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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA KOPER 

Mateja Palčič 
 

 

1.1.1 Uvod 

Statistično se Mestna občina Koper razteza na 311,2 km² površine in je enaka obsegu upravne enote, 
ima 23 krajevnih skupnostih in obsega 105 naselij. Od 53.037 prebivalcev jih 24.979 živi v mestu, 5.564 
v starem mestnem jedru, drugi pa v zaledju občine (podatki iz januarja 2012). Selitveni in naravni 
prirast v občini že nekaj let pozitiven.  

Območna izpostava Koper deluje na narodnostno mešanem področju, kjer avtohtono živijo pripadniki 
italijanske narodne skupnosti  in kjer je dvojezično območje. Obsega naselja Ankaran/Ancarano, 
Barizoni/Barisoni, Bertoki/Bertocchi, Bošamarin/Bossamarino, Cerej/Cerei, Hrvatini/Crevatini, Kampel 
/Campel, Kolomban/Colombano, Koper/Capodistria, Prade/Prade, Premančan/Premanzano, del 
naselja Spodnje Škofije (Valmarin), Šalara/Salara in Škocjan/San Canziano. Vse javne kulturne 
ustanove posebnega kulturnega namena so organizirane tako za večinsko kot za manjšinsko 
prebivalstvo. 

Vloga območne izpostave je organizacija prireditev in izobraževanja na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti ter nuditi organizacijsko, strokovno in operativno pomoč kulturnim društvom, skupinam ter 
posameznikom, ki delujejo na območju Mestne občine Koper v okviru  ljubiteljske kulture. Zaradi 
specifike okolja, v katerem deluje,  posveča dodaten program tako manjšinskim skupnostim kot tudi  
kulturnemu programu, ki je vezan na turistično ponudbo območja. 

 

 
 

1.1.2 Ocena stanja 

Tako v prvem kot v drugem 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. Izpostava pri izvedbi prireditev dobro sodeluje z društvi, lokalno skupnostjo in 
lokalno Zvezo kulturnih društev. 
Izpostava skuša homogeno izvajati program na vseh področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti tako pri 
izvajanju prireditev kot pri izobraževanjih, kljub temu pa je največ projektov izvedenih na glasbenem 
področju, saj je ta dejavnost najbolj razširjena. Čeprav se z likovnim izražanjem ukvarja veliko 
posameznikov, je likovna dejavnost, organizirana v društvu, najmanj razvita, zato izpostava organizira 
odmevne projekte na tem področju (ex-tempore, odprti atelje, potujoče razstave), ki vsako leto 
privabijo veliko udeležencev.  
Izpostava deluje na območju, na katerem se izvajajo številni kulturni projekti, zato je medijska 
pokritost glede napovedi prireditev dobra, zaradi številčnosti projektov pa je posledično medijska 
pojavnost nekoliko šibkejša. Kar nekaj je tudi spletnih portalov, ki objavljajo  o lokalnih prireditvah, 
kljub temu pa izpostava tudi sama poskrbi za mesečno obveščenost o svojih in društvenih projektih z 
izdajo mesečnega programa. 
V Mestni občini Koper je čutiti pomanjkljivost glede primernosti prostorov, predvsem za koncertno 
dejavnost. V samem mestnem jedru tudi ni kulturnega doma, kjer bi se lahko nemoteno izvajal 
program ljubiteljske kulture, zato se kar nekaj programa izvede v kulturnih domovih zaledja, kjer 
ljubiteljska kultura lažje najde svoje mesto, predvsem v zimskih mesecih. V toplejših mesecih je 
program, ki se izvaja v mestnem jedru in katerega specifika to dopušča, izvedenega na prostem 
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(Taverna, Titov trg, Ukmarjev trg …). V prihodnje si izpostava predvsem želi ureditve prostorske 
problematike z ureditvijo koncertne dvorane in kulturnega doma, kjer bi lahko poleg prireditev 
društva nemoteno izvajala tudi svoje redne dejavnosti. 
 

