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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA TREBNJE 

Mojca Femec 
 

1.1.1 Uvod 

Območna izpostava Trebnje je bila ustanovljena leta 1998 kot ena od 59 izpostav v Sloveniji. Najprej je 
pokrivala območje enovite občine Trebnje, ki se je v letu 2006 razdelila še na občini Mokronog -
Trebelno in Šentrupert, v letu 2011 pa še na občino Mirna. Tako zdaj območna izpostava pokriva 
dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev na območju: 

- Občine Mirna, 

- Občine Mokronog-Trebelno, 

- Občine Šentrupert  in 

- Občine Trebnje. 

 
Izpostava ima od ustanovitve sedež v istih prostorih kot zveza kulturnih društev. Delo izpostave je 
tesno povezano z Zvezo kulturnih društev Trebnje in društvi ter sekcijami vseh štirih občin pri 
uresničevanju javnega kulturnega interesa.  
 

 
 

1.1.2 Ocena stanja 

V prvem polletju  2013  je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in 
druge programe s področja kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti 
– ozvočenje, fotografiranje, izdelava vabil, plakatov, reklamiranje po e-pošti in spletne strani ter pri 
prijavi na razpis posamezne občine in JSKD.    
Z razcepitvijo enovite občine na štiri občine se je spremenila tudi kulturna dejavnost. Vsaka občina ima 
svoje zahteve in normative do društev, koliko prireditev ali nastopov mora  posamezno društvo 
opraviti, zato je bistveno več dogodkov izvedenih od preteklih let. Najprimernejši prostor zagotovo je 
kulturni dom, vendar so ti domovi po večini manj ustrezni, še posebno za večje prireditve kot npr. 
srečanje orkestrov, folklornih skupin, pevskih zborov, plesnih skupin, večji koncerti. Zato si društva in 
Oi v ta namen iščemo ustreznejše prostore (šolske telovadnice, prostor galerije, avla CIK), ki zahtevajo 
mnogo več logističnega dela (priprava odra, ozvočenje, osvetlitev …) več delovne moči in finančnih 
sredstev, pa še kljub temu ni to, kar želimo oz. kar prireditev zahteva ali pa sploh ne moremo prevzeti 
organizacije večjega projekta ali prireditve. Na žalost vse štiri občine ne premorejo pravega kulturnega 
hrama, zato je želja društev in OI, da bi imeli ustrezne prostore  za produkcije pa tudi cenovno ugodne 
uporabe le-teh. Še posebno si to želi OI, ki izvaja precej zelo različnih dogodkov po Temeniško-Mirnski 
dolini.  
Pri promociji in reklami prireditev društev in OI so prisotne lokalna televizija Vaš kanal in radijske 
postaje (Studio D, Radio Krka, Radio Sraka, Radio 1, Zeleni val), ob posebnejših projektih ali prireditvah 
se vključi tudi nacionalna TV. Sicer poteka obveščanje ali pa informacija o dogodkih preko tednika 
Dolenjski list in njegove spletne strani ter Lokalno.si,  ki zelo redno in dokaj natančno obveščajo o 
dogodkih, ter glasila posamezne lokalne skupnosti. Od njih so nekateri mesečniki, nekateri pa imajo 
redakcijo le od 3- do 4-krat na leto. Obveščanje ali poročanje o dogodkih poteka tudi preko mesečnika 
in spletnega Cajtnga.   
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1.1.3 Izvedba rednega programa 

Programi na področju ljubiteljske kulture  območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na 
vseh področjih delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih.  
Tako so bili v letu 2013 izvedeni:  

• revija ustnih harmonikarjev v okviru festivala "(ah), TE ORGLICE" v Mokronogu v februarju, 
kjer je sodelovalo več kot 30 udeležencev iz Slovenije ter iz Celovca, Italije in Hrvaške;  

• območno srečanje lutkovnih skupin v Mokronogu (LS Mokre tačke, LS vrtca Mokronožci 
Mokronog, LS OŠ Veliki Gaber);  

