
 

 

Območne izpostave JSKD 

KOPER 

 
 
 
 

  

 

 
JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega  potenciala 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost, 
razvoj ustvarjalnih kapacitet in strokovnih standardov ter širjenje 

dostopnosti kulturnih programov. 
 

 

 



 

 

Območna izpostava Koper 

Mateja Palčič 

Uvod 

Statistično se Mestna občina Koper razteza na 311,2 km² površine in je enaka obsegu upravne enote, ima 23 
krajevnih skupnosti 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 je že 
nekaj let pozitiven. V letu 2014 je območna izpostava delovala na območju Mestne občine Koper, od 1. 1 .2015 
dalje pa tudi novoustanovljeno občino Ankaran. 

Območna izpostava Koper deluje na narodnostno mešanem področju, kjer avtohtono živijo pripadniki 
italijanske narodne skupnosti in kjer je dvojezično območje. 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. Izpostava redno sodeluje tudi z ostalimi ustanovami, zavodi in zvezami, ki poleg območne 
izpostave skrbijo za kulturno dogajanje v Mestni občini Koper. 

Ocena stanja 

Tako v prvem kot v drugem polletju 2014 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. 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 (Taverna, Titov trg, Ukmarjev trg …). V septembru se je otvorila nova protokolarno-prireditvena dvorana 
Sv. Frančiška Asiškega, ki bo vokalnim in pa komornim zasedbam nudila nov prostor za izpeljavo svojega 
prireditvenega programa. V prihodnje si izpostava predvsem želi ureditve prostorske problematike z ureditvijo 
kulturnega doma, kjer bi lahko poleg prireditev društva nemoteno izvajala tudi svoje redne dejavnosti. 

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. Na območnem nivoju je izpostava 
izpeljala 64 projektov, na regijskem nivoju 29, na državnem 20 ter 23 projektov pod klasifikacijo drugo. V letu 
2014 je območna izpostava Koper skupno izpeljala 137 projektov, 114 prireditev in 23 izobraževanj. Od tega je 
bilo 27 udeležb in 110 izvedb. Izpostava je organizirala pregledna srečanja na območni ravni: območno srečanje 
otroških in mladinskih pevskih zborov, območno srečanje otroških in odraslih gledaliških skupin, območno 



srečanje otroških in odraslih folklornih skupin, območno srečanje plesnih skupin ter območno srečanje ljudskih 
pevcev in godcev ljudskih viž. Na regijski ravni srečanje lutkovnih skupin in srečanje mladinskih rock skupin Rock 
Vizije. Na državnem nivoju je v letu 2014 izpostava izpeljala 36. Državno srečanje pesnikov in pisateljev drugih 
narodnih skupnosti ter 9. Srečanje big bandov Slovenije. 
 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava zaradi specifike okolja v katerem deluje na letni ravni izpelje številne prireditve, ki so vezane na dodaten 
program. 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«, itd.). 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). 

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. 

Izobraževanja 

Območna izpostava v okviru svojega delovanja daje izjemen poudarek na izobraževanju. V letu 2014 smo tako 
izpeljali literarni seminar, regijski likovni seminar, plesni seminar, gledališki seminar, državni seminar animacije, 
seminar za mažorete, seminar renesančnega plesa, glasbeni seminar vokalne tehnike, likovni seminar za 
najmlajše, itd. V Kopru redno gostimo tudi tabore in tedenska izobraževanja (Musica creativa, Intercampus, 
Seminar korakanja in dirigiranja, Mednarodne poletne gledališke delavnice, Zgrabi zvok…). Na vseh izvedenih 
delavnicah je bil odziv udeležencev pozitiven ter izkazano je bilo zanimanje za nadgradnjo izvedenih seminarjev 
in delavnic. 

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 in vstopnine). 