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.   
Izpostava je v prvem polletju izvedla 47 projektov (30 območna, 4 regijska, 1 državna raven) od tega je 
bilo realiziranih 6 izobraževanj ( 3 območna, 2 regijska, 1 državna raven).  
V prvem polletju je bilo 16 udeležb, od tega 5 območnih, 8 regijskih in 3 državne. Regijskega srečanja 
Urška se je udeležila Janja Račič, tri folklorne skupine Akademsko-umetniškega društva Kolo so se 
udeležile Regijskega srečanja manjšinskih etničnih skupnosti, na Regijsko srečanje otroških gledaliških 
skupin se je uvrstila skupina Društva Talia – gledališki kalejdoskop ter otroški in mladinski zbor 
Osnovne šole Koper sta se uvrstila na regijskem tekmovanju. Otroška folklorna skupina Val se je 
uvrstila tako na regijsko kot na državno srečanje. 
V drugem polletju je območna izpostava izvedla 57 projektov, od tega 23 območnih, 9 regijskih in 14 
državnih. Od 16 izobraževanj na področju instrumentalne glasbe, plesa, gledališča, literature, likovne 
dejavnosti, folklore ter seminarja za mažorete in mentorje mažoretnih skupin, je bilo 11 izvedb in 5 
udeležb.  Izobraževanja so potekala tako na državni, regijski kot na območni ravni. 
V letu 2013 je območna izpostava Koper skupno izvedla 104 prireditve in izobraževanja. 
 

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji. 
Dodatni program je vezan predvsem na živahno turistično ponudbo mesta, kjer se povezujemo z 
Uradom za turizem Mestne občine Koper (Istrski karneval, Sladka Istra, Fotografski natečaj »Doživetje 
v Kopru« …). Z Združenjem trgovcev, gostincev in drugih podjetnikov mesta Koper sodelujemo pri 
določenih dejavnostih, ki vključujejo predstavitev in promocijo lokalnega kulturnega delovanja (Dnevi 
knjige, Otroški bazar, praznične prireditve).    
 
 

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

 
Vse razpise za kulturno področje razpisuje Mestna občina Koper, kjer zaradi vpogleda v delovanje 
društev in skupin sodelujemo pri razdelitvi sredstev kot člani komisije.   
 

1.1.6 Izobraževanja 

Območna izpostava je v prvem polletju izvedla dve plesni delavnici (flamenko in indijski plesi), filmsko 
delavnico, zborovodsko šolo, zborovodsko delavnico in literarno delavnico. Filmsko delavnico in 
zborovodsko šolo je izpostava izvedla v sodelovanju s centralno službo.  
V drugem polletju je bil na državni ravni izveden Intercampus, Musica creativa, Razigrana tamburica, 
Poletne gledališke delavnice za mentorje in filmsko delavnico na Škofijah. Na regijski ravni je bila 
izvedena likovna delavnica »Likovne sladke urice«, na območni so bili izvedeni plesni, gledališki, 
glasbeni, likovni  in literarni  seminarji ter delavnice. Kot novost smo v drugem polletju izvedli seminar 
za mažorete in mentorje ter delavnico elektronske glasbene produkcije. 
Na vseh izvedenih delavnicah je bil odziv udeležencev pozitiven ter izkazano je bilo  zanimanje za 
nadgradnjo izvedenih seminarjev in delavnic. 
 

1.1.7 Financiranje 

Območno izpostavo Koper je financira lokalna skupnost iz proračuna Mestne občine Koper preko  
neposrednega poziva, kar izpostavi omogoča natančno finančno planiranje pri izvedbi območnega, 
regijskega in državnega programa. Izobraževalni program se delno financira tudi s pridobitvijo lastnih 
sredstev (kotizacije). 
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1.1.8 Novi projekti 

V prvem polletju je izpostava v sodelovanju z Uradom za turizem Mestne občine Koper razpisala 
fotografski natečaj Doživetje v Kopru, ki se konča oktobra 2013. Na natečaju bodo izbrane fotografije, 
ki bodo predstavljene v koledarju MOK 2014 in na razstavi. 
V drugem polletju smo na področju izobraževanj v decembru izvedli dve novosti, in sicer seminar za 
mažorete in mentorje, ker se je porodila potreba po izvedbi tovrstnega izobraževanja zaradi nastanka 
nove mažoretne skupine, ter delavnico elektronske glasbene produkcije v sodelovanju z KID Pina. 
 

