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Območna izpostava Novo mesto 
Klavdija Kotar 

Uvod 
Poslanstvo Sklada je uresničevanje nacionalnega interesa na področju ljubiteljskega kulturno umetniškega 
ustvarjanja in poustvarjanja. Skupaj z mrežo izpostav skrbi za strokovno, izobraževalno, predstavitveno delovanje 
ljubiteljske kulture, za možnost primerjave, preglednosti in tekmovanja na območni, medobmočni in državni 
ravni za vsa umetnostna področja (glasba, folklora, gledališče in lutke, ples, literatura ...). Vse to z namenom 
medsebojne primerjave in vrednotenja dosežkov ter spodbujanja inovativnosti in ustvarjalnosti kulturnih društev 
in posameznikov. Posebno skrb namenjamo izobraževalno-ustvarjalnim programom za otroke, mladino in 
odrasle, kjer lahko udeleženci pod strokovnim vodstvom mentorjev krepijo svoje ustvarjalne sposobnosti in 
kreativnosti.   
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 društva, 
ki že vrsto let dosegajo regijski in državni nivo, sodijo društva z dolgoletno tradicijo kot so Folklorno društvo Kres, 
Pihalni orkester Krka, Mešani pevski zbor Pomlad in Pihalni orkester Šentjernej. V letošnjem letu so se na našem 
območju registrirala nova kulturna društva, ki so svojo pot začrtale na temeljih strokovnega znanja svojih 
mentorjev in intenzivnem izobraževanju. To sta Vokalna skupina Mezzo in Orkestraža, zelo uspešno pa je pod 
novim strokovnim vodstvom deluje Mestna godba Novo mesto. V sklopu svoje matične Osnovne šole Šentjernej 
izjemne uspehe dosega otroška folklorna skupina Šentlora. Zelo dejavne in uspešne so tudi skupine, ki delujejo 
na osnovnih šolah, mnoge med njimi so bile v letošnjem letu izbrane za regijska in državna srečanja kot npr. OŠ 
Center, OŠ Grm, OŠ Šentjernej, OŠ Dolenjske Toplice. 
 
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 2015 je novomeška območna izpostava izvedla 114 programov. Tako smo samostojno izvedli  30 
izobraževalnih programov za otroke, mladino in odrasle (28 na območnem, 2 na regijskem nivoju), 37  prireditev 
(33 na območnem, 3 na regijskem in 1 na državnem nivoju), skozi leto smo kot partnerji sodelovali še pri izvedbi 
21 dodatnih programih (partnerstva s kulturnimi društvi, kulturnimi ustanovami in šolami), znotraj mreže JSKD 
so naše skupine in posamezniki sodelovali pri 25 udeležbah na regijskih, državnih ali mednarodnih izobraževanjih 
ali prireditvah. 
OI Novo mesto je tudi v tem letu namenila veliko pozornosti predvsem izobraževalnim programom, saj se 
zavedamo, da le kakovostni izobraževalni programi lahko pripeljejo do dobrih izvedb, poustvarjanj in 
interpretacij, te pa 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, nadaljevati 
začrtano petletno strategijo, da bomo dali izobraževanju vse večji poudarek.  
Medijska pokritost je zadovoljiva. Naše prireditve so spremljane s strani lokalnega regijskega 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, Naši koraki, Vrelec …). Večji poudarek smo v letošnjem letu dali spletnemu 
oglaševanju (Lokalno.si). 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 regijski koordinaciji smo 
zelo intenzivno razmišljali o skupnem tedenskem  oglaševanju za naše skupne regijske dogodke, vendar smo 
zaradi visokega stroška na posamezno izpostavo idejo morali opustiti. Vsekakor pa pri državnih prireditvah 
pričakujemo večjo pomoč PR službe pri oglaševanju na nacionalni ravni.  
Prireditveni in izobraževalni program  smo v letu 2015 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 svetlobna tehnologija, plesni podij, akustična školjka itd.), ki 
bi jih lahko gostili, zato smo vsakič znova primorani (tehnično) zahtevnejše prireditve izvesti v KCJT, kjer pa so 
stroški najema dvorane neprimerno višji od ostalih slovenskih kulturnih centrov in domov. V primerjavi s 
koordinacijami v regiji naša izpostava težko kandidira za izvedbo regijskega dogodka, saj so stroški izvedbe pri 
nas višji za 80 odstotkov. Če gre za tehnično zahtevnejša tekmovanja lahko tudi več. Stroški najema dvorane se 
bodo povečali tudi v prihodnjem letu, kar bo zagotovo velik problem za vsa kulturna društva in tudi izpostavo.  

