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Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje 
strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, 

omogočanje dostopnosti kulturnih vsebin na celotnem slovenskem 
kulturnem prostoru ter vključevanje v kulturno mrežo in mednarodno 

sodelovanje. 

 



 Uvod 
Pred 18 leti je bila ustanovljena Območna izpostava Trebnje, ena od trenutno 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 delovanje ljubiteljskih kulturnih društev na območju 344 
km2 s približno 23.000 prebivalci v: 

 občini Mirna (29 km2, 2.666 prebivalcev), 

 občini Mokronog-Trebelno (71 km2, 2.844 prebivalcev), 

 občini Šentrupert (49 km2, 2.807 prebivalcev), 

 občini Trebnje (12 krajevnih skupnosti, 195 km2, 14.641 prebivalcev). 

Območna izpostava ima od ustanovitve sedež v istih prostorih kot Zveza kulturnih društev Trebnje (v nadaljevanju ZKD). 
Delo izpostave je tesno povezano z ZKD in društvi ter sekcijami vseh štirih občin pri uresničevanju javnega kulturnega 
interesa.  

Delo na izpostavi izvajata dve delavki. Od septembra je tudi druga oseba stalno zaposlena, njene stroške dela pa 
sofinancirajo vse štiri občine po demografskem ključu.  

V vseh štirih občinah aktivno deluje 31 kulturnih društev in 23 sekcij, v trenutnem mirovanju je 5 društev in 1 sekcija. 
Večji del društev je vključenih v ZKD.  

Ocena stanja 

Tudi v letu 2016 je izpostava izvajala projekte s področja rednega in lokalnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti 
ter jih izvedla v večini in še nekaj dodatnih projektov lokalnega programa, za katere smo se dodatno dogovorili s 
posamezno lokalno skupnostjo na podlagi potreb in finančnih možnosti.  

Nerealizirani projekti so bili pri planiranih udeležbah, ki smo jih predvideli, pa skupine niso bile izbrane na višje ravni ter 
udeležbe na nekaterih izobraževanjih, ker preprosto nismo imeli kandidatov.  

Na področju vokalne glasbe je izpostava v letu 2016 uspela izvesti prvo predšolsko pevsko revijo in pred tem izvedla še 
svetovanje na terenu, kar je bilo zborovodkinjam predšolskih in zborov prvih razredov osnovne šole zelo dobrodošlo in 
se je izkazalo kot zelo pozitivna praksa. Področje plesa je na območje naše izpostave še zelo v povojih in nam je v letu 
2016 uspelo izvesti prvo območno srečanje plesnih skupin s strokovnim spremljanjem, kar bomo nadaljevali in 
vzpodbujali ter izvajali izobraževanja s tega področja, hkrati pa priporočali in omogočali plesalcem in mentorjem obisk 
kvalitetnih izobraževanj. Na likovnem področju smo beležili izjemno zanimanje za izobraževanje tako članov lokalnega 
društva kot članov društev s področja koordinacije. Prizadevanja še vedno zorijo za otroško folkloro po šolah in vrtcih. 
Literarno področje tudi nima čvrstega obstoja. Manjka literarno društvo, ki bi povezalo posamezne sekcije in 
posameznike, ki sedaj delujejo predvsem kot sekcija pri društvu upokojencev.  

Društvom in njihovim sekcijam je izpostava nudila pomoč pri njihovi društveni dejavnosti, od oglaševanja, izdelave vabil, 
plakatov in tiskanja le-teh ter obveščanja preko e-pošte in na spletni strani do tehnične podpore, ozvočenja, 
fotografiranja, video snemanja in v določenih primerih tudi pri sami izvedbi dogodka. Izpostava se je aktivno vključevala 
tudi v koprodukcijske projekte s posamezno lokalno skupnostjo in ustanovami občin na našem območju. Društvom 
nudimo pomoč tudi pri javljanju na razpise ter pomoč pri oddajanju e-zahtevkov in poročil o projektih.  

Kot pretekla leta, je OI Trebnje tudi v letu 2016 aktivno sodelovala z vsemi štirimi občinami na področju priprave in 
izvedbe lokalnih projektov.  

Za to obliko dela in sodelovanje OI so občine zainteresirane, kar se je potrdilo tudi pri strinjanju za sofinanciranje stroškov 
dela druge stalno zaposlene delavke na izpostavi. Občine se zavedajo, da kulturna društva posamezne občine ne zmorejo 
takega obsega dela in vsebine posameznih projektov. Tako sodelovanje je zelo pozitivno, v povezavi z lokalnimi društvi, 
pa je projekt lahko samo še bolj uspešen. 

Prostorske možnosti za izvedbo prireditev so v Temeniški in Mirnski dolini precej različne. V občini Mokronog-Trebelno 
je zadnja temeljito obnovljena dvorana pred štirimi leti, kjer je sodobno urejeno ozvočenje, osvetlitev, skrbnika dvorane. 
Dvorana je uporabna za različne dogodke, tudi večjega obsega, česar v drugih občinah nimamo na voljo.  

V šentrupertski občini je manjši kulturni dom, potreben obnove. Zato večji del prireditev izvajamo tako OI kot društva v 
galeriji tamkajšnje osnovne šole, poleti pa v Deželi kozolcev. V Občini Mirna imajo kulturni dom in dvorano, kar občina 
postopoma obnavlja. V čakalni vrsti za zelo potrebno obnovo, ki jo izvaja Občina, so še oder, tla, električna napeljava, 
osvetlitev in ozvočenje. Prav zaradi teh pomanjkljivosti je otežena ali celo nemogoča izvedba določenih prireditev. V 
Občini Trebnje je zelo pereč problem kulturna dvorana v mestu Trebnje, ki je od 2007 v lasti Župnije Trebnje, in je po več 



