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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, regijski in državni ravni za vsa umetnostna področja (glasba, 
folklora, gledališče in lutke, ples, literatura itd. ). Vse to z namenom medsebojne primerjave in vrednotenja dosežkov ter 
spodbujanja inovativnosti in ustvarjalnosti kulturnih društev in posameznikov. Posebno skrb na izpostavi 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 zadnjih podatkih je na našem območju registriranih preko 120 kulturnih društev. Po naši oceni ljubiteljsko kulturo preko 
mreže JSKD aktivno soustvarja slaba polovica. Prevladujejo društva, ki se ukvarjajo z vokalno in inštrumentalno 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, v zadnjih letih tudi Pihalni orkester Šentjernej, Vokalna skupina Mezzo, KUD Dolenjske Toplice. Številna 
novoustanovljena društva oz. skupine so svojo pot začrtala na temeljih strokovnega znanja svojih mentorjev in intenzivnem 
izobraževanju kot npr. Vokalna skupina Mezzo in Orkestraža, lepe uspehe dosega tudi Mestna godba Novo mesto. Izjemen 
uspeh je letos dosegla nova skupina Vokalnih pet. Zelo dejavne in uspešne so tudi skupine, ki delujejo na osnovnih šolah, 
mnoge med njimi so bile v letošnjem letu s posamezniki skupinami izbrane za regijska in državna srečanja kot npr. OŠ 
Dolenjske Toplice, OŠ Center, OŠ Grm, OŠ Šentjernej, OŠ Mirna Peč, OŠ Straža, OŠ Brusnice in Gimnazija Novo mesto.  

 
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, 
Kočevarsko kulturno društvo, dve romski društvi in albanska otroška skupina. 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 t.i. medkulturni večeri ter projektu s 
slovenskimi društvi v Sarajevu, Banjaluki, Tuzli, Zenici, Puli, 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 2017 je novomeška območna izpostava sodelovala pri izvedi 96 programov. Tako smo samostojno izvedli 36 
izobraževalnih programov za otroke, mladino in odrasle (31 na območnem in 5 na regijskem nivoju), 23 prireditev (18 na 
območnem, 3 na regijskem in 2 na državnem nivoju), skozi leto smo kot partnerji sodelovali pri izvedbi 37 dodatnih 
programih (partnerstva in sodelovanja s kulturnimi društvi, kulturnimi ustanovami in šolami), znotraj mreže JSKD so naše 
skupine in posamezniki sodelovali pri 28 udeležbah na regijskih, državnih ali mednarodnih izobraževanjih in 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, nadaljevali začrtano petletno strategijo, da bomo dali izobraževanju večji 
poudarek. Po številu izvedenih programov močno izstopamo v regiji in širšem slovenskem prostoru.  
Medijska pokritost ni bila zadovoljiva. Naše prireditve so redko spremljane s strani lokalnega regijskega časopisa (Dolenjski 
list), uspešnejši smo pri lokalni televiziji (Vaš kanal). Občasno se pojavijo notice o naših akcijah tudi v drugih medijih oz. 
občinskih glasilih (Novi medij, Žurnal, Naši koraki, Vrelec). Problem je zagotovo v slabih pogojih v katerih danes delajo 
maloštevilni novinarji in uredniški politiki, ki jo narekuje lastnik in trg. Vseskozi iščemo nove oblike obveščanja javnosti in 
poročanja o dogodkih na različnih spletnih straneh, kjer notico ali obvestilo napišemo sami. Veliko zaslombo imamo tudi na 
brezplačnih spletnih portalih, kjer objavljamo svoje izobraževalne programe in dogodke. Slabo odzivne 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 regijske 
dogodke, vendar smo zaradi visokega stroška na posamezno izpostavo idejo morali opustiti. Vsekakor pa pri državnih 
prireditvah pričakujemo večjo pomoč centralne PR službe pri oglaševanju na nacionalni ravni.  
Prireditveni in izobraževalni program smo v letu 2017 izvajali v prostorih KC Janeza Trdine (Novo mesto), KC Primoža 
Trubarja (Šentjernej), Kulturno kongresnega centra (Dolenjske Toplice), Kulturnega doma (Straža) in Metelkovega doma 
(Škocjan), nekaj manjših programov smo izvedli na posameznih osnovnih in srednjih šolah (Žužemberk, Dolenjske Toplice, 
Drska, Šolski center). 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.), 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 neprimerno višji.  

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 2017 je izvedba samo rednega programa potekala na območnem (lokalnem), regijskem in državnem nivoju (49 
območnih, 8 regijskih in 2 državni prireditev oz. izobraževanji). Svojim skupinam in posameznikom smo kot posredniška 
mreža pomagali tudi pri 28 udeležbah na druga območna, regijska oz. državna srečanja oz. izobraževalne programe.  
 