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 2015 je izvedba samo rednega programa potekala na območnem (lokalnem), regijskem in državnem nivoju 
(61 območnih, 5 regijskih in 1 državna prireditev oz. izobraževanje). Svojim skupinam in posameznikom smo kot 
posredniška mreža pomagali tudi pri 25 udeležbah na druga regijska oz državna srečanja oz. izobraževalne 
programe.  
Na regijski nivo so se uvrstile sledeče skupine: Vokalna skupina Mesečina, Vokalna skupina Orkestraža, Me PZ 
Revoz, Me PZ Krka, FS Kres/več skupin, FS Srbskega kulturnega društva/več skupin, FS OŠ Šentjernej, 
Šentlora/ljudske pevke, Plesno društvo Terpsihora/več skupin, Plesni studio Novo mesto/več skupin, plesna 
skupina OŠ Dolenjske Toplice, OPZ in MPZ OŠ Grm, MPZ OŠ Center, Gledališka skupina OŠ Dolenjske Toplice/dve 
skupini, Ljudske pevke Šentlora, Ljudski pevci Fantje z vasi, Podgornajski prijatelji, Ljudski pevci Vaški zvon ter več 
posameznikov s področja literarne in likovne umetnosti. Na državni nivo so se uvrstile sledeče skupine: Me PZ 
Pomlad, Vokalna skupina Mezzo, OPZ OŠ Center, Lutkovno društvo Lutkomotiva. Na mednarodnih tekmovanjih 
je izjemen uspeh dosegel PO Krka, Novo mesto in  Mladinska skupina za animirani film/Ekonomska gimnazija, 
JSKD.    

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je skozi vse leto sodelovala z različnimi lokalnimi skupnostmi, drugimi kulturnimi producenti, kulturnimi 
društvi in posamezniki. Znotraj dodatnega programa pomagamo društvom tudi pri pripravi lastnih predvsem 
jubilejnih dogodkov z zagotavljanjem dodatne strokovne in organizacijske pomoči. Pri večjih projektih pa se 
društva na nas obračajo tudi s prošnjo po dodatni finančni podpori, ki pa jo izpostava iz svojih programskih 
sredstev žal, ne more zagotavljati. Finančna pomoč je zgolj minimalna.   
 
Večjo strokovno podporo smo društvom lahko zagotovili pri prijavljanju na projektni razpis JSKD (ZKD Novo 
mesto, KUD Taus Teater, Novo mesto, Ljudski pevci Fantje z vaši, Škocjan in Folklorna skupina Plamen, Škocjan). 
Pri prijavljanju projektov smo bili uspešni. Vsekakor pa pomoč ponudimo pri dodatnem obveščanju, promociji 
prireditve, povezovanju dogodka, svetovanju in strokovni pomoči pri oblikovanju in urejanju tiskovin ter 
zagotavljanju dodatnih prostorih, če se prireditev odvija v novomeškem kulturnem centru, kjer izpostava upravlja 
s prostori, ki so namenjeni ljubiteljski kulturi.     
 
OI Novo mesto je skozi leto sodelovala pri vrsti projektov različnih žanrov od protokolarnih dogodkov, proslav do 
drugih kulturnih programov in projektov. Na tem mestu bi omenili samo najodmevnejše, kjer smo sodelovali 
(otvoritvena slovesnost 650-letnice mesta Novo mesto, predavanje o protokolu za potrebe MO NM, Festival 
Teden kultur 2015, To smo mi 2015, Ta veseli dan kulture, Dan lutk v Novem mestu, Festival Rudi Potepuški).  
 