Novi projekti 

V letu 2014 smo v Kopru odprli Kulturno informacijsko točko Kult3000 Koper-Capodistria. Novo ustanovljena 
kulturno informacijska točka, ki deluje pod okriljem območne izpostave skrbi za informiranje, tako domačega 
prebivalstva kot tudi obiskovalcev mesta, o kulturnem dogajanju na območju Mestne občine Koper, Občine Izola 
in Občine Piran. Kot prireditveno, izobraževalni ter informacijski center je Kult3000 Koper-Capodistria namenjen 
povečanju pretoka informacij, povezovanju različnih kulturno umetniških praks in dejavnosti ter aktivnemu 
vključevanju obalnih inštitucij, društev, zavodov in posameznikov. Kulturno informacijski točka Kult3000 Koper 
deluje znotraj širše mreže kulturno informacijskih točk Kult3000 Ljubljana in Monošter, v prihodnje pa se obeta 
odprtje kulturno informacijskih točk v Zagrebu, Reki, Trstu, Gorici, Celovcu, Dunaju in Pragi. Preko spletnega 
portala in različnih medijev bo znotraj mreže kulturno informacijskih točk potekalo obveščanje o kulturnih 
dogodkih, povezovanje programov, izmenjave ter usklajevanje programa med partnerji. Območna izpostava 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Koper je v okviru Kulta3000 v poletnih mesecih organizirala niz 
dogodkov pod skupnim imenom Sobotni poletni večeri. V jesenskem času so se v prostorih Kulta 3000 Koper 
odvile ustvarjalne delavnice za otroke in predstavitev filmskega natečaja Italo Calvino, ki je potekal v sodelovanju 
z Videmskim društvom Espressione Est. Na pobudo obalnih pihalnih orkestrov je bilo v letu 2014 prvič 
organizirano tudi Srečanje istrskih pihalnih orkestrov. Šest obalnih pihalnih orkestrov se bo v okviru srečanja tako 
enkrat letno predstavilo skupaj, razpisan bo tudi natečaj za mlade nadobudne skladatelje ter s pomočjo 
strokovnega spremljanja srečanja se bo delovanje obalnih orkestrov dvignilo še na višjo raven.  
V oktobru smo v Kopru prvič izpeljali tudi Regijsko srečanje mladinskih rock skupin ROCK VIZIJE za južno in severno 
Primorsko. V decembru smo izpeljali prvi del izobraževanja na temo renesančnih plesov, saj se je porodila želja 
po ustanovitvi plesne skupine, ki bo skrbela za obuditev renesančnega plesnega izročila širšega okolja. 



 

 

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, odrasli zbori – mešani, moški in ženski zbori, pevske skupine. 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,…. Na novo se je v letu 2014 
ustanovil Big band EN. Društvo prijateljev glasbe že tradicionalno organizira cikel Amabile in cikel Vivace. 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, Mednarodno srečanje 
pihalnih orkestrov v organizaciji Pihalnega orkestra Marezige …).  

Glasbeniki delujejo v številnih glasbenih skupinah, zasedbah in ansamblih ter delujejo tudi na širšem glasbenem 
področju. Folklorna dejavnost je s skupinami Mandrač in Skala Kubed, ena izmed uspešnejših ljubiteljskih 
dejavnosti. Na novo so obudili tudi folklorno sekcijo v Kulturnem društvu Hrvatini. Folklorne skupine se redno 
udeležujejo območnih, regijskih in državnih srečanj ter dosegajo vidne uspehe. Skupine se redno predstavljajo 
tako doma kot v tujini. Zelo uspešna je tudi otroška folklorna skupina, ki deluje pod okriljem Osnovne šole Koper. 
V Mestni občini Koper delujejo tudi številna društva manjšinskih etničnih skupnosti (AKUD Kolo, Kulturno društvo 
Albancev Slovenske Istre Ilirija, Kulturno društvo Behar), ki so v zadnjih letih postala vidnejša društva kulturnega 
poustvarjanja. Kulturno društvo Albancev Slovenske Istre Ilirija je konec leta od Mestne občine Koper dobilo tudi 
nove prostore za svoje delovanje. Vidne rezultate na srečanjih dosegata mlada godčevska skupina Zingelci in 
godčevska sekcija Folklorne skupine Mandrač. 

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. Kulturno društvo PINA organizira srečanje mladinskih gledaliških skupin. 

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, Plesno društvo Moonsun).  