Na regijski nivo so se uvrstile sledeče skupine: Vokalna skupina Mezzo, Vokalnih 5, Mešani pevski zbor Singerca, Vokalna 
skupina Orkestraža, Me PZ Revoz, Me PZ Krka, Me Pomlad, Me PZ Dvor ob Krki, Kres/več skupin, FS Srbskega kulturnega 
društva/več skupin, Plesno društvo Terpsihora/ena skupina, OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Grm, OŠ Center, OŠ Šentjernej / več 
skupin, OŠ Toneta Pavčka in OŠ Straža /ena skupina, Ljudske pevke Rožce, Ljudski pevci Fantje z vasi in Vaški zvon, Vokalno 
inštrumentalna skupina Li-la, ter več posameznic in posameznikov s področja literarne in likovne umetnosti.  
Na državni nivo so se uvrstile sledeče skupine: OŠ Dolenjske Toplice/gledališka skupina, Gimnazija NM/gledališka skupina, 
rock zasedba Captain Morgans's Revenge, Vokalno inštrumentalna zasedba Li-La, Ljudski pevci Fantje z vasi, Ljudski pevci 
Vaški zvon, Vodilna in mlajša veteranska skupina Kres, Vokalna skupina Mezzo, Mešani pevski zbor Pomlad, ter otroški 
pevski zbori OŠ Grm, OŠ Center in OŠ Brusnice ter in posamezniki s področja fotografije.  

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 ne more zagotavljati.  
Večjo strokovno podporo smo društvom lahko zagotovili pri prijavljanju na projektni razpis JSKD (KUD Taus Teater, Novo 
mesto, Ljudski pevci Fantje z vasi, 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 prostorov, če se prireditev odvija 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. Mednarodne projekte smo v soorganizaciji izvedli skupaj z DRPD Novo mesto in 
Slovenskim društvo Triglav, Banjaluka, BIH. V partnerstvu z DRPD je izpostava skozi vse leto izvedla več medkulturnih 
večerov, kjer so se predstavljala društva in posamezniki drugih narodov in narodnosti. V letu 2017 je izpostava organizirala 
večji projekt KULTURNA DEDIŠČINA – DETAJL, ki je zaobjemal likovni natečaj za vse osnovnošolce, pregledno razstavo in 
priložnostni katalog. Na izpostavi se vseskozi zavzemamo za sodelovanje z vsemi občinami. V letošnjem letu smo celoletni 
program otroških likovnih ustvarjalnic izvedli v MO Novo mesto, Občini Šentjernej in Občini Dolenjske Toplice. Glede na 
izjemno veliko število izobraževalnih delavnic, ki se tedensko odvijajo skozi vse leto na lokacijah 3 občin, bi vsekakor 
potrebovali dodatno pomoč (javna dela, UDM).  
V sklopu dodatnega programa smo v letošnjem letu izvedli 37 dodatnih prireditev.  

Izvedba ali sodelovanje pri javni razpisi/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 stanja in primerjavo kulturnih društev med seboj.  

Izobraževanja 
V letu 2017 smo izvedli 36 izobraževalnih programov (31 območnih, 5 regijskih) za otroke, mladino in odrasle. Odziv 
udeležencev je bil zelo pozitiven, saj poskrbimo za kvalitetno organizacijsko in tehnično podporo ter odlične mentorje, ki jih 
odlikuje strokovnost, potrjena z lastnim ustvarjanjem. V več kot dvajsetih letih izvajanja izobraževalnih programov, pri 



 

čemer so v prednosti predvsem likovne in plesne delavnice, se je izkazalo, da so izobraževalni programi, ki trajajo dlje časa 
(polletni programi, tri mesečni) bolje sprejeti, kot tisti, ki smo jih izvajali pred leti in so bili po številu ur bistveno krajši.  

Financiranje 
Program OI Novo mesto se financira s tremi deleži: sredstva JSKD (državna sredstva), deležem 8 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, ki deluje na območju 8 občin, 
ima z vsemi sklenjene letne pogodbe (Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Straža, Dolenjske Toplice, Mirna 
Peč in Žužemberk). Po višini sredstev izstopa Mestna občina Novo mesto z najvišjim deležem. Dobre prihodke imamo od 
prodaje vstopnic in plačila kotizacij. Nekoliko bolj bi bili lahko uspešni pri pridobivanju sponzorskih in donatorskih sredstev. 
Sredstva, ki jih pridobimo pa ne zadostujejo za pokrivanje vseh stroškov. Velik finančni zalogaj so izvedbe regijskih in 
državnih prireditev, predvsem prehrana za nastopajoče. Na območnem nivoju smo pogostitve ukinili ali pa so zelo skromne. 
Vse več društev in skupin se na nas obrača s prošnjo za pokrivanje stroškov prevoza na regijska in državna srečanja in 
tekmovanja. Najmanjši delež, ki ne zadostuje za pokrivanje stroškov skupin, ki sodelujejo na območnem nivoju, prejmemo 
od občine Mirna Peč in Žužemberk.  

