvsem Srbsko kulturno društvo, pa se zelo uspešno predstavljajo tudi na 
gostovanjih v tujini. Veliko vlogo pri tem ima DRPD – Društvo za razvijanje prostovoljnega dela. 
Novomeška izpostava si bo vsekakor tudi v prihodnje prizadevala za tvorno sodelovanje pri 
kakovostnih izobraževanjih in prireditvah. Zavoljo dosedanjih dobrih odnosov si je izpostava na 
povabilo DRPD odprla številne »kulturno-umetniške« povezave s slovenskimi kulturnimi društvi v 
Sarajevu, Banjaluki, Splitu, Novem Sadu itd.     
 

Novomeška izpostava tudi  v lokalnem prostoru sodeluje pri najvidnejših projektih kulturnih društev, 
skupin in posameznikov. Če omenim le nekatere:  Dolenjski knjižni sejem, lutkovni festival Guncl fest, 
mednarodno folklorno srečanje Slofolk, Pesem povezuje, festival drugih narodov in narodnosti Teden 
kultur itd.  
 

Zavzemali se bomo, da bo strokovna služba izpostave tudi v prihodnje nosilka in povezovalka 

neinstitucionalnih kulturnih programov in projektov. S tesnejšim povezovanjem z društvi in drugimi 

kulturnimi producenti in občinami želimo predstavljati organizirano predvsem kulturno 

izobraževalno, prireditveno in posredniško mrežo, ki bo v prihodnje zaobjela vse občine, ki jih 

izpostava pokriva.   

 
 

1.1.2 Ocena stanja 

V letu 2013 je izpostava izvedla začrtane projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge 
programe s področja kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti.  
 
Vodenje novomeške območne izpostave sem šele prevzela, a v poznavanju in razumevanju gibala  
ljubiteljske kulture nikakor nisem začetnica. Osebno sem prepričana, da bi moral JSKD delovati na osi 
izobraževanje – prireditve. Le kakovostna izobraževanja lahko pripeljejo do dobrih izvedb, 
poustvarjanj in interpretacij, te do kakovostne prireditve in zadovoljnega gledalca/poslušalca. Danes je 
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vse preveč prireditev zaradi prireditve same, s skromnim obiskom in še bolj skromnim finančnim 
iztržkom.   
V letošnjem letu smo zaradi padca kakovosti posameznih društev in skupin, ki so nekoč že dosegala 
regijsko oz. državno raven, sklenili, da bomo dali izobraževanju mnogo večji poudarek. Skupinam in 
posameznikom bomo ponudili številna (dodatna) območna izobraževanja. Največ s področja vokalne 
glasbe, sodobnega plesa in gledališča. 
 
Medijska pokritost je zadovoljiva. Naše prireditve spremljajo lokalni časopis (Dolenjski list) in lokalna 
televizija (Vaš kanal). Občasno se pojavijo notice o naših akcijah tudi v drugih medijih oz. občinskih 
glasilih (Novi medij, Žurnal …). Slabo odzivne pa so lokalne radijske hiše, kjer je izjemno težko priti do 
daljšega prispevka, zatorej smo obsojeni na kratke notice v še krajših kulturnih drobtinicah. V 
koordinaciji smo že razmišljali o skupnem zavzemanju za medijsko podporo, kadar gre za regijske 
prireditve. Vsekakor pa pri državnih prireditvah pričakujemo pomoč strokovne službe pri oglaševanju 
na nacionalni ravni.  
 
