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КОЛО је реч словенског порекла. КОЛО има више значења: КОЛО 

је назив за игру, за кружну формацију и за групу играча. У КОЛУ су 

играчи повезани међу собом, држе се за руке, под руку, за појас, 

за марамицу, за рамена. Кружна формација је општечовечански 

облик и налазимо је у традиционалним народним играма свих 

народа света. Игра и назив КОЛО су се најдуже одржали међу 

Јужним Словенима који су насељавали Балканско полуострво. 

КОЛО је симбол балканских народа. Кружна формација, а нарочито 

назив за одређену врсту игара, као што су Жикино коло, ужичко 

коло, моравско коло, учитељско коло, немо коло итд., су се до 

данашњих дана одржали на тлу Србије, Босне и Херцеговине, 

Хрватске, у Белој Крајини у Словенији, док се варијанта назива 

КОЛО препознаје у називима ОРО, ХОРО, ХОРОС у Македонији, 

Бугарској, Грчкој и Румунији.

KOLO je beseda slovanskega izvora. KOLO je beseda z več pomeni: 

KOLO je ime plesa, označuje krožno obliko in skupinski ples. V KOLU 

so plesalci povezani med sabo, držijo se za roke, pod roko, za pas, za 

robček, za ramena. Krožna oblika je vsečloveška oblika in najdemo 

jo v tradicionalnem ljudskem plesu vseh narodov sveta. Ples in naziv 

KOLO sta se najdlje obdržali med Južnimi Slovani, ki so naseljevali 

Balkanski polotok. KOLO je simbol balkanskih narodov. Krožna oblika, 

še posebej pa nazivi za določeno vrsto plesa, kot je Žikino kolo, užičko 

kolo, moravsko kolo, učiteljsko kolo, nemo kolo itd., so se do današnjih 

dni obdržali na področju Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, 

v Beli Krajini v Sloveniji, medtem, ko se je različica naziva KOLO, ki 

se prepozna v nazivih ORO, HORO, HOROS, obdržala v Makedoniji, 

Bolgariji, Grčiji in Romuniji.
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Академско културно-уметничко друштво “Коло” је добровољно и 
самостално удружење које деловањем остварује своје интересе у области 
културе и тиме доприноси богаћењу културног живота на подручју 
обално-крашке регије Словеније. Друштво се бави извођењем културних, 
уметничких и образовних садржаја и негује народну традицију и предања 
српског и других балканских народа. Активности друштва су пре свега 
окренуте ка репродукцији и представљању богатог културног наслеђа 
кроз народну музику и игру. Друштво делује у Копру од новембра 2007. 
године.
Од самог почетка у друштву је оформљена фолклорно-плесна секција 
која окупља око 90 чланова, распоређених у четири узрасне групе: дечију 
“Колце”, омладинску, академску и ветеранску. Осим плесне, делује 
и певачка секција са мушком и женском певачком групом које негују 
традиционално народно певање. Вођа свих фолклорних и певачких група, 
и аутор кореографија је етномузиколог мр Весна Бајић Стојиљковић. 
У оквиру друштва делује и оркестарска секција. Шеф оркестра и аутор 
музичких аранжмана је Саша Стојиљковић, инструменталиста на 
хармоници. 
Друштво је у досадашњем раду реализовало велики број пројеката, 
који су првенствено усмерени ка образовању (стручни семинари за 
игру и музику, радионице за децу) и приказивању традиционалног 
стваралаштва различитих култура (међународни фестивали, литерарне 
вечери, суорганизатори регијских сусрета, целовечерњи концерти). 
Током петогодишњег рада издвојили су се одређени садржаји које смо 
континуирано реализовали више година:

• Месечина, а ја зовем прело (2009., 2010.),
• Музиком и игром до Балкана, међународни фолклорни фестивал 

(2009., 2010., 2011.),
• Креативно-едукативне радионице за учење српског језика, 

књижевности и културе намењене деци и омладини (од 2009. до 
данас),

• Целовечерњи концерти поводом прославе годишњица, који су 
уједно и тематски заокружене продукције игре, музике и глуме.

