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Uvod 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je ustanova, ki uresničuje nacionalni interes na področju ljubiteljskega kulturno 
umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja. Predstavlja odlično organizirano kulturno, izobraževalno, svetovalno in 
posredniško institucijo za različne ljubiteljske kulturno - umetniške prakse. Sistem JSKD-ja je vsestransko odprt in omogoča 
predstavitve vsem starostnim in narodnostnim skupinam. Z ustanovitvijo sklada (1996) je bila postavljena pomembna 
kulturna mreža 59 območnih izpostav, ki pokriva celotno ozemlje Slovenije, sega pa tudi v mednarodni prostor in tako 
omogoča dostop do pomembnejših kulturno umetniških dosežkov tudi zunaj večjih urbanih središč. Celovita, profesionalna 
mreža za vsestranski razvoj ustvarjalnih potencialov v kulturi skozi programe omogoča osebno rast in kulturno povezovanje, 
spodbuja programe kulturne vzgoje in vseživljenjskega učenja ter krepi kompetence, znanja in sposobnosti. JSKD organizira 
kulturne prireditve ter izobraževalne oblike, izdaja revije in druge publikacije, strokovno in organizacijsko pomaga kulturnim 
društvom in njihovim zvezam v Sloveniji in sosednjih državah. 
 
Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica deluje na območju šestih (6) občin:  

• Občine Brda (11 - Vokalna skupina Vinika, Pihalni orkester Brda, Nonet Brda, IDAS - igralsko društvo amaterska 
skupina Neblo, Kvintet Kvartin, Društvo briške žene in dekleta, Moški pevski zbor Srečko Kumar, Društvo briških 
likovnih ustvarjalcev Dablo, KUD Opoka, Quercus Quintet, ZKD Brda); 

• Občine Kanal ob Soči (12 - Kulturno društvo "SVOBODA" Deskle, Mladinska gledališka skupina MAK, Likovna 
skupina Svetloba Deskle, Pihalni orkester Salonit Anhovo, Kulturno društvo MePZ "Jože Srebrnič" Deskle, 
Gledališko društvo Kontrada Kanal, Prosvetno društvo "SOČA" Kanal, Klub Keramikov Kanal, MOPZ Kazimir Nanut 
Kanal, Folklorno društvo Kal nad Kanalom, Gledališka skupina Globočak Kambreško, Plesno društvo KRE-ART); 

• Občine Miren - Kostanjevica (7 - Vokalna skupina Chorus ’97 Miren, Vokalna skupina »Glas« Bilje, Prosvetno 
društvo »Kras« Opatje Selo, MoPZ Kras Opatje Selo, Kulturno društvo »Stanko Vuk« Miren-Orehovlje, Moški Pevski 
Zbor »Anton Klančič« Miren, Oktet Rožmarin) 

• Občine Renče - Vogrsko (8 -Kulturno turistično društvo Vogrsko, MoPZ Lijak 1883 Vogrsko, Vokalna skupina 
Vogrinke, Pihalni orkester Vogrsko, Šolski pihalni orkester Vogrsko, Kulturno društvo Provox, Društvo za kulturo, 
turizem in razvoj Renč, Mešani pevski zbor Klasje Bukovica - Volčja Draga); 

• Občine Šempeter - Vrtojba (13 - Društvo žena in deklet Šempeter, Folklorna skupina Na placi, KD Vrtejbenska 
igralska kompanija, Kulturno umetniško društvo Šempeter, Župnijski mešani pevski zbor Šempeter, Likovno 
društvo Šempeter-Vrtojba, Mešani pevski zbor 'Ciril Silič' Vrtojba, Mešani pevski zbor Vrtojba, Moški pevski zbor 
Šempeter, Kulturno društvo Kot v pravljici, Tojva a.d. 1200 Kulturno društvo Vrtejba, Mladinski pevski zbor, 
Umetniško društvo M&N DC); 

• Mestne občine Nova Gorica (54 - Društvo Goriški pihalni orkester Nova Gorica, KD Gledališče na vrvici Nova Gorica, 
KD Goriški oktet Vrtnica, Društvo za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink, Društvo za ohranjanje naravne in 
kulturne dediščine Tabor nad Dornberkom, Društvo Zapisi, Vokalna skupina Dornberški fantje, Folklorno društvo 
Gartrož, Foto klub Nova Gorica, Glasbeno društvo NOVA Nova Gorica, Komorni orkester Nova, Big band orkester 
Nova, Mladinska filharmonija Nova, Kulturni klub Ringshout, Kulturno društvo Grgar - Dramska skupina, Bralni klub 
Grgar, KD Komorni zbor Grgar - Nova Gorica, KD Moški pevski zbor Kromberški Vodopivci, KD Moški pevski zbor 
Lipa Ravnica, KD Slavec Solkan, 1001 in 1 lutke, Mešani pevski zbor Slavec, Vokalno inštrumentalno skupina Kitara 
za dušo, Literarna skupina KD Slavec, Mešani pevski zbor Motiv, KD Ženski pevski zbor Rože Nova Gorica, KPD Franc 
Zgonik Branik, Moški pevski zbor Franc Zgonik Branik, Plesna skupina Nefes, KPD Lipa Šempas, Vokalno 
inštrumentalna skupina Kresnice, Muzikantje izpod Vitovske gore, Amaterska gledališka skupina Šempas Ozeljan 
Vitovlje, KD Ženski pevski zbor Sanje Nova Gorica, Vokalno inštrumentalna skupina Sanje s kitaro, Kulturno 
umetniško društvo Brida, Kulturno umetniško društvo Goriška paleta, Literarni klub Govorica, Društvo likovnih 
umetnikov severne Primorske, Kulturno umetniško društvo Krea, Kulturno umetniško društvo Meta, Kulturno 
umetniško društvo Oktet Vrh, Kulturno umetniško društvo Zvočni izviri, Makedonsko kulturno društvo Ohridski 
biseri Nova Gorica, KD Lokovec, Društvo humanistov Goriške, Goriški komorni zbor, Vokalni ansambel Reunion, 
Prosvetno društvo France Bevk Prvačina, Prvačka pleh muzika, Mladinski pihalni orkester Prvačke pleh muzike, 
Srbsko kulturno društvo Sloga Nova Gorica, Zveza kulturnih društev Nova Gorica). 

 
Na območju občin živi cca. 58.350 prebivalcev. V okviru izpostave delujeta dve zvezi kulturnih društev: Zveza kulturnih 
društev Nova Gorica in Zveza kulturnih društev Brda in več kot 105 aktivnih kulturnih društev in sekcij. Novogoriška 
izpostava je tesno povezana slovenskimi društvi v Italiji, zato je število aktivnih društev oz. sekcij višje in lahko govorimo o 
150 društvih oz. skupinah. Ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev, ki uresničujejo in izražajo svoje kulturne potenciale in 
sooblikujejo kulturno podobo širšega Goriškega prostora je cca. 3000.  
Javni sklad je kot ustanova, ki uresničuje nacionalni interes na področju ljubiteljskega kulturno umetniškega ustvarjanja in 
poustvarjanja, vsestransko odprt in omogoča predstavitve vsem starostnim in narodnostnim skupinam. Obenem 



 

sodelujemo s profesionalno sfero kulturno-umetniškega snovanja, z izobraževalnimi institucijami, knjižnicami, mladinskim 
centrom, muzeji in drugimi. Glede na lego sodelujemo z vsemi kulturnimi organizacijami in slovenskimi institucijami v Italiji. 
Izpostava zbira podatke o obsegu, razširjenosti, številčnosti, raznolikosti in dostopnosti kulturnih programov ter projektov 
in prireditev, izobraževanj in založništva, ki jih samostojno ali v soorganizaciji izvajajo ljubiteljska kulturna društva in njihove 
zveze ali jih zanje pripravljajo JSKD in druge ustrezne ustanove in združenja.  
 
Svet Območne izpostave Nova Gorica  
Sveti območnih izpostav so posvetovalna telesa direktorja sklada znotraj posameznih območnih izpostav. Člane imenuje 
direktor na predlog samoupravnih lokalnih skupnosti z območja, ki ga izpostava pokriva. S sklepom direktorja o imenovanju 
članov sveta Območne izpostave JSKD Nova Gorica so bili za obdobje 2016 - 2020 imenovani naslednji člani Sveta Območne 
izpostave: Maruša Mugerli Lavrenčič, Danila Schilling, Ingrid Praznik (podpredsednica), Elena Zavadlav Ušaj, Matevž Vidmar, 
Andrej Šušmelj (predsednik), Janja Lipušček, Sandra Devetak.  