Prireditveni in izobraževalni program smo v letu 2013 izvajali v prostorih KC Janeza Trdine (Novo 
mesto), KC Primoža Trubarja (Šentjernej), Kulturno-kongresnega centra (Dolenjske Toplice),  
Kulturnega doma (Straža) in Metelkovega doma (Škocjan). Vsi prostori so lepi, urejeni in čisti. 
Pomanjkljiva pa je tehnična podpora za izvedbo zahtevnejših srečanj in tekmovanj (kot npr. avdio in 
lučna tehnologija, plesni podij, akustična školjka itd.), zato smo vsakič znova primorani (tehnično) 
zahtevnejše prireditve izvesti v KCJT, kjer pa so stroški najema neprimerno višji od drugih centrov in 
domov.  
V letošnjem letu je bila novomeška izpostava gostiteljica Regijskega tekmovanja odraslih pevskih 
zasedb. Po posvetu s strokovnimi sodelavci (M. Jagodic, S. Kuret, S. Rožman Strnad) smo zavoljo boljše 
akustike tekmovanje izvedli v KC Primoža Trubarja. Dodatno tehnično podporo nam je zagotovil KKC  
Dolenjske Toplice.  
 

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.  
V letu 2013 smo izvedli dvajset območnih, tri državne (Ringa Raja, Sosed tvojega brega, Tekst v 
podobi) in štiri regijske prireditve (Festival Urška, Plesne miniature, Regijsko tekmovanje odraslih 
pevskih zasedb in Regijsko srečanje pihalnih orkestrov in godb).   
 
Na regijske in državne prireditve so se uvrstile naslednje skupine: Me PZ Pomlad, Vokalna skupina 
Mezzo, FS Kres/več skupin, FS Srbskega kulturnega društva/več skupin, FS OŠ Šentjernej, Plesno 
društvo Terpsihora/več skupin, Plesni studio Novo mesto/več skupin, OPZ Grm, OPZ Center, OPZ 
Bršljin in OPZ Vavta vas, Straža, Me PZ Društva upokojencev iz Novega mesta in Straže, Gledališka 
skupina Otočec, Gledališka skupina Dolenjske Toplice ter dvajset posameznikov s področja literarne in 
likovne umetnosti.    
 

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala z lokalnimi skupnostmi, drugimi kulturnimi producenti, kulturnimi 
društvi in posamezniki. Vsekakor pa ugotavljamo, da društva od nas pričakujejo predvsem dodatno 
finančno podporo, ki pa jo izpostava iz svojih programskih sredstvih ne more zagotoviti. Pomoč tako 
ponudimo pri dodatnem obveščanju, promociji prireditve, povezovanju dogodka, svetovanju in 
strokovni pomoči pri oblikovanju in urejanju tiskovin ter dodatnih prostorih, če se prireditev odvija v 
KCJT.   
Območna izpostava Novo mesto sodeluje pri oblikovanju programa posameznih prireditev za potrebe 
MO Novo mesto. V letu 2013 smo tako sodelovali pri kulturnem prazniku, javni tribuni za pripravo 
650-letnice ustanovitve Novega mesta, praznovanju dneva državnosti, občinske komemoracije itd. Na 
pobudo izpostave smo začeli iskati tudi nove dodatne oblike sodelovanja in povezovanja z občinami: 
Straža, Šentjernej, Mirna Peč in Škocjan.   
V sklopu dodatnega programa smo izvedli več kot trideset dodatnih prireditev in izobraževanj v 
sodelovanju z občinami, društvi in posamezniki. Novomeška izpostava upravlja tudi z vadbenimi 
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prostori v hiši KC Janeza Trdine, ki so namenjeni izključno ljubiteljski kulturi. Konec leta smo se skupaj 
z ZKD, kulturnimi društvi in vodstvom KCJT dogovorili o novem pravilniku uporabe prostorov. O 
morebitnih novih oblikah upravljanja se bomo z MO NM, KCJT in ZKD NM dogovorili v prihodnjem 
letu.   
 

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

Izpostava v letu 2013 ni sodelovala pri pripravi občinskih razpisov za področje kulturnih dejavnosti. Se 
pa s posameznimi občinami dogovarjamo o možnostih tovrstnega sodelovanja v prihodnje.  
 