kot 40 letih potrebna generalne prenove. Župnija je sicer poskrbela za streho in zamenjavo oken ter za novo ogrevanje, 
drugi deli objekta in opreme (dvorana, stoli, oder, ozvočenje, osvetlitev), pa zelo otežujejo splošno produkcijo dogodkov, 
da tehnično zahtevnejših projektov in prireditev sploh ne omenjamo. Zaradi tega smo prizadeti organizatorji in 
prikrajšani obiskovalci, krajani in občani. V krajevni skupnosti Dobrnič in Velika Loka (občina Trebnje) sta manjši dvorani 
obnovljeni in ustrezno opremljeni, v Velikem Gabru je manjši dvoranski prostor v večnamenskem domu KS, ki je bil pred 
dvema letoma preurejen celo za potrebe osnovne šole, kjer poteka pouk; dvorana nima ustrezne osvetlitve in ne odra in 
dostop le po stopnicah v drugo nadstropje. V letu 2016 je KS Veliki Gaber za potrebe društev nabavila električno 
klavinovo, tako da imajo vaje pevske zasedbe v tem prostoru. V Dolenji Nemški vasi se največ dogodkov odvije v športni 
dvorani tamkajšnje podružnične šole. Prav tako za večje projekte in prireditve društva in OI v samem Trebnjem uporabijo 
športno dvorano OŠ Trebnje, ki pa je sicer zelo zasedena zaradi športnih treningov. V letu 2015 smo začeli z uporabo 
dvorane Stik (bivša trgovina DM), ki je v lasti Občine Trebnje in jo daje v brezplačno uporabo vsem uporabnikom: 
društvom, skupinam in posameznikom, ker želi, da se zvrsti v tem prostoru čim več prireditev in s tem obogati 
raznovrstno ponudbo kraja. Prostor je občina opremila z zavesami in 100 kom stolov. Kljub vsemu ima tudi ta prostor 
določene omejitve oz. pomanjkljivosti. V prostoru največ izvajamo filmske predstave in koncerte manjših zasedb ter 
razstave in manj zahtevne gledališke dogodke.  

Pri promociji in oglaševanju prireditev društev in OI so prisotni številni mediji: lokalna televizija Vaš kanal, ob večjih 
dogodkih celo nacionalna TV (reportaže, oddaja Dobro jutro itd), številne radijske postaje: Studio D, Radio Krka, Radio 
Sraka, Radio 1 in Zeleni val, ki redno poročajo o dogodkih in projektih. Preko tiskanih medijev o dogodkih poroča tednik 
Dolenjski list ter njegove spletne strani in stran Lokalno.si. Zanimivejše novice preko Dolenjskega lista objavo dočakajo 
tudi na strani Svet24ur. Lokalno o dogodkih OI poroča preko spletnega portala Moja občina in glasil posamezne lokalne 
skupnosti. Od njih so nekateri mesečniki, nekateri pa imajo redakcijo le od 3 do 4 krat na leto. Redno poteka tudi 
obveščanje po gospodinjstvih preko letakov v Občini Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert, v Občini Trebnje pa le za 
nekatere dogodke. Dogodke, namenjene najmlajšim, OI uspešno oglašuje v sodelovanju s šolami in vrtci. Obveščanje ali 
poročanje o dogodkih poteka tudi preko mesečnika Na dlani ter preko Turistično informacijskega centra Trebnje. Poleg 
tega OI dogodke napoveduje na spletnih straneh Napovednik.com.  

Izvedba rednega programa 

Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na področjih 
delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih.  

Tako je bilo v letu 2016 izvedenih: 

16 območnih programov na območni ravni (organizacija in udeležba), 19 na regijski ravni (organizacija in udeležba), 8 na 
državni ravni (izvedba in udeležba), 3 mednarodna raven (izvedba in udeležba).  

Prireditve območnega značaja smo izvedli na naslednjih področjih ljubiteljske kulture: vokalna glasba (predšolski in mlajši 
otroški zbori, otroški zbori, mladinski zbori in odrasli zbori ter manjše skupine), gledališče (otroške in odrasle skupine), 
folklora (odrasli skupini, pevci ljudskih pesmi in godci ljudskih viž), ples (otroške skupine), likovna (razstava osnovnošolcev 
in srednješolke) 

Izpostava Trebnje je bila producentka devetih regijskih programov (seminar mažoret, regijski gledališki seminar, 2 regijska 
tematska likovna seminarja, 17. mali likovni tabor in razstava del MLT, regijska delavnica umetnosti pripovedovanja 
pravljic, regijsko srečanje lutkovnih skupin, festival Urška – regijsko srečanje mlade literature. 

Na regijskih programih so sodelovali: regijski plesni seminar (1 posameznica), enodnevni regijski seminar mažoret (11 
udeleženk), regijski seminar za mentorje gledaliških skupin (5 posameznikov), regijsko srečanje lutkovnih skupin (1 
skupina), regijsko srečanje otroških gledaliških skupin (1 skupina), regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž (1 skupina), regijski tematski likovni seminar ( 5 posameznic z območja OI), regijski literarni natečaj (3 
posamezniki), regijski tematski koncert Sozvočenja (2 skupini) 

Na državnih produkcijah so sodelovali: Državno srečanje otroških gledališč (2 skupini), Pevci nam pojejo, godci pa godejo 
– državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž (1 skupina), 47. tabor slovenskih pevskih zborov (2 
skupini) 

V letu 2016 je zadnjo soboto v februarju potekal že 17. mednarodni festival ustnih harmonik. Na Popoldanski reviji ustnih 
harmonik na Mirni je nastopilo 14 posameznikov in 4 skupine, skupno 43 nastopajočih iz Slovenije in Hrvaške, Na Večerni 
reviji ustnih harmonikarjev v Mokronogu je nastopilo 7 posameznikov, in 10 skupin, skupno 55 nastopajočih.  

Isti dan dopoldan je potekal tudi seminar za igranje na ustno harmoniko in predstavitev učbenika, ki ga je vodil prof. 
Vladimir Hrovat. V maju je OI organizirala sodelovanje orgličarjev mokronoškega festivala orglica na 21. festivalu 
Zasopimo na organić v Gračišću (Hrvaška Istra) ter v juliju sodelovanje na 2. mednarodni cvitarijadi Zvuci zavičaja v Zadru.  



Izvedba dodatnega programa 

Izpostava poleg rednega programa izvaja tudi lokalni program, ki ga oblikuje v sodelovanju s posamezno občino.  