 

1.1.9 Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

V Mestni občini Koper deluje okoli 130 društev in skupin, ki izvajajo programe iz področja kulturnih 
dejavnosti, kar omogoča uresničevanje potreb po kulturnem udejstvovanju, ustvarjanju in 
poustvarjanju okoli 7.000 prebivalcem (tako Mestne občine Koper kot širše okolice).  

Društva in skupine pokrivajo celotno področje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti. Najštevilnejše je 
zastopana vokalna dejavnost: otroški in mladinski zbori (20), odrasli zbori (11), pevske skupine (7) 
(najvidnejšimi so Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem, Mešani pevski zbor Obala, 
Mladinski pevski zbor Glasbene šole Koper, Otroški pevski zbor Centra za glasbeno vzgojo Koper). Na 
področju instrumentalne glasbe delujejo številni orkestri in godbe: Obalni komorni orkester, Pihalni 
orkester Koper, Godba na pihala Sv. Anton, Pihalni orkestre Marezige, Godbeno društvo Mužika Sv. 
Lazar Boršt, Big band Hrošči, Godalni orkester Glasbene šole Koper, Pihalni orkester glasbene šole 
Koper … Društvo prijateljev glasbe (cikel Amabile in cikel Vivace) in Mladinski kulturni center redno 
organizirata koncerte. Glasbeniki delujejo v številnih glasbenih skupinah, zasedbah in ansamblih ter 
delujejo tudi na širšem glasbenem področju. V soorganizaciji društev se odvijajo tudi nekateri festivali 
(Baladoor jazz festival, ki ga organizira Kulturno društvo Baladoor,  Srečanje big bandov MarezziJazz, ki 
ga organizira Mladinsko društvo Marezige …). Folklorna dejavnost je s skupinami Mandrač, Skala 
Kubed in AKUD Kolo, ena izmed uspešnejših ljubiteljskih dejavnosti. Folklorne skupine se redno 
udeležujejo območnih, regijskih in državnih srečanj ter dosegajo vidne uspehe. Skupine se redno 
predstavljajo tako doma kot v tujini. Na nekaterih osnovnih šolah gojijo folklorno dejavnost, izmed 
katerih najvidnejše rezultate dosegata Otroška folklorna skupina Valček in Val, ki delujeta na Osnovni 
šoli Koper. Vidne rezultate na srečanjih dosega mlada godčevska skupina Zingelci. Kar nekaj 
posameznikov in skupin se ukvarja tudi z gledališko dejavnostjo (Kulturno umetniško društvo 
Domovina Osp, Kulturno društvo Gledališka skupina Dekani, Kulturno društvo Šavrini in anka Šavrinke 
Gračišče, Društvo Talia – gledališki kalejdoskop, Kulturno društvo Alojza Kocjančiča Puče-Koštabona 
…). Občasna gledališka izobraževanja potekajo tudi  pod okriljem društva Zrakogled. Nekatere osnovne 
šole imajo svoje gledališke skupine (Osnovna šola Šmarje, Osnovna šola Prade …), najvidnejša je 
otroška gledališka skupina na Osnovni šoli istrskega odreda Gračišče. Plesna dejavnost je zelo 
priljubljena, zato so na območju, ki ga pokriva izpostava, številne plesne skupine, ki znotraj svoje 
dejavnosti redno organizirajo nastope in razna plesna izobraževanja, plesne festivale (Plesno društvo 
Soy Cubano, Kulturno društvo Luna Flamenca). Literarna dejavnost je z organizacijo literarnih večerov, 
publikacijami ter delovanjem društev dobro zastopana. Nekoliko slabše sta v obliki društev in skupin 
zastopani likovna in  filmska dejavnost, kljub temu pa na teh področjih deluje kar nekaj posameznikov.  

Poglavitna problematika delovanja društev ostajajo pomanjkanje primernih prostorov za redno 
dejavnost  in visoke najemnine prireditvenih prostorov.  