Ocena stanja 
V letu 2017 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja kulture. 
Društvom in posameznikom je nudila pomoč pri vsakovrstnih društvenih aktivnostih. Koncept programa izpostave je dovolj 
raznolik in pokriva celotno paleto običajnih prostočasnih kulturnih dejavnosti, ki jih opredeljujemo kot ljubiteljsko kulturno 
ustvarjanje in poustvarjanje: glasbo, gledališče, ples, likovno in literarno področje, folkloro, film … Vzporedno z izvedbami  
predstavitvenih projektov za posamezna umetniška področja, posebno pozornost namenjamo visokokvalitetnim 
izobraževalnim programom. Zahvaljujoč angažiranju zaposlenih pri obveščanju, se lahko pohvalimo z nadpovprečno visokim 
številom obiskovalcev prireditev (cca. 26.850) ter zelo dobro udeležbo na naših seminarjih in strokovnih predavanjih. Število 
nastopajočih v letu 2017 je znašalo več kot 9500, med nastopajočimi nas veseli generacijska pestrost, od otrok do 
starostnikov. Člani naših kulturnih društev se udeležujejo tudi regijskih in državnih izobraževalnih modulov.  
Nekatere projekte prirejamo tradicionalno (redni program), druge prirejamo sporadično (dodatni program). Večino 
izobraževalnih programov izvajamo v Novi Gorici, v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Nova Gorica (ZKD Nova Gorica). 
ZKD Nova Gorica upravlja s stavbo, s cca. 500 m2 prostorov, ki so namenjeni vadbenim dejavnostim kulturnih društev, s 
komorno dvorano, likovnim ateljejem, tremi glasbenimi učilnicami, atrijem in nekoliko manj sodobno avdio vizualno, video 
in ostalo tehnično opremo. V prostorih ZKD Nova Gorica potekajo vaje številnih društev, ki imajo vaje 2. do 3. tedensko, 
izvajajo se izobraževanja in prireditve, zato so predvsem popoldanski termini zasedeni. V prostorih ZKD Nova Gorica 
primanjkuje vadbenih prostorov, predvsem za velike orkestre, folkloriste, plesalce, gledališčnike, ki običajno potrebujejo 
več prostora za vadbo. Uporabniki prostorov zalo pogrešamo garderobne prostore oz. hrambeni prostor za instrumente, 
kostume, tehniko, rekvizite.  
Na novogoriški izpostavi smo zaposlene 4 delavke za neodločen čas. Prostori novogoriške izpostave (dve pisarni) so v centru 
mesta, v Kulturnem domu Nova Gorica. Dve zaposleni sta na dislocirani enoti in opravljata, v skladu s pogodbo z Mestno 
občino Nova Gorica, strokovna dela in naloge v zvezi z delovanjem Zveze kulturnih društev Nova Gorica in sta pod okrilje 
JSKD Nova Gorica prišli v letu 2008. Tudi v letu 2017 smo imeli eno zaposlitev v okviru programa javnih del. S 1. 3. 2017 se 
je na izpostavi za nedoločen čas zaposlila sodelavka in s tem smo zaključili postopek razpisa za delovno mesto samostojnega 
strokovnega svetovalca/svetovalke. 
Na izpostavi, s številčno majhnim kolektivom, se hitro zazna kadrovsko ranljivost, predvsem ob daljši bolniški odsotnosti ali 
ob kadrovski menjavah (postopkih), ki so dolgotrajni. Nadomeščanje in delo odsotne delavke si porazdelimo, a obenem to 
pomeni nalaganje prekomernih delovnih obveznosti in obremenitev na ostale zaposlene. Veliko naših projektov je 
masovnih, z več sto udeleženci (revije, tekmovanja, festivali …), zato je polna kadrovska zasedenost nujna. Obenem na 
izpostavi izvajamo dva razpisa za dve občini (Nova Gorica, Renče-Vogrsko), kar predstavlja veliko odgovornost, doslednost 
in angažiranost zaposlenih.  
V okviru Severno Primorske koordinacije, ki zajema štiri izpostave (Tolmin, Idrija, Ajdovščina in Nova Gorica) zelo dobro 
sodelujemo, skupaj smo izvedli vrsto večjih koprodukcijskih prireditev in izobraževanj ter drugih regijskih programov.  
Izpostava pri projektih dobro sodeluje z vsemi šestimi občinami. Program izpostave je v lokalnem okolju prepoznan, naše 
dogodke oglašujemo z letaki, plakati, zgibankami in e-vabili. Najavo dogodkov oznanimo tudi na spletni strani JSKDja, na 
naši FB in drugih spletnih napovednikih. Pri medijski odmevnosti nas podpirajo lokalni mediji (Radio Robin, Radio Koper, 
Primorske novice, Primorski dnevnik, Goriška in glasila občin). V nacionalnih medijih smo omenjeni oz. predstavljeni ob 
večjih regijskih ali državnih dogodkih, festivalih in tekmovanjih. Letos je je to zgodilo ob začetku Festivala Vizije 2017, kjer 
smo se neposredno oglasili v oddajo Dobro jutro na RTV SLO1.  

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. 

- Revija pevskih zborov Goriške 2017 (Deskle, 27. - 29. januar), na tridnevni reviji, ki jo prirejamo v soorganizaciji s 
Kulturnim društvom Svoboda Deskle, se je prijavilo 28 pevskih sestavov, v katerih prepeva 699 pevk in pevcev. Strokovno 
spremljanje revije je opravil priznani zborovodja Ambrož Čopi. Pri organizaciji revije nam z nudenjem prostorov (garderobe, 
upevanje) pomaga tudi Osnovna šola Deskle.  



 

 
- 48. revija Primorska poje 2017 smo skupaj z Zvezo pevskih zborov Primorske (ZPZP) pričeli začetek marca na Gradu 

Dobrovo. Organizirali smo tri koncerte (Grad Dobrovo 3. marec, Bilje 4. marec, Branik 5. marec) na katerih je nastopilo 20 
zborov s 416 nastopajočimi. Koncert v Biljah smo izvedli v soorganizaciji s KTD Zarja Bilje, v Braniku pa v soorganizaciji s 
Prosvetnim društvom Franc Zgonik Branik. 32 naših zborov se je udeležilo revij, ki jih širom Primorske organizirajo Območne 
izpostave JSKDja in druge organizacije (ZSKD Trst, Gorica, Videm, ZSKP Gorica, ZCPZ Trst) 
 

- Revija otroških in mladinskih pevskih zborov 2017 imenovana tudi Naša pomlad se tradicionalno odvija v aprilu. 
Organizirali smo tri revije; dve v Kulturnem domu Nova Gorica (11. in 12. april) in eno v Kulturnem domu Deskle (20. april). 
Na revijo se je prijavilo 23 otroških in mladinskih pevskih zborov, v katerih prepeva 825 otrok in mladostnikov. Strokovni 
spremljevalec revije je bil Matej Penko.  
 

- Srečanje gledaliških skupin Severne Primorske 2017 (Linhartovo srečanje, januar - april 2017). 
Na regijski program v okviru koordinacije Severna Primorska se je na letošnje srečanje prijavilo 12 gledaliških skupin iz 
Štandreža, Šempasa, Kanala, Solkana, Grgarja, Drežnice, Bovca, Benečije, Trente, Cerknega in Črnega Vrha. Selektor Marko 
Bratuš je opravil oglede in izbral najboljše predstave. Na zaključku regijskega srečanja se je v SNG Nova Gorica predstavila 
Gledališka skupina Trenta. Podeljene so bile tudi nagrade: nagrado za stransko moško vlogo je prejel Jakob Šfiligoj za vlogo 
sina Bumfija v predstavi Dohodnina KPD Štandrež; nagrado za stransko vlogo sta prejela Maj Bolčina in Elija Čermelj za vlogi 
Leve in Desne roke v predstavi Narobe stvari v deželi Petpedi KD Grgar; nagrado za glavno moško vlogo je prejel Franco 
Qualizza v predstavi Ključ Beneškega gledališča; nagrado za glavno žensko vlogo sta si razdelili Erna Wojčicki Germovšek in 
Slavica della Bianca iz Gledališke skupine 'BC'. 

- Srečanje otroških gledaliških skupin 2017 (januar - april 2017).  
Na novogoriški izpostavi smo imeli tri prijave: Dramski krožek in MPZ OŠ Kanal, Gledališka skupina OŠ Solkan in Dramska 
skupina OŠ Čepovan. Selektorica Ana Ruter je opravila oglede po celotni Severni Primorski koordinaciji in predstavo 
Dramske skupine OŠ Čepovan uvrstila na Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin v Tolminu (25. 4. 2017). 
 
 
 

- Srečanje mladinskih gledaliških skupin Vizje 2017 (januar - april 2017). 
Na naši izpostavi smo imeli šest prijav mladinskih gledaliških uprizoritev: KD Gledališče na vrvici, K. P. D. Frančišek Borgija 
Sedej, Skupnost družin Sončnica in tri predstave z Gimnazije Nova Gorica, dramske smeri. Na regijsko srečanje sta se uvrstili 
dve predstavi: Gremo mi v tri krasne, avtorska mladinska igra 2. letnika dramsko – gledališke smeri Gimnazije Nova Gorica 
in S. K. P. D. Frančišek Borgija Sedej s predstavo Drakula.  
 

- Plesni utrinki - Revija plesnih skupin Goriške 2017 (Vrtojba, 31. 3. 2017) 
JSKD Nova Gorica je v soorganizaciji s KŠTM Šempeter organiziral revijo plesnih skupin, na kateri je sodelovalo 47 mladih z 
10 različnimi plesnimi točkami. Na regijsko srečanje v Izoli se je udeležilo osem plesnih točk, na državno srečanje v Ljubljana 
pa kar tri plesne točke. Na festivalu plesne umetnosti Živa v Ljubljani (8. - 10. 11. 2017) so sodelovali plesalci z Gimnazije 
Nova Gorica in plesalci z MN Plesne šole. 
 