Literarna dejavnost je z organizacijo literarnih večerov, publikacijami ter delovanjem društev dobro zastopana. ( 
Literarno društvo Fontana, Kulturni Kulb,…)  

Nekoliko slabše sta v obliki društev in skupin zastopani likovna in filmska dejavnost, kljub temu pa na teh 
področjih deluje kar nekaj posameznikov, ki se redno udeležujejo izobraževanj in srečanj. Na osnovni šoli Šmarje, 
Osnovni šoli Antona Ukmarja in na Osnovni šoli Hrvatini že vrsto let gojijo filmsko dejavnost.  

Že vrsto let poglavitna problematika delovanja društev ostaja pomanjkanje primernih prostorov za redno 
delovanje, pomanjkanje primernih prostorov za predstavitev svoje dejavnosti ter visoke najemnine prireditvenih 
prostorov, predvsem v starem mestnem jedru. 



 

 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

Šole in vrtci se s svojimi skupinami redno udeležujejo srečanj, ki so namenjena najmlajšim (Naša pomlad, Srečanje 
otroških folklornih skupin, Srečanje najmlajših filmskih ustvarjalcev in Srečanje otroških gledaliških skupin). 
Izpostava redno organizira izobraževanja, ki so namenjena mentorjem otroških skupin. V dogovoru s šolami 
poskušamo otroški prireditveni program izpeljati tudi v okviru šolskih prostorov, ter na ta način kulturno 
udejstvovanje približati kar se da najširšemu krogu mlajše populacije. V sodelovanju z lokalnimi šolami smo tudi 
izpeljali filmske delavnice ter seminar za mažorete in mentorje. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V letu 2014 je praznovalo 5 obletnico delovanja Kulturno plesno društvo Moonsun, Kulturno društvo Oktet Aljaž, 
Kulturno društvo Luna flamenca in pevska skupina Golidarice. Deseto obletnico delovanja sta praznovala 
Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem in ženski pevski zbor društva Pristan. Petnajstletno delovanje so 
praznovali Godbeno društvo Mužika Sv. Lazar Boršt, Folklorna skupina Kubed in plesno društvo Elite. 
Dvajsetletnico sta praznovala pevski zbor Brnistra in pevska skupina Kantadore. Petindvajsetletno delovanje je v 
letu 2014 obeležila folklorna skupina Mandrač in gledališka skupina Kulturnega društva Domovina Osp. 
Petdesetletno delovanje je praznovala Zveza kulturnih društev Mestne občine Koper.  
 

Izvedeni dogodki 

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

OSNOVE DELA Z BESEDILOM IN LUTKARSTVO 10.12.2014   gledališče in lutke izobraževanje 

PARAFRAZE - 13. REGIJSKA RAZSTAVA PRIMORSKIH 
LIKOVNIH USTVARJALCEV 

1.1.2014 5.1.2014 likovna dejavnost prireditev 

RAZSTAVA SLADKA ISTRA 2.1.2014 9.1.2014 likovna dejavnost prireditev 

LIKOVNI TEČAJI 2.1.2014 31.1.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

SLADKA ISTRA - RAZSTAVA 5. EX TEMPORA 10.1.2014 31.1.2014 likovna dejavnost prireditev 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT KLAP 11.1.2014   vokalna glasba prireditev 

ZAČETNA LUTKOVNA ŠOLA 12.1.2014 26.1.2014 gledališče in lutke izobraževanje 

CIKEL AMABILE: RUBEN DALIBALTAYAN 17.1.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

GLEDALIŠKO-PEVSKI VEČER 18.1.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA 1.2.2014   gledališče in lutke prireditev 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA DOŽIVETJA KOPRA 3.2.2014   likovna dejavnost prireditev 

TEMATSKO STROKOVNO SREČANJE 4.2.2014   drugo izobraževanje 

DRUŽIJO NAS BESEDA, PESEM IN PRIJATELJSTVO 7.2.2014   literatura prireditev 

TALIJIN GLEDALIŠKI VEČER  8.2.2014   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKI VEČER - RAZVALINA ŽIVLJENJA 9.2.2014   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKI SEMINAR ORNAMENT I.  22.2.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

6. ISTRSKA PUSTNA POVORKA 1.3.2014   drugo prireditev 

LITERARNA DELAVNICA 1.3.2014   literatura izobraževanje 

KONCERT GODBE NA PIHALA SVETI ANTON 9.3.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

