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Območna izpostava Novo mesto 

Klavdija Kotar 

Uvod 

Poslanstvo Sklada in tudi njene novomeške izpostave je, da skrbi za strokovno, izobraževalno, predstavitveno 
delovanje ljubiteljske kulture, za možnost primerjave, preglednosti in tekmovanja na območni, regijski in državni 
ravni za vsa umetnostna področja (glasba, folklora, gledališče in lutke, ples, literatura...). Vse to z namenom 
medsebojne primerjave in vrednotenja dosežkov ter spodbujanju inovativnosti in ustvarjalnosti kulturnih društev 
in posameznikov. V svoje programe smo in bomo tudi v prihodnje vključevali vsa društva in skupine ter vse 
starostne strukture prebivalstva. Posebno skrb smo in bomo tudi v bodoče namenjali izobraževalno-ustvarjalnim 
programom za otroke, mladino in odrasle, kjer lahko udeleženci pod strokovnim vodstvom krepijo svoje 
ustvarjalne sposobnosti in inovativnosti.  
 
Območna izpostava Novo mesto deluje na območju Mestne občine Novo mesto in občin Dolenjske Toplice, 
Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk. Na območju 760,1 km2 živi preko 
63.000 prebivalcev.  
 

Po zbranih podatkih je na našem območju registriranih preko 200 kulturnih društev. Po naši oceni  ljubiteljsko 
kulturo preko mreže JSKD aktivno 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. Med zelo 
uspešna sodijo društva z dolgoletno tradicijo kot so Folklorno društvo Kres, Pihalni orkester Krka, Mešani pevski 
zbor Pomlad in Pihalni orkester Šentjernej. V zadnjih letih pa je na našem območju začelo delovati nekaj 
neformalnih skupin, ki so svojo pot začrtale na temeljih strokovnega znanja svojih mentorjev in intenzivnem 
izobraževanju. To so Otroška folklorna skupina Šentlora, vokalni skupini Mezzo in Orkestraža, zelo uspešno pa je 
začela delovati tudi Mestna godba Novo mesto. Zelo dejavne in uspešne so tudi kulturne skupine, ki delujejo na 
osnovnih šolah, mnoge med njimi so bile v letošnjem letu izbrane za regijska in državna srečanja kot npr. OŠ 
Šentjernej, OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Center, OŠ Grm in OŠ Žužemberk.  
  
Zelo številna in dejavna so na našem območju tudi 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, se zelo uspešno predstavljajo tudi na gostovanjih v tujini. Veliko vlogo pri tem ima 
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela s katerim izpostava sodeluje tudi pri skupnih projektih s slovenskimi 
društvi v Sarajevu, Banjaluki, Splitu, Novem Sadu 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 institucijami in 
producenti ter občinami želimo predstavljati organizirano predvsem kulturno izobraževalno, prireditveno in 
posredniško mrežo, ki bo čim bolj polnokrvno zaobjela vse občine, ki jih izpostava pokriva.  



 

 

 

 

 

 

 

Ocena stanja 

V letu 2014 je novomeška območna izpostava izvedla 99 programov. Tako smo samostojno izvedli 39 
izobraževalnih programov za otroke, mladino in odrasle (35 na območnem, 4 na regijskem oz državnem nivoju), 
25 kulturnih prireditev (21 na območnem, 4 na državnem oz. regijskem nivoju), skozi leto smo kot partnerji 
sodelovali še pri izvedbi 18 dodatnih prireditvenih oz. izobraževalnih programih, ki so jih organizirala naša 
kulturna društva, kot posredniška mreža pa smo posredno sodelovali pri 17 udeležbah naših kulturnih društev ali 
posameznikih.  
 