Novi projekti 
Novosti so s področja gledališke, likovne, literarne in folklorne dejavnosti. Pri likovnih delavnicah smo uvedli nove obširnejše 
izobraževalne programe Potovanje v likovni svet 3 (Občina Šentjernej) in Potovanje v likovni svet 6, Intenzivni tečaj risanja  
in slikanja 1,2 (MO Novo mesto). Na literarnem področju smo izvedli več literarnih delavnic za mlade, program Lepljenka, 
kjer so mladi pod vodstvom dveh mentorjev o metriki angažirane poezije razmišljali tudi na likovni način. Gre za projekt 
šestih gimnazij (NM, Brežice, Črnomelj, Sežana, Nova Gorica, Ljubljana), ki smo ga predstavili na Festivalu Vizije 2017. V letu 
2017 smo izvedli grafično delavnico za mladino in odrasle na temo Ex libris. Bienalno smo nadaljevali z likovnim natečajem 
za osnovnošolce, kjer je sodelovalo 9 osnovnih šol in gostje iz Banjaluke (BIH). Prejeli smo več kot 100 likovnih del. Strokovna 
žirija je za razstavo izbrala 72 likovnih del, trije avtorji pa so prejeli nagrade za najboljša likovna dela, podeljenih je bilo tudi 
sedem posebnih nagrad. Vse sodelujočim smo podelili priznanja Lamutova likovna paleta, izšel je tudi priložnosti katalog. 
Na gledališkem področju smo uvedli nove oblike izobraževanja za mladino in študente. Prepričana sem, da je prav dodatno 
izobraževanje mlade poneslo vse do državnega srečanja najboljših mladinskih gledaliških skupin Slovenije. V sklopu plesnih 
delavnic za otroke smo pri programu balet zagotovili novo plesno pedagoginjo, noviteti sta balet za odrasle in flamenko. 
Sodelovali smo tudi pri izvedbi dveh folklornih izobraževanj, posebnost je bilo dodatno izobraževanje kočevarske folklorne 
dediščine. Nekaj novih izobraževalnih programov smo izvedli v partnerstvu z osnovnimi šolami Delavnica grafike, program 
sitotisk (OŠ Žužemberk, OŠ Dolenjske Toplice) in Delavnica Kamišibaj (OŠ Drska), dva izobraževalna programa pa smo izvedli 
s srednjimi šolami Gledališka maska (Šolski center, Srednja kozmetična šola) in Gledališka delavnica za mlade (Gimnazija 
NM, Ekonomska šola).  

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 zadnjih zbranih podatkih je na našem območju registriranih preko 120 kulturnih društev. Aktivno 
ljubiteljsko kulturno mrežo JSKD soustvarja slaba polovica.  
Na vokalnem področju je sodelovalo 15 odraslih, 5 predšolskih, 14 otroških in 5 mladinskih pevskih sestavov. Na gledališkem 
področju redno delujejo Dober Dan Teater, Kud Vesel Teater, Teater Otočec ter Gledališka skupina Goga in neformalna 
skupina Protagonisti. Na lutkovnem področju uspešno delujeta Lutkovno društvo Lutkomotiva in KUD Taus Teater. Na 
folklornem področju je zelo dejavno FS Kres (3 odrasle, 1 mladinska, 2 otroški, 1 tamburaši, 2 pevski skupini). Zadnja leta 
zelo uspešno delujeta tudi tri otroške folklorne skupine na OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Straža in OŠ Šentjernej. Na ostalih 
osnovnih šolah smo zabeležili delovanje folklorne skupine vendar se za nastop na naših revijah še niso odločili. Na našem 
območju deluje več kot 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, 
člani likovnih sekcij 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 inštrumentalni dejavnosti sta to nedvomno Pihalni orkester Krka, Pihalni orkester 
Občine Šentjernej pa tudi Mestna godba Novo mesto in mlad, a izjemno perspektiven inštrumentalni sestav Ave. Vsekakor 
pa je treba poskrbeti za večjo povezanost sestavov in glasbene šole, ki ima v svojih vrstah mlade nadobudne glasbenike in 
jih je treba spodbuditi k vključevanju v orkestre, ki na tekmovanjih dosegajo dobre rezultate.  
Po uspehih seveda močno izstopajo tudi otroške in odrasle skupine FD Kres. Pri folklornem društvu Kres prihajajo v 
mentorske vrste nekdanji plesalci, ki so že dokazali, da se za prihodnost Kresa ni bati. Pri vokalni glasbi bi kot najuspešnejše 
izpostavila Me PZ Pomlad, Vokalno skupino Mezzo, posebno presenečenje letošnjega leta sta nedvomno Vokalnih 5 in 
Mešani pevski zbor Singerca. Regijski nivo poleg zgoraj omenjenih dosegajo še Me PZ Krka, Me PZ Revoz in Vokalna skupina 