- Festival mladinske kulture, Festival Vizije 2017 (Nova Gorica, 19. - 21. maj 2017). 
Vsako leto se v Novi Gorici zbere več kot 100 mladih ustvarjalcev z gledališkega, glasbenega, literarnega in fotografskega 
področja. Napoved festivala Vizij na RTV Slovenija v oddaji Dobro jutro je bila v živo iz Nove Gorice (19. 5. 2017). Na 
tridnevnem državnem festivalu mladinske kulture smo videli 11 mladinskih predstav. V okviru Rock Vizij so je na Mostovni 
predstavilo 7 rock skupin. Na fotografski razstavi Foto-vizije z naslovom Odtujenost se je predstavilo 14 mladih fotografov. 
Letošnja novost je bil nastop izbranih mladih literatov »Zbogom in hvala za vse Urške«, ki so z izbranimi literarnimi odlomki 
nastopili na Bevkovem trgu. Strokovna žirija festivala v sestavi Miha Nemec, Barbara Bulatović in Jernej Vene so ob zaključku 
festivala podelili nagrade Vizionarje za gledališke dosežke in nagrado za Rock Vizionarja. V času festivala izhaja tudi Vizipis. 
Pri izvedbi festivala Vizij 2017 smo zelo dobro sodelovali s SNG Nova Gorica, z Dijaškim domom Nova Gorica, s Kulturnim 
domom Nova Gorica in Kulturnim Centrom Mostovna. 
 

- Lepljenka, literarno likovna delavnica za dijake (Nova Gorica, 7. 4. 2017)  
Literarno - likovno delavnico smo izvedli z dijaki Elektrotehniške in računalniške šole Šolskega centra Nova Gorica, smer 
Tehnik računalništva. Mentorja sta bila pesnik in pisatelj Samo Dražumerič ter ilustrator Peter Škerl. Delavnica je bila v letu 
2017 izvedena na več gimnazijah po Sloveniji, v letu 2018 bo izšel katalog in odprtje razstava nastalih del. Nekatera dela so 
bila razstavljena že v času festivala Vizij 2017 na plakatnih mestih v Novi Gorici (19. - 21. 5. 2017). 
 

- Teden ljubiteljske kulture 2017 (TLK 12. - 21. maj 2017) 
Slovenija se je s Tednom ljubiteljske kulture že četrtič pridružila evropskim državam, ki se vsako leto poklonijo ljubiteljskim 
kulturnim ustvarjalcem ter opozorijo na pomen, kakovost in množičnost ljubiteljske kulture v sodobni družbi. Vseslovenski 
Teden ljubiteljske kulture zaznamujejo kulturni dogodki, ki se po vsem slovenskem kulturnem prostoru v sodelovanju z 



 

Zvezo kulturnih društev Slovenije in prek območnih izpostav JSKD pripravljajo skupaj s številnimi kulturnimi društvi in 
njihovimi zvezami, kulturnimi zavodi, lokalnimi skupnostmi itd. Tudi na širšem Goriškem smo v sklopu TLKja pripravili 
številne dogodke: otvoritev TLK z urbano intervencijo tolkalcev, plesalcev in literatov, Ex-tempore Vedute Nove Gorice, 
nastop pihalnih orkestrov in twirling skupin, odprtje razstav, javne vaje, koncerti, literarni večeri, gledališke predstave … 
TLK vsako leto postaja prepoznavnejši in odmevnejši, vsako leto se mu pridruži vse več posameznikov in društev (cca 35 
dogodkov na širšem Goriškem). V Novi Gorici je TKL prešel v festival mladinske kulture - Vizije 2017 in se z njim tudi zaključil.  
 

- Regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov Primorske (Nova Gorica, 25.5. 2017) 
Na regijskem tekmovanju smo v Kulturnem domu Nova Gorica izvedli dva koncerta: ob 12. uri so se predstavili otroški pevski 
zbori, ob 16. uri pa mladinski. Nastopilo je 14 zborov, v katerih prepeva 482 otrok in mladostnikov. Strokovna žirija v sestavi: 
Ambrož Čopi, Manja Gošnik Vovk in Damijan Močnik je podelila nagrade in priznanja. Z Goriškega območja sta dva zbora 
prejela Zlato priznanje: OPZ OŠ Šempas, zborovodkinja Mojca Maver Podbersič in MPZ OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, 
zborovodkinja Milena Prinčič. Posebno priznanje je prejel študent in skladatelj Anej Černe za skladbo Tiger in sicer priznanje 
skladatelju za noviteto. V sklopu regijskega tekmovanja je bilo letos prvič izvedeno izobraževanje za zborovodje z 
zborovodkinjo Petro Grassi. V študijski skupini so se poglobili in z mentorico komentirali v priprave na tekmovanje, izbor 
sporedov, zborovske trende, literaturo, izvedbe, kriterije ocenjevanja. 
 

- Konec meseca maja na Goriškem nadaljujemo z Goriškimi kulturnimi prepletanji (2. 6. - 1. 7. 2017).  
Zvrstili so se številni kulturni dogodki: nastop združenih pevskih zborov Goriške pod sloganom »Zapojmo našemu mestu« 
ob 70-obletnici Nove Gorice, XIV. Glasbeni večeri Tabor, letni koncert šole Zlatka Kaučiča ob 15. obletnici, VII. Gregorčičevi 
dnevi, Pesem pod Lipo v Solkanu, Goriška zborovska srečanja, koncert ob 265. obletnici godbeništva v Prvačini …  
 

- Regijsko srečanje folklornih, pevskih in godčevskih skupin manjšinskih etničnih skupnosti 2017 (11. 6. 2017). Na 
našem območju delujeta dve številni društvi manjšinskih etničnih skupnosti: Srbsko kulturno društvo Sloga Nova Gorica in 
Makedonsko kulturno društvo Ohridski biseri. Javni sklad z organizacijo srečanja spodbuja etnične skupnosti h kulturnemu 
udejstvovanju in soustvarjanju kulturnih vsebin.  

- Prehajanja, prostorska postavitev ob 70-letnici Nove Gorice (Galerija Frnaža, 23. 8. -15. 9. 2017) 
Razstavo o arhitekturnih detajlih mesta je oblikovalo 9 udeležencev likovne delavnice, ki je od marca do maja potekala pod 
mentorstvom vizualnega umetnika Gregorja Mavra. 
 

- Literarni natečaj za kratko zgodbo (8. 2. - 8. 5. 2017) in izdaja literarnega zbornika (27. 9. 2017) 
Ob 70-letnici Nove Gorice so Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica, Zveza kulturnih društev Nova Gorica in 
Mestna občina Nova Gorica od 8. februarja do 8. maja 2017 razpisali literarni natečaj za kratko zgodbo »Nova Gorica kot 
prizorišče zgodb«. Izbrane zgodbe so objavljene v literarnem zborniku Mesto, ki je bil predstavljen 27. septembra v prostorih 
Točke ZKD. Na natečaj je prispelo 18 zgodb. Žirantke natečaja, Polona Abram, Anja Mugerli in Mojca Perkon Kofol, so izbrale 
15 zgodb, ki so ustrezale razpisnim pogojem. Pet zgodb nagrajenih: prve tri so bile denarne (prva nagrada je vsebovala tudi 
grafiko novogoriškega umetnika), prispevala jih je Mestna občina Nova Gorica, četrta in peta pa sta bili knjižni nagradi iz 
knjižnice JSKD. 
 

- Odprtje razstave likovnih del nastalih na Ex-temporu Vedute Nove Gorice (27. 9. 2017) 
Ob 70. letnici Nove Gorice smo se tematskim ex-temporom posvetili mestu. Ex-tempore je potekal v Tednu ljubiteljske 
kulture v maju, razstavo pa smo v prostorih ZKD Nova Gorica pripravili v septembru. Razstavljenih je bilo 24 likovnih del 
nastalih na ex-temporu. 
 

- Predavanja o likovni umetnosti 2017 so stalnica v programu JSKD Nova Gorica. V letu 2017 smo izvedli sledeča 
predavanja: Nataša Kovšca: Sodobna slovenska umetnost (10. 1. 2017), Lucio Fontana, vizionar modernistične umetnosti 
(12. 10. 2017) in Vpliv Lucia Fontane na konceptualizem (16. 11. 2017), Klavdija Figelj: goriška likovna ustvarjalnost (14. 2. 
2017), Janez Zalaznik: Velika črta (8. 3. 2017). 
 

- Ubesedovanja 2017, literarna druženja v Coroninijevem dvorcu v Šempetru. V sodelovanju s KUD Šempeter smo 
pripravili literarne večere z Davidom Bandljem (18. 1. 2017), Milanom Petkom Levokovom (15. 2. 2017), z dr. Ano Toroš (25. 
9. 2017) in Radivojem Pahorjem (22. 11. 2017). 
 

- Velika črta, tematska regijska razstava Severnoprimorskih likovnih ustvarjalcev (19. 10. - 4. 11.2017). V okviru 
Severne Primorske koordinacije JSKDja smo pripravili Regijsko tematsko razstavo v Galeriji sv. Barbare v Idriji, z Goriškega 
se je predstavilo 12 ustvarjalcev. Izbrani ustvarjalci z regijske razstave imajo možnost, da se v letu 2018 uvrstijo na državno 
likovno razstavo Velika črta. 
 

- Festival godb Severne Primorske 2017 
V okviru Severne Primorske koordinacije JSKDja smo se letos odločili pripraviti Festival godb na dveh lokacijah in v dveh 
terminih: Tolmin: 19. 11. 2017, nastopili so: Pihalni orkester Tolmin, Pihalni orkester Salonit Anhovo, Društvo godbenikov 



 

Cerkno in Jazz Punt Big Band. Bukovica, 26. 11. 2017, nastopili so: Pihalni orkester Vogrsko, Goriški pihalni orkester in 
Prvačka pleh muzika. Na dveh koncertih je nastopilo cca. 300 glasbenikov.  
 

