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Območna izpostava Sevnica 
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Uvod 
Območna izpostava Sevnica pokriva območje občine Sevnica, ki ima cca 18.800 prebivalcev. Tu aktivno deluje 28 
registriranih kulturnih društev, 32 skupin oz. sekcij, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo ter ena Zveza kulturnih društev, ki 
ima sedeže na območni izpostavi Sevnica. 
Z območnimi izpostavami JSKD Trebnje, Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Krško in Brežice se povezujemo v koordinacijo JSKD 
Dolenjske, Posavje in Bele Krajina. Z njimi odlično sodelujemo in koordiniramo izvedbo letnih prireditev na območni in 
regijski ravni ter različne oblike izobraževanja. 
Program naše območne izpostave je poleg organizacije območnih in regijskih srečanj ter območnih in regijskih izobraževanj 
močno prepleten tudi z izvajanjem lokalnega programa. Na izpostavi veliko pozornost posvečamo vsem ljubiteljskim 
društvom, skupinam, sekcijam in posameznikom v občini. V veliki meri jim pomagamo pri svetovanju, koordiniranju, 
obveščanju, pripravi promocijskega materiala za prireditve; tako se večina društev, skupin, sekcij in posameznikov pri 
izvedbi svojih projektov obrača na nas. Društvom in skupinam nudimo tudi pomoč pri prijavi na občinske in državne razpise.  

Ocena stanja 
V letu 2017 je izpostava izvedla vse načrtovane projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s 
področja kulture. Društvom, skupinam, sekcijam in posameznikom je nudila pomoč pri društveni dejavnosti. Naša izpostava 
veliko pozornost posveča kulturnim društvom in skupinam. Večina njih se obrača na izpostavo po pomoč pri organizaciji 
društvenih prireditvah. Pomoč iščejo predvsem v pripravi vabil, koncertnih listov, plakatov, pri obveščanju v medijih ter pri 
pripravi scenarija prireditve, koncertov … Že vsa leta odlično sodelujemo tudi z Občino Sevnica, katera sofinancira vse naše 
območne in lokalne projekte. Na lokalni ravni dobro sodelujemo ter se povezujemo z Zvezo kulturnih društev Sevnica s 
katero si delimo tudi pisarno, Knjižnico Sevnica in Zavodom za šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (KŠTM). Z 
vsemi tremi organizacijami pripravljamo tudi skupne projekte. Izpostava je v letu 2017 organizirala vsa pregledna območna 
srečanja ter izobraževanja. Na novo smo pripravili še samostojno območno srečanje predšolskih pevskih zborov, ki smo jih 
prejšnja leta priključili srečanju otroških in mladinskih pevskih zborov. Pri organizaciji izobraževanj pa se srečujemo s 
problemom prostora, kje izvesti izobraževanja. V letu 2017 bomo poskušali pridobiti primeren prostor, kjer bi lahko 
pripravljali različne delavnice, seminarje, izobraževanja… Vse prireditve skušamo pripraviti v kulturnih dvoranah, s katerimi 
razpolaga naša občina oz. krajevne skupnosti. V letu 2017 nismo pobirali vstopnin, ker smo imeli vse kulturne dvorane v 
uporabi brezplačno. Imamo kar nekaj teh prostorov/dvoran, ki so sicer zadovoljivo opremljene, vendar se srečujemo s 
problemom velikosti odra, ki nas omejuje pri pripravi nekaterih večjih srečanj, kot so tekmovanja pevskih zborov, srečanja 
folklornih skupin, srečanja gledaliških skupin… saj na območju občine Sevnica žal ni primerne dvorane za omenjene 
dogodke. Pri organizaciji odraslih pevskih revij si zato poslužujemo tudi cerkve, katere so tako akustično kot prostorsko 
primerne za izvedbo revij. V občini Sevnica pogrešamo lokalno televizijo, da bi objavljala in prenašala naše prireditve, smo 
se pa povezali s televizijo Krško, ki kar redno prihaja na naše dogodke in jih tudi redno objavlja. Dogodke objavljamo tudi v 
lokalnem časopisu Grajske novice, v Dolenjskem listu, na internetni strani Moja občina.si ter internetni strani Občine Sevnica 
in KŠTM Sevnica ter v posavskem časopisu Obzornik, pri katerem tudi odlično sodelujemo z novinarko, ki spremlja vse naše 
dogodke. 

