
Plesno druš tvo Srebrna iz  Senožeč je  v pr vem 

deset le t ju delovanja preds tavi lo  občins tvu 10 plesno 

glasbenih pr ireditev,  za izvirne ideje in vel iko pozit ivne 

energi je  nas je  občins tvo vedno nagradi lo z  bučnim 

aplavzom, za kar  se j im iskreno zahval jujemo.

Po pet ih le t ih delovanja je   naše druš tvo doseglo 

bles teče rezultate in dvigni lo prepoznavnos t  druš tva v 

š iršem okol ju in v tuj ini .  Zato je  župan občine Divača 

le ta 2010 podel i l  druš tvu pr iznanje župana občine 

Divača.  Ob deset le tnic i  delovanja  smo  za prenašanje 

plesne tradici je ,  združevanje in povezovanje generaci j  

ter  bogatenje kulturnega us tvarjanja v občini ,  dobi l i  

p laketo Občine Divača.

K temu uspehu so največ pr ipomogl i  p lesna mentorica 

in režiserka preds tav Nataša Đukić Vasić ,  L jubo Vasić z  

izbiro glasbe in pr iredbami,  Jana Pečečnik Žnidarčič  z  

v izualno podobo druš tva in Mir jana Čamer Kocen kot  

dolgoletna predsednica druš tva.

Vsa ta le ta pa so nam nesebično pomagal i  š tevi lni  

č lani  in  podporniki  druš tva,  za kar  se j im iskreno 

zahval jujemo.
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11. dejanje

1.  dejanje
Malčki
               
2. dejanje
Kulturno in umetniško društvo Urbanščica

3. dejanje
Otroška skupina

4. dejanje
Štorovke   

5. dejanje
Orkester   

6. dejanje
Seniorji

7. dejanje
Mladina

8. dejanje
Srebrna se prikloni
      
9. dejanje
Podelitev bronastih in srebrnih značk Mete Vidmar

10. dejanje
Razstava
      
11. dejanje
Druženje s plesno glasbo

malčki:  mentorica in koreografinja
Mirjana Kocen Čamer
Nina Adam, Alessia Jablanšček, Naja Kerle, Monika Kocen, Brina  
Premrl, Ivana Premrl, Klara Tominc, Ginevra Vodopivec, Ivana 
Zelen

šolska skupina: mentorica in koreografinja
Karin Šturm
Ana Marinšek, Urša Štefančič, Mia Loredan, Alenna Alibabić, Sara 
Škamperle, Tjaša Tominc, Gaja Čič

mladinci: mentorica in koreografinja
Nataša Vasić Đukić 
Mia Ražem, Anja Rešeta, Laura Šturm, Urša Janežič, Nika Može, 
Karin Šturm

odrasli: mentorica in koreografinja
Petra Bergoc  
Dragica Gerželj, Evgen Gerželj, Milena Čotar, Jože Femc, Majda 
Tominc, Danilo Tominc, Suzana Čokelj, Julijana Gulič Petelin, Iztok 
Petelin

orkester: mentor Ljubo Vasić
Zala Hreščak-poje
Helena Čehovin, Meta Čehovin, Dušan Vasić,  Ljubo Vasič

video: Marjana Gerželj