Poznavanje in razumevanje gibala ljubiteljske kulture mi ni tuje, saj jo spremljam že skoraj dvajset let. Osebno 
sem prepričana, da bi moral JSKD delovati na predvsem osi izobraževanje - prireditve. Le kakovostna 
izobraževanja lahko pripeljejo do dobrih izvedb, poustvarjanj in interpretacij, te do kakovostne prireditve in 
zadovoljnega gledalca/poslušalca. Danes je vse preveč prireditev zaradi prireditve same, s skromnim obiskom in 
še bolj skromnim finančnim iztržkom. Tudi v letošnjem letu smo, zaradi padca kvalitete posameznih društev in 
skupin, ki so nekoč že dosegala regijski oz. državni nivo, sklenili, nadaljevali začrtano strategijo da bomo dali 
izobraževanju v prihodnjih petih letih 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 so spremljane s strani lokalnega časopisa (Dolenjski list) in 
lokalne televizije (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 2014 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 ostalih centrov in domov. 

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 2014 smo izvedli 55 območnih prireditev in izobraževanj, 8 regijskih oz. državnih prireditev in izobraževanj. 
Pri 20 projektih pa smo sodelovali kot soorganizatorji, koproducenti ali pa smo projekt sofinancirali.  
  
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/več skupin, Plesno društvo 
Terpsihora/več skupin, Plesni studio Novo mesto/več skupin, OPZ in MPZ OŠ Grm, OPZ in MPZ OŠ Center, OPZ 
Žužemberk, Me PZ Društva upokojencev iz Novega mesta in Straže, Gledališka skupina Vesel Teater, Dolenjske 
Toplice, Otroška gledališka skupina OŠ Dolenjske Toplice in Otroška gledališka skupina OŠ Grm, Ljudske pevke 



Rožce, Dolenjske Toplice, Ljudski pevci Fantje z vasi, Škocjan in Podgorjanski prijatelji, Novo mesto, Ekonomska 
gimnazija/skupina za animirani film ter več posameznikov s področja literarne in likovne umetnosti.  

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. Večjo podporo smo društvo zagotovili pri 
prijavljanju na razpis JSKD. Pri prijavljanju dobrih projektov smo bili uspešni. Vsekakor pa pomoč ponudimo tudi 
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 tudi pri oblikovanju programa večjih kulturnih prireditev v Novem 
mestu. V letošnjem letu smo tako sodelovali pri kulturnem prazniku, posvetih za pripravo 650-letnice ustanovitve 
Novega mesta ter podelitvi najvišjih nagrad in priznanj MO Novo mesto. Na pobudo izpostave smo začeli iskati 
tudi nove dodatne oblike sodelovanja in povezovanja z občinami: Straža, Šentjernej, Dolenjske Toplice, Škocjan 
in Mirna Peč.  
V sklopu dodatnega programa smo izvedli več kot dvajset dodatnih prireditev in izobraževanj v sodelovanju z 
občinami, društvi in posamezniki. Novomeška izpostava upravlja tudi z vadbenimi prostori v hiši KC Janeza Trdine, 
ki so namenjeni izključno ljubiteljski kulturi. Skupaj z ZKD, kulturnimi društvi in vodstvom KCJT smo se dogovorili 
o novem pravilniku uporabe prostorov. O morebitnih novih oblikah upravljanja se bomo z MO NM, KCJT in ZKD 
NM dogovorili v prihodnjem letu.  

 

 

 

Izobraževanja 

V letu 2014 smo izvedli 39 izobraževalnih programov za otroke, mladino in odrasle. Skupaj smo izvedli 35 
območnih delavnic, 4 regijske oz. državne izobraževalne programe.  
 
Odziv udeležencev je bil pozitiven, saj poskrbimo za kvalitetno 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 
bodoče, če bomo želeli zadržati določene programe, poiskati dodatne finančne vire sofinanciranja.  
 

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 ostalih kulturnih ustanov, društev in posameznikov. Ta delež ni zanemarljiv, zato je prav, da se 
ga izpostavi. Izpostava deluje na območju osmih občin, s sedmimi občinami smo sklenili pogodbe (Novo mesto, 
Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Straža, Dolenjske Toplice in Mirna Peč), izjema je bila le Občina 
Žužemberk s katero nimamo dogovora o sofinanciranju programa izpostave. Sredstev nam v letu 2014, zaradi 
likvidnostnih težav, ni nakazala tudi Občina Mirna peč.  