• območno srečanje otroških gledaliških skupin v Trebnjem (Dramska skupina OŠ Trebnje, GS 
OŠ Veliki Gaber, GS OŠ Mokronog - PŠ Trebelno); 

• Pomladna ladja –  2 koncerta območne revije otroških pevskih zborov (15 zasedb) v 
Šentrupertu; 

• območna revija z dvema koncertoma odrasle pevske revije Mokronog in Trebnje (14 zasedb);  

• v našem območju imamo le eno otroško in odraslo folklorno skupino v Velikem Gabru, ki 
deluje v okviru DU Veliki Gaber, zato smo po dogovoru obe skupini poslali na območno 
srečanje v OI Novo mesto; odrasla skupina je drugo leto sodelovala na srečanju, otroška FS pa 
se je letos prvič udeležila območnega srečanja;  

• območnega srečanja pevcev ljudskih pesmi nismo organizirali v naši OI, ampak smo se 
dogovorili z OI Krško, da sta skupini Ragle in Ljudski pevci s Trebelnega sodelovali na 
njihovem srečanju, Vaški pevci iz Šentrupert pa zaradi bolezni pevca niso sodelovali;  

• regijsko tekmovanje otroških pevskih zborov, kjer je sodelovalo 8 zborov z območja 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja; 

• pevski zbori z našega območja so tudi to leto sodelovali na Taboru pevskih zborov v Šentvidu 
pri Stični.  

• regijsko srečanje upokojenskih pevskih zborov Dolenjske, Bele krajine in Posavja je že 15. leto 
potekalo v DSO Trebnje, sodelovalo je 11 zborov oz. preko 200 pevk in pevcev;  

• nadaljevalni seminar mažoretk – udeležilo se ga je 38 mažoretk iz mažoretnih skupin po 
Sloveniji;  

• gledališki regijski seminar je potekal 8 srečanj po tri ure. 9 udeleženk z mentorico Aleksandro 
Šepec je seminar končalo z ogledom barvite in slikovite predstave Mala čarovnica v SNG 
Ljubljana; 

• v novembru je potekala dvodnevna delavnica umetnost pripovedovanja pravljic z Ljobo Jenče. 
Sodelovalo je 10 pripovedovalcev iz raznih krajev Slovenije;  

• iz folklorne skupine so se mentorica in njena namestnica ter godca obeh skupin udeležili 
nekaj seminarjev oz. tečajev, ki so potekali na regijski in državni ravni. 

 
 Regijskega srečanja LS v Semiču  sta se udeležili LS OŠ Veliki Gaber in LS Mokre tačke iz Mokronoga, ki 
sta bili izbrani tudi za Državno srečanje lutkovnih skupin Slovenije v Ajdovščini. Regijskega srečanja 
otroških gledaliških skupin se je udeležila skupina s Podružnične šole Trebelno, kjer sodeluje 43 
nastopajočih oz. vsi obiskovalci te podružnične šole.  
V juniju je bil v Šentvidu pri Stični 44. tabor slovenskih pevskih zborov, ki so se ga udeležili tudi 
nekateri zbori z našega območja: ženski pevski zbor Šentrupert in Zimzelen Mirna, moški pevski zbor 
KUD Emil Adamič Mokronog, Mešani pevski zbor DU Mirna in Kres Čatež.  
V maju je OI organizirala sodelovanje orgličarjev na festivalu v Gračišću, ter nastop orgličarske skupine 
v juniju na dnevu občine Gračišće v hrvaški Istri.  
 