- Ta veseli dan kulture 2017 (Lokovec, 3. 12. 2017) 
Voden ogled kovaškega muzeja s predstavitvijo tradicionalnega načina kovanja v Muzeju kovaštva Lokovec. Bogato tradicijo 
kovaštva v Lokovcu so predstavili Lokovški kovači. Nastopili so tudi Domači pevci iz Lokovca in Godalni kvartet Exandi, 
Glasbenega društva NOVA.  
 

- 70 let mesta Nova Gorica (številni dogodki v letu 2017)  
JSKD je bila organizator ali soorganiztor številnih dogodkov ob 70. obletnici mesta Nova Gorica: likovni ex-tempore Vedute 
Nove Gorice (13. 5. 2017), predavanje Klavdije Figelj o Goriški likovni ustvarjalnosti (14. 20. 2017), likovna delavnica 
Prehajanja z mentorjem Gregorjem Mavrom (februar - april 2017), literarni natečaj Nova Gorica kot prizorišče zgodb 
(februar - maj 2017), združeni pevski zbori Zapojmo našemu mestu (8. 6. 2017), likovna razstava Prehajanja v Frnaži (23. 8. 
- 15. 9. 2017), nastop združenih moških pevskih zborov na proslavi (15. 9. 2017), izdaja literarnega zbornika Mesto (23. 9. 
2017), likovna akcija Obarvajmo mesto v podhodu pri Točki ZKD (7. 10. 2017).  

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalnimi skupnostmi in drugimi kulturnimi akterji na področju izpostave sklada ter 
širše. Sodelovali smo pri vrsti projektov različnih žanrov: od protokolarnih dogodkov, proslav, do sodelovanja pri organizaciji 
različnih kulturnih programov in projektov. Del vsakodnevne delovne rutine je pomoč društvom pri obveščanju (e-vabila, 
FB, spletna stran) ter pri izdelavi vabil in plakatov. Posebej bi izpostavili le večje in odmevnejše projekte.  

 Znova in znova (19. 4. 2017), izid literarnega zbornika Literarne skupine za branje, pisanje in analizo literarnih del, 
mentorica Polona Abram. Ob izidu zbornika so poleg literatk nastopili inštrumentalisti zasedbe KOMBO, pod umetniškim 
vodstvom Zlatka Kaučiča. 

 Noč knjige 2017 (Mostovna, 21. 4. 2017) 
Na Mostovni v Solkanu smo izvedli četrti bralni maraton z namenom promocije branja. Medgeneracijsko druženje ob knjigi 
in glasbi so obogatili mladi iz Bralnega kluba Elektro tehniške in računalniške šole Nova Gorica z mentorico Bojano 
Modrijančič Reščič in mladi begunci, ki so takrat bivali v Dijaškem domu Nova Gorica.  

 Goriška kulturna prepletanja 2017, festival ljubiteljske kulture, ki ga v koprodukciji z Zvezo kulturnih društev Nova 
Gorica in v sodelovanju s številnimi društvi prirejamo v mesecu juniju in juliju: Glasbeni večeri Tabor 2017, Gregorčičevi 
dnevi, Pesem pod lipo, folklorna prireditev Oživele slike, gledališka predstava KD Slavec, slavnostni koncert ob 300-obletnici 
kronanja Milostne podobe na Sv. Gori, slavnostni koncert ob Dnevu državnosti ... 

 Festival Tenso 2017 / Zbogom orožje, pozdravljena pesem (23. 9. 2017) 
V okviru mednarodnega festivala TENSO, kjer so nastopali profesionalni pevski zbori, je bila posebna pozornost namenjena 
tudi ljubiteljskemu petju. Zborovska transverzala je potekala od Loga pod Mangrtom, Kobarida, Tolmina, Prevale nad Novo 
Gorico, Sabotina, Doberdoba do Sveta pri Komnu in se zaključila v Gorici. JSKD Nova Gorica je organiziral dva koncerta v 
Spominskem parku na Prevalu nad Novo Gorico (nastopili so: Komorni zbor Grgar - Nova Gorica, MoPZ Lipa Ravnica, Moški 
pevski zbor Kromberški Vodopivci in na Sabotinu (nastopili so MoPZ Ludvik Zorzut Medana, Vokalna skupina Vinika, Mešani 
pevski zbor Jože Srebrnič Deskle). 

 Mestna občina Nova Gorica (MONG) že tradicionalno posamezno leto posveča določenemu področju ustvarjanja 
ali osebnosti, ki je vidnejše zaznamovala goriški prostor. Leto 2017 je bilo posvečeno 70. obletnici mesta Nova Gorica. JSKD 
Nova Gorica in ZKD Nova Gorica sta v soorganizaciji pripravili odmevne dogodke. Prav tako so tekom leta 2017 ljubiteljska 
društva pripravila številne dogodke in s tem počastila obletnico mesta.  

 Slofest 2017 (9. 9. 2017) 
Izpostava, glede na lego, v veliki meri sodeluje s Slovenci v Italiji, posebej v goriški pokrajini. Vsako leto sodelujemo z Zvezo 
Slovenske katoliške prosvete Gorica pri Reviji goriških pevskih zborov Ceciljanka 2017. Letos (18. in 19. november) je v 
Kulturnem centru Lojze Bratuž revija potekala že 59. 

 Skupaj z ZKD Nova Gorica smo sodelovali pri pripravi programov Goriška zborovska srečanja, proslavi ob 
Slovenskem kulturnem prazniku in Ta veseli dan kulture ter Društva se predstavijo. Prav tako se v Točki ZKD Nova Gorica 
odvijajo Sredina literarna prepletanja.  

 24. likovni ex-tempore Gradišče je potekal 30. 9. 2017 v okolici Doma upokojencev Gradišče nad Prvačino. 
Sodelovalo je 34 ustvarjalcev, odprtje razstave nastalih del je bilo 9. 11. 2017. Gre za tradicionalno obliko 
medgeneracijskega sodelovanja, ki popestri vsakdan stanovalcem doma.  

 Folkorna skupna Gartrož Nova Gorica je pripravila zelo uspešno predstavo Oživele slike, ki je doživela kar več 
razprodanih ponovitev.  

 Literarno dogajanje na Goriškem raste, ZKD Nova Gorica organizira Sredina literarna prepletanja, zelo dejavni so 
ustvarjalci literarnega kluba Govorica in Literarne skupine za branje, pisanje in analizo literarnih del, ki deluje v okviru KD 
Slavec, člani Bralnega kluba Grgar, KPD Franc Zgonik Branik, s KUD Šempeter prirejamo literarne večere Ubesedovanja ...  

 Nudenje pomoči društvom pri pripravi njihovih prireditev, pomoč pri oglaševanju, pripravi vabil, pripravi 
scenarijev.  



 

Izobraževanja 
 V januarju (23. 1. 2017) smo izvedli izobraževanje oz. predavanje za društva s širše Goriške glede finančnega 

poslovanja in prijavljanja na različne razpise in pozive »Javni razpisi za kulturna društva v letu 2017 in Finančno 
poslovanje društev. 

 Zborovodska šola 1 (januar - marec 2017) z vrhunskimi strokovnjaki za vokalno glasbo ima v Novi Gorici že 
prepoznavni status. V spomladanskem času smo imeli Zborovodsko šolo z maestrom Stojanom Kuretom in 
specialistko za vokalno tehniko Moniko Fele. Aktivnih udeležencev je bilo 12, pasivnih pa 3. Kot demonstratorska 
zbora sta sodelovala Vokalna skupina Vinika in Komorni zbor Grgar, Nova Gorica.  

 Zborovodska šola 2 (oktober - december 2017). Tudi v jesenskem času nadaljujemo z Zborovodsko šolo. Vodi jo 
odlična mlada zborovodkinja Petra Grassi. Za vokalno tehniko pa skrbi Tanja Rupnik. Aktivnih udeležencev je 19. 
Kot demonstratorska zbora sodelujeta Vokalna skupina Vinika in Mladinski mešani pevski zbor Emil Komel. 

 Spomladanska likovna šola (januar - april 2017). Mentor, vizualni umetnik Gregor Maver je vodil delavnico z 
naslovom Prehajanja. Devet slušateljev je za osnovo izhodišče vzelo mesto Novo Gorico. V mesecu avgustu smo 
postavili razstavo (prostorsko postavitev) v Galeriji Frnaža.  

 Študijska skupina s Petro Grassi v sklopu Regijskega tekmovanja otroških in mladinskih pevskih zborov Primorske 
2017. V študijski skupini so se poglobili in z mentorico komentirali v priprave na tekmovanje, izbor sporedov, 
zborovske trende, literaturo, izvedbe, kriterije ocenjevanja. V skupini je bilo 14 zborovodkinj.  

 Jesenska likovna šola (september - december 2017). Jesensko likovno šolo sta vodila dva mentorja: akademski 
slikar in kipar Peter Abram in akademski slikar Aleksander Peca. Slušateljev je 14.  

 Delavnica gledališke maske z mentorjem Matejem Pajntarjem (Nova Gorica, 22. 10. 2017). Delavnico smo pripravili 
skupaj s SNG Nova Gorica v njihovih prostorih. Tema delavnice pa je bila oblikovanje maske v gledališču.. Delavnice 
se je udeležilo 7 slušateljev.  