 

1.1.10  Sodelovanje s šolami in vrtci 

V dogovoru z izobraževalnimi ustanovami organiziramo izobraževalne programe tako za učence kot 
strokovni kader ter jih s tem spodbujamo k ustvarjanju. Lanska naj podružnična kulturna šola 
(Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče) se je tudi letos prijavila na razpis za delovanje na filmskem 
področju. Šole in vrtci se s svojimi skupinami redno udeležujejo srečanj, ki so namenjena najmlajšim 
(Naša pomlad, Srečanje otroških folklornih skupin in Srečanje otroških gledaliških skupin). V 
sodelovanju z lokalnimi šolami smo izpeljali filmske delavnice ter seminar za mažorete in mentorje. 
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1.1.11  Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V prvem polletju je praznovalo petdesetletnico Društvo prijateljev glasbe, v drugem polletju pa 
štiridesetletnico Lovski pevski zbor, tridesetletnico Obalni komorni orkester, petnajstletnico pa 
Društvo za razvoj plesne dejavnosti Elite. 
Ivan Tavčar, ki deluje na področju vokalne glasbe, je bil prejemnik srebrne plakete JSKD, Edita 
Frančeškin za prispevek na gledališkem področju pa je bila prejemnica zlate plakete JSKD. 
 

1.1.12  Izvedeni dogodki 

RAZSTAVA DRAGANE DADE ČURIN 2.1.2013 likovna dejavnost prireditev 1-drugo 

PRAVLJIČARSKI POPOLDNEVI 4.1.2013 literatura prireditev 1-drugo 

KONCERT SKUPINE VRUJA 5.1.2013 folklora prireditev 1-drugo 

KUD GLEDALIŠČE STEPS: ŠKRATJE DEDKA MRAZA 5.1.2013 gledališče in lutke prireditev 1-drugo 

PONOVITEV BOŽIČNO-NOVOLETNEGA KONCERTA OBALNEGA 
SIMFONIČNEGA ORKESTRA 

9.1.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

CIKEL VIVACE: SOLO, DUO, TRIO 15.1.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

POTUJOČA RAZSTAVA SLADKA ISTRA 25.1.2013 likovna dejavnost prireditev 2-območni 

CIKEL AMABILE: DENYS MASLIUK 1.2.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

5. ISTRSKA PUSTNA POVORKA 2013 9.2.2013 drugo prireditev 1-drugo 

ETNO VEČER 16.2.2013 folklora prireditev 1-drugo 

DOŽIVI HRASTOVLJE 23.2.2013 likovna dejavnost prireditev 1-drugo 

POTUJOČA RAZSTAVA SLADKA ISTRA 28.2.2013 likovna dejavnost prireditev 2-območni 

CIKEL AMABILE: LUCA FERRINI, MARKO ILIĆ 8.3.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

PRIMORSKA POJE - REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 9.3.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

POTUJOČA RAZSTAVA SLADKA ISTRA 14.3.2013 likovna dejavnost prireditev 2-območni 

URŠKA 2013 15.3.2013 literatura prireditev 3-regijski 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE - 70 LET PO SMRTI 15.3.2013 gledališče in lutke prireditev 2-območni 

LJUBEZEN PODIRA MEJNIKE ALI KU LWNCA PADE NA TJRMIN 16.3.2013 gledališče in lutke prireditev 1-drugo 

CIKEL VIVACE: DELA OPERNIH IN SIMFONIČNIH ODROV 25.3.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 28.3.2013 gledališče in lutke prireditev 2-območni 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 29.3.2013 gledališče in lutke prireditev 2-območni 

CIKEL AMABILE: MEPZ OBALA IN OBALNI KOMORNI 
ORKESTER 

5.4.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

PRIMORSKA POJE - REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 7.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE - RAZVALINA ŽIVLJENJA 11.4.2013 gledališče in lutke prireditev 2-območni 

POTUJOČA RAZSTAVA SLADKA ISTRA 12.4.2013 likovna dejavnost prireditev 2-območni 

SREČANJE OTROŠKIH IN ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 14.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

NAŠA POMLAD - REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

15.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

CIKEL VIVACE: PLES GLASBE IN BESED 17.4.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 
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REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 19.4.2013 gledališče in lutke prireditev 3-regijski 

ARNOLD WESKER: LJUBIMKA 19.4.2013 gledališče in lutke prireditev 1-drugo 

DNEVI KNJIGE 22.4.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

SREČANJE PLESNIH SKUPIN 23.4.2013 ples prireditev 2-območni 

NAŠA POMLAD 24.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH IN ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