Издали смо два ДВД-а под називима: Месечина, а ја зовем прело I. 
(2009) и Ајд` на рогаљ, момче, целовечерњи концерт посвећен другој 
годишњици друштва (2009-2010).
У протеклих пет година представили смо се бројној публици, на 
међународним фолклорним фестивалима и гостовањима у Словенији и 
шире; били смо у Бугарској, Србији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, 
Хрватској, Аустрији, Италији и у Чешкој. За успешан рад добили смо 2011. 
године Статус за деловање у јавном интересу на подручју културе 
од стране Министарства за културу Републике Словеније. Од 2008. 
године друштво је члан Савеза културних друштава Градске општине 
Копар и међународне организације CIOFF oдносно њиховог заступника 
за Словенију (Zvezа ljudskih tradicijskih skupin Slovenije). Председница 
друштва и уметнички вођа, као и једна од оснивача друштва је мр Весна 
Бајић Стојиљковић. �

ТАКО СМО ПОЧЕЛИ ...
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Akademsko kulturno-umetniško društvo „KOLO” je prostovoljno in samostojno 
združenje, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničuje svoje interese na področju 
kulture in s tem prispeva k bogatenju kulturnega življenja na področju obalno-
kraške regije Slovenije. Društvo izvaja kulturne, umetniške in izobraževalne 
vsebine, ter neguje ljudsko izročilo srbskega in drugih balkanskih narodov. 
Aktivnosti društva so usmerjene predvsem k poustvarjanju in predstavljanju 
bogate kulturne dediščine skozi ljudsko glasbo in ples. Društvo deluje v Kopru 
od novembra leta 2007.

Оd ustanovitve društva deluje folklorno-plesna sekcija, ki združuje okrog 90 
članov, ki so razporejeni v štiri starosne skupine: otroško „Kolce”, mladinsko, 
akademsko in veteransko. Ob plesni, formirana je tudi pevska sekcija, v kateri 
delujeta moška in ženska pevska skupina, ki ohranjata tradicionalno ljudsko 
petje. Vodja vseh folklornih in pevskih skupin, ter autorica odrskih postavitev 
je etnomuzikologinja mag. Vesna Bajić Stojiljković. V okviru društva deluje tudi 
orkestrska sekcija. Vodja orkestra in autor glasbenih priredb je Saša Stojiljković, 
harmonikar. 

Društvo je v dosedanjem delovanju realiziralo številne projekte, ki so 
predvsem usmerjeni v izobraževalne vsebine (strokovni seminarji za ples in 
glasbo, delavnice za otroke), ter prikazovanje tradicionalnega ljudskega izročila 
različnih kultur (mednarodni festivali, literarni večeri, soorganizatorji regijskih 
srečanj, celovečerni koncerti). Tekom petletnega delovanja so se izpostavili 
pomembnejši dogodki, ki smo jih kontinuirano izvajali nekaj let: 

• Mesečina, a ja zovem prelo (2009, 2010),
• Z glasbo in s plesom do Balkana, mednarodni folklorni festival (2009, 

2010, 2011),
• Kreativno-izobraževalne delavnice za učenje srbskega jezika, 

književnosti in kulture namenjene otrokom in mladostnikom (od leta 
2009 do danes),

• Celovečerni koncerti ob praznovanju obletnic društva, ki so vsebinsko 
zaokrožene produkcije plesa, glasbe in igre. 

Izdali smo tudi dva DVD-ja z nazivi: Mesečina, a ja zovem prelo I. (2009)  
in Ajd` na rogalj, momče, celovečerni koncert ob drugi obletnici društva  
(2009-2010). 