 

Orkestraža, a se nobeden od omenjenih sestavov ni odločil za sodelovanje na regijskem tekmovanju. Na vokalnem področju 
imamo zelo dobre otroške in mladinske pevske zbore (OŠ Grm, Center, Brusnice, Šentjernej). Na gledališkem področju 
uspešno delujejo številne otroške gledališke skupine, ki delujejo na osnovnih šolah (OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Šentjernej) ter 
društva kot so: Vesel Teater, Teater Otočec in Dober dan Teater. Linhartovih srečanj odraslih gledaliških skupin se 
udeležujeta le prvi dve skupini. Na novo se je ustanovila gledališka skupina v Straži. S prvo predstavo so pokazali izjemen 
potencial skupine.  
 
Društva pretežno delujejo v prostorih, ki jih zanje zagotavljajo občine. Večinoma so to vadbeni prostori v kulturnih centrih, 
domovih in šolah. Ustrezni odrski prostori za društva so po naših ocenah urejeni v Novem mestu, Šentjerneju, Straži, 
Šmarjeških Toplicah in Dolenjskih Toplicah. Za svoje nastope društva najemajo prostore javnih kulturnih ustanov, kjer se 
jim z izjemo Novega mesta, kot domačim društvom upošteva poseben popust. Primer Novega mesta pa je povsem 
drugačen, najem edine velike dvorane je izjemno drag in za predstavitev letne 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. Izjema je bilo plačilo uporabe prostorov za dvodnevno državno 
srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije, saj nam je novo vodstvo Zavoda Novo mesto pomagalo z odobritvijo večjega 
popusta za plačilo dvorane.  

Sodelovanje s šolami in vrtci 
Na našem območju deluje preko 20 vrtčevskih enot, 24 osnovnih in podružničnih šol ter 8 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 in gledališke 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 in Šolski 
center. V letošnjem letu smo v partnerstvu izvedli tudi nekaj uspešnih delavnic tudi za osnovnošolce in sicer z OŠ Žužemberk, 
OŠ Drska in OŠ Dolenjske Toplice. Vsekakor je tu še veliko odprtega prostora, predvsem s področja izobraževanja. 
Prejemnice naziva KULTURNA ŠOLA so bile v letu 2017 OŠ Dragotina Ketteja in OŠ Otočec. Posebno priznanje za izredne 
dosežke na področju filma in videa je prejela OŠ Center. OŠ Toneta Pavčka 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, povezovanja in organizacijsko pomoč.  
V letošnjem letu smo jubilejne značke podelili naslednjim skupinam: Mažoretna skupina Takt / Novo mesto, Ljudske pevke 
Čebelice / Mirna Peč, KD Ignacij Knoblehar / Škocjan, Srbsko kulturno društvo / Novo mesto, Društvo upokojencev Straža / 
Straža, Folklorno društvo Kres / Novo mesto, Hrvaško kulturno društvo / Novo mesto, Ljudske pevke Rožce / Dolenjske 
Toplice, Gledališka skupina Otočec / Novo mesto, Šentjernejski oktet / Šentjernej, Mešani pevski zbor Pomlad / Novo mesto, 
MePZ KUD Dolenjske Toplice / Dolenjske Toplice, Pihalni orkester Krka / Straža. V kolikor se prireditve ni mogla udeležiti 
vodja izpostave je področne značke podelila nova predsednica sveta izpostave Petra Nograšek. V prihodnjem letu bomo še 
bolj spodbujali, da so na prireditvah prisotni tudi drugi člani sveta izpostave. Na našo pobudo smo letos podelili tudi tri 
posebna jubilejna priznanja sveta OI Novo mesto in sicer: Jerneju Strgarju za 30 let delovanja na področju gledališke 
dejavnosti, Marjanci Kočevar za 40 let delovanja na področju literarne dejavnosti in dela z mladimi in Pihalnemu orkestru 
Krka za 60 del doseganja izjemnih ustvarjalnih in poustvarjalnih uspehov na področju inštrumentalne dejavnosti.  
Izpostava je za najvišjo srebrno plaketo JSKD v letu 2017 predlagala Branko Moškon za dolgoletno ustvarjalno in 
organizacijsko delo v ljubiteljski kulturi predvsem zaradi njenega izjemnega doprinosa na področju folklorne dejavnosti v 
širši dolenjski regiji. Z njeno pomočjo so se ustanovile številne skupine, izjemno vlogo pa ima FD Kres, ki vseskozi šteje preko 
150 rednih članov in številne sekcije, ki vsa leta dosegajo regijski in državni nivo. Izjemno pomembno je njeno raziskovalno 
delo, strokovno izobraževanje mladih mentorjev, strokovna pomoč in sodelovanje z drugimi folklornimi skupinami ter 
vključevanje v strokovne komisije na področju folklorne dejavnosti Slovenije ter vključevanje slovenske folklore v polje 
mednarodne in evropske folkloristike.  
 