Novi projekti 

Novosti so s področja likovne, literarne in folklorne dejavnosti. Pri likovnih delavnicah smo uvedli nove programe: 
mozaik, pirografija, vitraž, fotografija, sitotisk, svila, glina in strokovne ekskurzije ter retrospektivne razstave 
naših mentorjev. V letu 2014 smo zaključili s predstavitvijo pregledne razstave grafičnih listov (Žužemberk, 
Grosuplje), ki so nastali na delavnici grafike v letih 2011-2013. Leto smo zaključili z dvema predstavitvama 
tujejezičnih avtorjev, ki živijo v Sloveniji. Na gledališkem področju smo nadaljevali z novim tristopenjskim 
območnim izobraževanjem, ki je vsebinsko izdelan prav za potrebe mentorjev otroških gledaliških skupin. Regijski 
plesni seminar je ponudil nove izobraževalne metode za mentorje otroških plesnih 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. 



Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Območna izpostava Novo mesto je v letu 2014, zaradi daljše bolniške odsotnosti, pokrivala tudi delovanje 
Območne izpostave Trebnje (priprava poročil, planov dela, prireditveni in izobraževalni program). V kolikor je 
bilo le mogoče smo nadaljevali s popisom društev in oceno stanja delovanja posameznih kulturnih društev in 
skupin. Ocenjujemo, da jih je kar nekaj takšnih društev, ki so nekoč že uspešno delovala v svojih občinah 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 državni nivo 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. Izjemen uspeh so v letu 2014 dosegli mladi folklorniki Osnovne šole Šentjernej, ki sedaj šteje še tri delujoče 
skupine (starejša otroška, ljudski pevci in godci ter mlajša otroška skupina). Na njihove mentorje (Branka Moškon, 
Majda Nemanič, Maja M. Sintič, Petra Nograšek) smo zelo ponosni, saj jih odlikuje strokovnost in neizmerna 
predanost folklornemu izročilu. Pri folklornem društvu Kres prihajajo v mentorske vrste nekdanji plesalci, ki so že 
dokazali, da se za prihodnost Kresa ni bati (Boštjan Japelj, Eva Zec, Petra Bukovec, Andreja Marjanović). Pri vokalni 
glasbi bi kot najuspešnejše izpostavila Me PZ Pomlad, ki je z novo zborovodkinjo dokazal, da se je za kakovost 
potrebno odločiti in seveda zanjo trdo delati. Izjemno veliko potenciala so v lanskem letu pokazali tudi pevci 
Vokalne skupine Mezzo in Vokalne skupine Orkestraža. Sicer pa je kakovost številnim vokalnim skupinam v 
zadnjih letih močno padla. V sezoni 2014/2015 bomo temu problemu 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 hip hop programov. 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 navkljub temu, da imamo iz našega 
območja kar nekaj odličnih režiserjev, ki bi lahko ponudili strokovno pomoč (Klemen Dvornik, Filip Robar Dorin, 
Nejc Gazvoda, Žiga Virc). Zelo uspešno že tretje leto zapored v sodelovanju z Zavodom ZVIKS izvajamo programe 
animiranega filma za otroke in mladino. V letu 2014 je animirani film z naslovom Lahko si drugačen, ki so ga v 
sklopu Delavnice animiranega filma izdelali dijaki Ekonomske gimnazije, na festivalu mladih filmskih ustvarjalcev 
prejel zlato nagrado.  
 
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 naših ocenah urejeni v Novem mestu, Šentjerneju, 
Škocjanu, Straži, Dolenjskih Toplicah, za ostale lokacije ocene še ne morem podati.  
 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

Na našem območju deluje 24 osnovnih in podružničnih šol. Preko glasbene, literarne, gledališke, likovne, 
folklorne in plesne dejavnosti sodelujemo z vsemi. Po podatkih v zadnjih treh letih nismo na nobenem področju 
sodelovali le z Osnovno šolo Otočec. Zelo dobro sodelovanje v zadnjih letih beležimo tudi z vrtci. Posebej bi 
izpostavila dobro sodelovanje z vrtci Ciciban, Novo mesto, Pedenjped, Novo mesto in Čebelica, Šentjernej. S 
srednjimi šolami imamo stik preko literarne, glasbene, gledališke in filmske dejavnosti. Pri posameznih projektih 
so bili naši dobri partnerji: Gimnazija Novo mesto, Ekonomska šola, Center biotehnike in turizma. V prihodnjem 
letu bi bilo dobro večji stik navezati še z ostalimi srednjimi šolami, ki delujejo pod okriljem Šolskega centra Novo 
mesto. Vsekakor je tu še veliko odprtega prostora, predvsem s področja izobraževanja. Na tem bomo intenzivno 
delali tudi v sezoni 2014/2015. Prejemnice naziva KULTURNA ŠOLA so iz našega območja OŠ Šentjernej, Bršljin, 
Center in Drska.  