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalnimi skupnostmi in drugimi lokalnimi ter kulturnimi akterji 
na področju izpostave sklada.  
OI je sodelovala pri izvedbi 16. sezone otroškega abonmaja Levček v Trebnje in pri oblikovanju 
abonmaja  v novi sezoni, ki prav tako obsega 7 otroških lutkovnih in igranih predstav, ki se odvijajo 
vsak drugi četrtek v mesecu. Z Društvom likovnikov Trebnje smo izvedli likovne razstave in predavanje. 
Po občinah smo uspešno izvajali otroške in odrasle gledališke predstave,  pustovanje in film za otroke 
v Mokronogu ter organizirali letni kino v Trebnjem in v Mokronogu. Z Glasbeno šolo Trebnje smo 
izvedli dva koncerta. Z društvi vseh štirih občin smo izvedli v Šentrupertu medobčinsko proslavo ob 
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slovenskem kulturnem prazniku. Preko javnega poziva smo za Občino Trebnje izvedli prireditve ob 5. 
prazniku občine: slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo najvišjih občinskih priznanj in še isti 
večer kresovanje z bogatim kulturnim programom domačih društev v pozdrav prazniku občine in 
dnevu državnosti. Organizirali smo tudi ogled dveh opernih predstav v Cankarjevem domu in v operni 
hiši v Ljubljani. S Centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje smo izvedli nekaj likovnih razstav ter 46. 
mednarodni tabor likovnih samorastnikov in 14. mali likovni tabor. V okviru Veselega decembra 2013 
smo v občini Trebnje izvedli 8 predstav s prihodom dedka Mraza in obdaritvijo otrok od 1. do 5. leta 
starosti, dopoldansko dogajanje v parku s krašenjem grmičkov in dreves v parku, organizirali smo 
delavnico izdelovanja novoletnih lampijonov ter soorganizirali 4 prireditvene večere v mestnem parku. 
Predstave (5) z obiskom dedka Mraza in obdaritvijo otrok od 1. do 5. leta starosti smo izvedli tudi za 
Občino Mirna, Šentrupert in Mokronog -Trebelno.  
 

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

Javni razpis za področje kulture pripravi in razpiše vsaka občina samostojno. Na razpise treh občin se 
kulturna društva prijavijo preko ZKD, kjer jim vodja OI pri tem izdatno pomaga (pomoč pri 
izpolnjevanju posameznih vlog, zbir vseh prijav, oddaja, obveščanje o rezultatu razpisa, priprava 
pogodbe ZKD – društvo, zbiranje poročil in nakazovanje sredstev, poročanje občini v imenu društev).   
 

1.1.6 Izobraževanja 

V januarju smo izvedli že tradicionalno seminar mažoretk, ki so se ga poleg domačih mažoretk, 
udeležile še mažoretke devetih drugih mažoretnih skupin Slovenije. V aprilu smo izvedli predavanje za 
likovnike gospoda Janeza Zalaznika za regijsko in državno tematsko razstavo JSKD.  
Seminar mažoretk bomo zagotovo obdržali: načrtovan je že drugi konec tedna v januarju prihodnje 
leto.  
V jesenskem času smo organizirali in izvedli tečaj vizualnega gledališča na ravni regije. V jeseni sta 
Marjan in Urška Urbanija ponudila prvi slovenski priročnik za igranje na orglice, kar je bil še razlog več, 
da smo organizirali tudi tečaj igranja na orglice za odrasle. Še pred tem smo organizirali predstavitev 
priročnika in igranje na orglice, ki so se ga udeležili starši z otroci in odrasli. Na predstavitvi se je 
izoblikovala interesna skupina, ki je potem obiskovala začetni tečaj igranja na orglice.  
Glede na začetke folklorne dejavnosti v Velikem Gabru smo spodbudili nekaj posameznikov za 
izobraževanja na državni in regijski ravni.  
Kotizacije smo krili iz občinskega razpisa preko ZKD-ja in tudi preko OI po liniji pogodbe.  
 

1.1.7 Financiranje 

Financiranje naše izpostave poteka preko sklenjene pogodbe z vsako občino posebej. Po sklenitvi 
pogodbe nakazuje vsaka občina po dvanajstinah, praviloma zadnji delovni dan v mesecu. OI mora 
podati polletno finančno in vsebinsko poročilo ter po izteku leta še končno poročilo. Drugi prihodki so 
še vstopnine in kakšna donatorska pogodba, kar je redkost, ter prihodki od projektnih pozivov (dedek 
Mraz, Veseli december, praznik občine).  
 

1.1.8 Novi projekti 

Načrtovana je bila plesna revija, vendar že drugo leto ni bilo dovolj zanimanja. K sodelovanju se je 
prijavila le skupina Šole klasičnega baleta Trebnje.   
 