Izvedeni dogodki 

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

RAZSTAVA ILUSTRACIJ ŽIVE DVORNIK 1.1.2017 30.6.2017 likovna dejavnost prireditev 

LIKOVNI NATEČAJ ZA OŠ 2017, TEMATIKA DETAJL 1.1.2017 31.1.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

RAZSTAVA DEL LIKOVNEGA NATEČAJA ZA OŠ, TEMATIKA MESTNA VEDUTA 1.1.2017 31.3.2017 likovna dejavnost prireditev 

RAZSTAVA GRAFIK UDELEŽENCEV LIKOVNE DELAVNICE GRAFIKE 1.1.2017 30.6.2017 likovna dejavnost prireditev 

ZBOROVODSKA ŠOLA 2016/17 - MOJSTRSKI PRISTOP K ZBORU 1.1.2017 25.2.2017 vokalna glasba izobraževanje 

PLESNA DELAVNICA, PROGRAM BALET 1 5.1.2017 30.5.2017 ples izobraževanje 



 

PLESNA DELAVNICA, PROGRAM PLESNA ABECEDA  5.1.2017 30.5.2017 ples izobraževanje 

PLESNA DELAVNICA, PROGRAM BALETNA USTVARJALNA PRIPRAVNICA 1 5.1.2017 30.5.2017 ples izobraževanje 

PLESNA DELAVNICA, PROGRAM BALET 2 5.1.2017 30.5.2017 ples izobraževanje 

PLESNA DELAVNICA, PROGRAM BALETNA USTVARJALNA PRIPRAVNICA 2 5.1.2017 30.5.2017 ples izobraževanje 

PODELITEV MAROLTOVIH PRIZNANJ - LETNI KONCERT FOLKLORNEGA 
DRUŠTVA KRES  

7.1.2017   folklora prireditev 

PODELITEV JUBILEJNEGA PRIZNANJA - 10 LET DELOVANJA KLUBA 
NOVOMEŠKIH MAŽORET  

14.1.2017   ples prireditev 

MOTIVACIJSKA DELAVNICA ZA ODRASLE, PROGRAM KAMIŠIBAJ 18.1.2017 18.1.2017 gledališče in lutke izobraževanje 

LIKOVNA DELAVNICA ZA OTROKE, PROGRAM POTOVANJE V LIKOVNI SVET 
2 

20.1.2017 31.5.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

LIKOVNA DELAVNICA ZA OTROKE, PROGRAM SITOTISK 26.1.2017 26.1.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

KAKO SEM UBIL PROTAGONISTA, GLEDALIŠKA PREDSTAVA 28.1.2017   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA ZA MLADINO IN ODRASLE, PROGRAM GRAFIKA 28.1.2017 22.4.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

JURI MURI, OTROŠKA PLESNA PREDSTAVA 30.1.2017   ples prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA ZA OTROKE, PROGRAM POTOVANJE V LIKOVNI SVET 
5 

2.2.2017 31.5.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

REGIJSKI PLESNI SEMINAR ZA PLESALCE 4.2.2017 11.2.2017 ples izobraževanje 

ZBOROVODSKA ŠOLA-LAHKIH NOT NAOKROG 1/2.DEL 9.2.2017 13.4.2017 vokalna glasba izobraževanje 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2017, REGIJSKO SREČANJE 10.2.2017 10.2.2017 literatura prireditev 

ZBOROVODSKA ŠOLA-VOKALNA TEHNIKA 1 / 2. DEL 13.2.2017 4.3.2017 vokalna glasba izobraževanje 