 

 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V letošnjem letu smo jubilejne značke podelili posameznim članom in članicam Pevskega zbora Mavrica 
(Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto), Srbskemu kulturnemu društvu in Folklornemu društvu 
Plamen.  
Naša vloga pri tovrstnih prireditvah je lahko sledeča: dodatno obveščanje, promocija prireditve, povezovanje 
prireditve, svetovanju in strokovna pomoč pri oblikovanju in urejanju tiskovin ter dodatnih prostorih, če se 
prireditev odvija v KCJT. V kolikor 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.  

Izvedeni dogodki 

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

ZBOROVODSKA ŠOLA-VOKALNA TEHNIKA 1 / 2. DEL 1.1.2014 31.3.2014 vokalna glasba Izobraževanje 

DELAVNICA PLESNE ABECEDE 6.1.2014 30.5.2014 ples izobraževanje 

PLESNA DELAVNICA, PROGRAM BALET 2 6.1.2014 30.5.2014 ples izobraževanje 

DELAVNICA SODOBNEGA PLESA ZA OTROKE 6.1.2014 30.5.2014 ples izobraževanje 

LIKOVNA DELAVNICA ZA ODRASLE, PROGRAM 
GRAFIKA - GRAFIČNA MAPA 

11.1.2014 22.2.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

LIKOVNA USTAVARJALNICA ZA OTROKE, PROGRAM 
SITOTISK 

20.1.2014 3.2.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

LETNA PRIREDITEV MAŽORETNEGA KLUBA TAKT 25.1.2014   ples prireditev 

GLEDALIŠKA DELAVNICA ZA MENTORJE OTROŠKIH 
IN MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 2 

25.1.2014 25.1.2014 gledališče in lutke izobraževanje 

LIKOVNA DELAVNICA ZA OTROKE, PROGRAM 
SITOTISK 

28.1.2014 11.2.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

LIKOVNA DELAVNICA ZA OTROKE, PROGRAM 
SITOTISK 

29.1.2014 12.2.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

31.1.2014   gledališče in lutke prireditev 

RAZSTAVA GRAFIK 2011 - 2013 7.2.2014 28.2.2014 likovna dejavnost prireditev 

JSKD-JEVA STRIPARIJA V OŠ BRŠLJIN 7.2.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

REGIJSKA DELAVNICA ANIMIRANEGA FILMA ZA 
MLADINO 

13.2.2014 28.2.2014 filmska izobraževanje 

GLEDALIŠKA DELAVNICA ZA MENTORJE OTROŠKIH 
IN MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 3 

13.2.2014   gledališče in lutke izobraževanje 

SEMINAR ZA MAŽORETE 22.2.2014   ples izobraževanje 

BREZPLAČNE POČITNIŠKE DELAVNICE - MASKE, 
KLOBUKI, OBLIKOVANJE IZ ŽICE 

24.2.2014 25.2.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

BREZPLAČNE POČITNIŠKE DELAVNICE - MASKE, 
KLOBUKI, OBLIKOVANJE IZ ŽICE, GIBALNO-MISELNA 
DELAVNICA 

24.2.2014 25.2.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

9.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA ZA OTROKE PASTEL 11.3.2014 1.4.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

MALI ODER, OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

14.3.2014 14.3.2014 gledališče in lutke prireditev 

HUDA.BEJBA@HOTPAGE.COM 14.3.2014 14.3.2014 gledališče in lutke prireditev 

FESTIVAL URŠKA - REGIJSKO SREČANJE MLADE 
LITERATURE 

14.3.2014   literatura prireditev 

PA TA VIŽA NI PREČ 15.3.2014   folklora prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA ZA MLAD. IN ODRASLE 
ČRKARIJA Z ILUSTRACIJO 