V letu 2016 je bilo izvedenih na območju naše OI 72 dogodkov lokalnega nivoja v samostojni izvedbi ali v koprodukciji z 
društvi in ustanovami, ter izvedba abonmaja v koprodukciji z ZKD. Že tradicionalno vsako leto z društvi vseh štirih občin 
pripravimo medobčinsko proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku Občin Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in 
Trebnje, ki je po krožnem pravilu potekala v Mokronogu 6. februarja 2016. Slavnostni govornik je bil iz Občine Šentrupert 
novi ravnatelj Jože Tratar. V avli UKS Mokronog je bila na ogled tudi razstava mlade in perspektivne likovne umetnice Žive 
Dvornik.  

V dogovoru s posamezno občino nadaljujemo projekt Letni kino, kar občina v celoti financira. Tako smo projekt izvedli v 
občini Mirna in Trebnje, v Občini Šentrupert pa projekti zaradi tehničnih težav nismo izvedli. V Trebnjem je ta projekt 
potekal že drugo leto v sodelovanju s KS Trebnje v okviru prireditve Slovo poletju zadnji vikend v avgustu. V sodelovanju 
z Zvezo kulturnih društev Trebnje je OI sodelovala pri izvedbi projekta Obisk Dedka Mraza po dvanajstih KS Občine 
Trebnje. Tako je bilo v štirih dneh izvedenih 8 predstav na šestih lokacijah s prihodom Dedka Mraza, ki je otrokom od 1. 
do 5. leta starosti izročil darila, ki so jih pripravile krajevne skupnosti ob enotnem polovičnem sofinanciranju Občine 
Trebnje in druge polovice posamezne KS.  

V okviru lokalnega programa je OI organizirala 5 predstav z obiskom Dedka Mraza v Občini Mirna in Občini Mokronog-
Trebelno po 2 predstavi ter eno predstavo v Občini Šentrupert. Dogodek v tej občini je potekal v muzeju na prostem v 
Deželi kozolcev po toplarjem, kjer je bilo zaradi mraza malo manj prijazno kot v letu 2015.  

Preko poziva Občine Trebnje je bila OI izbrana za izvedbo 8. praznika občine Trebnje. Tako je Občina že sedmič zaupala 
organizacijo slavnostne seje občinskega sveta s podelitvijo najvišjih občinskih priznanj ter kresovanjem s kulturnim 
programom domačih društev v pozdrav prazniku občine in dnevu državnosti. 8. praznik občine Trebnje je potekal v KS 
Dobrnič s slavnostno sejo v tamkajšnjem kulturnem domu in nato nadaljevanje pri gasilskem domu ter v tesnem 
sodelovanju z lokalnimi društvi.  

Konec julija smo organizirali ogled predstave Charlijeva teta v letnem gledališču na Studencu pri Mengšu, v začetku 
decembra pa še ogled muzikala Sugar – Nekateri so za vroče v Mestnem gledališču Ljubljanskem. Oba dogodka si je 
skupaj z našega območja ogledalo 46 obiskovalcev.  

Vzpostavljeno je sodelovanje z lokalnimi društvi; z enimi več, z drugimi malo manj. Odlično sodelujemo tudi s Centrom 
za izobraževanje in kulturo Trebnje, Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje, Glasbeno šolo Trebnje, Knjižnico Pavla Golie 
Trebnje, Klubom študentov občine Trebnje in s Trebanjskim mladinskim svetom. V okviru Veselega decembra 2016 smo 
v sodelovanju z ZKD Trebnje in Občino Trebnje izvedli dopoldansko dogajanje v parku s krašenjem za to priložnost 
pripravljenih hribčkov, ki jih je zasnovala arhitektka Polonca Kastelic Sosnowska ter sodelovali na štirih petkovih večernih 
prireditvah projekta Prednovoletna pravljica v mestnem parku v organizaciji društva Drot in financiranju Občine Trebnje 
ter Krajevne skupnosti Trebnje.  

V Občini Mirna smo sodelovali pri izvedbi velikega jubileja 1000-letnice prve omembe reke Mirna v pisnih virih. V ta 
namen smo v sodelovanju z ZKD Trebnje in s tamkajšnjo osnovno šolo izvajali v drugem polletju šolskega leta fotografsko 
delavnico v štirih srečanjih pod mentorstvom fotografa Boštjana Puclja.  

V Občini Šentrupert smo v času krompirjevih počitnic organizirali filmsko predstavo v galeriji tamkajšnje osnovne šole, 
kjer je bil zadovoljiv obisk. V novembru smo ponudili še filmsko predstavo za odrasle, ki pa ni pritegnila dovolj zanimanja 
občanov. V decembru smo v dopoldanskem času organizirali gledališko uro za prvo triado. Lutkovno predstavo To je 
Ernest so si ogledali tudi vrtičkarji, ki so po predstavi odšli, in so pri pogovoru s Petro Stare sodelovali le osnovnošolci 
prve triade. V času Veselega decembra v občini Šentrupert je OI sodelovala z organizacijo predstave Pika Flika za otroke 
v Deželi kozolcev ter sodelovala v vlogi soorganizatorja z vokalno skupino Lilith pri njihovem koncertu Božična zarja, kjer 
sta kot gosta večera sodelovala prvak ljubljanske opere bas baritonist Juan Vasle in organist/pianist Ivan Vombergar.  

V Občini Mokronog-Trebelno smo v sodelovanju z Občino in ZKD Trebnje v marcu v športni dvorani izvedli koncert 
skupine Eroika. Z mentorico Alenko Stražišar Lamovšek smo izvedli fotografska srečanja za učence iz te občine, ki so 
potekala v različnih obdobjih. Iz nastalih fotografij je mentorica pripravila ožji izbor, ki bo predmet nadaljevanja projekta 
v letu 2017. V času sejemskega dogodka, tretjo soboto v mesecu, smo organizirali različne delavnice za otroke in filmske 
ter gledališke predstave, kar bomo nadaljevali tudi v letu 2017, nadaljevali z organizacijo 2. ex tempora in izvajali v 
jesensko zimskem času enkrat mesečno različne delavnice ter v mesecu decembru dan za kino, kjer so si dva filma v 
dopoldanskem času ogledali osnovnošolci OŠ Mokronog s Podružnično šolo Trebelno in vrtičkarji Vrtca Mokronožci. 
Popoldan je bila predvajana predstava za otroke za izven ter večerna filmska predstava za odrasle.   