1.1.6 Izobraževanja 

V letu 2013 smo izvedli dvajset območnih in pet regijskih oz. državnih izobraževalnih programov. Odziv 
udeležencev je bil pozitiven, saj poskrbimo za kakovostno organizacijsko in tehnično podporo ter 
odlične mentorje, ki jih odlikuje strokovnost, potrjena z lastnim ustvarjanjem. Pri oblikovanju cen 
posameznih programov smo upoštevali številne prošnje posameznikov po znižani kotizaciji zaradi 
brezposelnosti.  Vsekakor bo treba v prihodnje, če bomo želeli zadržati določene programe, poiskati 
dodatne finančne vire sofinanciranja.  
 

1.1.7 Financiranje 

Območna izpostava Novo mesto se financira s sredstvi:matične službe JSKD, deleži občin, ki jih 
izpostava pokriva ter deležem iz naslova vstopnin in kotizacij. Manjši delež predstavljajo donacije, ki so 
predvsem v materialu in solidarni pomoči drugih kulturnih ustanov, društev in posameznikov. Ta delež 
ni zanemarljiv, zato je prav, da se ga izpostavi. Izpostava deluje na območju osmih občin, z sedmimi 
občinami smo sklenili pogodbe (Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Straža, Dolenjske 
Toplice in Mirna Peč), izjema je bila le Občina Žužemberk, ki nam je v letu 2013 nakazala sredstva za 
leto 2012. Deleži občin so pri večini občin ostali isti, pri treh so se sredstva znižala za 10 %. Pri eni pa 
so se sredstva zvišala za 30 %.       
 

1.1.8 Novi projekti 

Novosti so s področja likovne, literarne in folklorne dejavnosti. Pri likovnih delavnicah smo uvedli nove 
programe: vitraž, fotografija, sitotisk, svila, glina in strokovne ekskurzije ter retrospektivne razstave 
naših mentorjev. Na literarnem področju smo uvedli mesečna literarno-glasbena srečanja tujejezičnih 
avtorjev, ki živijo na našem območju. Na folklornem področju smo prvič sodelovali na Mednarodnem 
etnofestivalu Kozara, kjer sta predavatelja Branka Moškon in Tomaž Simentiger ter FS Kres predstavili 
slovensko folklorno izročilo. Na gledališkem področju smo začeli novo tristopenjsko območno 
izobraževanje,  ki je vsebinsko izdelano prav za potrebe mentorjev otroških gledaliških skupin. Tudi na 
likovnem področju smo pri programu grafika, skupaj z mentorjem in udeleženci oblikovali nove 
vsebinske smernice za prihodnji dve leti – unikatna grafična mapa, ki bo izšla v jubilejnem letu 2015.  

1.1.9 Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Območna izpostava Novo mesto je v letu 2013 začela nov kadrovski potencial in prav je, da se najprej 
opravi ocena stanja na našem, relativno velikem območju, ki ga izpostava pokriva. Prvo, kar smo v tem 
letu opravili, poleg rednega in dodatnega programa, je ponovni popis vseh kulturnih društev. 
Ocenjujemo, da jih je kar nekaj takšnih, ki so nekoč že uspešno delovala in so nedvomno potrebna 
dodatnih spodbud za rast in uspešno delovanje.  
 