Izvedba rednega programa 
Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na skoraj vseh področjih 
delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih.  
V letu 2017 smo izvedli naslednja območna in regijska srečanja/revije, in sicer:  

 Območno srečanje lutkovnih skupin na katerem je sodelovalo 5 skupin, regijski nivo sta dosegli: Lutkovna skupina 
Pikapolonice iz OŠ Tržišče in Lutkovna skupina Vrtavke OŠ Boštanj, ki pa je bila izbrana tudi na državno srečanje. 

 Območno srečanje otroških gledaliških skupin na katerem so sodelovale 4 skupin, regijski nivo je dosegla Gledališka 
skupina Klopotec iz OŠ Milana Majcna Šentjanž. 

 2. revijo predšolskih pevskih zborov – Ringaraja, na reviji je sodelovalo 5 predšolskih in mlajših pevskih zborov. 

 Revijo otroških in mladinskih pevskih zborov – Poj z menoj, na reviji je sodelovalo 5 otroških pevskih zborov in 4 
mladinski pevska zbora, regijski nivo je dosegel Otroški pevski zbor OŠ Milana Majcna Šentjanž, državni nivo pa 
Otroški pevski zbor OŠ Boštanj in Otroški pevski zbor OŠ Tržišče.  

 Revijo odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin Pesem Posavja, na reviji je iz občine Sevnica sodelovalo 9 
zborov oz. skupin, strokovni spremljevalec je na regijski nivo izbral Vokalno skupino septet Fortuna iz Šentjanža, 
MePZ Zvon iz Boštanja, Vokalno skupino Coronas, Pevsko skupino Encijan PD Lisca Sevnica ter na državni nivo Oktet 
Jurij Dalmatin iz Boštanja.  

 Območno srečanje odraslih literatov – Škrjanček poje, žvrgoli …, na srečanju je sodelovalo 15 literatov, izdali smo 
tudi tiskano knjižico izbranih del vseh sodelujočih literatov. 



 

 Območno otroško likovno razstavo mladih likovnih ustvarjalcev šol občine Sevnica – Paleta brez meja, sodelovale 
so OŠ Sava Kladnika Sevnica s podružničnima šolama Studenec in Loka, OŠ Milana Majcna Šentjanž, OŠ Krmelj, OŠ 
Tržišče, OŠ Boštanj in OŠ Blanca, na natečaj je prispelo 314 likovnih del. 

 Območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž – Skupaj se znajdemo mi, na srečanju je sodelovalo 
12 skupin, na regijski nivo so bile izbrane sledeče skupine: Dvojčici Anica in Slavica, Ženska pevska skupina Lokvanj 
iz Krmelja, Ljudske pevke s Telč, Dvojčici Anica in Slavica, Ljudski pevci Florjan in Ljudski godec Košarjev Anzek, ki 
je dosegel tudi državni nivo. 

 Območnemu srečanju odraslih folklornih skupin, ki ga je organizirala OI Trebnje se je priključila ena naša skupini, 
in sicer Folklorna skupina Spomin DU Sevnica.  

 Območni lutkovni seminar na terenu, sodelovale so štiri osnovne šole, OŠ Krmelj, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ 
Milana Majcna Šentjanž ter OŠ Boštanj. 

 Regijsko likovno kolonijo – XVII. Sevniški likovni shod Grad 2017, na shodu je sodelovalo 40 likovnih ustvarjalcev. 
Kolonijo smo zaključili s pregledno razstavo v okviru občinskega praznika v mesecu novembru ter vzporedno odprli 
samostojno likovno razstavo lanskega zmagovalca XVI. likovnega shoda –Staneta Udvanca iz Šentjerneja. 

 Regijsko srečanje lutkovnih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja, na srečanju so nastopile 4 skupin iz Dolenjske, 
Posavja in Bele krajine.  

 
Vse prireditve zvočno ali video in fotografsko dokumentiramo, tako da vsako društvo/skupina, posameznik za svoj arhiv iz 
srečanj, revij, razstav … prejme DVD oz. CD posnetek za nadaljnjo lastno uporabo. 