Mednarodne projekte smo v soorganizaciji izvedli skupaj s partnerji: DRPD Novo mesto, Slovenskim društvom 
Cankar, Sarajevo (BiH), Zvezo Slovencev Tuzla (BiH), Kulturnim društvo Planet poezije (BiH). V jubilejnem letu 
mesta Novo mesto je izpostava samostojno organizirala večji projekt MESTNA VEDUTA, skozi likovno govorico 
izrisana podoba mesta, ki je zaobjemal likovni natečaj za vse osnovnošolce ter delavnico in izdelavo unikatne 
grafične mape. V partnerstvu z DRPD je izpostava skozi vse leto izvedla več kulturnih večerov, kjer so se 
predstavljala društva in posamezniki drugih narodov in narodnosti. Na izpostavi se vseskozi zavzemamo za 
sodelovanje z vsemi občinami. V letošnjem letu smo program otroških likovnih ustvarjalnic, ki že vrsto let 
potekajo v MO Novo mesto, Občini Šentjernej, Občini Škocjan, začeli izvajati tudi v Občini Dolenjske Toplice. 
Skupaj s KUD Straža pa se o tem programu dogovarjamo za Občino Straža. Glede na izjemno veliko število vseh 
izobraževalnih delavnic, ki se tedensko odvijajo skozi vse leto na lokacijah 4 občin, bi vsekakor potrebovali novo 
zaposlitev.  
Samo v sklopu dodatnega programa smo v letošnjem letu izvedli 21 dodatnih prireditev in izobraževanj. 

Izvedba ali sodelovanje pri javnih razpisih/pozivi za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
OI Novo mesto ni sodelovala pri pripravi občinskih razpisov za področje kulturnih dejavnosti. S posameznimi 
občinami se dogovarjamo o možnostih tovrstnega sodelovanja v prihodnje predvsem z udeležbo v strokovnih 
komisijah, kjer bi lahko podali objektivne ocene o kakovosti kulturnih društev.  

Izobraževanja 
V letu 2015 smo izvedli 30 izobraževalnih programov  (28 območnih, 2 regijska) za otroke, mladino in odrasle. 
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 
Program OI Novo mesto se financira s tremi enakovrednimi deleži: sredstva JSKD (državna sredstva), deležem 7 
občin, ki jih izpostava pokriva ter lastnim deležem (kotizacije in vstopnine). MO Novo mesto v skladu z zakonom 
zagotavlja tudi prostore za delovanje OI Novo mesto. JSKD zagotavlja dve plači vodje in strokovne svetovalke. 
Izpostava sicer deluje na območju 8 občin, s sedmimi občinami smo sklenili letne pogodbe (Novo mesto, 
Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Straža, Dolenjske Toplice in Mirna Peč), izjema je bila le Občina 
Žužemberk s katero od leta 2013 nimamo dogovora o sofinanciranju programa izpostave kljub temu, da se 
društva, šolske skupine in posamezniki vsakoletno udeležujejo naših območnih revij in srečanj. Sredstev nam v 
letu 2015, zaradi likvidnostnih težav, ni nakazala Občina Mirna Peč. Manjši delež predstavljajo donacije, ki so 
predvsem v materialu in solidarni pomoči ostalih kulturnih ustanov, društev in posameznikov.  

Novi projekti 
Novosti so s področja gledališke, likovne, literarne, plesne in filmske dejavnosti. Pri likovnih delavnicah smo 
poizkusno uvedli nove obširnejše izobraževalne programe Potovanje v Likovni svet 1 (Občina Šentjernej) in 
Potovanje v likovni svet 2 (Občina Novo mesto). Na literarnem področju smo izvedli regijsko literarno delavnico 
za mlade, program Lepljenka, kjer so mladi pod vodstvom dveh mentorjev o metriki angažirane poezije razmišljali 
tudi na likovni način. Gre za projekt treh gimnazij (NM, Brežice, Črnomelj), ki ga bomo predstavili na Festivalu 
Urška 2016. V letu 2015 smo izvedli grafično delavnico za mladino in odrasle na temo MESTNA VEDUTA. Nastala 
je unikatna grafična mapa v 25 izvodih. Prvič smo izvedli tudi likovni natečaj za osnovnošolce, kjer je sodelovalo  
7 osnovnih šol. Prejeli smo 59 likovnih del. Mladim likovnikom smo podelili posebna priznanja Lamutova likovna 
paleta, izšel je tudi priložnosti katalog. Na gledališkem področju smo nadaljevali z območnim izobraževanjem, ki 
je vsebinsko izdelan prav za mladino in študente.  Zaključno produkcijo mladih gledališčnikov smo videli na 
festivalu Rudi Potepuški. Mladi plesalci pa so se preizkusili v  gledališko-plesnem filmu POTVANJA, ki je nastal v 
koprodukciji z Založbo Goga.  Skupaj s KUD Taus teater smo prvič izvedli zelo uspešno izobraževanje Kamišibaj 
gledališče - zgodbe v besedi in sliki, ki mu je sledil tridnevni festival. V sklopu plesnih delavnic za otroke smo pri 
programu balet zagotovili odličnega plesnega pedagoga. Nekaj novih izobraževalnih programov smo izvedli v 
partnerstvu z osnovnimi šolami Foto delavnica (OŠ Dolenjske Toplice), Delavnica ljudskih glasbil (OŠ Šentjernej), 
Likovno ustvarjanje (OŠ Orehovica) dva izobraževalna programa pa smo izvedli s srednjimi šolami Literarna 
delavnica (Gimnazija NM) in Animirani film (Ekonomska gimnazija).   



Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
Kulturna društva katerih članice in člani se ukvarjajo z raznolikimi ljubiteljskimi kulturno-umetniški praksami so 
na našem območju številna. Po zbranih podatkih je na našem območju registriranih preko 200 kulturnih društev. 
Aktivno ljubiteljsko kulturno mrežo JSKD soustvarja slaba polovica.  
Na vokalnem področju je sodelovalo 13 odraslih, 6 predšolskih, 12 otroških in 7 mladinskih pevskih sestavov. Na 
gledališkem področju redno delujejo Dober Dan Teater, Kud Vesel Teater, Teater Otočec ter Gledališka skupina 
Goga in neformalna skupina GOGA/JSKD. Na lutkovnem področju uspešno delujeta Lutkovno društvo 
Lutkomotiva in KUD Taus Teater. 2 skupini delujeta na filmskem področju. Na folklornem področju je zelo dejavno 
FS Kres (2 odrasle, 1 mladinska, 2 otroški, 1 tamburaši).  Zadnja leta zelo uspešno delujeta tudi dve otroški 
folklorni skupini na OŠ Šentjernej in OŠ Dolenjske Toplice. Na ostalih osnovnih šolah smo zabeležili delovanje 
folklorne skupine vendar se za nastop na naših revijah še niso odločili. Na našem območju deluje 15 skupin 
ljudskih pevcev, godčevskih skupin na našem območju nimamo.  
 
Na plesnem področju, ki razvija samo ali tudi sodobni, izrazni ples deluje Plesni studio Novo mesto in Terpsihora 
Dance Company ter plesna skupina OŠ Dolenjske Toplice. Na literarnem področju so uspešni predvsem člani 
sekcije Snovanja (Društva upokojencev Novo mesto) na likovnem področju skupina likovnega ateljeja JSKD, člani 
Likovnega društva Mavrica in člani likovne sekcije DU Novo mesto in KUD Dolenjske Toplic. Večjo povezanost 
smo v letošnjem letu prav z likovnim natečajem za mlade vzpostavili z osnovnošolskimi likovnimi pedagogi.  
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.  Na instrumentalni dejavnosti sta to nedvomno  Pihalni orkester 
Krka in Pihalni orkester Občine Šentjernej. Veliko mladih godbenikov se vključuje tudi v Mestno godbo Novo 
mesto, ki je z novim dirigentom pokazala nov zagon in potencial. Vsekakor pa je treba poskrbeti za večjo 
povezanost glasbenih šol, ki imajo v svojih vrstah mlade nadobudne glasbenike in jih spodbuditi k  vključevanju 
v orkestre, ki na tekmovanjih dosegajo izjemne rezultate.  
Po uspehih seveda močno izstopajo tudi otroške in odrasle skupine FD Kres. Izjemen uspeh so v letu 2015 vnovič 
dosegli mladi folklorniki Osnovne šole Šentjernej, ki sedaj šteje že 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 treba bati. 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. Zelo uspešno delujeta tudi 2 vokalni 
skupini; Vokalna skupina Mezzo in Vokalna skupina Orkestraža. Na vokalnem področju imamo zelo dobre otroške 
in mladinske pevske zbore (OŠ Grm, Center, Bršljin, Vavta vas, Žužemberk). Na gledališkem področju uspešno 
delujejo številne otroške gledališke skupine, ki delujejo na osnovnih šolah (OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Grm, OŠ 
Bršljin) ter društva kot so: Vesel Teater, Dolenjske Toplice, Teater Otočec in Dober dan Teater. 
 