V tem trenutku bi lahko izpostavili predvsem društva in skupine, ki že vrsto let dosegajo državno raven 
in  so v svojem širšem prostoru zelo dejavna in uspešna.  To so nedvomno Pihalni orkester Krka in 
Pihalni orkester Občine Šentjernej. Na tem mestu bom omenila tudi Mestno godbo Novo mesto, ki je z 
novim dirigentom in mladimi godbeniki pokazala izjemen potencial. Po uspehih seveda močno 
izstopajo tudi otroške in odrasle skupine FD Kres ter mladi folklorniki Osnovne šole Šentjernej. Na 
njihove mentorje smo zelo ponosni, saj jih odlikujeta strokovnost in neizmerna predanost folklornemu 
izročilu. Pri vokalni glasbi bi kot najuspešnejše izpostavila Me PZ Pomlad, ki je je z novo zborovodkinjo 
dokazal, da se je za kakovost treba odločiti in seveda zanjo trdo delati. Izjemno veliko potenciala so na 
letošnjem regijskem tekmovanju pokazale tudi pevke Vokalne skupine Mezzo, ki so bile absolutne 
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zmagovalke tekmovanja. Uspešno se je predstavil tudi Me PZ Revoz. Sicer pa je kakovost številnim 
vokalnim skupinam v zadnjih letih močno padla. V prihodnjih letih bodo temu namenili posebno veliko 
pozornosti.  Podobno je pri sodobnem plesu. Novo mesto je nekoč imelo eno od najuspešnejših 
plesnih društev, kjer so sodobni ples poučevali odlični plesni pedagogi.  Danes je sodobni ples 
popolnoma podhranjen, na račun novih, bolj všečnih programov hiphopa. Tudi tu bo potreben tehten 
razmislek  o novih izobraževalnih oblikah s kakovostnimi mentorji.    
Na širšem območju so pri nas razvite domala vse umetniške discipline od glasbe, gledališča, folklore, 
plesa in literature. Vsekakor pa je filmska dejavnost pri nas močno podhranjena, čeprav  imamo z 
našega območja kar nekaj odličnih režiserjev, ki bi lahko ponudili strokovno pomoč (Klemen Dvornik, 
Filip Robar Dorin, Nejc Gazvoda, Žiga Virc). Zelo uspešno že drugo leto zapored v sodelovanju z 
Zavodom ZVIKS izvajamo programe animiranega filma za otroke.  
Društva pretežno delujejo v prostorih, ki jih zanje namenjajo občine. Večinoma so to vadbeni prostori 
v kulturnih centrih ali kulturnih domovih. Ustrezni vadbeni prostori so po našem mnenju urejeni v 
Novem mestu in Šentjerneju, za druge lokacije ocene še ne morem podati.  
 

1.1.10  Sodelovanje s šolami in vrtci 

Na našem območju deluje 22 osnovnih in podružničnih šol. Preko glasbene, literarne, gledališke, 
filmske, folklorne in plesne dejavnosti sodelujemo skoraj z vsemi. S srednjimi šolami imamo stik preko 
glasbene, gledališke in literarne dejavnosti, z vrtci pa preko glasbene dejavnosti. Vsekakor je tu še 
veliko odprtega prostora, predvsem na področju izobraževanja. Za to si bomo intenzivno prizadevali v 
sezoni 2013/2014. Prejemnice naziva KULTURNA ŠOLA so z našega območja OŠ Šentjernej, Bršljin, 
Center in Drska.  
 

1.1.11  Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V letošnjem letu smo praznovali 5-letnico delovanja folklorne skupine Društva kmečkih žena Dolenjske 
Toplice (9), 6-letnico Srbskega kulturnega društva, 15-letnico ljudskih pevk Društva kmetic Šentjernej 
(9) in Me PZ zbora Dobrava Škocjan (19), 35-letnico Me PZ Revoz (10), 20-letnico Me PZ Pomlad, 20-
letnico Plesnega društva Terpsihora in 30-letnico otroške folklore pri FD Kres. Naša vloga pri tovrstnih 
prireditvah je: dodatno obveščanje, promocija prireditve, povezovanju dogodka, svetovanju in 
strokovna pomoč pri oblikovanju in urejanju tiskovin ter dodatnih prostorih, če se prireditev odvija v 
KCJT. Če nam sredstva to dopuščajo pomagamo tudi z manjšim finančnim vložkom. Vsem jubilantom 
za darilo ponudimo tudi dodatna izobraževanja s posameznega področja ali možnost nakupa 
strokovnega gradiva.       
 