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 Trebnje, Mokronog-



Trebelno in Mirna se kulturna društva prijavijo samostojno ali preko ZKD Trebnje, kjer jim pomoč nudita zaposleni na OI 
(pomoč pri izpolnjevanju posameznih vlog, zbir vseh prijav, oddaja, obveščanje o rezultatu razpisa, priprava pogodbe 
ZKD – društvo, priprava in pošiljanje E-zahtevkov, zbiranje poročil in nakazovanje sredstev, poročanje občini v imenu 
društev). 

Izobraževanja 

Že tradicionalno smo v januarju v sodelovanju za Mažoretno zvezo Slovenije in s sekcijo Trebanjskih mažoret organizirali 
in izvedli enodnevni nadaljevalni seminar za mažorete, ki se ga je udeležilo 39 mažoret iz različnih krajev Slovenije.  

Za mentorje gledaliških skupin smo v februarju organizirali regijski seminar z mentorico Simon Zorc Ramovš in ga je 
uspešno zaključilo 15 posameznikov iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja.  

V oktobru smo izvajali regijski tematski seminar: Risba kot temelj likovnega ustvarjanja 3 sobote zapored z mentorico 
Ano Cajnko.  

Zaradi izjemnega zanimanja za ta seminar smo v novembru organizirali še en isti seminar, da smo lahko vključili tiste, ki 
niso bili sprejeti v prvi sklop.  

Izobraževanj so se iz društev udeleževali tudi na regijskem in državnem nivoju.  

Financiranje 

Financiranje programa naše izpostave poteka preko JSKD in občin. Z vsako občino posebej smo sklenili pogodbo o 
sofinanciranju projektov in programov rednega in lokalnega programa ter za del materialnih stroškov za tekoče leto. Po 
sklenitvi pogodbe sta dve občini sredstva nakazovali po dvanajstinah, praviloma zadnji delovni dan v mesecu, dve pa v 
30. dneh od vložitve zahtevka. OI je lahko poročala sproti o realiziranih dogodkih, do 30. januarja 2017 pa mora oddati 
celoletno finančno in vsebinsko končno poročilo na vsako občino. Druge prihodke (cca 14,5 %) predstavljajo vstopnine 
in kotizacije (donatorskih in sponzorskih sredstev ni bilo v tem letu) ter prihodki od projektnega poziva (praznik občine 
Trebnje).  

Novi projekti 

Na medobčinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, ki je potekala v Mokronogu, je bila tudi otvoritev razstave 
Žive Dvornik, mlade umetnice iz Mokronoga, ki je v svoji 1. samostojni razstavi na ogled postavila 44 del. Razstavo smo 
preselili tudi v Trebnje, kjer si je razstavo v avli CIK ogledalo večje število osnovnošolcev trebanjske osnovne šole in drugih 
obiskovalcev, nato pa smo jo selili v Novo mesta na različne kraje, kjer je ostala do konca leta in se bo njeno bivanje 
podaljšalo tudi v leto 2017. 

V prvih mesecih preteklega leta smo organizirali svetovanje na terenu za zborovodkinje predšolskih pevskih zborov v 
vrtcih. Pri tovrstnem izobraževanju so sodelovale 4 zborovodkinje, kar je pripomoglo, da smo  

v aprilu izvedli 1. območno revijo predšolskih pevskih zborov in 1. razredov osnovne šole in jo poimenovali Pomladni 
veter.  

9. razstava Igraj se z mano je potekala 2. decembra 2016 v Trebnjem v organizaciji Društva za kulturo inkluzije in JSKD OI 
Trebnje. V dvorani STIK Trebnje je bila najprej postavitev razstave z otvoritvijo Mednarodne likovne razstave Bodi umetnik 
»Igraj se z mano«. Udeležili so se je učenci OŠ s prilagojenim programom z Mirne, učenci OŠ Trebnje ter Vrtca Mavrica 
Trebnje. Najprej so se med sabo spoznali ter obesili risbe otrok na temo »Rad pomagam« in "Igraj se z mano" na panoje 
v dvorani, nato pa so si družno ogledali lutkovno predstavo z naslovom »Grajska skrivnost«, ki so jo uprizorili prostovoljci 
Društva za kulturo inkluzije, ki je tudi pobudnik tovrstnih dogodkov širom Slovenije. Sam dogodek je popestrila lutka 
»Ivan Cankar,« s katero so se otroci pogovarjali ter se za spomin tudi slikali.  

Dogodek v sodelovanju z Društvom za kulturo inkluzije v dvorani Stik je bil kot povabilo k druženju, skupni dejavnosti, 
povezovanju. V igri smo si ljudje pogosto veliko bolj enaki in enakovredni, v interakcije stopamo lažje in bolj sproščeno 
kot v ostalih življenjskih situacijah. Igra je namreč ena od prvih socialnih dejavnosti človeka in kot taka ohranja pristnost 
in nezavezanost vsem konvencijam zunaj lastnih. 

Povezovanje skozi igro je tudi eno od vodilnih načel dogodkov MEDNARODNEGA FESTIVALSKEGA LETA »Igraj se z mano«, 
ki s svojimi aktivnostmi spodbujajo socialno integracijo oz. inkluzijo med otroci, mladostniki, odraslimi osebami s 
posebnimi potrebami in večinsko populacijo vseh generacij.  

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Delujoče skupine v letu 2016 



Vokalna glasba: 17 odraslih zasedb (2 okteta: Trebanjski oktet in Oktet Lipa Trebnje, 3 moški zbori: moški PZ 
vinogradnikov Čatež, moški pevski zbor Zagriški fantje, Moški pevski zbor vinogradnikov Šentrupert, 6 ženskih zborov: Že 
PZ dr. Petra Držaja Veliki Gaber, Že PZ KTD Dobrnič, Že PZ Črta Trebnje, Že PZ Zimzelen Mirna, Že PZ Šentrupert in Pevke 
DPŽ Tavžentroža, 4 mešani zbori: MePZ Kres Čatež – sekcija KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež, MePZ DU Mirna, Me 
PZ Večerna zarja DU Veliki Gaber, Mešani PZ DU Šentrupert, 3 vokalne skupine Lilith in Cantamus iz Šentruperta ter 
moška vokalna skupina Dominus, ki deluje v okviru mešanega pevskega zbora KUD Matija Tomc Mirna, 5 mladinskih 
zborov (OŠ Mirna, Mokronog, Veliki Gaber, Šentrupert in sekcija pri KUD dr. Držaja Veliki Gaber), 15 predšolskih in 
otroških pevskih zborov iz OŠ Mirna, Mokronog, Šentrupert, Veliki Gaber, PŠ Dolenja Nemška vas, Dežela glasbe Vrhovo 
pri Šentlovrencu 