Društva pretežno delujejo v prostorih, ki jih zanje zagotavljajo občine. Večinoma so to vadbeni prostori v kulturnih 
centrih ali domovih. Ustrezni vadbeni prostori za društva so po naših ocenah urejeni v Novem mestu, Šentjerneju, 
Škocjanu, Straži, Dolenjskih Toplicah in Šmarjeških Toplicah. Za svoje nastope društva najemajo prostore javnih 
kulturnih ustanov, kjer se jim z izjemo Novega mesta, zaračunajo samo operativni stroški. Primer Novega mesta 
pa je povsem drugačen, najem edine velike dvorane je izjemno drag in za predstavitev društvene dejavnosti 
postaja vse bolj nedostopen. Izjema niso niti društva, ki imajo Status v javnem interesu na področju kulture, ki ga 
podeljuje Ministrstvo za kulturo. S težavo visokih najemnin se srečuje tudi izpostava.   

Sodelovanje s šolami in vrtci 
Na našem območju deluje preko 20 vrtčevskih enot, 24 osnovnih in podružničnih šol ter ---- srednjih šol. Preko 
glasbene, gledališke, lutkovne, folklorne, plesne, likovne in literarne dejavnosti sodelujemo z veliko večino 
osnovnih šol. Z vrtci smo imeli stik preko glasbene, lutkovne in plesne dejavnosti. 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. Nove oblike sodelovanja smo začeli iskati 
tudi s Šolskim centrom Novo mesto. V letošnjem letu smo v partnerstvu izvedli tudi nekaj uspešnih delavnic tudi 
za osnovnošolce in sicer z OŠ Bršljin, OŠ Šentjernej, OŠ Orehovica in OŠ Dolenjske Toplice. Vsekakor je tu še veliko 
odprtega prostora, predvsem s področja izobraževanja. Prejemnice naziva KULTURNA ŠOLA so bile v letu 2015: 
OŠ Brusnice, OŠ Šmarjeta, OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Vavta vas in OŠ Stopiče. Posebno priznanje za izredne dosežke 
na  področju  kulturne dediščine je prejela OŠ Brusnice, posebno priznanje za izredne dosežke na  področju 
gledališke dejavnosti je prejela OŠ Dolenjske toplice. OŠ Drska je pridobljeni naziv obnovila za naslednja tri leta. 



Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
Jubilejem in obletnicam kulturnih društev na našem območju namenimo veliko pozornosti, saj si člani društev za 
svoje dolgoletno delo to nedvomno zaslužijo. Stisk roke, prijazen nagovor ter odprta vrata izpostave, kjer se 
kulturna društva ali posamezniki vedno lahko obrnejo na nas za nove oblike sodelovanja in povezovanja.  
V letošnjem letu smo jubilejne značke podelili naslednjim skupinam: Ljudski pevci Vrhpolje, Šentjernej/Srbsko 
kulturno društvo, Novo mesto/Frančiškanski komorni zbor KUD Hugolin Sattner, Novo mesto/Vokalna skupina 
Mesečina, Škocjan/Ljudske pevke Šmarjetke, Šmarješke Toplice/Podgoranski prijatelji, Novo mesto/MePZ KUD 
Dolenjske Toplice, Dolenjske Toplice. V kolikor se prireditve ni mogla udeležiti vodja izpostave je področne značke 
podelila predsednica sveta izpostave. V letošnjem letu smo zelo spodbujali, da so bili na prireditvah  prisotni tudi 
drugi člani sveta izpostave. 
Izpostava je za najvišje plakete JSKD v letu 2015 predlagala Branko Bukovec za dolgoletno ustvarjalno in 
organizacijsko delo v ljubiteljski kulturi predvsem zaradi njenega izjemnega doprinosa na področju 
medkulturnega povezovanja z društvi drugih narodov in narodnosti ter sodelovanja s slovenskimi kulturnimi 
društvi v Italiji, R Hrvaški, R Srbski, BiH, Črni Gori in Makedoniji.  