1.1.12  Izvedeni dogodki 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 22.1.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

DRŽAVNA TEMATSKA RAZSTAVA TEKST V PODOBI 5.2.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 4-državni 

PREDSTAVITEV KNJIGE PRIPRTA VRATA 14.2.2013 literatura prireditev 1-drugo 

PODELITEV MAROLTOVIH ZNAČK DRUŠTVU PODEŽELSKIH 
ŽENA DOLENJSKE TOPLICE 

9.3.2013 folklora prireditev 1-drugo 

LIKOVNA RAZSTAVA NEZAMENLJIVE PODOBE NOTRANJEGA 
DOŽIVLJANJA 

14.3.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

VEČER POEZIJE V RAZLIČNIH JEZIKIH LITERARNIH GOSTOV 14.3.2013 literatura prireditev 1-drugo 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 15.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKE LITERATURE DOLENJSKE, BELE 
KRAJINE IN POSAVJA 

22.3.2013 literatura prireditev 3-regijski 

OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 26.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

OBMOČNA REVIJA PREDŠOLSKIH IN OTROŠKIH ZBOROV 27.3.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

S PESMIJO, GLASBO IN PLESOM V POMLAD 30.3.2013 drugo prireditev 1-drugo 
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PODELITEV MAROLTOVIH ZNAČK OB 15. LETNICI DELOVANJA 
LJUDSKIH PEVK DRUŠTVA KMETIC ŠENTJERNEJ 

6.4.2013 folklora prireditev 1-drugo 

OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV PESEM 
POMLADI 

11.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 13.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 16.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 16.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

VEČER ROMSKE GLASBE IN POEZIJE 16.4.2013 drugo prireditev 1-drugo 

JAVNA TRIBUNA  17.4.2013 drugo prireditev 1-drugo 

RAZSTAVA OTROŠKIH SLIK 17.4.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK OB 20. LETNICI DELOVANJA 
CERKVENEGA PEVSKEGA ZBORA DOBRAVA KUD DR. IGNACIJA 
KNOBLEHARJA 

21.4.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

PODELITEV PRIZNANJ MLADIM LITERATOM 22.4.2013 literatura prireditev 1-drugo 

OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN PLESNE MINIATURE 24.4.2013 ples prireditev 2-območni 

MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL SLOFOLK 26.4.2013 folklora prireditev 1-drugo 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 7.5.2013 folklora prireditev 3-regijski 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 10.5.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH, PEVSKIH IN GODČEVSKIH 
SKUPIN MANJŠINSKIH ETNIČNIH SKUPNOSTI IN MANJŠIN 

12.5.2013 folklora prireditev 3-regijski 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV  

14.5.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 17.5.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

18.5.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 21.5.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK OB 35 LETNICI DELOVANJA 
ME PZ REVOZ NOVO MESTO 

24.5.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

RINGARAJA 2013 - DRŽAVNO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

25.5.2013 folklora prireditev 4-državni 

DOLENJSKI KNJIŽNI SEJEM - SREČANJE NAJMLAJŠIH LITERATOV 
OSNOVNIH ŠOL 

29.5.2013 literatura prireditev 1-drugo 

MOJE, TVOJE TELO 29.5.2013 ples prireditev 1-drugo 

REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN DOLENJSKE, BELE KRAJINE 
IN POSAVJA - PLESNE MINIATURE 2013 

30.5.2013 ples prireditev 3-regijski 

SKUPAJ OHRANJAJMO LJUDSKO PESEM IN PLES 31.5.2013 drugo prireditev 1-drugo 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 1.6.2013 folklora prireditev 3-regijski 

GUNCLFEST, DNEVI LUTK V NOVEM MESTU 13.6.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

TEDEN KULTUR 17.6.2013 drugo prireditev 1-drugo 

IZMENJAVA 20.6.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

SOSED TVOJEGA BREGA - 35. DRŽAVNO SREČANJE PESNIKOV 
IN PISATELJEV DRUGIH NARODOV IN NARODNOSTI 

21.6.2013 literatura prireditev 4-državni 

20-LETNICA DELOVANJA ZBORA MEPZ POMLAD 22.6.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 
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KOZARA ETNO 2013 5.7.2013 folklora prireditev 1-drugo 

10. SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV MOJA LJUB'CA MI 
JE POŠTO POSLALA 

31.8.2013 folklora prireditev 1-drugo 

RAZSTAVA GRAFIK 2011-2013 13.9.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 2-območni 

15. REGIJSKO SREČANJE UPOKOJENSKIH PEVSKIH ZBOROV 14.9.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI 28.9.2013 folklora prireditev 2-območni 

RAZSTAVA GRAFIK 2011-2013 9.10.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 2-območni 

REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA PARAFRAZE 
LIKOVNIH DEL, PALIMOSESTI, CITATI, PRISVOJITVE 

17.10.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 3-regijski 

SLAVJANSKAJA ČAJANKA 22.10.2013 literatura prireditev 1-drugo 

IX. REVIJA ZVEZE DRUŠTEV PIHALNIH ORKESTROV IN GODB 
DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

26.10.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 3-regijski 

MARTINOV KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA KRKA 9.11.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 16.11.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

1, 2, 3, SE KRESOVČEK VRTI 24.11.2013 folklora prireditev 1-drugo 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

5.12.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

20 ŽABJIH KRAKOV, PROSIM  13.12.2013 ples prireditev 1-drugo 

PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK NA BOŽIČNO-NOVOLETNEM 
KONCERTU 

20.12.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN LJUDSKI PLESI KOROŠKE 

25.1.2013 folklora izobraževanje 4-državni 

REGIJSKI SEMINAR ZA MENTORJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

2.2.2013 folklora izobraževanje 3-regijski 

LIKOVNA DELAVNICA ZA ODRASLE GRAFIKA 2.2.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 2-območni 

BREZPLAČNE POČITNIŠKE DELAVNICE, PROGRAM 
OBLIKOVANJE S FILCEM 

18.2.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 1-drugo 

BREZPLAČNE POČITNIŠKE DELAVNICE, PROGRAM 
OBLIKOVANJE S FILCEM 

18.2.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 1-drugo 

LIKOVNA USTVARJALNICA ZA OTROKE, PROGRAM SITOTISK 4.3.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 2-območni 

LIKOVNA USTVARJALNICA ZA OTROKE, PROGRAM SITOTISK 5.3.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 2-območni 

LIKOVNA DELAVNICA ZA OTROKE, PROGRAM SITOTISK 20.3.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 2-območni 

LIKOVNA DELAVNICA ZA MLADINO IN ODRASLE, PROGRAM 
AKRIL 1 

30.3.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 2-območni 

VODEN OGLED RAZSTAVE NEZAMENLJIVE PODOBE 
NOTRANJEGA DOŽIVLJANJA IN POGOVOR S SLIKARJEM ZA 
SREDNJE ŠOLE 

3.4.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 2-območni 

DELAVNICA ANIMIRANEGA FILMA ZA MLADINO 4.4.2013 film in video izobraževanje 2-območni 

REGIJSKA LIKOVNA DELAVNICA PARAFRAZE LIKOVNIH DEL, 
PALIMSESTI, CITATI, PRISVOJITVE 

11.4.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 3-regijski 

LIKOVNA USTVARJALNICA ZA OTROKE, PROGRAM SLIKANJE 16.4.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 2-območni 

REGIJSKA LIKOVNA DELAVNICA PARAFRAZE LIKOVNIH DEL, 
PALIMSESTI, CITATI, PRISVOJITVE 

19.4.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 3-regijski 

51. DOMIJADA 2013 - SREČANJE DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE 25.4.2013 literatura izobraževanje 1-drugo 

LIKOVNA USTVARJALNICA ZA OTROKE, PROGRAM SLIKANJE 
NA SVILO 

6.5.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 2-območni 
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2. STROKOVNA EKSKURZIJA - OGLED RAZSTAVE MODIGLIANI, 
SOUTINE IN ŤPREKLETIŤ UMETNIKI V MILANU 