 TELO/GLAS/BESEDILO - raziskovanje igralčevega potenciala z mentorico, igralko Majo Gal Štromar. (Nova Gorica, 
18. 11. 2017). Delavnica je predstavila tehnike in metode, kako se izogniti »suhoparnemu« in konvencionalnemu 
pristopu k oblikovanju gledališkega monologa in lika. Delavnica je zaradi svojega pristopa bila primerna za 
gledališke igralce, plesalce, mentorje in režiserje. Na delavnici je bilo 15 slušateljev. 

 JSKD izvaja izobraževanja tudi drugod po Sloveniji in goriška društva ali posamezniki velikokrat izkoristijo tudi tako 
možnost.  

Izvedba javnih pozivov 
V okviru dogovorjenih obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe o financiranju programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne 
dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2017, smo na JSKD OI Nova Gorica: pripravili MERILA za 
ocenjevanje predloženih programov javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, ki jih bo v letu 2017 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti (razpis Nova Gorica-PrR-2017). Izdelali smo razpisno dokumentacijo, ki je obsegala besedilo razpisa, 
obrazce razpisa, merila razpisa. Revidirali smo računalniško aplikacijo, na podlagi katere so društva prijavo izdelala in oddala 
v elektronski obliki. V elektronski obliki je obvezno tudi poročanje. Sklicali smo strokovno programsko komisijo v sestavi: 
Nataša Kovšca - področje vizualnih umetnosti 
Diplomirana umetnostna zgodovinarka, dobitnica študentske Prešernove nagrade, s statusom samostojne kulturne 
delavke, dobra poznavalka profesionalne in ljubiteljske likovne scene na Goriškem. 
Mirko Vuksanovič - področje glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti 
Vsestranski glasbenik, skladatelj, član kultnega novogoriškega ansambla Avtomobili, velik poznavalec heterogene 
novogoriške glasbene scene, samozaposlen v kulturi.  
Andrej Zalesjak - področje gledaliških umetniških praks  
Diplomirani dramski igralec in magister tržnega komuniciranja. Zaposlen kot dramski igralec v SNG Nova Gorica. Ustvarjal 
je v večini slovenskih repertoarnih gledališč, sodeluje v eksperimentalnih produkcijah, radijskih igrah, filmih in tv serijah. Je 
predsednik območne enote Združenja dramskih umetnikov Slovenije. 
Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne 
občine Nova Gorica, ki jih bo v letu 2017 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je bil objavljen 
v Uradnem listu RS št. v Uradnem listu RS št. 22/2017, 28. 4. 2017 in na spletni strani JSKD www.jskd.si in je bil odprt do 29. 
5. 2017.  
Na razpis se je prijavilo 23 društev oziroma 22 društev in 1 zveza kulturnih društev. Na podlagi prispelih vlog smo v skladu z 
merili opravili izračun sredstev za društva ter njihove sekcije. V skladu z administrativnimi standardi in v skladu z zakonodajo 
o vodenju upravnih postopkov smo evidentirali prispele vloge in arhivirali dokumentacijo. Sklicali smo sejo Strokovno 
programske komisije, ki je zasedala dne 14. 6. 2017. Komisija je sprejela izračun dodelitve sredstev društvom in njihovim 
sekcijam v vrednosti 122.500,00 EUR. Vrednost točke je 0,71999 EUR. Kulturnim društvom smo dne 16. 6. 2017 posredovali 
odločbe o odločitvi strokovno programske komisije o sofinanciranju njihovih kulturnih programov in pogodbe o 
sofinanciranju kulturnega programa v letu 2017. Pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa v letu 2017 so bile z društvi 
podpisane dne 28. 6. 2017. 



 

Po predložitvi Zahtevka za izplačilo s strani kulturnih društev najkasneje do 7. 7. 2017 v spletni aplikaciji za razpise JSKD, kot 
določata 2. in 5. člen pogodb o sofinanciranju kulturnega programa v letu 2017, je bilo dne 13. 7. 2017 kulturnim društvom 
nakazanih 60% pogodbenega zneska (v prilogi dokazilu o izplačilu 60% pogodbenega zneska kulturnim društvom). Rok za 
oddajo končnega vsebinskega in finančnega poročila je bil 24. 11. 2017. Vsa društva so pravilno opremljena poročila oddala 
v predpisanem roku. Sklic in zasedanje Strokovno programske komisije je bilo dne 8. 12. 2017. Glede na oddana poročila 
društev in ustrezna dokazila o porabi sredstev se je društvom izplačalo (12. 12. 2017) preostanek sredstev iz razpisa v višini 
40%, s čimer je razpis zaključen.  

 
V okviru dogovorjenih obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov vzpodbujanja ljubiteljske 
kulturne dejavnosti na območju Občine Renče Vogrsko v letu 2017, št. 61001-1/2017-2 z dne 18. 4. 2017, smo na JSKD OI 
Nova Gorica: pripravili MERILA za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega razpisa za izbor kulturnih 
programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Renče Vogrsko, ki jih bo v letu 2017 sofinanciral 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (razpis Renče-Vogrsko PrR-2017). Izdelali smo razpisno 
dokumentacijo, ki je obsegala besedilo razpisa, obrazce razpisa, merila razpisa. Izdelali smo računalniško aplikacijo, na 
podlagi katere so društva prijavo izdelala in oddala v elektronski obliki. V elektronski obliki bo obvezno tudi poročanje. 
Strokovno programske komisije v sestavi kot sledi, se je sestala enkrat: 
Katjuša Žigon - članica Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, članica občinskega odbora za družbene dejavnosti, članica 
Komisije za ocenjevanje programov kulturno-turističnih društev, prijavljenih na Javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
programov v Občini Renče-Vogrsko, članica Uredniškega odbora in dopisovalka občinskega časopisa Občinski list. 
Jožko Hvalica - član Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, član občinskega odbora za družbene dejavnosti, član Komisije 
za ocenjevanje programov kulturno-turističnih društev, prijavljenih na Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v 
Občini Renče-Vogrsko. 
Vladka Gal Janeš - zaposlena kot Višja svetovalka II za družbene dejavnosti v občinski upravi Občine Renče-Vogrsko, pristojna 
za vodenje in koordiniranje kulturnega področja v občini, vodenje kulturnih programov, projektov in kulturnih prireditev, 
vodenje javnih razpisov za sofinanciranje kulturnih programov v občini, odgovorna urednica Uredniškega odbora in 
dopisovalka občinskega časopisa Občinski list. 
Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine 
Renče Vogrsko, ki jih bo v letu 2017 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 
22/2017, 28. 4. 2017 in na spletni strani JSKD www.jskd.si in je bil odprt do 29. 5. 2017. V skladu z administrativnimi 
standardi in v skladu z zakonodajo o vodenju upravnih postopkov smo evidentirali prispele vloge in arhivirali dokumentacijo. 
Na podlagi prispelih vlog smo v skladu z merili opravili izračun sredstev za društva ter njihove sekcije. Sklic in zasedanje 
Strokovno programske komisije dne 13. 6. 2017. Kulturnim društvom smo dne 16. 6. 2017 posredovali odločbe o odločitvi 
strokovno programske komisije o sofinanciranju njihovih kulturnih programov in pogodbe o sofinanciranju kulturnega 
programa v letu 2017. Pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa v letu 2017 so bile z društvi podpisane dne 28. 6. 
2017. Po predložitvi Zahtevka za izplačilo najkasneje do 7. 7. 2017 v spletni aplikaciji za razpise JSKD, kot določa 2. in 5. člen 
pogodb o sofinanciranju kulturnega programa v letu 2017, je bil dne 31. 7. 2017 kulturnim društvom nakazan celotni 
pogodbeni znesek za izvedbo programa (v prilogi dokazilo o nakazilu). Rok za oddajo končnega vsebinskega in finančnega 
poročila je bil 24. 11. 2017. Vsa društva so pravilno opremljena poročila oddala v predpisanem roku. Sklic in zasedanje 
Strokovno programske komisije je bilo dne 5. 12. 2017, s čimer je bil razpis zaključen.  

Financiranje 
Z vsemi šestimi občinami ima Območna izpostava podpisane letne pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov 
spodbujanja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Sofinancirajo se pretežno območna in regijska pregledna srečanja in 
izobraževanja, ki jih izvajamo na novogoriški izpostavi. Izpostava z zmernimi in dostopnimi vstopninami ter kotizacijami 
pridobiva tudi lastna sredstva. Izpostava ima 8 različnih virov financiranja (6 občin, državna sredstva JSKD, lastne prihodke). 
Struktura financiranja za leto 2017 je bila sledeča:  

 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti iz virov državnega proračuna namenja sredstva za stroške dela (dve zaposleni) 
in materialne stroške ter stroške programa (regijski in državni). 

 Mestna občina Nova Gorica iz proračuna zagotavlja sredstva za izvedbo območnega in medobmočnega programa 
(prireditve in izobraževanja), stroške dela v zvezi z delovanjem Zveze kulturnih društev Nova Gorica (dve zaposleni) 
in za izvedbo javnega razpisa oz. poziva za kulturna društva. 

Vrednost Javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na 
območju Mestne občine Nova Gorica je znašal 122.500,00 evrov (poročilo o izvedbi zgoraj).  