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

PLESNA DELAVNICA, PROGRAM BALET 2 5.1.2015 30.5.2015 ples izobraževanje 

PLESNA DELAVNICA, PROGRAM BALET 1 5.1.2015 30.5.2015 ples izobraževanje 

DELAVNICA PLESNE ABECEDE (3-4 LETA) 5.1.2015 30.5.2015 ples izobraževanje 

BALETNA USTVARJALNA PRIPRAVNICA 1B (6 LET) 5.1.2015 30.5.2015 ples izobraževanje 

BALETNA USTVARJALNA PRIPRAVNICA 1A (5 LET) 5.1.2015 30.5.2015 ples izobraževanje 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 19.1.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

VEČER POEZIJE V SRBSKEM JEZIKU 29.1.2015   literatura prireditev 

ZBOROVODSKA ŠOLA - VOKALNA TEHNIKA 2. STOPNJA 31.1.2015 10.6.2015 vokalna glasba izobraževanje 

LIKOVNA USTVARJALNICA, BAJKE IN POVESTI O 
GORJANCIH 

5.2.2015 5.2.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

REGIJSKA DELAVNICA ANIMIRANEGA FILMA 10.2.2015 20.2.2015 film in video izobraževanje 

PODELITVE PRIZNANJ IN ODLIČIJ ZKD NOVO MESTO 11.2.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

GRAFIČNA DELAVNICA, MESTNA VEDUTA 14.2.2015 11.4.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

BREZPLAČNE POČITNIŠKE DELAVNICE NAREDIMO PUSTNO 
MASKO, PLES V MASKAH 

16.2.2015 17.2.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

BREZPLAČNE POČITNIŠKE DELAVNICE IZDELAVA PUSTNE 
MASKE, PUSTNO RAJANJE 

16.2.2015 17.2.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

SLOVENSKI VEČER V LITERATURI IN ILUSTRACIJI 20.2.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

NAPREJ SLOVENCI 20.2.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

SVEČANA AKADEMIJA OB SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU 

21.2.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

POT VANJE, PREMIERA KRATKEGA FILMA 26.2.2015   film in video prireditev 

LUTKOVNA USTVARJALNICA 1 28.2.2015 7.3.2015 gledališče in 
lutke 

izobraževanje 

ODPRTJE RAZSTAVE INTENZIVNEGA TEČAJA SLIKANJA IN 
RISANJA 

28.2.2015 7.3.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH ZBOROV 1. DEL 5.3.2015   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH ZBOROV 2.DEL 6.3.2015   vokalna glasba prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA POTOVANJE V LIKOVNI SVET 12.3.2015 21.5.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

OBMOČNA REVIJA PREDŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV 12.3.2015   vokalna glasba prireditev 

VEČER LJUDSKIH PESMI Z LJUDSKIMI PEVCI VRHPOLJA 14.3.2015   folklora prireditev 



OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 15.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

PREDAVANJE O PROTOKOLU 17.3.2015   drugo izobraževanje 

ROŠEVI DNEVI 18.3.2015   literatura prireditev 

DELAVNICA KALIGRAFIJE 19.3.2015 21.4.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 19.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

SLAVLJANSKA ČAJANKA 24.3.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PESEM POMLADI, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH ZBOROV 
II. DEL 

26.3.2015   vokalna glasba prireditev 

PESEM POMLADI, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH 
ZBOROV I. DEL 

26.3.2015   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

10.4.2015   folklora prireditev 

VESELO DIVE 14.4.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 14.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV, II. DEL 15.4.2015   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV, I. DEL 15.4.2015   vokalna glasba prireditev 

15. OBLETNICA KUD DOLENJSKE TOPLICE 17.4.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 17.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 18.4.2015   folklora prireditev 

PLESNE MINIATURE, OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN 24.4.2015   ples prireditev 

FESTIVAL URŠKA - REGIJSKO SREČANJE MLADE 
LITERATURE 

24.4.2015   literatura prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 25.4.2015   folklora prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL MESTNA VEDUTA - 
SKOZI LIKOVNO GOVORICO IZRISANA PODOBA MESTA 

7.5.2015 15.9.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 7.5.2015   folklora prireditev 