Instrumentalna glasba: 1 pihalni orkester (OPO Trebnje) in 1 skupina harmonikarjev (Čateški m'skvontarji sekcija KUD 
Popotovanje Frana Levstika Čatež 

Gledališka in lutkovna dejavnost: 2 lutkovni skupini (OŠ Trebnje in Mokre tačke – sekcija KUD Emil Adamič Mokronog), 
8 gledaliških skupin (odrasla in mladinska gledališka skupina KUD Ivan Cankar Velika Loka, gledališka skupina Kresničke – 
sekcija KD Trebnje, odrasla gledališka sekcija pri DU Mirna in 5 otroških iz OŠ Mirna, Šentrupert in Veliki Gaber, OŠ Trebnje 
–PŠ Dobrnič in Šentlovrenc, Vrtec Deteljica Mirna) 

Plesna dejavnost: 11 plesnih skupin (2 odrasli plesni skupini Ajda in Mavrica v okviru UTŽO, 3 skupine mažoret sekcija 
pri KUD OPO Trebnje, 4 mažoretne skupine v okviru interesnih dejavnosti v OŠ Trebnje; 1 baletna skupina mlajših deklic 
v okviru DROT in 1 odrasla baletna skupina v okviru CIK Trebnje) 

Folklorna dejavnost: 2 odrasli folklorni skupini (ženska FS Nasmeh pri UTŽO Trebnje in FS Večerna zarja DU Veliki Gaber, 
3 skupine ljudskih pevcev (Skupina Ragle, Vaški pevci KUD Mavrica Šentrupert, Ljudski pevci in godci Trebelnega - sekcija 
KUD Emil Adamič Mokronog) 

Likovna dejavnost: 1 skupina (DL Trebnje) ter posamezniki 

Literarna dejavnost: 3 skupine za literarno ustvarjanje v okviru Društva upokojencev Mirna, Mokronog in Šentrupert ter 
posamezniki 

Druga strokovna področja kulturne ustvarjalnosti: ohranitev kulturne dediščine (Društvo Ragle – sekcija ljudsko izročilo) 

Izpostavljeni dosežki društev, skupin in posameznikov v letu 2016 

Otroška gledališka skupina Klobuki Vrtca Deteljica Mirna pod mentorstvom Judite Hazdovac in Sonje Mervar je bila 
izbrana na območnem srečanju 10. marca 2016 na Mirni za regijsko srečanje otroških gledaliških skupin, ki je potekalo 
19. aprila 2016 v Metliki, in bili na regijskem srečanju izbrani za državno srečanje gledaliških skupin Slovenije, ki je 
potekalo 9. junija 2016 v Medvodah, kjer so prejeli zlato plaketo srečanja otroških gledališč.  

Lutkovna skupina Mokre tačke, sekcija KUD Emil Adamič Mokronog, je sodelovala na območnem srečanju lutkovnih 
skupin v Šentrupertu 22. marca 2016, kjer je strokovna spremljevalka Jelena Sitar Cvetko skupino predlagala za regijsko 
srečanje, ki je potekalo 12. aprila 2016 v Mokronogu. Strokovni spremljevalec tega srečanja je skupino predlagal za 
državno srečanje, ki je potekalo 8. junija 2016 v Medvodah, kjer je skupina prejela zlato plaketo srečanja otroških 
gledališč.  

Pevska skupina Ragle, sekcija Društva Ragle iz Trebnjega, je bila edina skupina iz naše izpostave, ki je nastopila na 
regijskem srečanju v Boštanju 7. oktobra 2016. Skupina je bila izbrana za državno srečanje Pevci nam pojejo, godci pa 
godejo, ki je potekalo 19. novembra 2016 na Bogenšperku.  

Mešani pevski zbor KUD Matija Tomc Mirna pod vodstvom Staneta Cvelbarja je izpolnjeval pogoje za regijsko 
tekmovanje; tekmovanja so se udeležili 26. novembra 2016 v Brežicah.  

Istega regijskega tekmovanja se je udeležila tudi vokalna skupina Dominus, sekcija KUD Matija Tomc Mirna, z istim 
zborovodjem Stanetom Cvelbarjem.  

Z našega območja sta na regijskem srečanju literatov seniorjev V zavetju besede v Metliki 27. septembra 2016 sodelovala 
Anica Zidar in Stane Peček, oba iz Mokronoga oz. iz občine Mokronog-Trebelno.  

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Jubileje načrtujejo in izvajajo društva sama, le včasih društva prosijo za kakšen nasvet, obveščanje in izdelavo vabil in 
plakatov ter oddajo vloge za podelitev jubilejnih značk.  

V letu 2016 so jubilej praznovali: 

Folklorna skupina Nasmeh pri UTŽO Trebnje je 10. maja 2016 v Kulturnem domu Trebnje svečano proslavila 10. obletnico 
delovanja. Podelili smo 15 Maroltovih značk: 2 bronasti, 13 srebrnih. 



Občinski pihalni orkester Trebnje je s tridnevno prireditvijo od 1. do 3. 7. 2016 praznoval 90-letnico delovanja in obstoja 
godbe. Na osrednji svečani prireditvi smo 1. julija 2016 podelili 34 Gallusovih značk: 13 bronastih, 8 srebrnih, 12 zlatih 
in 1 častno Gallusovo značko. 

Folklorna skupina Večerna zarja Društva upokojencev Veliki Gaber je 19. novembra 2016 proslavila 5. obletnico 
delovanja. Podeljenih je bilo 15 Maroltovih značk: 13 bronastih in 2 častni.  

Trebanjski oktet je 16. aprila 2016 s koncertom Ta družba naj živi in druge pesmi podobnega kova obeležil 35. obletnico 
delovanja.  