LIKOVNA DELAVNICA ZA MLADINO IN ODRASLE, PROGRAM PORTRET 13.2.2017 20.3.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

PODELITEV JUBILEJNEGA PRIZANJA - 15 LET LITERARNE SEKCIJE SNOVANJA 
IN LIKOVNE SEKCIJA JUTRO DU NOVO MESTO 

15.2.2017 15.2.2017 literatura prireditev 

GLEDALIŠKA DELAVNICA, PROGRAM GLEDALIŠKA MASKA PRI OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPINAH 

15.2.2017 22.2.2017 gledališče in lutke izobraževanje 

OBMOČNE VIZIJE - SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 15.2.2017 15.2.2017 gledališče in lutke prireditev 

BREZPLAČNE POČITNIŠKE DELAVNICE, PROGRAM ZVOK, USTVARJANJE IN 
GIBANJE 

20.2.2017 21.2.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

BREZPLAČNE POČITNIŠKE DELAVNICE, PROGRAM USTVARJAJMO IN 
GOVORIMO ANGLEŠKO / GIBALNA DELAVNICA 

20.2.2017 21.2.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

ZIMSKA PLESNA ŠOLA 24.2.2017 24.2.2017 ples izobraževanje 

LITERARNO-LIKOVNA DELAVNICA ZA MLADE, PROGRAM LEPLJENKA 24.2.2017 24.2.2017 literatura izobraževanje 

GLEDALIŠKA DELAVNICA ZA MLADINO 25.2.2017 25.2.2017 gledališče in lutke izobraževanje 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB, 1. DEL 3.3.2017   vokalna glasba prireditev 

PODELITEV JUBILEJNEGA PRIZNANJA - 15. LET LJUDSKIH PEVK ČEBELICE 5.3.2017   folklora prireditev 

RAZSTAVA GRAFIK UDELEŽENCEV LIKOVNE DELAVNICE GRAFIKE 7.3.2017 7.5.2017 likovna dejavnost prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB, 2.DEL 10.3.2017   vokalna glasba prireditev 

MALI ODER, OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 15.3.2017 15.3.2017 gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKA DELAVNICA ZA MLADE, PROGRAM GLEDALIŠKA MASKA 1. DEL 20.3.2017 21.3.2017 gledališče in lutke izobraževanje 

SREČANJE TUJEJEZIČNIH LITERATOV, BOSANSKI VEČER 23.3.2017 23.3.2017 literatura prireditev 

PESEM POMLADI, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 1. DEL 23.3.2017 23.3.2017 vokalna glasba prireditev 

DELAVNICA ZA OTROKE, PROGRAM ZVOK IN KAMIŠIBAJ 25.3.2017 25.3.2017 gledališče in lutke izobraževanje 

PESEM POMLADI, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 3. DEL 30.3.2017 30.3.2017 vokalna glasba prireditev 

PESEM POMLADI, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 2. DEL 30.3.2017 30.3.2017 vokalna glasba prireditev 

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

31.3.2017 31.3.2017 folklora prireditev 

REGIJSKE ROCK VIZIJE, SREČANJE MLADINSKIH ROCKOVSKIH SKUPIN 1.4.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

LITERARNO-LIKOVNA DELAVNICA ZA MLADE, PROGRAM LEPLJENKA 7.4.2017 7.4.2017 literatura izobraževanje 

REGIJSKE VIZIJE, SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 7.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

PLES V GLASBI - GLASBA V PLESU 8.4.2017 8.4.2017 ples izobraževanje 

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL 2. LIKOVNEGA NATEČAJA ZA OSNOVNOŠOLCE, 
TEMATIKA DETAJL  

11.4.2017 30.6.2017 likovna dejavnost prireditev 



 

PESEM POMLADI, OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 12.4.2017 12.4.2017 vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 20.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

PLESNE MINIATURE, OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN 21.4.2017 21.4.2017 ples prireditev 

PODELITEV JUBILEJNEGA PRIZNANJA - 40 LET KULTURNEGA DRUŠTVA DR. 
IGNACIJA KNOBLEHARJA ŠKOCJAN 

5.5.2017   folklora prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE ILUSTRACIJ PETRA ŠKERLA 5.5.2017 5.5.2017 likovna dejavnost 
mednarodno 
sodelovanje 

1. DOGODEK NOVOMEŠKEGA ABONMAJA - COPACABANA, VOKALNO-
INSTRUMENTALNA SKUPINA 

6.5.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 9.5.2017   folklora prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 12.5.2017   vokalna glasba prireditev 

PODELITEV JUBILEJNEGA PRIZANJA - 10 LET SRBSKEGA KULTURNEGA 
DRUŠTVA NOVO MESTO 

13.5.2017   folklora prireditev 

REGIJSKI LIKOVNI SEMINAR VELIKA ČRTA 15.5.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