LETNI KONCERT OB 8. OBLETNICI DELOVANJA SRBSKEGA 
KULTURNEGA DRUŠTVA NOVO MESTO 

9.5.2015   folklora prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

15.5.2015   vokalna glasba prireditev 

FESTIVAL VIZIJE 2015 16.5.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE GRAFIČNA MAPA 10+ 19.5.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

V MAJHNEM PLAŠČU BESED, OBMOČNO SREČANJE 
NAJMLAJŠIH LITERATOV OSNOVNIH ŠOL 

20.5.2015   literatura prireditev 

KULTURNA ŠOLA  21.5.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 23.5.2015   folklora prireditev 

IZ TE GORE ŽUMBERAČKE  28.5.2015   folklora prireditev 

REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN 28.5.2015   ples prireditev 

GOZDNI UTRINKI 29.5.2015   ples prireditev 

RINGARAJA 2015 30.5.2015   folklora prireditev 

KONCERT OB 20 LETNICI FRANČIŠKANSKEGA KOMORNEGA 
ZBORA KUD HUGOLIN SATTNER  

31.5.2015   vokalna glasba prireditev 

TO SMO MI, OTVORITVENI DOGODEK TEDNA KULTUR 12.6.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 



GLEDALIŠKA DELAVNICA ZA MLADINO IN ODRASLE 14.6.2015 4.7.2015 gledališče in 
lutke 

izobraževanje 

ODPRTJE RAZSTAVE POTOVANJE V LIKOVNI SVET 15.6.2015 6.7.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

16. MALI LIKOVNI TABOR 16.6.2015   likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

RAZSTAVA MALEGA LIKOVNEGA TABORA 16.6.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

KLOPICE POVEZUJEJO 18.6.2015 20.6.2015 literatura prireditev 

1. EX TEMPORE MOKRONOG-TREBELNO 2015 20.6.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKI TEMATSKI LIKOVNI SEMINAR, KVADRAT IN 
KROG, KOCKA IN KROGLA 

24.6.2015   likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

ZGODE NA DVORU KRALJA JANEZA 4.7.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

PLESNA DELAVNICA, PROGRAM BALETNA USTVARJALNA 
PRIPRAVNICA 1 B 

7.9.2015 31.12.2015 ples izobraževanje 

PLESNA DELAVNICA, PROGRAM BALETNA USTVARJALNA 
PRIPRAVNICA 2 

7.9.2015 31.12.2015 ples izobraževanje 

PLESNA DELAVNICA, PROGRAM BALETNA USTVARJALNA 
PRIPRAVNICA 1 A 

7.9.2015 31.12.2015 ples izobraževanje 

PLESNA DELAVNICA, PROGRAM BALET 2 7.9.2015 31.12.2015 ples prireditev 

PLESNA DELAVNICA, PROGRAM PLESNA ABECEDA 7.9.2015 31.12.2015 ples prireditev 

PLESNA DELAVNICA, PROGRAM BALET 1 7.9.2015 31.12.2015 ples prireditev 

NAJ ZAZVENI LJUDSKA PESEM, OBMOČNO SREČANJE 
PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

11.9.2015   folklora prireditev 

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL MESTNA VEDUTA - SKOZI 
LIKOVNO GOVORICO IZRISANA PODOBA MESTA 

16.9.2015 31.10.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

KONCERT LJUBEZNI IN VESELJA OB 15. OBLETNICI 
DELOVANJA VOKALNE SKUPINE MESEČINA 

19.9.2015   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 24.9.2015   literatura prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA ZA MLADINO IN ODRASLE, 
PROGRAM OLJE 

5.10.2015 26.10.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

KOT LJUBICA ZVESTA, DOBRODELNI KONCERT 10.10.2015   vokalna glasba prireditev 

USTVARJALNICA ZA OTROKE, PROGRAM LJUDSKA 
ZVOČILA 

14.10.2015 14.10.2015 folklora izobraževanje 

MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL DUFF, DUBROVNIK FILM 
FESTIVAL 2015 