1.1.9 Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Od kulturnih društev prevladujejo pevske zasedbe: Oktet Lipa (Trebanjski oktet po prenehanju v 
preteklem letu nekako ne zmore ponovnega zagona),  4 samostojni  moški  zbori,  en moški zbor tudi v 
okviru mešanega pevskega zbora, 4 ženski zbori in zbor pevk ljudskih pesmi ter 4 mešani zbori. Na 
prireditvi za Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2013, se je poslovil moški pevski zbor KUD Emila 
Adamiča Mokronog, pod vodstvom Staneta Pečka, ki je na kulturnem področju neprekinjeno vztrajal 
63 let, 40 let pod vodstvom Vilka Videčnika, 23 let pod vodstvom Staneta Pečka.  
 Vaški pevci KUD Mavrica Šentrupert in skupina Ragle iz Trebnjega še vedno skrbijo za ohranitev  
ljudske pesmi na našem območju in drugih pokrajin ter območij Slovenije. Spomladi je zaživela še ena 
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nova skupina pevcev ljudskih pesmi na Trebelnem, v  zadnjem času pa se ustanavlja še ena nova 
skupina pevcev ljudskih pesmi v Velikem Gabru v okviru folklorne dejavnosti.  
V okviru glasbeno-instrumentalnega področja delujeta dva pihalna orkestra: Občinski pihalni orkester 
Trebnje pod vodstvom Primoža Kravcarja in  Občinski pihalni orkester sv. Ruperta Šentrupert pod 
vodstvom Boštjana Dimnika.   
Na gledališkem področju so dejavni le v OŠ Veliki Gaber in Trebnje ter Mokronog PŠ Trebelno in v 
vrtcu Mokronožci. V okviru KUD Emila Adamiča deluje odrasla lutkovna skupina Mokre tačke, ki je 
med najbolj uspešnimi na našem območju in celo na regijski ravni. V Veliki Loki je pred tremi leti 
oživela gledališka skupina KUD Ivana Cankarja, ki vsako leto pripravi novo predstavo.  
V okviru Občinskega pihalnega orkestra Trebnje deluje sekcija Trebanjske mažorete, ki so bile 
udeleženke državnega tekmovanja Mažoretne in twirling zveze Slovenije, kjer so kadetke pod 
mentorstvom Maše Zarabec postale državne prvakinje, mažoretke junior in senior pa so zasedle tretje 
mesto.  Vse tri skupine so se udeležile tudi 15. evropskega prvenstva mažoretk v Brnu na Češkem od 
29. 8. do 1. 9. 2013. Kadetke in juniorke so zasedle 5. mesto, mažoretke senior pa 6. mesto 
V okviru UTŽO pri Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje deluje 8. leto ženska folklorna skupina 
Nasmeh, ki jo vodi mentorica Branka Moškon ter plesni skupini Ajda in Mavrica pod mentorstvom 
Tanje Korošec. V okviru Društva upokojencev Veliki Gaber deluje folklorna skupina Večerna zarja, 
lansko jesen pa so navdušili še mlajše, ki sestavljajo otroško folklorno skupino Jutranja zarja; obe 
skupini delujeta pod mentorstvom Anice  in Jožeta Zakrajšek, ki sta se v jeseni življenja vrnila iz 
Berlina.  Obe skupini sta se v letu 2013 tudi prvič udeležili območnega srečanja folklornih skupin. 
 
Na likovnem področju deluje mlado Društvo likovnikov Trebnje. Lani jim je župan odobril prostor v 
Vrtcu Mavrica, vendar so ga kmalu po novem letu zgubili, ker so uvedli nov oddelek varstva otrok. 
Tako so zopet brezdomci in iščejo novo prostorsko priložnost. Njihove dejavnosti se največ odvijajo v 
prostorih Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje.    
 
V okviru društva Drot drugo leto deluje šola klasičnega baleta, ki ga obiskuje 70 deklic treh različnih 
starosti in je v novi sezoni vaje preselil iz Podružnične šole Dolenja Nemška vas v Osnovno šolo 
Trebnje.   
 