 Občina Renče - Vogrsko s pogodbo zagotavlja sredstva za izvedbo območnega in medobmočnega programa 
(prireditve in izobraževanja) in za izvedbo javnega razpisa oz. poziva za kulturna društva. Vrednost Javnega 
programskega razpisa za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju 
Občine Renče Vogrsko je znašal 13.000,00 evrov (poročilo o izvedbi zgoraj) 

 Občina Kanal ob Soči s pogodbo zagotavlja sredstva za izvedbo območnega in medobmočnega programa 
(prireditve in izobraževanja) in sredstva potrebna za izvajanje javnega dela. 



 

 Občina Šempeter - Vrtojba s pogodbo zagotavlja sredstva za izvedbo območnega in medobmočnega programa 
(prireditve in izobraževanja). 

 Občina Brda s pogodbo zagotavlja sredstva za izvedbo območnega in medobmočnega programa (prireditve in 
izobraževanja). 

 Občina Miren - Kostanjevica s pogodbo zagotavlja sredstva za izvedbo območnega in medobmočnega programa 
(prireditve in izobraževanja). 

 Lastni prihodki (9.413,86 - vstopnine, kotizacije). 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
Društvena dejavnost, katere člani se ukvarjajo s področjem heterogenih ljubiteljskih kulturno umetniških praks, je na 
območju, za katerega je ustanovljena izpostava, izjemno bogata in pestra. Preko 150 aktivnih društev s sekcijami in 
posamezniki z vrsto produkcijskih aktivnosti, tvorno bogati že tako močno razvejano kulturno življenje v regiji. Z 
vključevanjem in izmenjavami programov društev, ki delujejo v Italiji, je ta utrip še toliko zanimivejši in pestrejši. V zadnjih 
petnajstih letih smo v okviru Severno Primorske koordinacije na vseh področjih dejavnosti dodobra uveljavili programe, ki 
sferi ljubiteljske kulture omogočajo ne zgolj primerjalno vrednotenje ustvarjalnih dosežkov, temveč tudi izmenjavo 
gostovanj, primerno razporejenost in kakovost izobraževalnih programov ter bolj usklajeno nastopanje do lokalnih 
skupnosti, ki sofinancirajo tako programe in projekte društev kot območnih izpostav JSKD. 
Dvig kvalitete pri posameznih kulturno-umetniških praksah je opazen. Pet, po članstvu razmeroma mladih pihalnih 
orkestrov (Pihalni orkester Vogrsko, Prvačka pleh muzika, Goriški pihalni orkester, Pihalni orkester Salonit - Anhovo, Pihalni 
orkester Brda) s svojimi godbeniškimi šolami opravlja neprecenljivo dejavnost po zgledu glasbenih šol. Na inštrumentalnem 
področju ne moremo mimo dela Zlatka Kaučiča in njegove tolkalske šole KOMBO, ki letos praznuje 15 let. Zelo dejavno je 
Glasbeno društvo NOVA, s komornimi zasedbami, Big Bandom NOVA, žal pa je z decembrom 2017 začasno prenehal z 
delovanjem največji inštrumentalni sestav na Goriškem - Simfonični orkester NOVA. Po nekaj letnem premoru se intenzivira 
delovanje literarnih navdušencev (Goriški literarni klub, Bralni klub Grgar, Literarna skupina za branje, pisanje in analizo 
literarnih del). Zelo dejavne so folklorne skupine, FD Gartrož Nova Gorica z večkrat razprodano predstavo Oživele slike, 
Folklorna skupina Kal nad Kanalom, Folklorna skupina Na placi Šempeter. Člani likovnih društev so redni gostje regijskih in 
bienalno zasnovanih državnih razstav. Dragocen doprinos v lokalnem okolju je pobuda Kulturnega društva BridA z izvedbo 
medgeneracijskih likovnih akcij (delavnic) v Šempasu. Najbolj razširjena dejavnost, značilna za Primorsko - zborovska glasba, 
ki jo tvori ok. 35 odraslih moških, ženskih, mešanih vokalnih sestavov in skupin, se ponaša z imenitnimi dosežki na domačih 
in mednarodnih tekmovanjih. Člani gledaliških skupin letno pripravijo do 10 premiernih dogodkov in vrsto ponovitev. Veseli 
nas, da se veliko mladih ukvarja s plesom, kar tri točke goriških plesnih skupin so bile letos uvrščene na državno srečanje. 
Društva so organizatorji številnih projektov in prireditev, ki popestrijo kulturno turistični utrip območja. Letos so številna 
društva pripravila velik del programa ob 70. obletnici mesta Nova Gorica. Zelo aktivna so društva na podeželju, kjer so nosilci 
kulturnega življenja: KTD Lokovec, KD Grgar, KTD Vogrsko, KPD Lipa Šempas, KD Franc Zgonik Branik, KD Slavec Solkan, KD 
Svoboda Deskle … Omeniti velja Kulturno prosvetno društvo Soča Kanal, ki upravlja z galerijo Rika Debeljaka v Kanalu in 
prireja mednarodni festival Kogojevi dnevi. Kulturno društvo Svoboda Deskle, ki upravlja z imenitno večnamensko dvorano 
v Desklah, je organizator gledaliških abonmajskih programov in neprecenljiv soorganizator Revije pevskih zborov Goriške in 
Revije otroških in mladinskih pevskih zborov. Društva imajo za izvajanja svojih dejavnosti na območju šestih občin različne 
pogoje za svoje delovanje, razpolagajo z različnimi vadbenimi in prireditvenimi prostori. Večina društev, ki pa so člani Zveze 
kulturnih društev Nova Gorica vadijo v prostorih ZKD.  

 
Sodelovanja (z Zvezo kulturnih društev Nova Gorica, z izobraževalnimi ustanovami, s slovenskimi društvi v Italiji, z ostalimi 
institucijami in lokalnimi skupnostmi) 

 
Delovanje JSKD (državna institucija) in delovanje ZKD Nova Gorica se prepleta na področju ljubiteljske kulture, zato je 
sodelovanje med ustanovama vsakdanja rutina. V sodelovanju izvajamo številne prireditve in mnoga izobraževanja. Dve 
zaposleni na JSKD Nova Gorica sta na dislocirani enoti in opravljata, v skladu s pogodbo z Mestno občino Nova Gorica, 
strokovna dela in naloge v zvezi z delovanjem Zveze kulturnih društev Nova Gorica in sta pod okrilje JSKD Nova Gorica prišli 
v letu 2008. 
V naše redne programe povezujemo veliko skupin, ki delujejo v okviru šol šestih občin. Na Revijo otroških in mladinskih 
pevskih zborov - Naša pomlad 2017 se je prijavilo 23 zborov, vsi delujejo v okviru osnovnih šol, en zbor deluje v okviru 
društva. Na Regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov Primorske 2017 je nastopilo 14 otroških in 
mladinskih zborov. Srečanje otroških gledaliških skupin 2017 so sooblikovale tri skupine, ki delujejo na osnovnih šolah. 
Pri pripravi Revije pevskih zborov Goriške 2017 nam je s prostori pomagala OŠ Deskle, pri pripravi Revije otroških in 
mladinskih pevskih zborov in pri pripravi Tekmovanja OMPZ nam pomaga OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica. Z Gimnazijo 
Nova Gorica sodelujemo predvsem pri izvedbi Festivala Vizije, zelo dobro sodelujemo tudi z Dijaškim domom Nova Gorica. 
JSKD Nova Gorica je pri pripravi Regijskega tekmovanja OMPZ sodeloval tudi z Glasbeno šolo Nova Gorica.  
V mesecu aprilu smo s projektom Lepljenka sodelovali z Elektrotehniško in računalniško šolo Nova Gorica. Tradicionalno 
sodelujemo z Vrtcem Branik pri pripravi festivala v Vrtcih so pesmice doma.  



 

Sodelujemo s slovenskimi društvi in organizacijami v Italiji (Slofest, Ceciljanka …), vsako leto se na naša srečanja prijavljajo 
slovenska društva iz sosednje Gorice. Pri projektu Noč knjige in Rock Vizije zelo dobro sodelujemo z Mostovno. Dobro 
vzpostavljeno sodelovanje je s Kulturnim domom Nova Gorica, Kulturnim domom Bukovica, Kulturnim domom Deskle, 
Goriškim muzejem, SNG Nova Gorica, lokalnimi skupnostmi in drugimi inštitucijami. Brez dobrega sodelovanja z vsemi 
deležniki v lokalni skupnosti si našega dela ne moremo niti zamisliti kaj šele izpeljati.  

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti, priznanja in nagrade 
Jubileji, obletnice, društvene dejavnosti in podeljevanje priznanj so enakovreden in pomemben segment dela zaposlenih 
na izpostavi. Nagrade in priznanja v letu 2017: 

 Podelitev Gallusovih značk ob jubileju društva: Moški pevski zbor Srečko Kumar Kojsko (Vila Vipolže, 6. 5. 2017), 
40. obletnica delovanja zbora. 

 Podelitev Gallusovih značk ob jubileju društva: Pihalni orkester Salonit - Anhovo (Kulturni dom Deskle, 13. 5. 2017), 
65. obletnica delovanja orkestra.  

 Podelitev Gallusovih značk ob jubileju društva: Mešani pevski zbor Jože Srebrnič Deskle (Kulturni dom Deskle, 3. 6. 
2017), 40. obletnica delovanja zbora.  

 Podelitev Gallusovih značk ob jubileju društva: Prvačka pleh muzika (Prvačina, 1. 7. 2017), 265 let godbeništva v 
Prvačini. 

 Podelitev Gallusovih značk ob jubileju društva: Ženska vokalna skupina Danica (Vrh, Savodnje ob Soči, 16. 6. 2017). 