V preteklih letih delovanja smo se predstavili številni publiki na mednarodnih 
folklornih festivalih in gostovanjih v Sloveniji in izven; bili smo v Bolgariji, 
Srbiji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Avstriji, Italiji in na Češkem. Za uspešno 
delovanje smo leta 2011 pridobili Status za delovanje v javnem interesu na 
področju kulture s strani Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Od leta 
2008 smo člani Zveze kulturnih društev Mestne občine Koper in mednarodne 
organizacije CIOFF oz. njihovega slovenskega zastopnika Zveze ljudskih 
tradicijskih skupin Slovenije. Predsednica društva in umetniška vodja, kot tudi 
ena izmed ustanoviteljev društva, je mag. Vesna Bajić Stojiljković. �

TAKO SMO ZAČELI ...
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Утисци из 2008. године
Utrinki iz leta 2008

Заједничка фотографија: први наступ дечије, омладинске и ветеранске 
фолклорне групе након двомесечног рада, дворана КС Бертоки. 

Skupinska fotografija: prvi nastop otroške, mladinske in veteranske folklorne 
skupine po dveh mesecih delovanja, dvorana KS Bertoki.

Прво путовање: Китен (Бугарска).
Prvo potovanje: Kiten (Bolgarija).
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Прва годишњица друштва – целовечерњи концерт,  
дворана КС Бертоки.

Prva obletnica društva – celovečerni koncert, dvorana KS Bertoki.
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Утисци из 2009. године
 Utrinki iz leta 2009

Карневал у Копру.
 Karneval v Kopru. 

Месечина, а ја зовем прело I., дворана КС Бертоки.
 Mesečina, a ja zovem prelo I., dvorana KS Bertoki.

Путовање на Петровдански сабор, Градишка (Република Српска).
 Potovanje na Petrovdanski sabor, Gradiška (Republika Srbska).
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Музиком и игром до Балкана, I. Међународни фолклорни фестивал,  
Таверна Копар.

 Z glasbo in s plesom do Balkana, I. Mednarodni folklorni festival,  
Taverna Koper.

Друга годишњица друштва – целовечерњи концерт „Ајд` на рогаљ, момче“, 
позориште у Копру.

 Druga obletnica društva – celovečerni koncert „Ajd` na rogalj, momče“,  
Gledališče Koper.

Креативно-едукативне радионице за учење српског језика, књижевности, 
културе и традиције.

 Kreativno-izobraževalne delavnice za učenje srbskega, jezika, književnosti,  
kulture in tradicije.
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Утисци из 2010. године
 Utrinki iz leta 2010

Први регионални сусрет фолклорних, певачких и инструменталних група 
мањинских етничких заједница Словеније, позориште у Копру.

 Prvo regijsko srečanje folklornih, pevskih in godčevskih skupin manjšinskih etničnih 
skupnosti Slovenije, Gledališče Koper.

 

Месечина, а ја зовем прело II., позориште у Копру.
 Mesečina, a ja zovem prelo II., Gledališče Koper.
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Учествовали смо на свим приредбама „Место плеше“ у Копру,  
од 2009. године до данас.

Sodelovali smo na vseh prireditvah „Mesto pleše“ v Kopru,  
od leta 2009 do danes. 

Музиком и игром до Балкана, II. Међународни фолклорни фестивал,  
Таверна Копар.

 Z glasbo in s plesom do Balkana, II. Mednarodni folklorni festival,  
Taverna Koper.
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Утисци из 2011. године
Utrinki iz leta 2011

Целовечерњи концерт „Огрејала сјајна месечина“, позориште у Копру. 
Celovečerni koncert „Ogrejala sjajna mesečina“, Gledališče Koper.
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Путовање у Куновице 
(Чешка) на дечији 
међународни фолклорни 
фестивал. 
Potovanje v Kunovice 
(Češka) na otroški  
mednardni folklorni festival.

Музиком и игром до Балкана, III. Међународни фолклорни фестивал, 
позориште у Копру.

 Z glasbo in s plesom do Balkana, III. Mednarodni folklorni festival,  
Gledališče Koper.

Путовање у Равно село код Новог Сада. 
 Potovanje v Ravno selo pri Novem Sadu.