Tudi v letu 2013 nam po nekajkratnih poskusih  ni uspelo zbrati plesnih skupin novejših žanrov, ki bi se 
predstavile na območni plesni reviji.  
 

1.1.10   Sodelovanje s šolami in vrtci 

Šole in vrtci ter glasbena šola so ustanove nenehnega sodelovanja preko pevskih srečanj, lutkovnih in 
gledaliških srečanj ter folklorne dejavnosti. V galeriji OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in telovadnici 
smo izvedli koncerta Pomladne ladje, različne prireditve in celo predstavo z obiskom dedka Mraza za 
otroke od 1. do 5. leta starosti.  V podružnični šoli trebanjski šole smo najeli prostor za izvedbo 
seminarja mažoretk, v mokronoški OŠ in na podružnicah trebanjske šole pa smo kar nekajkrat najeli 
šolski oder, ki ga prepeljemo v drugi prostor ali na prosto za izvedbo dogodka.  V Domu starejših 
občanov Trebnje smo v septembru uspešno soorganizirali tradicionalno 15. regijsko srečanje 
upokojenskih pevskih zborov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.   
 

1.1.11   Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Jubileje načrtujejo in izvajajo praviloma društva sama, le včasih poprosijo za kakšen nasvet, reklamo in 
izdelavo vabila. V letu 2013 so jubilej praznovali:  
Moški pevski zbor vinogradnikov Šentrupert – 15-letnico. Podeljene so bila Gallusove značke: 1 
bronasta, 2 srebrni. 
Mešani pevski zbor Kres Čatež – 15-letnico. Članom tega zbora so bile podeljene Gallusove značke: 3 
bronaste, 10 srebrnih, 1 zlata. 
V decembru so 10. obletnico delovanja s koncertom proslavile ženski pevski zbor KTD Dobrnič. Ob tej 
priložnosti je bilo 5 Gallusovih značk podeljenih tudi članicam te zasedbe.  
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1.1.12   Izvedeni dogodki 

SVETLANA MAKAROVIČ: MALI KAKDU - 4. PREDSTAVA 
OTROŠKEGA ABONMAJA LEVČEK 

10.1.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

KONCERT OB JUBILEJU ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA 
ZIMZELEN 

18.1.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

LJUBEZEN GRE SKOZI ŽELODEC 27.1.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

OTROŠKA PREDSTAVA TRIJE PRAŠIČKI 29.1.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

LJUBEZEN GRE SKOZI ŽELODEC 1.2.2013 drugo prireditev 1-drugo 

MEDOBČINSKA PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU 

6.2.2013 drugo prireditev 1-drugo 

KONCERT AKADEMSKIH GLASBENIKOV 8.2.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

DRUŽINSKO PUSTOVANJE 10.2.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

MOTOVILČICA - PETA PREDSTAVA OTROŠKEGA ABONMAJA 
LEVČEK 

14.2.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

KONCERT IRENE TRATNIK 16.2.2013 drugo prireditev 1-drugo 

JAMSKI ČLOVEK 16.2.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

GOSPA PEHTRA 19.2.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

14. MEDNARODNI FESTIVAL AH, TE ORGLICE - REVIJALNI 
KONCERT ORGLIČARJEV 

23.2.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA SLOVENSKA MUSKA OD A DO Ž 6.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

POČASTIMO PRAZNIK DAN ŽENA 8.3.2013 drugo prireditev 1-drugo 

PREMIERA GLEDALIŠKE PREDSTAVE POROČIL SE BOM S SVOJO 
ŽENO 

9.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

TI SO MOJA ROŽA 10.3.2013 drugo prireditev 1-drugo 

KLOVNESA RAZGRAJA - ŠESTA PREDSTAVA OTROŠKEGA 
ABONMAJA LEVČEK 

14.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

POROČIL SE BOM S SVOJO ŽENO 16.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

ČAROBNI ZAJČEK 19.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 21.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

ŠOPEK ZA ŽENE IN MATERE 23.3.2013 drugo prireditev 1-drugo 

ZA MATERINSKI DAN 25.3.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 26.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 28.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