17.3.2014 14.4.2014 likovna dejavnost izobraževanje 



GUGAJO SE PESMICE, OBMOČNA REVIJA 
PREDŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV  

18.3.2014   vokalna glasba prireditev 

INTENZIVNI TEČAJ RISANJA, SLIKANJA 18.3.2014 24.6.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

TA NORI ŠOLSKI DAN 23.3.2014   ples prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA KOLAŽA IN STRIPA NA 
KULTURNEM BAZARJU 

26.3.2014 26.3.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

PESEM POMLADI, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH 
ZBOROV 1. DEL 

27.3.2014   vokalna glasba prireditev 

PESEM POMLADI, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH 
ZBOROV 2. DEL 

27.3.2014   vokalna glasba prireditev 

TU JE PA ENA LEIPA REIČ, OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH IN ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 

4.4.2014   folklora prireditev 

PESEM POMLADI, OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH 
ZBOROV 

16.4.2014   vokalna glasba prireditev 

PLESNE MINIATURE, OBMOČNA REVIJA PLESNIH 
SKUPIN 

22.4.2014   ples prireditev 

FOTOGRAFSKA DELAVNICA ZA OTROKE  23.4.2014 27.6.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

7.5.2014   folklora prireditev 

RAZSTAVA PASTELOV  7.5.2014 28.5.2014 likovna dejavnost prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 1. 
DEL 

8.5.2014   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 
2.DEL 

9.5.2014   vokalna glasba prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA ZA MLADINO IN ODRASLE 
MOZAIK 

9.5.2014 10.5.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

PODELITEV MAROLTOVIH ZNAČK OB 7. OBLETNICI 
SRBSKEGA KULTURNEGA DRUŠTVA NOVO MESTO 

10.5.2014   folklora prireditev 

LIKOVNA DEL. ZA MLADINO IN ODRASLE AKRIL 10.5.2014 28.6.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

MALČEK BRALČEK 20.5.2014   literatura prireditev 

V MAJHNEM PLAŠČU BESED, OBMOČNO SREČANJE 
NAJMLAJŠIH LITERATOV OŠ 

21.5.2014   literatura izobraževanje 

REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN 24.5.2014   ples prireditev 

PREDSTAVITEV DELAVNICE ANIMIRANEGA FILMA 29.5.2014   filmska prireditev 

AHOY, PLESNA PRIREDITEV 30.5.2014   ples prireditev 

RINGARAJA 2014 31.5.2014   folklora prireditev 

RINGARAJA 2014 31.5.2014   folklora prireditev 

DRŽAVNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

4.6.2014   gledališče in lutke prireditev 

SKUPAJ OHRANJAJMO LJUDSKO PESEM IN PLES 6.6.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

LITERARNI VEČER  10.6.2014   literatura prireditev 

GUNCLOV DAN 13.6.2014   gledališče in lutke izobraževanje 

DELAVNICA SITOTISKA 13.6.2014 13.6.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

TEDEN KULTUR 15.6.2014 20.6.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PREDSTAVITEV ANIMIRANEGA FILMA 18.6.2014   filmska prireditev 

DAN LJUBITELJSKE KULTURE 19.6.2014   folklora prireditev 

OBMOČNO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

20.6.2014   folklora prireditev 

14. SEVNIŠKI LIKOVNI SHOD 2014 20.6.2014 21.9.2014 likovna dejavnost prireditev 

RAZSTAVA FOTOGRAFIJ &#8211; RAZGLEDNICE 
ŠKOCJANA 

27.6.2014   likovna dejavnost prireditev 

PODELITEV MAROLTOVIH ZNAČK OB 15. OBLETNICI 
DELOVANJA FS PLAMEN 

29.6.2014   folklora prireditev 

3. RAZISKOVALNI TABOR MEJNIH GLEDALIŠKIH 
UMETNOSTI 

4.7.2014 6.7.2014 gledališče in lutke izobraževanje 

2. SLOVENSKI FESTIVAL KAMIŠIBAJA 22.8.2014   gledališče in lutke prireditev 

BALETNA USTVARJALNA PRIPRAVNICA 1B (6 LET) 8.9.2014 31.12.2014 ples izobraževanje 