 Podelitev Gallusovih značk ob jubileju društva: Moški pevski zbor Lipa Ravnica (Ravnica, 25. 6. 2017). 

 Podelitev Gallusovih značk ob jubileju društva: Ženski pevski zbor Sanje Nova Gorica (Kulturni dom Nova Gorica, 
18. 11. 2017), 20. obletnica zbora.  

 Podelitev Gallusovih značk ob jubileju društva: Društvo Chorus'97 Miren (Miren, 9. 12. 2017), 20. obletnica vokalne 
skupine.  

 Podelitev Gallusovih značk ob jubileju društva: Pihalni orkester Vogrsko (Bukovica, 26. 12. 2017), 85. let pihalnega 
orkestra. 

 Emil Aberšek, prejemnik Srebrne plakete Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti za leto 2016. Priznanje je prejel 
25. 1. 2017. 

 Na predlog Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je priznani tolkalist Zlatko Kaučič prijel Nagrado Franceta 
Bevka Mestne občine Nova Gorica (Nova Gorica, 8. 9. 2017). 

 Sosed tvoje brega (Sv. Ana v Slovenskih goricah, 9. 9. 2017). Na 39. Državno srečanje manjšinski pesnikov in 
pisateljev sta se uvrstili dve literatki iz Nove Gorice: Tanja Ocelić in Dragana Marošević, ki je bila med 10 izbranimi 
avtorji, ki so nastopili na sklepni prireditvi.  

 MN Plesna šola Nova Gorica in dijaki Gimnazije Nove Gorica so se uvrstili na državno srečanje Živa 2017, festival 
plesne ustvarjalnosti mladih (Ljubljana, 8. - 10. 11. 2017) 

 Na državnem festivalu mlade literature Urška 2017 Slovenji Gradec, (12. - 14. 10. 2017) je bila med petimi finalisti 
tudi Tea Plesničar iz Nove Gorice.  

 Folklorna skupina Gartrož Nova Gorica je na Državnem srečanju »Le plesat me pelj« (Žalec, 21. 10. 2017) prejela 
Zlato plaketo s pohvalo. 

 Moška zasedba Folklorne skupine Gartrož Nova Gorica je bila uvrščena na državno srečanje pevcev ljudskih pesmi 
in godcev ljudskih viž »Pevci nam pojejo, godci pa godejo 2017« (Videm - Dobrepolje, 25. 11. 2017) 

 Regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov Primorske (Nova Gorica, 25.5. 2017) 
Z Goriškega območja sta dva zbora prejela Zlato priznanje: OPZ OŠ Šempas, zborovodkinja Mojca Maver Podbersič in MPZ 
OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, zborovodkinja Milena Prinčič. Posebno priznanje je prejel študent in skladatelj Anej Černe za 
skladbo Tiger in sicer priznanje skladatelju za noviteto. 

 Regijsko tekmovanje odraslih pevskih zasedb Primorske (Postojna, 26. 11. 2017) 
Zlato priznanje z odliko sta prejela Goriški komorni zbor z zborovodkinjo Matejo Černic in Komorni zbor Grgar - Nova Gorica 
z zborovodjem Andrejem Filipičem. Zlato priznanje je prejela Vokalna skupina Vinika z zborovodkinjo Franko Žgavec. 
Podeljena so bila tudi posebna priznanja: Priznanje za najboljši mešani pevski zbor regijskega tekmovanja je prejel Goriški 
komorni zbor; priznanje za najboljšo izvedbo skladbe napisane v 20. stoletju in priznanje za najboljšo izvedbo slovenske 
ljudske pesmi je prejel Komorni zbor Grgar - Nova Gorica.  

 Božo Tabaj, prejemnik Srebrne plakete Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti za leto 2017. Priznanje bo prejel 
24. 1. 2018 na slovesnosti v Ljubljani. 

 

  



 

Izvedeni dogodki 

NAZIV DOGODKA Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

VOKALNA SKUPINA CHORUS 97 - BOŽIČNI KONCERT 3.1.2017   vokalna glasba prireditev 

TRADICIONALNI BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT - MOPZ KROMBERŠKI 
VODOPIVCI 

7.1.2017   vokalna glasba prireditev 

NATAŠA KOVŠCA - SODOBNA SLOVENSKA VIZUALNA UMETNOST 10.1.2017   
likovna 
dejavnost 

prireditev 

KNJIGA ŽIVLJENJA - PLESNA PREDSTAVA 13.1.2017 14.1.2017 ples prireditev 

DELAVNICA IZDELAVA VITRAŽA 14.1.2017 15.1.2017 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

ZBOROVODSKA ŠOLA S STOJANOM KURETOM, PETRO GRASSI IN MONIKO FELE 14.1.2017 18.3.2017 vokalna glasba izobraževanje 

OŽIVELE SLIKE - FD GALTROŽ 14.1.2017   folklora prireditev 

UBESEDOVANJA - DAVID BANDELJ 18.1.2017   literatura prireditev 

BOGOVI, DAJTE, DA BOM TAK ... KD GLEDALIŠČA NA VRVICI - SELEKTORSKI 
OGLED VIZIJE  

19.1.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

RAZSTAVA OB 110. OBLETNICI SMRTI SIMONA GREGORČIČA 20.1.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

OŽIVELE SLIKE - FD GALTROŽ 21.1.2017   folklora prireditev 

GLASBA MI JE VSE - SELEKTORSKI OGLEDI OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 22.1.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

SEMINAR RAZPISI ZA PREDSEDNIKE IN TAJNIKE DRUŠTEV: POZIVI, ZAKLJUČNI 
RAČUNI 

23.1.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE 2017 (PETEK) 27.1.2017   vokalna glasba prireditev 

OBUTI MAČEK - SELEKTORSKI OGLEDI VIZIJ 2017  27.1.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

DOHODNINA - SELEKTORSKI OGLEDI ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 28.1.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE (SOBOTA) 28.1.2017   vokalna glasba prireditev 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE (NEDELJA) 29.1.2017   vokalna glasba prireditev 

NAROBE STVARI V MESTU PETPEDI - SELEKTORSKI OGLED  5.2.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK V NOVI GORICI- OKTET VRTNICA 6.2.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

49. TEDEN KULTURE V DESKLAH 7.2.2017 18.2.2017 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PREŠERNO ZA PREŠERNA V ŠEMPASU 7.2.2017   razno prireditev 

LITERARNI NATEČAJ ZA KRATKO ZGODBO - 70 LET NOVE GORICE 8.2.2017 8.5.2017 literatura prireditev 

POMLAD IN PESEM V DUŠI (GORICA) 8.2.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PREŠERNOV DAN V SOLKANU 8.2.2017   razno prireditev 

GLEDALIŠKI SEMINAR TOLMIN 11.2.2017   
gledališče in 
lutke 

izobraževanje 

SEMINAR FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTEV 13.2.2017   razno izobraževanje 

FOTO-LITERARNA RAZSTAVA IN PREDSTAVITEV HAIKU IN FOTO ZBIRKE 100 14.2.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

KLAVDIJA FIGELJ - GORIŠKA LIKOVNA USTVARJALNOST 14.2.2017   
likovna 
dejavnost 

prireditev 

MILAN PETEK LEVOKOV - LJUDJE NA BURJI 15.2.2017   literatura prireditev 

ALAMUT - PREDSTAVA GIMNAZIJE NOVA GORICA 17.2.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

DRAKULA - SELEKTORSKI OGLED VIZIJ 2017 19.2.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

TA NORI DAN ALI NEŽIKA SE MOŽI - SELEKTORSKI OGLEDI ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

23.2.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

ZBOROVSKI KONCERT V DORNBERKU OB KULTURNEM DNEVU 24.2.2017   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE TRST 3.3.2017   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE NA GRADU DOBROVO 3.3.2017   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE POSTOJNA 3.3.2017   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE PODBRDO 4.3.2017   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE BILJE 4.3.2017   vokalna glasba prireditev 



 

PRIMORSKA POJE BAZOVICA 4.3.2017   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE GRAČIŠČE 5.3.2017   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE BRANIK 5.3.2017   vokalna glasba prireditev 

ROŽE ZA TVOJ DAN - KONCERT OB 8. MARCU V NOVI GORICI 8.3.2017   vokalna glasba prireditev 

CESARJEVA NOVA OBLAČILA - SELEKTORSKI OGLEDI OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

10.3.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

PRIMORSKA POJE IZOLA 10.3.2017   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE JASEN 11.3.2017   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE HRPELJE 12.3.2017   vokalna glasba prireditev 

VELIKA ČRTA - PREDAVANJE IN POGOVOR O LIKOVNI UMETNOSTI 14.3.2017 14.3.2017 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

SREČANJE OB NOVIH KNJIGAH ČLANOV GORIŠKEGA LITERARNEGA KLUBA 
GOVORICA - SREDINA LITERARNA PREPLETANJA 

15.3.2017   literatura prireditev 

PRIMORSKA POJE ŠEMPAS 18.3.2017   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE LONJER 18.3.2017   vokalna glasba prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2017, REGIJSKO SREČANJE 18.3.2017   literatura prireditev 

OBALNE RIME - REGIJSKO SREČANJE MLADIH LITERATOV PRIMORSKE  18.3.2017   literatura prireditev 

PRIMORSKA POJE TRBIŽ 19.3.2017   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE PIVKA 19.3.2017   vokalna glasba prireditev 