Децембра године имали смо част да угостимо изузетног кореографа 
Маестра Милосава Татарића из Темишвара, са којим смо поставили 
нову кореографију српских игара из румунског Баната. Такође нам је било 
задовољство што смо у оквиру певачког семинара угостили етномузиколога 
Јовану Лукић из Београда.
Decembra smo imeli čast 
gostiti znamenitega ko-
reografa Maestra Milosava 
Tatarića iz Temišvara, s 
katerim smo ustvarili novo 
odrsko postavitev srbskih 
plesov iz romunskega dela 
Banata. Prav tako nam je 
bilo v veselje, da smo v ok-
viru pevskega seminarja 
gostili etnomuzikologinjo 
Jovano Lukić iz Beograda.

јун / junij 2011
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Путовање у Сњеготину (Републику Српску) на Ивањдански сабор.
Potovanje v Snjegotino (Republiko Srbsko) na Ivanjdanski sabor.

Маја 2012. године поставили смо нову кореографију са плесовима 
словеначке Истре, а захвала за то иде господину Мирку Рамовшу из 

Љубљане. Такође нам је било изузетно драго што смо имали прилике да 
запевамо истрске песме са госпођом Љобом Јенче.

Maja 2012 smo ustvarili novo odrsko postavitev ljudskih plesov slovenske Istre, 
zahvaljujoč gospodu Mirku Ramovšu iz Ljubljane. Prav tako nam je bilo v veliko 

veselje prepevati istrske pesmi z gospo Ljobo Jenče.
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Утисци из 2012. године
Utrinki iz leta 2012

Путовање у Лозницу (Србију) на XI. Mеђународни фолклорни фестивал 
„Европа игра“.

 Potovanje v Loznico (Srbijo) na XI. Mednarodni folklorni festival  
„Europa pleše“.
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САРАЂИВАЛИ СМО СА МНОГИМ ДРУШТВИМА
SODELOVALI SMO S ŠTEVILNIMI DRUŠTVI

SKPD Sveti Sava, Kranj
SKD Pontes-Mostovi, Trst
SKD Petar Kočić, Kranj
SPD Nikola Tesla, Postojna
FS Val, Piran
KUŠD Dijamant, Koper
KUD Dukat, Gradiška (RS - BiH)
MKD Ilinden, Jesenice
SKD Sloga, Nova Gorica
KUD Diša Đurđević, Vreoci (Srbija)
KD Mandrač, Koper
SD Zadužbina, Ljubljana
Klub Sloga, Kitzbűhel (Avstrija)
KD Međimurje, Velenje
SKD Maribor - FS Branko Radičević, 
 Maribor 
SKD Sava, Hrastnik 
CKUDM Veselin Masleša,  
 Banja Luka (RS - BiH)

GKUD Alat - Swisslion,  
 Trebinje (RS - BiH)
KUD Sevdah, Ljubljana
MKD Sv. Ciril in Metod, Kranj 
KD Kraški šopek, Sežana
KUD Šove Ravno selo
SKD Prosvjeta, OI Umag - Bujština
Ansambl Stari drugari, Novi Sad
Folklorna otroška skupina Predoslje 
FS Ponikve, Dobrepolje
Moški komorni sestav  
 Univerze na Primorskem 
MKD Ohridski biseri, Nova Gorica
KUD Mladost, Ljubljana
KD Petar Kočić, Ljubljana
KD Kalina, Ljubljana
KUD Abrašević, Valjevo
Ansambl Bisernica, Bijeljina  
 (RS - BiH)

Крајем 2012. године ће изаћи наш први часопис „Колце”- културни 
билтен за младе. У њему ћемо вас обавештавати о свим новостима 
друштва, упознаћете наше фолклораше, певаче и свираче и још много 
других занимљивости. Часопис ће излазити два пута годишње – крајем 
зимске и летње сезоне. Чланови друштва ће га добити путем поште. 
Уколико нисте наш члан али би желели да имате примерак билтена 
пишите нам на info@akudkolo.si а ми ћемо вам га послати бесплатно 
путем поште.