POMLADNA LADJA - OBMOČNA REVIJA PREDŠOLSKIH, 
OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV, 2. KONCERT 

5.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

POMLADNA LADJA - OBMOČNA REVIJA PREDŠOLSKIH, 
OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV, 1. KONCERT 

5.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 10.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

VIDKOVA SRAJČICA - 7. ABONMAJSKA PREDSTAVA ZA 
OTROKE IN ZA IZVEN 

11.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 
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REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN DOLENJSKE, BELE 
KRAJINE IN POSAVJA 

12.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

POROČIL SE BOM S SVOJO ŽENO 12.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 13.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

ORGANIZIRAN OGLED PREDSTAVE OGULJOFANI SODNIK 13.4.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 16.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

SLOVENSKO-DALMATINSKI VEČER 20.4.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

ZDRAVKO ČERN - SAMOSTOJNA RAZSTAVA 23.4.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

VELIKI MALI PANDA 7.5.2013 film in video prireditev 1-drugo 

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

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV, TREBNJE 11.5.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

OPERA GORENJSKI SLAVČEK 17.5.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 18.5.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

18. SREČANJE ZASOPIMO NA ORGANIĆ 19.5.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

DRŽAVNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN SLOVENIJE 4.6.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 4-državni 

KOZOLCI SO BILI NEKOČ POLNI ŽIVLJENJA 7.6.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 3-regijski 

LETNI KONCERT OKTET LIPA TREBNJE 13.6.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

DAN OBČINE GRAČIŠČE 14.6.2013 drugo prireditev 1-drugo 

OTVORITEV 46. MEDNARODNEGA TABORA LIKOVNIH 
SAMORASTNIKOV 

15.6.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

KRESOVANJE V POZDRAV PRAZNIKU OBČINE TREBNJE IN 
DNEVU DRŽAVNOSTI  

21.6.2013 drugo prireditev 1-drugo 

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE 21.6.2013 drugo prireditev 1-drugo 

RAZSTAVA DEL 14. MLT 22.6.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 3-regijski 

44. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV ŠENTVID PRI STIČNI  23.6.2013 vokalna glasba prireditev 4-državni 

NATEČAJ AMULETI VOLJE 2.7.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 2-območni 

LETNI KINO: FILM MAMMA MIA 23.8.2013 film in video prireditev 1-drugo 

LETNI KINO: FILM TRAKTOR, LJUBEZEN IN ROCK'N'ROLL 24.8.2013 film in video prireditev 1-drugo 

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

SREČANJE SENIORSKIH PISCEV PESMI IN PROZE 3.10.2013 literatura prireditev 3-regijski 

ENO DREVCE MI JE ZRASLO 6.10.2013 folklora prireditev 1-drugo 

RAZBOJNIK CEFIZELJ IN BUTALSKA PAMET - 1. PREDSTAVA 
OTROŠKEGA ABONMAJA LEVČEK 

10.10.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 11.10.2013 folklora prireditev 2-območni 
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PERIPETIJE ČAROVNICE HUDIBABE - 2. PREDSTAVA 
OTROŠKEGA ABONMAJA LEVČEK 

14.11.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 16.11.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

RAZVALINA ŽIVLJENJA 16.11.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

DA, GOSPOD PREMIER 22.11.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

HIŠICA IZ KOCK 10.12.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

ZAČETNI SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN 12.1.2013 folklora izobraževanje 4-državni 

ENODNEVNI SEMINAR MAŽORET 2.2.2013 drugo izobraževanje 3-regijski 

SEMINAR ZA MENTORJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 2.2.2013 folklora izobraževanje 3-regijski 

IGRANJE PLESNIH VIŽ V FOLKLORNIH IN GODČEVSKIH 
SKUPINAH 

2.3.2013 folklora izobraževanje 4-državni 

PREDAVANJE JANEZA ZALAZNIKA 11.4.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 2-območni 

14. MALI LIKOVNI TABOR 18.6.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 3-regijski 

OTROŠKI FOLKLORNI, PEVSKI IN GODČEVSKI TABOR 27.9.2013 folklora izobraževanje 4-državni 

 