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na območju izpostave 
sklada. Z občino sodelujemo pri pripravi kulturnega praznika, kjer skupaj z Zvezo kulturnih društev izvedemo podelitev 
Prešernovih plaket in priznanj ter postavimo priložnostno likovno razstavo. Na ogled postavimo dela, ki so bila izbrana na 
Sevniškem likovnem shodu. Z Zvezo kulturnih društev vsako leto 3. decembra izvedemo društveno prireditev »Ta veseli dan 
sevniške kulture«, vsako leto se predstavi druga dejavnost, letos je bila prireditev vokalno, literarno ter likovno. Skupaj z 
zvezo pripravljamo tudi različna izobraževanja. Veliko pozornost posvečamo kulturnim društvom, skupinam in 
posameznikom, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo. Tako smo letos sodelovali pri 21 dogodkih, ki so jih pripravila kulturna 
društva, skupine ali posamezniki. 

Izvedba ali sodelovanje pri javnih razpisih/pozivih za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
Na izpostavi Sevnica nudimo pomoč vsem društvom, skupinam in posameznikom pri prijavi na občinski in državni razpis. 
Vključeni smo tudi v komisijo za javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov in projektov izvajalcev na 
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Sevnica, kjer sodelujemo pri ocenjevanju prispelih vlog. 

Izobraževanja 
Ena od poslanstev Zveze kulturnih društev Sevnica, s katero je naša izpostava močno prepredena, je tudi financiranje oz. 
sofinanciranje izobraževanj kulturnih društev, skupin in posameznikov, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo. Že nekaj let 
zapovrstjo je na našem območju zaznati največje zanimanje za folklorna izobraževanja.  
Državnih seminarjev na področju folklorne dejavnosti se je iz Občine Sevnice udeležilo 7 folklornikov, pevcev ljudskih pesmi 
in godcev ljudskih viž. Štiri mentorice lutkovnih skupin so se udeležile lutkovne delavnice. Ena zborovodkinja otroškega 
pevskega zbora se je udeležila seminarja Lahkih not na okrog. Mentorica mažoret se je udeležile seminarja za mažorete. 
Delavnice izdelave vitraža se je udeležilo 5 likovnic. Tri mentorice so se udeležile regijskega gledališkega seminarja. Članica 
MePZ Lisca Sevnica pa se je udeležila seminarja za Tabor Slovenskih pevskih zborov. 

Financiranje 
Izpostava se večji del financira iz občinskega proračuna, na podlagi sklenjene pogodbe. Denar za izvedbo obveznega 
programa in materialnih stroškov pridobivamo na podlagi zahtevka po izvedenih prireditvah. V letu 2017 večjih težav pri 
financiranju izpostave nismo imeli. 

Novi projekti 
Novih projektov v letu 2017 nismo imeli. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
Na našem območju je v večji meri prisotna vokalna, folklorna, gledališka in inštrumentalna dejavnost. Na vokalnem področju 
aktivno deluje trinajst odraslih zborov in skupin, od tega štirje mešani zbor, en ženski zbor, tri moške pevske skupine, en 
oktet ter pet ženskih pevskih skupin. Pet skupin je v letu 2017 doseglo regijski nivo, ena skupina pa tudi državnega. 
Konstantno deluje tudi pet otroških pevskih zborov, štirje mladinski ter pet predšolskih pevskih zborov. Na vokalnem 



 