Ob koncu leta 2012 bo izšel naš prvi časopis „Kolce” – kulturni občasnik 
za mlade zanesenjake. V njem vas bomo obveščali o vseh novostih v 
društvu, spoznali boste naše folklornike, pevce in godce, in še veliko drugih 
zanimivosti. Časopis bo izhajal dvakrat letno – ob koncu zimske in poletne 
sezone. Člani društva ga bodo prejeli po pošti. Če niste naš član in bi ga želeli 
imeti, nam pišite na info@akudkolo.si in vam ga bomo poslali brezplačno 
po pošti.

Искрено се захваљујемо свим суфинансијерима који су нам омогућили 
успешну реализацију наших културних програма од 2007. до 2012. године.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sofinanserjem, ki so nam omogočili uspešno 
realizacijo naših kulturnih programov v letih 2007-2012. 

Mestna občina Koper
JSKD 

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Ministarstvo za kulturu Republike Srbije

Ministarstvo za dijasporu Republike Srbije
Zveza kulturnih društev Mestne občine Koper

Center za kulturo, šport in prireditve Izola
Občina Piran

Splošna plovba d.o.o.
Luka Koper d.d.

Adriatic Slovenica d.d.

Eurosea d.o.o.
Adriatic Slovenica

Zavarovalnica Tilia d.d.
Tintter d.o.o.

13 d.o.o.
Gradbene storitve TAMOS d.o.o.

Fining d.o.o.
Banka Koper d.d.
SEA GULL d.o.o.

EFG d.o.o.
NEDJO d.o.o.
SEAD d.o.o.

GODINA d.o.o.
MAŠPED d.o.o.

COPIA, Bajić Cvetko s.p.
TRUCKER KAVA BAR, Oliva Lončarević s.p.

PLOVILA – POPRAVILA, Milan Gavrilović s.p.
LIFT MONT, Mladinko Jeftenić s.p.

GOSTILNA IN PIZZERIJA KORTINA, Franci Kolar s.p.
FERLIGOJ DRAVO – NOTAR

THE WALL PUB, Luka Vardič s.p.
DORO, okrepčevalnica

PRI PEROTU, Predrag Dvorančić s.p. 
El. storitve Bajić Neđo, s.p

AZZURRO BAR, Zoran Vekić s.p.
Fazlija Fadil s.p.

Vivoda Dimitrij s.p.



KOЛО повезује, оживљује и обогаћује. КОЛО је део културног наслеђа  
свих нас. КОЛО је народна игра. У колу играју и певају мали и велики.  

Сви се држимо за руке. У КОЛУ смо сви једно. 
Ми, мали и велики, смо чланови Академског културно-уметничког  

друштва КОЛО из Копра. Играмо, певамо, свирамо, стварамо и путујемо 
већ пет година. Води нас жеља за знањем, зближавањем,  

дружењем и разумевањем. Уз КОЛО и РАСТЕМО. 

KOLO združuje, oživlja in bogati. KOLO je del kulturne dediščine vseh nas.  
KOLO je ljudski ples. V njem lahko zaplešejo in zapojejo majhni in veliki.  

Vsi se držimo za roke. V KOLU smo vsi eno.
Mi, majhni in veliki, smo člani Akademskega kulturno-umetniškega društva 
KOLO iz Kopra. Plešemo, pojemo, igramo, ustvarjamo in potujemo že peto 

leto. Vodi nas želja po znanju, zbliževanju, druženju in razumevanju.  
V KOLU tudi RASTEMO.

Заједничка фотографија са другог регионалног сусрета фолклорних, 
певачких и инструменталних група мањинских етничких заједница 

Словеније, Аудиториј Порторож, 2011.
Skupinska fotografija z drugega regijskega srečanja folklornih, pevskih in godčevskih 

skupin manjšinskih etničnih skupnosti Slovenije, Avditorij Portorož, 2011.