15.10.2015 18.10.2015 film in video prireditev 

MEDNARODNI FESTIVAL ANIMIRANEGA FILMA LITTLE 
ELEPHANT 

20.10.2015 25.10.2015 film in video prireditev 

LIKOVNA USTVARJALNICA ZA OTROKE, PROGRAM 
MOZAIK 

20.10.2015 17.11.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

DELAVNICA KAMIŠIBAJ 2015 20.10.2015 20.10.2015 gledališče in 
lutke 

izobraževanje 

LIKOVNA USTVARJALNICA ZA OTROKE POTOVANJE V 
LIKOVNI SVET 1, PROGRAM Z RAZLIČINIMI TEHNIKAMI  

20.10.2015 15.12.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

LIKOVNA USTVARJALNICA ZA OTROKE POTOVANJE V 
LIKOVNI SVET 2, PROGRAM Z RAZLIČNIMI TEHNIKAMI 

22.10.2015 17.12.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

ZAHVALA JESENI, PRIREDITEV OB 10. OBLETNICI 
DELOVANJA LJUDSKIH PEVK ŠMARJETKE 

24.10.2015   folklora prireditev 

USTVARJALNE POČITNIČKE DELAVNICE, PROGRAM BUČE 
IN NETOPIRJI  

26.10.2015 27.10.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

USTVARJALNE POČITNIŠKE DELAVNICE, PROGRAM BUČE 
IN NETOPIRJI 

26.10.2015 27.10.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

UMETNOST PRIPOVEDOVANJA PRAVLJIC 6.11.2015 7.1.2015 literatura izobraževanje 

JESEN NA VASI S PESMIJO, PODELITEV ZLATIH 
MAROLTOVIH PRIZNANJ 

7.11.2015   folklora prireditev 



MEDNARODNI FESTIVAL LUKSUZ, FESTIVAL POCENI FILMA 7.11.2015   film in video prireditev 

USTVARJALNA DELAVNICA, PROGRAM FOTOGRAFIJA ZA 
OTROKE 1 

11.11.2015 16.12.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

KAMIŠIBAJ FESTIVAL Z GUNCLOM 13.11.2015 14.11.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

MEDKULTURNI VEČER 17.11.2015   literatura prireditev 

XV. SEVNIŠKI LIKOVNI SHOD 19.11.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

SKLEPNA PRIREDITEV 10. LITERARNEGA NATEČAJA LEPOTA 
BESEDE 

20.11.2015   literatura prireditev 

NOVOMEŠKE RAZGLEDNICE, KRONIKA MESTA V 
DVANAJSTIH SLIKAH 

21.11.2015   folklora prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 22.11.2015   vokalna glasba prireditev 

USTVARJALNA DELAVNICA, PROGRAM ADVENTNI VENČKI 
ZA ODRASLE 

24.11.2015 24.11.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

USTVARJALNA DELAVNICA, PROGRAM ADVENTNI VENČKI 
ZA OTROKE 

24.11.2015 24.11.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

LEPLJENKA, LITERARNA DELAVNICA ZA MLADE LITERATE - 
PESMI SO LAHKO TUDI SLIKE! 

27.11.2015 27.11.2015 literatura prireditev 

MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL, CAMERA ZIZANIO  28.11.2015 5.12.2015 film in video prireditev 

OBMOČNA LITERARNA DELAVNICA 30.11.2015 30.11.2015 literatura izobraževanje 

SREČANJE MLADIH LITERATOV Z GOSTOM MIKLAVŽEM 
KOMELJEM 

30.11.2015   literatura prireditev 

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL MESTNA VEDUTA - SKOZI 
LIKOVNO GOVORICO IZRISANA PODOBA MESTA 

1.12.2015 31.12.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

LUTKOVNA PREDSTAVA TO JE ERNEST, BREZPLAČNA 
PREDSTAVA Z GUNCLOM 

2.12.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

RAZSTAVA DEL Z LIKOVNIH DELAVNIC JSKD  2.12.2015 31.12.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

TA VESELI DAN KULTURE 3.12.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

POTUJOČA MUZIKA 6.12.2015   vokalna glasba prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA, PROGRAM PORTRET 12.12.2015 19.12.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

KAMIŠIBAJ PREDSTAVA  15.12.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

16. KONCERT MEPZ KUD DOLENJSKE TOPLICE, PODELITEV 
GALLUSOVIH PRIZNANJ 

18.12.2015   vokalna glasba prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA MOŽA JE ZATAJILA 27.12.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

 



 