GUGAJO SE PESMICE, OBMOČNA REVIJA PREDŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV 16.5.2017   vokalna glasba prireditev 

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

18.5.2017 18.5.2017 folklora prireditev 

FOTO VIZIJE 2017 19.5.2017 21.5.2017 likovna dejavnost prireditev 

RAZSTAVA LEPLJENKE 19.5.2017 21.5.2017 literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 20.5.2017   folklora prireditev 

ROCK VIZIJE 2017 20.5.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

FESTIVAL VIZIJE 2017 20.5.2017 20.5.2017 gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE HARMONIKARJEV FRAJTONARJEV 21.5.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

PLESNE MINIATURE, REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN 25.5.2017   ples prireditev 

TRDINOVE KAMIŠIBAJKE - GOSPODIČNA IN VELIKANI 29.5.2017 30.5.2017 gledališče in lutke prireditev 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV LITERARNEGA NATEČAJA ŽENSKE &#8211; ŠE 
VEDNO PREZRTA POLOVICA?  

31.5.2017   literatura prireditev 

POD MAJHNIM PLAŠČEM BESED, OBMOČNO SREČANJE NAJMLAJŠIH 
LITERATOV OŠ 

1.6.2017 1.6.2017 literatura prireditev 

PODELITEV JUBILEJNEGA PRIZANJA - 30 LET MEPZ DU STRAŽA NOVO 
MESTO 

2.6.2017   vokalna glasba prireditev 

KRESNA NOČ, TRDINOVA KAMIŠIBAJKA 3.6.2017 3.6.2017 gledališče in lutke prireditev 

3. SLIKARSKI EX TEMPORE MOKRONOG-TREBELNO 4.6.2017 4.6.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN SLOVENIJE 6.6.2017 6.6.2017 gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN SLOVENIJE 7.6.2017 8.6.2017 gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNI SHOD GRAD - REGIJSKA LIKOVNA KOLONIJA 10.6.2017 10.6.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

LETNA PRODUKCIJA PLESNEGA DRUŠTVA TERPSIHORA, MOJ DEŽNIK JE 
LAHKO BALON 

12.6.2017 12.6.2017 ples prireditev 

18. MALI LIKOVNI TABOR Z RAZSTAVO 13.6.2017 17.6.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

LIKOVNA DELAVNICA, PROGRAM SLIKOPISNI TRIPTIH V ČRNO-BELI 21.6.2017 22.6.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

PLESNA DELAVNICA, PROGRAM BALET 2 4.9.2017 22.11.2017 ples izobraževanje 

PLESNA DELAVNICA, PROGRAM BALET 1 4.9.2017 18.12.2017 ples izobraževanje 

PLESNA DELAVNICA, PROGRAM BALET ZA ODRASLE 6.9.2017 20.9.2017 ples izobraževanje 

PLESNA DELAVNICA, PROGRAM BALETNA USTVARJALNA PRIPRAVNICA 1 6.9.2017 21.12.2017 ples izobraževanje 

PLESNA DELAVNICA, PROGRAM BALETNA USTVARJALNA PRIPRAVNICA 2 6.9.2017 20.12.2017 ples izobraževanje 

PLESNA DELAVNICA, PROGRAM PLESNA ABECEDA 8.9.2017 22.12.2017 ples izobraževanje 

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL Z NATEČAJA ZA OSNOVNOŠOLCE, TEMATIKA 
DEDIŠČINA, DETAJL  

19.9.2017 31.12.2017 likovna dejavnost prireditev 

KULTURNA ŠOLA 22.9.2017 22.9.2017 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

KONCERT VOKALNE SKUPINE AURORA 26.9.2017 26.9.2017 vokalna glasba prireditev 

SKOZI OČI BEGUNCA - INTERAKTIVNA IZKUSTVENA GLEDALIŠKA IGRA 28.9.2017 28.9.2017 gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA ZA ODRASLE, PROGRAM INTENZIVNI TEČAJ RISANJA, 
SLIKANJA 

2.10.2017 31.12.2017 likovna dejavnost izobraževanje 



 

LIKOVNA DELAVNICA ZA MLADINO, PROGRAM INTENZIVNI TEČAJ RISANJA, 
SLIKANJA - PRIPRAVE NA SPREJEMNE IZPITE NA UMETNIŠKE SMERI 

2.10.2017 31.12.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

V ZAVETJU BESEDE 2017, REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 3.10.2017   literatura prireditev 