10.5.2013 folklora prireditev 3-regijski 

SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN 18.5.2013 folklora prireditev 2-območni 

ODPRTI ATELJE 18.5.2013 likovna dejavnost prireditev 1-drugo 

SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV 19.5.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 3-regijski 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

23.5.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

KOCJANČIČEV VEČER 25.5.2013 drugo prireditev 1-drugo 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ DOŽIVETJA V KOPRU 25.5.2013 likovna dejavnost prireditev 1-drugo 

CIKEL VIVACE: FILMSKA GLASBA 29.5.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

PLEŠI, PLEŠI, IGRAJ, IGRAJ ... 2.6.2013 folklora prireditev 3-regijski 

MESTO POD MAVRICO 7.6.2013 ples prireditev 1-drugo 

EX-TEMPORE TOPOLOVEC 15.6.2013 likovna dejavnost prireditev 1-drugo 

ZVEZDICA ZASPANKA 16.6.2013 gledališče in lutke prireditev 1-drugo 

OH, TA NAŠ SVET! 19.6.2013 gledališče in lutke prireditev 1-drugo 

KDO SE SKRIVA POD TVOJO MASKO 21.6.2013 gledališče in lutke prireditev 1-drugo 

PEVSKI ZBORI KRESNI NOČI 22.6.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

MOONSUNDANCE FESTIVAL GALA SHOW 22.6.2013 ples prireditev 1-drugo 

9. LETNI KONCERT APZ UP 23.6.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

12. BALADOOR JAZZ FESTIVAL 27.6.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

PO DEŽJU 28.6.2013 gledališče in lutke prireditev 1-drugo 

MOONSUNSKA SVATBA 2 RESURRECTURIS 29.6.2013 ples prireditev 1-drugo 

8. SREČANJE BIG BANDOV SLOVENIJE - MAREZIJAZZ 2013 5.7.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 4-državni 

10. MEDNARODNI ZBOROVSKI FESTIVAL KOPER - 35 LET 
MEPZ OBALA 

6.7.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

PIHALNI ORKESTER KOPER GRE V HOLLYWOOD 8.7.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

FONTANA 53/54 11.7.2013 literatura prireditev 1-drugo 

LIBRISOVI POLETNI NAREČNI VEČER 12.7.2013 literatura prireditev 1-drugo 

GLASBENI UTRINKI 14.7.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

FOLKEST 2013 -VRUJA 16.7.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

FOLKEST 2013 - AREA 19.7.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

ELIJEVI DNEVI 19.7.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 
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FOLKEST 2013 - INTI-ILLIMANI 20.7.2013 drugo prireditev 1-drugo 

GLASBENI UTRINKI 21.7.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

GLASBENI UTRINKI 28.7.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

PLESNI VEČER - INDIJSKA ODISEJA 31.7.2013 ples prireditev 1-drugo 

GLASBENI UTRINKI 4.8.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

LIBRISOV POLETNI NAREČNI VEČER 16.8.2013 literatura prireditev 1-drugo 

ZAKLJUČNI KONCERT GLASBENEGA TABORA 25.8.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 4-državni 

GLASBENI UTRINKI 1.9.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 3-regijski 

LIKOVNA RAZSTAVA  3.9.2013 likovna dejavnost prireditev 3-regijski 

LIBRISOV POLETNI NAREČNI VEČER 13.9.2013 literatura prireditev 1-drugo 

OD DOWN UNDER DO ISTRE 19.9.2013 folklora prireditev 1-drugo 

EX-TEMPORE SLADKA ISTRA  21.9.2013 likovna dejavnost prireditev 3-regijski 

KONCERT OBALNEGA KOMORNEGA ORKESTRA 25.9.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

V ZAVETJU BESEDE - SREČANJE SENIORSKIH PISCEV 
PRIMORSKE 

30.9.2013 literatura prireditev 3-regijski 

VEČER OKTETOV 5.10.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

ABONMA SMEH NI GREH  8.10.2013 gledališče in lutke prireditev 1-drugo 

SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 11.10.2013 folklora prireditev 2-območni 

49. SREČANJE NAJMLAJŠIH FILMSKIH IN VIDEO 
USTVARJALCEV SLOVENIJE 

17.10.2013 film in video prireditev 4-državni 

DENISE DANTAS QUARTET 18.10.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