SLADKA ISTRA - RAZSTAVA 5. EX TEMPORA 13.3.2014 5.4.2014 likovna dejavnost prireditev 

FOLKLORNI VEČER OB 15-LETNICI FS KUBED 15.3.2014   folklora prireditev 

PA TA VIŽA NI PREČ 15.3.2014   folklora prireditev 

HAJDE DUŠO DA AŠIKUJEMO 15.3.2014   folklora prireditev 

REGIJSKI LIKOVNI SEMINAR ORNAMENT 15.3.2014   likovna dejavnost izobraževanje 



PRIMORSKA POJE 16.3.2014   vokalna glasba prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2014 21.3.2014   literatura prireditev 

PRIMORSKA POJE 21.3.2014   vokalna glasba prireditev 

SEMINAR ZA PREDVODNIKE 21.3.2014 23.3.2014 instrumentalna 
glasba 

izobraževanje 

GOSTOVANJE OBALNEGA KOMORNEGA ORKESTRA 
PO KOPRSKEM PODEŽELJU 

22.3.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

S PESMIJO V POMLAD 23.3.2014   vokalna glasba prireditev 

FIGURATIVNI TABOR MLADIH GODBENIC IN 
GODBENIKOV 

29.3.2014 30.3.2014 instrumentalna 
glasba 

prireditev 

24. REVIJA ZAGORJE OB SAVI 1.4.2014 2.4.2014 vokalna glasba prireditev 

LITERARNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠE OTROŠKO ALI 
MLADINSKO DRAMSKO BESEDILO 

2.4.2014 30.7.2014 literatura prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

3.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH IN ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

4.4.2014   folklora prireditev 

GOSTOVANJE OBALNEGA KOMORNEGA ORKESTRA 
PO KOPRSKEM PODEŽELJU 

5.4.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

SREČANJE PLESNIH SKUPIN 10.4.2014   ples prireditev 

NAŠA PESEM MARIBOR 11.4.2014 12.4.2014 vokalna glasba prireditev 

GOSTOVANJE OBALNEGA KOMORNEGA ORKESTRA 
PO KOPRSKEM PODEŽELJU 

13.4.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 14.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE 14.4.2014 18.4.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

OBMOČNA REVIJA OPZ IN MPZ NAŠA POMLAD  14.4.2014   vokalna glasba prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA 14.4.2014 18.4.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

OBMOČNA REVIJA OPZ IN MPZ NAŠA POMLAD  15.4.2014   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA OPZ IN MPZ NAŠA POMLAD  16.4.2014   vokalna glasba prireditev 

GOSTOVANJE OBALNEGA KOMORNEGA ORKESTRA 
PO KOPRSKEM PODEŽELJU 

21.4.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

PRAZNIK ŠPARINGE 26.4.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

SEMINAR ZA MAŽORETE 15.5.2014   ples izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKORNIH SKUPIN 
PRIMORSKE 

16.5.2014   folklora prireditev 

KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA KOPER 16.5.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

SLADKA ISTRA - RAZSTAVA 5. EX TEMPORA 16.5.2014 28.5.2014 likovna dejavnost prireditev 