LIKOVNE DELAVNICE ZA OTROKE, PROGRAM POTOVANJE V LIKOVNI SVET 
6 

5.10.2017 31.12.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

LIKOVNA DELAVNICA ZA OTROKE, PROGRAM POTOVANJE V LIKOVNI SVET 
3 

6.10.2017 31.12.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

UMETNOST PRIPOVEDOVANJA PRAVLJIC 13.10.2017 14.10.2017 literatura izobraževanje 

MEDKULTURNI VEČER - POGOVORNI VEČER S TANJO STUPAR TRIFUNOVIĆ 
IN SNJEŽANO BLAGOJEVIĆ 

19.10.2017   literatura prireditev 

2. DOGODEK NOVOMEŠKEGA ABONMAJA - KONCERT MEPZ VIVA BREŽICE 
Z NASLOVOM VSE TEČE 

20.10.2017 20.10.2017 vokalna glasba prireditev 

PAVČKOVE VITICE 20.10.2017 20.10.2017 literatura prireditev 

RAZSTAVA DEL 10. EX-TEMPORA DOLENJSKE TOPLICE 24.10.2017 20.11.2017 likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA 2018 - VELIKA ČRTA 25.10.2017 21.11.2017 likovna dejavnost prireditev 

LITERARNA POT 26.10.2017 26.10.2017 literatura izobraževanje 

SLOVENSKI VEČER V LITERATURI IN ILUSTRACIJI 27.10.2017 28.11.2017 likovna dejavnost prireditev 

PODELITEV JUBILJEJNEGA PRIZNANJA - MARTINOV KONCERT PIHALNEGA 
ORKESTRA KRKA 

10.11.2017 10.11.2017 
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

XVII. SEVNIŠKI LIKOVNI SHOD GRAD 2017 16.11.2017 10.12.2017 likovna dejavnost prireditev 

LITERARNO-LIKOVNA DELAVNICA ZA MLADINO, PROGRAM LEPLJENKA 17.11.2017 17.11.2017 literatura izobraževanje 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 18.11.2017   vokalna glasba prireditev 

3. DOGODEK NOVOMEŠKEGA ABONMAJA, FOLKLORNO DRUŠTVO KRES 
NOVO MESTO 

18.11.2017 18.11.2017 folklora prireditev 

LEPOTA BESEDE 2017 24.11.2017   literatura prireditev 

REGIJSKI SEMINAR ZA GLEDALIŠKE IGRALCE 24.11.2017 25.11.2017 gledališče in lutke izobraževanje 

4. DOGODEK NOVOMEŠKEGA ABONMAJA - DESETI BRAT, OPERA 25.11.2017   vokalna glasba prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA ZA OTROKE, PROGRAM PASTEL 25.11.2017 25.11.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

PODELITEV JUBILJEJNIH LINHARTOVIH PRIZNANJ, PREDSTAVA LAŽNIVKA 
KD OTOČEC 

25.11.2017   gledališče in lutke prireditev 

LITERARNA DELAVNICA ZA MENTORJE, PROGRAM LEPLJENKA BREZ UTEŽI 27.11.2017 27.11.2017 literatura izobraževanje 

FOLKLORNA DELAVNICA, PROGRAM FOLKLORNO-PLESNO IZROČILO 
KOČEVARSKE KULTURE 

30.11.2017 30.11.2017 folklora izobraževanje 

TA VESELI DAN KULTURE, VEČER GLASBE IN POEZIJE, POSVEČEN STAŠI 
VOVK 

1.12.2017 1.12.2017 literatura prireditev 

PODELITEV GALLUSOVIH PRIZNANJ - KONCERT ŠENTJERNEJSKEGA OKETA  2.12.2017 2.12.2017 vokalna glasba prireditev 

PODELITEV JUBILEJNEGA PRIZANJA - KONCERT POPMLAD MEPZ POMLAD 
NOVO MESTO 

2.12.2017   vokalna glasba prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA ZA OTROKE, PROGRAM MOJA ZLATA HRUŠKA 5.12.2017 5.12.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

PODELITEV JUBILEJNEGA PRIZNANJA - KONCERT LJUDSKIH PEVK ROŽCE 10.12.2017 10.10.2017 folklora prireditev 

5. DOGODEK NOVOMEŠKEGA ABONMAJA - KONCERT SESTER LETICIJE IN 
IRENE YEBUAH 

15.12.2017 15.12.2017 vokalna glasba prireditev 

PODELITEV GALLUSOVIH PRIZNANJ - KONCERT MEPZ DOLENJSKE TOPLICE 22.12.2017 22.12.2017 vokalna glasba prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE VENETO IBIZIANA 28.12.2017 28.12.2017 likovna dejavnost prireditev 

 