LE PLESAT ME PELJI  19.10.2013 folklora prireditev 4-državni 

KONCERT V SPOMIN VLADIMIRJU KOBLERJU 19.10.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

V ZAVETJU BESEDE 8.11.2013 literatura prireditev 4-državni 

RAZSTAVA 5. EX-TEMPORA SLADKA ISTRA 12.11.2013 likovna dejavnost prireditev 3-regijski 

GLEDALIŠKI VEČERI - ŽIVLJENJE LEPO JE, DOKLER ... 24.11.2013 gledališče in lutke prireditev 1-drugo 

TEKMOVANJE PEVSKIH ZBOROV 1.12.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

13. SREČANJE PRIMORSKIH LIKOVNIH USTVARJALCEV 3.12.2013 likovna dejavnost prireditev 3-regijski 

POTUJOČA RAZSTAVA 5. EX-TEMPORA SLADKA ISTRA 3.12.2013 likovna dejavnost prireditev 3-regijski 

LJUBIMKA 6.12.2013 gledališče in lutke prireditev 1-drugo 

POKLON MARTINCU 11.12.2013 literatura prireditev 1-drugo 

KONCERT 20.12.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

KONCERT NA SLEDI 21.12.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA MAREZIGE 26.12.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

SEMINAR LJUDSKI PLESI KOROŠKE , 1. DEL 25.1.2013 folklora izobraževanje 4-državni 

ZBOROVODSKA DELAVNICA 26.1.2013 vokalna glasba izobraževanje 3-regijski 
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REGIJSKA ZBOROVODSKA ŠOLA LAHKIH NOT NAOKROG - 2. 
STOPNJA 

6.2.2013 vokalna glasba izobraževanje 3-regijski 

FILMSKA DELAVNICA 7.2.2013 film in video izobraževanje 4-državni 

LITERARNA DELAVNICA 1.3.2013 literatura izobraževanje 2-območni 

PLESNI SEMINAR 2.3.2013 ples izobraževanje 2-območni 

DRAMA, ČAROBNI SVET DOMIŠLJIJE ... 6.4.2013 gledališče in lutke izobraževanje 4-državni 

REGIJSKI LIKOVNI SEMINAR 9.5.2013 likovna dejavnost izobraževanje 3-regijski 

FLAMENCO 20.5.2013 ples izobraževanje 2-območni 

POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE ZA MENTORJE 1.7.2013 gledališče in lutke izobraževanje 4-državni 

SEMINAR ZA BIG BANDE 5.7.2013 
instrumentalna 
glasba 

izobraževanje 2-območni 

INTERCAMPUS IN MUSICA CREATIVA  17.8.2013 
instrumentalna 
glasba 

izobraževanje 4-državni 

RAZIGRANA TAMBURA 2013 21.8.2013 
instrumentalna 
glasba 

izobraževanje 4-državni 

MEDNARODNE POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE 26.8.2013 gledališče in lutke izobraževanje 4-državni 

TEČAJ FLAMENKA 3.9.2013 ples izobraževanje 1-drugo 

LIKOVNE SLADKE URICE 21.9.2013 likovna dejavnost izobraževanje 3-regijski 

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

PREVAJALNICA 2013 4.10.2013 literatura izobraževanje 4-državni 

SEMINAR DELO V ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPINAH 18.10.2013 folklora izobraževanje 4-državni 

SEMINAR PETJE LJUDSKIH PESMI 24.11.2013 folklora izobraževanje 4-državni 

FILMSKI SEMINAR 26.11.2013 film in video izobraževanje 4-državni 

PLESNA DELAVNICA 3.12.2013 ples izobraževanje 2-območni 

MALA ŠOLA GLEDALIŠČA IN PRIPOVEDNIŠTVA 6.12.2013 gledališče in lutke izobraževanje 2-območni 

ZAČETNI TEČAJ ZA MAŽORETE IN MENTORJE  7.12.2013 drugo izobraževanje 1-drugo 

DELAVNICA ELEKTRONSKE GLASBENE PRODUKCIJE 13.12.2013 
instrumentalna 
glasba 

izobraževanje 2-območni 

 
 