področju imamo kvalitetne in izstopajoče skupine, med katere lahko uvrstimo Vokalno skupino Vilinke in Fortuna, MePZ 
Zvon ter Oktet Jurij Dalmatin. Pri mlajših pevcih bi izpostavila Otroški pevski zbor OŠ Krmelj, OŠ Šentjanž in OŠ Boštanj.  
V občini je precej razvita folklorna dejavnost, imamo petnajst skupin pevcev ljudskih pesmi ter eno godčevsko skupino, v 
zadnjih nekaj letih pa sta se razvili tudi dve odrasli folklorni skupini, Folklorna skupina Spomin DU Sevnica ter Folklorna 
skupina Blaž Jurko Razbor. 
Odlično sta organizirani tudi dve godbi, in sicer Godbo Sevnica ter Godba blanški vinogradniki. Imamo kar nekaj pevcev 
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, ki dosegajo državni nivo, izpostavila bi Fante s Preske, ki vsako leto dosežejo viden 
rezultat na srečanju pevcev ljudskih pesmi, prav tako ljudski godec Janez Košar.  
Vsako leto se nam znova dokažejo, s svojo prisotnostjo na kulturno umetniškem področju tudi likovniki. Letos je na Regijski 
tematski likovni razstavi sodelovalo kar nekaj likovnic iz občine Sevnica. Tudi mladi likovniki iz osnovnih šol naše občine so 
se priključite Malemu likovnemu taboru, ki ga pripravlja OI Trebnje. 
Prav tako moramo omeniti uspešne gledališčnike iz gledališke skupine KD Studenec, gledališke skupine Franc Požun 
Zabukovje in gledališke skupine KUD Poklek. Gledališke in lutkovne skupine so v zelo veliki meri zastopane tudi pri naših 
najmlajših, iz osnovnih šol občine Sevnica se na območnem srečanju vsako leto predstavi vedno več teh skupin. Na 
območnem srečanju otroških gledaliških skupin so se v lanskem letu predstavile štiri skupine, na srečanju lutkovnih skupin 
pa pet. Dve lutkovne skupine sta dosegli regijski nivo, ena pa tudi državni. Regijski nivo sta dosegli tudi dve gledališki skupini. 
Večina društev in skupin ima zadovoljivo urejene prostore za delovanje, poslužujejo si prostore/dvorane krajevnih skupnosti 
oz. dvorane gasilskih domov, nekatere skupine tudi prostore osnovnih šol. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 
V občini imamo šest osnovnih šole ter dve podružnični šoli. Izpostava s šolami in vrtci odlično sodeluje. Oboji se dobro 
odzivajo in prijavljajo na naše območne razpise. Sledimo pa tudi temu, da otroška območna srečanja pripravljamo po 
kulturnih dvoranah v posameznih krajih, kjer šolo vključimo kot soorganizatorja oz. povabimo učence na brezplačne oglede 
naših prireditev. Odziv s strani šol je zelo pozitiven. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
V letu 2017 sta obletnici obeležile tri skupine. 15 – letnico delovanja je obeležila Folklorna skupina Spomin DU Sevnica, 
podelili smo 17 Maroltovih značk(13 bronastih, 1 srebrna in 3 zlate), 15 – letnico delovanja so obeležile Ljudske pevke s 
Telč, podelili smo 6 zlatih Maroltovih značk. Na jubilejni prireditvi ob 15 – letnici delovanja Pevske skupine smo članom 
podelili dve zlati Gallusovi znački.  
Z Zvezo kulturnih društev Sevnica smo podelili ob kulturnem prazniku Prešernove plakete in priznanja Zveze kulturnih 
društev Sevnica. Podeljena je bila ena zlata plaketa (Anton Hohkraut - KD Godba Sevnica), 
ena srebrna plaketa (Ženski pevski zbor Azalea Boštanj), ena bronasta plaketa (Ana Fakin - KD France Prešeren Blanca) in 
štiri priznanja (Cvetka Ostrovršnik, Jožica Čot, Tatjana Gregorčič, Alja Senica) 
Pri obletnicah oz. praznovanjih društvom in skupinam pomagamo tudi pri sami izvedbi programa (priprava vabil, plakatov, 
programskih listov, obveščanje…). 
 

Izvedeni dogodki 

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

REGIJSKI TEMATSKI LIKOVNI SEMINAR: RISBA KOT TEMELJ LIKOVNEGA 
USTVARJANJA 

7.1.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNE SEKCIJE ART LIPA BUDNA VAS 19.1.2017   likovna dejavnost prireditev 

OBMOČNO SREČANJE LITERATOV, ŠKRJANČEK POJE, ŽVRGOLI ... 26.1.2017 26.1.2017 literatura izobraževanje 

REGIJSKI PLESNI SEMINAR 28.1.2017 4.2.2017 ples izobraževanje 

SEMINAR ZA MAŽORETE 28.1.2017   ples izobraževanje 

OSREDNJA SLOVESNOST OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 7.2.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

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   literatura prireditev 

ZBOROVODSKA ŠOLA-VOKALNA TEHNIKA 1 / 2. DEL 11.2.2017 30.3.2017 vokalna glasba izobraževanje 

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU 11.2.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

REGIJSKE ROCK VIZIJE - SREČANJE MLADINSKIH ROCKOVSKIH SKUPIN 11.2.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

REGIJSKA DELAVNICA ANIMIRANEGA FILMA 20.2.2017 26.2.2017 film in video izobraževanje 

REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA DELAVNICA - VELIKA ČRTA 1.3.2017 30.4.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

LITERARNI VEČER  9.3.2017   literatura prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 17.3.2017   gledališče in lutke prireditev 



 