KUD Ivan Cankar Velika Loka je 3. decembra 2016 svečano proslavil 70-letnico delovanja društva, kjer se je vsa leta 
prepletala rdeča nit gledališka dejavnost.  

V Trebnjem imamo tudi prvo stalno razstavo Rastoča knjiga, pri njenem nastajanju je sodelovala in še sodeluje OI Trebnje. 
V njej je veliko število listov Rastoče knjige, ki so se bodisi rodili, delovali ali bili pokopani v krajih občine Trebnje. V 97. 
letu starosti je 7. decembra 2016 ugasnil list Rastoče knjige, slovenska operna pevka, sopranistka svetovnega slovesa, 
gospa Vilma Bukovec Kambič, po rodu Trebanjka in častna občanka Občine Trebnje.  

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 in delavnic. Sodelujemo tako pri izvajanju programov kot pri uporabi prostorov in opreme. Naši 
dogodki se odvijajo tudi v športnih dvoranah šol, od PŠ Dolenja Nemška vas in PŠ Dobrnič si izposojamo oder in zaščito 
tal. Poleg tega s šolami sodelujemo z različnimi programi. Šole nam pomagajo pri oglaševanju dogodkov namenjenih 
najmlajšim. V letu 2016 smo na OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert izvedli Območno srečanje lutkovnih skupin in Območno 
revijo odraslih pevskih zasedb ter filmske predstave za otroke in odrasle. V isti šoli smo izvedli tudi lutkovno predstavo z 
gledališko uro. Z novim ravnateljem šentrupertske šole se nadaljuje dobro sodelovanje. Prav tako dobro sodelujemo z 
vsemi vrtci na območju naše izpostave. 

Izvedeni dogodki 

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

LITERARNO LIKOVNI NATEČAJ TRŠKA GODBA PRAZNUJE 90-LETNICO 1.1.2016 20.5.2016 drugo izobraževanje 

DELAVNICA DOKUMENTARNEGA FILMA 1.1.2016 30.9.2016 film in video izobraževanje 

ZVOKI SAKSOFONA IN HARMONIKE 3.1.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

USPOSABLJANJE ZBOROVODIJ PREDŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV IN 
ZBOROVODIJ ZBOROV 1. RAZREDOV OŠ NA TERENU  

7.1.2016 27.2.2016 vokalna glasba izobraževanje 

LUTKOVNA ŠOLA ZA MENTORJE MLADINSKIH IN ODRASLIH SKUPIN 9.1.2016 13.2.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

OTROŠKI ABONMA LEVČEK: DOBER VEČER, GOSPODIČNA SNEG 14.1.2016   gledališče in lutke prireditev 

SEMINAR ZA MAŽORETE 23.1.2016   ples izobraževanje 

REGIJSKI PLESNI SEMINAR 23.1.2016 30.1.2016 ples izobraževanje 

DELAVNICA FILM 2: MONTAŽA 27.1.2016   film in video izobraževanje 

BABICA PRIPOVEDUJE - 6. KONCERT ME PZ DU ŠENTRUPERT 31.1.2016   vokalna glasba prireditev 

DRUŠTVENA RAZSTAVA DRUŠTVA LIKOVNIKOV TREBNJE OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU 

4.2.2016   likovna dejavnost prireditev 

FOTOGRAFSKA DELAVNICA STARIM MOTIVOM NOVE PODOBE 5.2.2016 30.10.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

MEDOBČINSKA PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 
OBČIN MIRNA, MOKRONOG-TREBELNO, ŠENTRUPERT IN TREBNJE 

6.2.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

SOBOTNO GALERIJSKO DOPOLDNE: PUSTNA MASKA 6.2.2016 6.2.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU IN 100-TEM NASTOPU 7.2.2016   folklora prireditev 

OTROŠKI ABONMA LEVČEK: PIKA NOGAVIČKA IN GUSAR VAL - 
POTOVANJE NA OTOK ZAKLADOV 

11.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKI SEMINAR ZA MENTORJE GLEDALIŠKIH SKUPIN 12.2.2016 20.2.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

PREDVAJANJE ANIMIRANEGA FILMA MALI PRINC V TREBNJEM  20.2.2016   film in video prireditev 

DELAVNICA STRIP 22.2.2016 25.2.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

PLESNE MIGALNICE V TREBNJEM 22.2.2016   ples izobraževanje 

PREDVAJANJE ANIMIRANEGA FILMA MALI PRINC V MOKRONOGU  23.2.2016   film in video prireditev 



JOŽE MAJES: ZDRAVJE IZ NARAVE JE NAŠA PRAVICA 24.2.2016   drugo izobraževanje 

17. MEDNARODNI FESTIVAL USTNIH HARMONIK Ť(AH), TE ORGLICEŤ NA 
MIRNI: POPOLDANSKA REVIJA USTNIH HARMONIKARJEV 

27.2.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

17. MEDNARODNI FESTIVAL USTNIH HARMONIK Ť(AH), TE ORGLICEŤ V 
MOKRONOGU: VEČERNA REVIJA V MOKRONOGU  

27.2.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

SEMINAR ZA ORGLICE IN PREDSTAVITEV UČBENIKA 27.2.2016   inštrumentalna glasba izobraževanje 

SOBOTNO GALERIJSKO DOPOLDNE: MOJ CVET IZ ŽICE 5.3.2016 5.3.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

OTROŠKI ABONMA LEVČEK: BALON VELIKON 10.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 10.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

MATI, KRUH, ROŽE 18.3.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

FESTIVAL URŠKA - REGIJSKO SREČANJE MLADE LITERATURE 18.3.2016   literatura prireditev 

KONCERT: TRIO EROIKA 19.3.2016   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 22.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

SOBOTNO GALERIJSKO DOPOLDNE: GLINENI UNIKAT 2.4.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

POMLADNI VETER: 1. OBMOČNA REVIJA PREDŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV 
IN 1. RAZREDOV OŠ 

8.4.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 12.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

1000-LETNICA OMEMBE REKE MIRNA 14.4.2016   drugo prireditev 

POMLADNA LADJA: OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

15.4.2016   vokalna glasba prireditev 

ŤTA DRUŽBA NAJ ŽIVIŤ IN DRUGE PESMI PODOBNEGA KOVA - 
SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 35. OBLETNICI TREBANJSKEGA OKTETA 