PLESNA ABECEDA (3-4 LETA) 8.9.2014 31.12.2014 ples izobraževanje 

SWING 8.9.2014   ples izobraževanje 

BALET ODRASLI 8.9.2014   ples izobraževanje 

BALET 1 8.9.2014 31.12.2014 ples izobraževanje 

BALET 2 8.9.2014 31.12.2014 ples izobraževanje 

BALETNA USTVARJALNA PRIPRAVNICA 1A (5 LET) 8.9.2014 31.12.2014 ples izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 18.9.2014 18.9.2014 literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

20.9.2014   folklora prireditev 

REGIJSKA PLESNA DELAVNICA  4.10.2014 4.10.2014 ples izobraževanje 

PIROGRAFIJA, DELAVNICA ZA OTROKE 14.10.2014 11.11.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

GLEDALIŠKA DELAVNICA ZA SREDNJEŠOLCE 17.10.2014 6.12.2014 gledališče in lutke izobraževanje 

LE PLESAT ME PELJI 2014 18.10.2014   folklora prireditev 

UMETNOST PRIPOVEDOVANJA PRAVLJIC 24.10.2014 25.10.2014 literatura izobraževanje 

PORTRET, DELAVNICA ZA MLADINO IN ODRASLE 25.10.2014 22.11.2014 likovna dejavnost prireditev 

BREZPLAČNE POČITNIŠKE DELAVNICE 27.10.2014 28.10.2014 likovna dejavnost prireditev 

BREZPLAČNE POČITNIŠKE DELAVNICE 27.10.2014 28.10.2014 likovna dejavnost prireditev 

IZ JEZIKA V JEZIK, PREDSTAVITEV ANTOLOGIJE 
SODOBNE MANJŠINSKE IN PRISELJENSKE 
KNJIŽEVNOSTI 

7.11.2014   literatura prireditev 

RAZSTAVA GRAFIČNIH LISTOV 12.11.2014 6.12.2014 likovna dejavnost prireditev 

SOZVOČENJA, 6. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 

15.11.2014   vokalna glasba prireditev 

PEVSKA DELAVNICA 22.11.2014   folklora izobraževanje 

REGIJSKA PLESNA DELAVNICA &#8211; PLESNA 
KOMPOZICIJA, OD IDEJE DO IZVEDBE 

22.11.2014 22.11.2014 ples izobraževanje 

DELAJ, DELAJ DEKLE PUŠELC 29.11.2014   folklora prireditev 

LEPOTA BESEDE-REGIJSKI LITERARNI NATEČAJ 29.11.2014   literatura prireditev 

PREDSTAVITEV PRVEGA BOSANSKO-SLOVENSKEGA 
SLOVARJA 

2.12.2014   literatura prireditev 

GUNCLFEST: KAMIŠIBAJ V NOVEM MESTU 3.12.2014 5.12.2014 gledališče in lutke prireditev 

TA VESELI DAN KULTURE 3.12.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

TEDEN TEATRA, PODELITEV PRIZNANJ 
LINHARTOVEGA SREČANJA  

4.12.2014 7.12.2014 gledališče in lutke prireditev 

BREZPLAČNA MIKLAVŽEVA DELAVNICA  5.12.2014 5.12.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

OBMOČNO SREČANJE MLADIH LITERATOV 15.12.2014   literatura prireditev 

OKROGLA MIZA IN PREDSTAVITEV REVIJE MENTOR 
4, 2014 

15.12.2014   literatura prireditev 

BREZPLAČNA USTVARJALNICA ZA OTROKE - 
IZDELOVANJE VOŠČILNIC 

17.12.2014 17.12.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

USTVARJALNICA ZA OTROKE 18.12.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

BOŽIČKOVA USTVARJALNICA ZA OTROKE 18.12.2014 18.12.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

V DEŽELI VEČNEGA SNEGA 19.12.2014   ples prireditev 

BOŽIČKOVA USTVARJALNICA ZA OTROKE 22.12.2014 22.12.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

 
  



 