1.6.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 1-drugo 

14. MALI LIKOVNI TABOR UČENCEV OSNOVNIH ŠOL 
DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

18.6.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 3-regijski 

DELAVNICA AFRIŠKIH BOBNOV IN AFRIŠKEGA PLESA 22.6.2013 ples izobraževanje 2-območni 

PREDSTAVA V OSEBNEM PROSTORU 5.7.2013 
gledališče in 
lutke 

izobraževanje 1-drugo 

PETJE V MEŠANIH SKUPINAH 26.7.2013 folklora izobraževanje 4-državni 

REGIJSKI FOLKLORNI SEMINAR ISTRSKI PLESI 8.9.2013 folklora izobraževanje 3-regijski 

BALET 1 (8 LET) 9.9.2013 ples izobraževanje 2-območni 

PLESNA ABECEDA (3-4 LETA) 9.9.2013 ples izobraževanje 2-območni 

BALETNA USTVARJALNA PRIPRAVNICA 2 (6,7,8 LET) 9.9.2013 ples izobraževanje 2-območni 

REGIJSKI FOLKLORNI SEMINAR REZIJANSKI PLESI 15.9.2013 folklora izobraževanje 3-regijski 

OTROŠKI FOLKLORNI TABOR 27.9.2013 folklora izobraževanje 4-državni 

LIKOVNA DELAVNICA ZA ODRASLE  IN  MLADINO,  PROGRAM 
VITRAŽ 1A  

28.9.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 2-območni 

LIKOVNA USTVARJALNICA ZA OTROKE, PROGRAM SLIKANJE 30.9.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 2-območni 

SWING (14 LET NAPREJ) 1.10.2013 ples izobraževanje 1-drugo 

FLOOR BARRE IN BALET (14 NAPREJ) 1.10.2013 ples izobraževanje 1-drugo 

LIKOVNA DELAVNICA ZA ODRASLE IN MLADINO, PROGRAM 
MOZAIK 

8.10.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 2-območni 

FOTOGRAFSKA DELAVNICA ZA OTROKE  15.10.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 2-območni 

BREZPLAČNE POČITNIŠKE DELAVNICE - PIROGRAFIJA, OBESKI 
IZ ŽICE IN PERLIC 

28.10.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 1-drugo 

BREZPLAČNE POČITNIŠKE DELAVNICE - PIROGRAFIJA, OBESKI 
IZ ŽICE IN PERLIC 

28.10.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 1-drugo 

LIKOVNA DELAVNICA ZA ODRASLE, MLADINO IN OTROKE, 
PROGRAM GLINA 

5.11.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 2-območni 

DVA LETEČA IN EN BOS - REGIJSKA PLESNA DELAVNICA 9.11.2013 ples izobraževanje 3-regijski 

LIKOVNA DELAVNICA ZA ODRASLE IN MLADINO, PROGRAM 
VITRAŽ  2 

9.11.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 2-območni 

LIKOVNA USTVARJALNICA ZA OTROKE, PROGRAM 
ILUSTRACIJA V IGRI 

11.11.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 2-območni 

REGIJSKI POSVET GODB 19.11.2013 
instrumentalna 
glasba 

izobraževanje 3-regijski 

GODČEVSTVO NA SLOVENSKEM 24.11.2013 folklora izobraževanje 3-regijski 

DELAVNICA IZDELOVANJA VOŠČILNIC 2.12.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 1-drugo 

DELAVNICA IZDELOVANJA SNEŽAKOV 5.12.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 1-drugo 

DELAVNICA ZA MENTORJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

7.12.2013 
gledališče in 
lutke 

izobraževanje 2-območni 

LIKOVNA USTVARJALNICA ZA OTROKE, OKRASKI IZ FILCA 28.12.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 1-drugo 

 