16.4.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 19.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

2. SREČANJE VINOGRADNIŠKIH PEVSKIH ZBOROV DOLENJSKE 22.4.2016   vokalna glasba prireditev 

28. PRIREDITEV ZA MIRNO Z LJUBEZNIJO  23.4.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FS 23.4.2016   folklora prireditev 

PREDSTAVITEV 1. SAMOSTOJNE SLIKARSKE RAZSTAVE ŽIVE DVORNIK  9.5.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN: PLESNE MINIATURE 10.5.2016   ples prireditev 

VODENI OGLED RAZSTAVE USTVARJALNEGA UMA AVTORICE ŽIVE 
DVORNIK 

10.5.2016   likovna dejavnost prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE V MIRNSKI IN TEMENIŠKI DOLINI  13.5.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV  14.5.2016   vokalna glasba prireditev 

21. SREČANJE ZASOPIMO NA ORGANIĆ 15.5.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

RAZSTAVA STRIP OB MEDNARODNEM DNEVU MUZEJEV  16.5.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

RAZSTAVA OB ZAKLJUČKU NATEČAJA V KORAK (Z)GODBO 20.5.2016 31.8.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

ZAKLJUČEK NATEČAJA V KORAK (Z)GODBO 20.5.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

REGIJSKO SREČANJE HARMONIKARJEV FRAJTONARJEV  22.5.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

10-LETNICA FOLKLORNE SKUPINE NASMEH 27.5.2016   folklora prireditev 

REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE - ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 27.5.2016   gledališče in lutke prireditev 

KO ZAPOJEJO... 2016 29.5.2016   vokalna glasba prireditev 

FILMSKA VZGOJA V MOKRONOGU 7.6.2016   film in video izobraževanje 

OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 
V DEŽELI KOZOLCEV 

10.6.2016   folklora prireditev 

2. SLIKARSKI EX-TEMPORE MOKRONOG-TREBELNO 12.6.2016   likovna dejavnost prireditev 

17. MALI LIKOVNI TABOR Z RAZSTAVO 14.6.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

SEVNIŠKI LIKOVNI DELOVNI SHOD - REGIJSKA LIKOVNA KOLONIJA 17.6.2016 18.6.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

SEJEMSKA DELAVNICA: IZDELOVANJE KRESNIČKA 18.6.2016 18.6.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

47. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV V ŠENTVIDU PRI STIČNI  19.6.2016   vokalna glasba prireditev 

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OB 8. PRAZNIKU OBČINE 
TREBNJE 

23.6.2016   drugo prireditev 

RAZSTAVA DEL 2. SLIKARSKI EX-TEMPORE MOKRONOG-TREBELNO IN 25.6.2016   likovna dejavnost prireditev 



PODELITEV NAGRAD 

LETNI KINO NA MIRNI: POLETJE V ŠKOLJKI 1 30.6.2016   film in video prireditev 

ZVUCI ZAVIČAJA - 2. MEDNARODNA CVITARIJADA 22.7.2016 23.7.2016 inštrumentalna glasba prireditev 

ORGANIZACIJA OGLEDA PREDSTAVE CHARLIYEVA TETA 30.7.2016   gledališče in lutke prireditev 

PREDVAJANJE FILMA IZ TRILOGIJE REŽISERJA VLADA ŠKAFARJA: MAMA 12.8.2016   film in video prireditev 

LETNI KINO V TREBNJEM V SKLOPU PRIREDITEV SLOVO POLETJU: 
TAPRAVE RISANKE ZA NAJMLAJŠE IN FILM PLANET SAMSKIH 

28.8.2016   film in video prireditev 

BREZPLAČNA SEJEMSKA DELAVNICA: PO KAVI DIŠI 17.9.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

3. KONCERT OB LIČKANJU KORUZE Z GOSTI 18.9.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

ABONMA LEVČEK: VPIS ABONENTOV IZ SEZONE 2015/16 21.9.2016 28.9.2016 gledališče in lutke prireditev 

RISBA KOT TEMELJ LIKOVNEGA USTVARJANJA: KARIKATURA 22.9.2016 22.9.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

RAZSTAVA USTVARJALNEGA UMA ŽIVE DVORNIK 23.9.2016 30.10.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

V ZAVETJU BESEDE: REGIJSKO SREČANJE STAREJŠIH AVTORJEV - 
SENIORJEV (DELAVNICA) 

27.9.2016   literatura izobraževanje 

ABONMA LEVČEK: VPIS NOVIH ABONENTOV  29.9.2016 13.10.2016 gledališče in lutke prireditev 

ŽPZ ZIMZELEN MIRNA: DOBER VEČER, SOSED 30.9.2016   vokalna glasba prireditev 

SOBOTNO GALERIJSKO DOPOLDNE: ČAROBNI SVET LUTK 1.10.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

TEDEN OTROKA: PREDVAJANJE ANIMIRANEGA FILMA MEDVED BAMSI IN 
MESTO TATOV 

4.10.2016   film in video prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE IZDELKOV NASTALIH NA 17. MALEM LIKOVNEM 
TABORU 

6.10.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

REGIJSKO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 7.10.2016   folklora prireditev 

SEMINAR 48. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV ŠENTVID  8.10.2016   vokalna glasba prireditev 

ABONMA LEVČEK: PIKA POTUJE 13.10.2016   gledališče in lutke prireditev 

POJOČE DREVO - DELAVNICA UMETNOSTI PRIPOVEDOVANJA PRAVLJIC 14.10.2016 15.10.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

BREZPLAČNA SEJEMSKA DELAVNICA: RADI IMAMO LUTKE 15.10.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

POJOČE DREVO: JAVNI DOGODEK POSLUŠANJA PRAVLJIC Z LJOBO JENČE 15.10.2016   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKI TEMATSKI LIKOVNI SEMINAR: RISBA KOT TEMELJ LIKOVNEGA 
USTVARJANJA 

15.10.2016 29.10.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

PREDVAJANJE FILMA SRAMOTA: O DRUŽINI UHERNIK IN NAJVEČJI 
USODNI ZMOTI 

21.10.2016   film in video prireditev 

POČITNIŠKE FOLKLORNE RAJALNICE 2.11.2016 4.11.2016 folklora izobraževanje 

POČITNIŠKI KINO V ŠENTRUPERTU: LOTI IN SKRIVNOST MESEČEVEGA 
KAMNA 

4.11.2016   film in video prireditev 

SOBOTNO GALERIJSKO DOPOLDNE: TAKO SO SE IGRALI NEKOČ  5.11.2016 5.11.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