30. ROŠEVI DNEVI 2017 23.3.2017 23.3.2017 literatura izobraževanje 

MATERINSKI DAN 25.3.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH LUTKOVNIH SKUPIN 29.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

MAŽORETA PLEŠE 1.4.2017 1.4.2017 ples prireditev 

REGIJSKA PREDAVANJA ZA TEMATSKO RAZSTAVO 1.4.2017 15.5.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

POZDRAV POMLADI 2.4.2017 2.4.2017 večzvrstna dejavnost prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 9.4.2017 9.4.2017 folklora prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 11.4.2017 11.4.2017 folklora prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV, POJ Z 
MENOJ 

12.4.2017 12.6.2017 vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 14.4.2017 20.4.2017 gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 14.4.2017 14.4.2017 gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 12.5.2017   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV, PESEM POSAVJA-
1.KONCERT 

12.5.2017 6.5.2017 vokalna glasba prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 12.5.2017 21.5.2017 večzvrstna dejavnost prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV, PESEM POSAVJA-
2.KONCERT 

13.5.2017 7.5.2017 vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB, PESEM POSAVJA-
3.KONCERT 

14.5.2017 12.5.2017 vokalna glasba prireditev 

VELIKA ČRTA - REGIJSKO PREDAVANJE OB 6. TEMATSKI DRŽAVNI 
RAZSTAVI  

15.5.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

KONCERT VSEH GENERACIJ 19.5.2017 19.5.2017 vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE - ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 19.5.2017   gledališče in lutke prireditev 

KONCERT - NE ČAKAJ NA MAJ 20.5.2017   vokalna glasba prireditev 

MESEC MAJ 20.5.2017 20.5.2017 večzvrstna dejavnost prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 20.5.2017   folklora prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB, PESEM POSAVJA-
4.KONCERT 

20.5.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE HARMONIKARJEV FRAJTONARJEV 21.5.2017 21.5.2017 inštrumentalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA PREDŠOLSKIH IN MLAJŠIH PEVSKIH ZBOROV OŠ, 
RINGARAJA 

24.5.2017 24.5.2017 vokalna glasba prireditev 

TAKO SE JE PELO NEKOČ 26.5.2017 26.5.2017 folklora prireditev 

OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH 
VIŽ, SKUPAJ SE ZNAJDEMO MI 

2.6.2017   folklora prireditev 

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

DRŽAVNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN SLOVENIJE 6.6.2017   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNI SHOD GRAD - REGIJSKA LIKOVNA KOLONIJA 10.6.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

KDOR POJE RAD, V SRCU JE BOGAT 11.6.2017   folklora prireditev 

18. MALI LIKOVNI TABOR Z RAZSTAVO 13.6.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

DELAVNICA IZDELAVE VITRŽA V TEHNIKI  23.6.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

PRAZNOVANJE DNEVA DRŽAVNOSTI 24.6.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA ZA OTROKE 2.7.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

15 - LETNICA DELOVANJA FOLKLORNE SKUPINE SPOMIN DU SEVNICA 15.9.2017   folklora prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA IZGUBLJENA VEVERICA 30.9.2017   gledališče in lutke prireditev 

UMETNOST PRIPOVEDOVANJA PRAVLJIC 1.10.2017 31.10.2017 literatura izobraževanje 

ZBOROVODSKA ŠOLA-DIRIGIRANJE 1/1. DEL 2.10.2017 11.12.2017 vokalna glasba izobraževanje 

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

REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA 5.10.2017 31.10.2017 likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKA FILMSKA DELAVNICA 30.10.2017   film in video izobraževanje 

VSE NAJBOLJŠE MOJA OBČINA 9.11.2017   literatura prireditev 

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



 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 18.11.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKI SEMINAR ZA GLEDALIŠKE IGRALCE 24.11.2017 2.12.2017 gledališče in lutke izobraževanje 

KJE SO TISTI LEPI STARI ČASI 24.11.2017   folklora prireditev 

LEPOTA BESEDE-REGIJSKI LITERARNI NATEČAJ 24.11.2017   literatura prireditev 

7. SREČANJE VOKALNIH SKUPIN 2.12.2017   vokalna glasba prireditev 

TA VESELI DAN KULTURE 3.12.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT GODBE SLOVENSKIH ŽELEZNIC 25.12.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

17. BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GODBE BLANŠKI VINOGRADNIKI 26.12.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

 