JUBILEJNI LETNI KONCERT AKADEMSKEGA 
PEVSKEGA ZBORA UNIVERZE NA PRIMORSKEM  

18.5.2014   vokalna glasba prireditev 

ZAKLJUČNA REVIJA NAJBOLJŠIH OPZ IN MPZ 
PRIMORSKE - NAŠA POMLAD 

22.5.2014   vokalna glasba prireditev 

ZAKLJUČNA REVIJA NAJBOLJŠIH OPZ IN MPZ 
PRIMORSKE - NAŠA POMLAD 

23.5.2014   vokalna glasba prireditev 

ZAKLJUČNA REVIJA NAJBOLJŠIH OPZ IN MPZ 
PRIMORSKE - NAŠA POMLAD 

27.5.2014   vokalna glasba prireditev 

KONCERT OB 10. OBLETNICI DELOVANJA ŽEPZ 
PRISTAN 

27.5.2014   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

30.5.2014   gledališče in lutke prireditev 

OTVORITEV KULTURNO INFORMACIJSKE TOČKE 
KULT3000 KOPER 

31.5.2014   drugo prireditev 

RINGARAJA 2014 31.5.2014   folklora prireditev 



15. MEDNARODNO SREČANJE PIHALNIH 
ORKESTROV 

31.5.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

SOSED TVOJEGA BREGA 2014 - 36. DRŽAVNO 
SREČANJE PESNIKOV IN PISATELJEV DRUGIH 
NARODOV IN NARODNOSTI 

31.5.2014   literatura prireditev 

PLESNA PREDSTAVA 31.5.2014   ples prireditev 

ČASOVNI STROJ 7.6.2014   ples prireditev 

KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA OBALCA 7.6.2014   vokalna glasba prireditev 

POLETNI SOBOTNI VEČERI - VRUJA TRIO 14.6.2014   folklora prireditev 

CELOVEČERNI KONCERT MEPZ BRNISTRA 15.6.2014   vokalna glasba prireditev 

POLETNI KONCERT 18.6.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

LITERARNI VEČER FONTANE 20.6.2014   literatura prireditev 

GLEDALIŠKI VEČER  22.6.2014 24.6.2014 gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV 22.6.2014 22.6.2014 instrumentalna 
glasba 

prireditev 

13. BALADOOR JAZZ FESTIVAL 26.6.2014 28.6.2014 instrumentalna 
glasba 

prireditev 

POLETNI SOBOTNI VEČERI - FEMINELIJE 28.6.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

POLETNE GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE DELAVNICE ZA 
MENTORJE 

30.6.2014 5.7.2014 gledališče in lutke izobraževanje 

GLASBENI VEČER OBALNEGA KOMORNEGA 
ORKESTRA IN ORKESTRA MALMO SINFONIETTA 

2.7.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

SREČANJE BIG BANDOV SLOVENIJE - MAREZIJAZZ 4.7.2014 5.7.2014 instrumentalna 
glasba 

prireditev 

SEMINAR ZA BIG BANDE - ZGRABI ZVOK 4.7.2014 5.7.2014 instrumentalna 
glasba 

izobraževanje 

LIBRISOVI POLETNI NAREČNI VEČERI 11.7.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

POLETNI SOBOTNI VEČERI - FRANCOSKI VEČER 12.7.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

FOLKEST 2014 16.7.2014 19.7.2014 drugo prireditev 

POLETNI SOBOTNI VEČERI - LITERARNI VEČER 19.7.2014   literatura prireditev 

SEVILJSKI BRIVEC 22.7.2014   vokalna glasba prireditev 

POLETNI SOBOTNI VEČERI - ETNO VEČER 26.7.2014   folklora prireditev 

LIBRISOVI POLETNI NAREČNI VEČERI - ROBE ZA NE 
VERVAT 

8.8.2014   literatura prireditev 

POLETNI SOBOTNI VEČERI - ETNO VEČER 9.8.2014   folklora prireditev 

MUSICA CREATIVA 16.8.2014 24.8.2014 instrumentalna 
glasba 

prireditev 

POLETNI SOBOTNI VEČERI - GLASBENI VEČER 16.8.2014   vokalna glasba prireditev 

KONCERT MUSICA CREATIVA 23.8.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

LIBRISOVI POLETNI VEČERI - NEJ BUO DŠ, MREZ, 
NEJ PEČE, U NAŠUO ŠIŠO US'K PRTEČE! 

12.9.2014   literatura prireditev 

14. SREČANJE PRIMORSKIH LIKOVNIH 
USTVARJALCEV - ORNAMENT 

16.9.2014 28.9.2014 likovna dejavnost prireditev 

LIKOVNE USTVARJALNICE 19.9.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE SENIORSKIH PISCEV 
PRIMORSKE 

22.9.2014   literatura prireditev 

14. SREČANJE PRIMORSKIH LIKOVNIH 
USTVARJALCEV - ORNAMENT 

3.10.2014 18.10.2014 likovna dejavnost prireditev 

6. EX TEMPORE SLADKA ISTRA 4.10.2014   likovna dejavnost prireditev 

ODPRTI ATELJE 4.10.2014   likovna dejavnost prireditev 

ROCK VIZIJE 10.10.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 



LIKOVNA USTVARJALNICA 10.10.2014 10.10.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