DELAVNICE NA TREBELNEM: HIŠNI DUHCI 8.11.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

ABONMA LEVČEK: TRI SLOVENSKE LJUDSKE PRAVLJICE 10.11.2016   gledališče in lutke prireditev 

SOBOTNI STIKINO V TREBNJEM: HOKUS POKUS ALBERT 12.11.2016   film in video prireditev 

REGIJSKI TEMATSKI LIKOVNI SEMINAR: RISBA KOT TEMELJ LIKOVNEGA 
USTVARJANJA: 2. SKUPINA 

12.11.2016 12.11.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

SEVNIŠKI LIKOVNI DELOVNI SHOD - RAZSTAVA 17.11.2016   likovna dejavnost prireditev 

PRAZNOVANJE 5. OBLETNICE DELOVANJA FS VEČERNA ZARJA, SEKCIJE DU 
VELIKI GABER 

19.11.2016   folklora prireditev 

PREDSTAVA IFIGENIJE SFRČKLJANE 19.11.2016   gledališče in lutke prireditev 

PREDSTAVA KURBE V IZVEDBI KD JANEZ JALEN 19.11.2016   gledališče in lutke prireditev 

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO: DRŽAVNO SREČANJE PEVCEV 
LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

19.11.2016   folklora prireditev 

KINO ZA ODRASLE V ŠENTRUPERTU: POSTALI BOMO PRVAKI SVETA 24.11.2016   film in video prireditev 

KONCERT ADIJA SMOLARJA  25.11.2016   vokalna glasba prireditev 

LEPOTA BESEDE-REGIJSKI LITERARNI NATEČAJ 25.11.2016   literatura prireditev 

SOZVOČENJA - REGIJSKI TEMATSKI KONCERT ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 26.11.2016   vokalna glasba prireditev 

9. LIKOVNA RAZSTAVA IGRAJ SE Z MANO IN OBISK IVANA CANKARJA  2.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 



PREDNOVOLETNA PRAVLJICA: 2. DECEMBER 2016  2.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

Z BOŽIČKOM V ČAROBNEM GOZDU 2.12.2016 2.12.2016 drugo prireditev 

70-LETNICA KUD IVAN CANKAR VELIKA LOKA  3.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

SOBOTNO GALERIJSKO DOPOLDNE: Z VEZENJEM DO UNIKATNE 
VOŠČILNICE 

3.12.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

PRAZNOVANJE 20. OBLETNICE DELOVANJA PEVK RAGEL, SEKCIJE 
DRUŠTVA RAGLE 

4.12.2016   folklora prireditev 

ABONMA LEVČEK: TO JE ERNEST 8.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

PREDSTAVA TO JE ERNEST Z URO GLEDALIŠKE VZGOJE 8.12.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

PREDNOVOLETNA PRAVLJICA: 9. DECEMBER 2016 9.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

SOBOTNI STIKINO V TREBNJEM: JEŽEK IN VRAN PRIČARATA BOŽIČ 10.12.2016   film in video prireditev 

DELAVNICE NA TREBELNEM: IZDELKI IZ LIČKANJA- PUNČKA 13.12.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

KINO DAN V MOKRONOGU: ANIMIRANI FILM TROLI 15.12.2016   film in video prireditev 

KINO DAN V MOKRONOGU: PREDVAJANJE ANIMIRANE GLASBENE 
KOMEDIJE ZAPOJ 

15.12.2016   film in video prireditev 

KINO DAN V MOKRONOGU: PREDVAJANJE FILMA PR'HOSTAR 15.12.2016   film in video prireditev 

KINO DAN V MOKRONOGU: SLOVENSKI MLADINSKI FILM NIKA 15.12.2016   drugo prireditev 

ORGANIZIRANI OGLED PREDSTAVE SUGAR V LJUBLJANI 15.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

DEDEK MRAZ NA MIRNI 1. SKUPINA 16.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

DEDEK MRAZ NA MIRNI 2. SKUPINA 16.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

PREDNOVOLETNA PRAVLJICA: 16. DECEMBER 2016 16.12.2016   drugo prireditev 

9. TRADICIONALNI KONCERT BOŽIČNO DREVO 18.12.2016   vokalna glasba prireditev 

DEDEK MRAZ V ŠENTRUPERTU 19.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

RECITAL POEZIJE TONETA PAVČKA 19.12.2016   literatura prireditev 

PRAZNIČNO OGNJIŠČE ZGODB IN DOŽIVETIJ &#8211;ANIMACIJA ZA 
OTROKE S PIKO FLIKO 

21.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

PREDNOVOLETNA PRAVLJICA: 23. DECEMBER 2016 23.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

DEDEK MRAZ KS ŠENTLOVRENC IN KS ČATEŽ 24.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

DEDEK MRAZ KS VELIKA LOKA IN ŠTEFAN 24.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

8. BOŽIČNI KONCERT  25.12.2016   vokalna glasba prireditev 

DEDEK MRAZ KS DOBRNIČ, KNEŽJA VAS IN SVETINJA 25.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

KONCERT VOKALNE SKUPINE LILITH BOŽIČNA ZARJA 25.12.2016   vokalna glasba prireditev 

24. BOŽIČNI KONCERT V ORGANIZACIJI KD TREBNJE 25.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

DEDEK MRAZ KS DOLENJA NEMŠKA VAS 26.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

DEDEK MRAZ KS VELIKI GABER IN KS SELA PRI ŠUMBERKU 26.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

DEDEK MRAZ NA TREBELNEM 26.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

DEDEK MRAZ V MOKRONOGU 26.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

NOVOLETNI KONCERT OBČINSKEGA PIHALNEGA ORKESTRA IN 
TREBANJSKIH MAŽORET 

26.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

DEDEK MRAZ KS TREBNJE  27.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

DEDEK MRAZ KS TREBNJE 2 27.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

DEDEK MRAZ KS TREBNJE IN RAČJE SELO 27.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

 

 