KANTÁLI SMO VESELO 11.10.2014   folklora prireditev 

PROSLAVA 11.10.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

KANTÁLI SMO VESELO 12.10.2014   folklora prireditev 

50. SREČANJE NAJMLAJŠIH FILMSKIH IN VIDEO 
USTVARJALCEV SLOVENIJE 

16.10.2014 17.10.2014 filmska prireditev 

FILMSKA DELAVNICA 16.10.2014   filmska izobraževanje 

FESTIVAL MLADE LITERATURE - URŠKA 2014 17.10.2014 18.10.2014 literatura prireditev 

LIKOVNA USTVARJALNICA 17.10.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

SEMINAR DELO V ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPINAH 

18.10.2014   folklora izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ PRIMORSKE 

19.10.2014   folklora prireditev 

GLASBENA DELAVINCA 19.10.2014   vokalna glasba izobraževanje 

14. SREČANJE PRIMORSKIH LIKOVNIH 
USTVARJALCEV - ORNAMENT 

23.10.2014 4.11.2014 likovna dejavnost prireditev 

KONCERT MEPZ OBALCA IN MOPZ VRES PREVALJE 25.10.2014   vokalna glasba prireditev 

LIKOVNI SEMINAR 26.10.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

RAZSTAVA NAGRAJENK 5. EX-TEMPORA SLADKA 
ISTRA 

7.11.2014 2.12.2014 likovna dejavnost prireditev 

DAGLI APPENDINI ALLE ANTE 8.11.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

14. SREČANJE PRIMORSKIH LIKOVNIH 
USTVARJALCEV - ORNAMENT 

11.11.2014 25.11.2014 likovna dejavnost prireditev 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV 21.11.2014   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKI KONCERT SOZVOČENJA 2014 21.11.2014 21.11.2014 vokalna glasba prireditev 

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO! 22.11.2014   folklora prireditev 

KOCJANČIČEV VEČER 23.11.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

ITALO CALVINO 29.11.2014   filmska prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA PRINCESA MANDARINKA 29.11.2014   gledališče in lutke prireditev 

KUNIČA NA PU 29.11.2014   gledališče in lutke prireditev 

KONCERT OKTETA ALJAŽ 29.11.2014   vokalna glasba prireditev 

14. SREČANJE PRIMORSKIH LIKOVNIH 
USTVARJALCEV - ORNAMENT 

3.12.2014   likovna dejavnost prireditev 

MIKLAVŽEVA PRIREDITEV 6.12.2014   gledališče in lutke prireditev 

MIKLAVŽEVANJE 6.12.2014 7.12.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

50.LETNICA ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV 6.12.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

SEMINAR ZA GODCE IN MENTORJE FOLKLORNIH 
SKUPIN, RENESANČNI PLESI 

6.12.2014   folklora izobraževanje 

PLESNI SEMINARJI 6.12.2014   ples izobraževanje 

FESTIVAL HRVAŠKE FOLKLORE IN GLASBE 7.12.2014   folklora prireditev 

VESELI DECEMBER Z MAŽORETKAMI 7.12.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

KONCERT KOROŠKIH PESMI 12.12.2014   vokalna glasba prireditev 

GLEDALIŠKI SEMINAR 12.12.2014 13.12.2014 gledališče in lutke izobraževanje 

PRINCESKA MANDARINKA 14.12.2014 20.12.2014 gledališče in lutke prireditev 

S PESMIJO NA PODEŽELJE 17.12.2014   vokalna glasba prireditev 

FILMSKA DELAVNICA 18.12.2014 19.12.2014 filmska izobraževanje 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA PRINCESA MANDARINKA 20.12.2014   gledališče in lutke prireditev 



NOVOLETNI KONCERT GODBE NA PIHALA SV. 
ANTON 

20.12.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

PROMOCIJSKI KONCERT 20.12.2014   vokalna glasba prireditev 

BOŽIČNI KONCERT 23.12.2014   vokalna glasba prireditev 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT PO MAREZIGE 26.12.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT PO KOPER 26.12.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

 
  



 