ČRTA, SLED ŽIVLJENJA - PREDAVANJE IN POGOVOR O LIKOVNI UMETNOSTI 21.3.2017 21.3.2017 
likovna 
dejavnost 

prireditev 

ROŠEVI DNEVI 2017 22.3.2017   literatura prireditev 

PRIMORSKA POJE ŠTANDREŽ 24.3.2017   vokalna glasba prireditev 

KO GOZD UTIHNE - SELEKTORSKI OGLED OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 2017 24.3.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

PRIMORSKA POJE PODNANOS 25.3.2017   vokalna glasba prireditev 

KOMORNI ORKESTER AKADAMIJE NOVA - FOUR NOTES FOR EUROPE 25.3.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

PRIMORSKA POJE GORICA 26.3.2017   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE PORTOROŽ 26.3.2017   vokalna glasba prireditev 

FOLKLORNO POPOTOVANJE PO SEVERNI PRIMORSKI (SPODNJA IDRIJA) 26.3.2017   folklora prireditev 

PRIMORSKA POJE OPČINE 26.3.2017   vokalna glasba prireditev 

GORIŠKA ZBOROVSKA SREČANJA - SCHUBERTOV VEČER 29.3.2017   vokalna glasba prireditev 

FATAMORGANA - SELEKTORSKI OGLEDI VIZIJE 2017 31.3.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN - PLESNI UTRINKI 2017 31.3.2017   ples prireditev 

GREMO MI V TRI KRASNE - SELEKTORSKI OGLED VIZIJ 2017 31.3.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

PRIMORSKA POJE ŠTORJE 1.4.2017   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE VRTOVIN 1.4.2017   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE ŠTEVERJAN 2.4.2017   vokalna glasba prireditev 

FOLKLORNO POPOTOVANJE PO SEVERNI PRIMORSKI (TOLMIN) 2.4.2017   folklora prireditev 

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO V ZKD NOVA GORICA - KD GRGAR 6.4.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

LEPLJENKA - LITERARNO LIKOVNA DELAVNICA 7.4.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanje 

PRIMORSKA POJE MILJE 8.4.2017   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE IDRIJA 8.4.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - LINHARTOVO SREČANJE 
SEVERNE PRIMORSKE 

9.4.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE 2017 (TOREK) 11.4.2017   vokalna glasba prireditev 

REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE 2017 (SREDA) 12.4.2017   vokalna glasba prireditev 

POHUJŠANJE V DOLINI ŠENTFLORJANSKI - SELEKTORSKI OGLED VIZIJE 2017 13.4.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

VELIKONOČNI KONCERT PRVAČKE PLEH MUZIKE 17.4.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 



 

NOČ KNJIGE - GORIŠKI DNEVI KNJIGE - SREDINA LITERARNA PREPLETANJA 19.4.2017   literatura prireditev 

REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE (ČETRTEK) 20.4.2017   vokalna glasba prireditev 

NOČ KNJIGE 2017 V SOLKANU 21.4.2017   literatura prireditev 

NOČ KNJIGE 2017 NA MOSTOVNI 21.4.2017   literatura prireditev 

NOČ KNJIGE 2017 - BOROVA POT V GRGARJU 22.4.2017   literatura prireditev 

PRIMORSKA POJE TRENTA 23.4.2017   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE ZAVARH 23.4.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKI FESTIVAL VIZIJE 2017 - AJDOVŠČINA 24.4.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN SEVERNE PRIMORSKE V 
TOLMINU 

25.4.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

JAVNI PROGRAMSKI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV NA 
PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNI DEJAVNOSTI - NOVA GORICA 

28.4.2017   razno prireditev 

JAVNI PROGRAMSKI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV NA 
PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNI DEJAVNOSTI NA OBMOČJU OBČINE 
RENČE VOGRSKO 

28.4.2017   razno prireditev 

40 LET MOPZ SREČKO KUMAR KOJSKO - PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK 6.5.2017   vokalna glasba prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE V AJDOVŠČINI 10.5.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

TLK 2017 - NAJ SE VIDI IN SLIŠI! 12.5.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

V VRTCIH SO PESMICE DOMA, REVIJA PREDŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV 12.5.2017   vokalna glasba prireditev 

TLK - DAN ODPRTIH VRAT, JAVNA VAJA BIG BAND NOVA 12.5.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

TLK - BEREM POD LIPO 12.5.2017   literatura prireditev 

TLK - OTVORITEV RAZSTAVE SLIK ŤVRTNICE ZA NOVO GORICOŤ 12.5.2017   
likovna 
dejavnost 

prireditev 

TLK - FOTOGRAFSKA RAZSTAVA MIHE SKRTA: GLEDAM. VIDIM.  12.5.2017   
likovna 
dejavnost 

prireditev 

TLK - JAVNA VAJA PIHALNEGA ORKESTRA VOGRSKO 12.5.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

TLK - NAJ SE VIDI IN SLIŠI! 13.5.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

TLK EX-TEMPORE VEDUTE NOVE GORICE 13.5.2017 13.5.2017 
likovna 
dejavnost 

prireditev 

TLK 2017 - VELIK KONCERT OB 65. OBLETNICI PO SALONIT ANHOVO - KONCERT 
IN PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK 

13.5.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

LE PLESAT ME PELJI! - REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN SEVERNE 
PRIMORSKE 

13.5.2017   folklora prireditev 

TLK - KONCERT MLADIH PRIMORSKIH SKUPIN THE INDICALS IN NESESARI 
KAKALULU 

13.5.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

TLK - GOTARDOV KONCERT VOKALNE SKUPINE LIJAK 1883 - VOGRSKO  14.5.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

TLK - GORIŠKA ZBOROVSKA SREČANJA 14.5.2017   vokalna glasba prireditev 

TLK - JAVNA VAJA SIMFONIČNEGA ORKESTRA - PUCCINI 300  14.5.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

TLK - JAVNA VAJA MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA PROVOX 15.5.2017   vokalna glasba prireditev 

TLK - PREDSTAVITEV KNJIGE ROBERTA DEVETAKA 15.5.2017   literatura prireditev 

TLK - JAVNA VAJA MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA KROMBERŠKI VODOPIVCI 15.5.2017   vokalna glasba prireditev 

TLK 2017- ZAKLJUČEK LIKOVNE DELAVNICE PREHAJANJA 15.5.2017   
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

TLK - JAVNA VAJA MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA LIPA ŠEMPAS 16.5.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN PRIMORSKE 2017 V IZOLI 16.5.2017   ples prireditev 

TLK - JAVNA VAJA GORIŠKEGA KOMORNEGA ZBORA 16.5.2017   vokalna glasba prireditev 

TLK - LITERARNO GLASBENI RECITAL &#8220;ŠE STOKRAT IN STOKRAT JIM 
POVEJ!&#8221;  

16.5.2017   literatura prireditev 

TLK - JAVNA VAJA VOKALNEGA ANSAMBLA REUNION  17.5.2017   vokalna glasba prireditev 

JAVNA VAJA GORIŠKEGA OKTETA VRTNICA 17.5.2017   vokalna glasba prireditev 

TLK - JAVNA VAJA FOLKLORNE SKUPINE MAKEDONSKEGA KULTURNEGA 
DRUŠTVA OHRIDSKI BISERI NOVA GORICA  

17.5.2017   folklora prireditev 

TLK - SREDINA LITERARNA PREPLETANJA NOVE KNJIGE ZA OTROKE 17.5.2017   literatura prireditev 



 

TLK - JAVNA VAJA FOLKLORNEGA DRUŠTVA GARTROŽ NOVA GORICA  17.5.2017   folklora prireditev 

JAVNA VAJA ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA SANJE NOVA GORICA  17.5.2017   vokalna glasba prireditev 

GREGORČIČEVI DNEVI - GRADIŠČE 18.5.2017   literatura prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA PREKLETSTVO ZELENIH KALCET 18.5.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

TLK - KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA LIPA RAVNICA 18.5.2017   vokalna glasba prireditev 

TLK - JAVNA VAJA MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA FRANC ZGONIK BRANIK 18.5.2017   vokalna glasba prireditev 

TLK - JAVNA VAJA MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA VRTOJBA 18.5.2017   vokalna glasba prireditev 

TLK - JAVNA VAJA MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA SLAVEC SOLKAN 18.5.2017   vokalna glasba prireditev 

FOTOVIZIJE 2017 - ODTUJENOST 19.5.2017   
likovna 
dejavnost 

prireditev 

FESTIVAL VIZIJE 2017 - FESTIVAL MLADINSKE KULTURE (HVALA ZA VSE URŠKE) 19.5.2017   literatura prireditev 

ODPRTI ATELJEJI, RAZSTAVA AVTOR MESECA  19.5.2017   
likovna 
dejavnost 

prireditev 

ODPRTI ATELJEJI, RAZSTAVA KLUBA KANALSKIH KERAMIKOV 19.5.2017   
likovna 
dejavnost 

prireditev 

ROCK VIZIJE 2017 20.5.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

KONCERT GLASBENA PRIKAZOVANJA 21.5.2017   vokalna glasba prireditev 

KERAMIČNA DELAVNICA OBVARA 21.5.2017   
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA POGREŠANI SOPROG 21.5.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

TLK - JAVNA VAJA SIMFONIČNEGA ORKESTRA - PUCCINI 300 21.5.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ PRIMORSKE 2017 25.5.2017   vokalna glasba prireditev 

ŠTUDIJSKA SKUPINA S PETRO GRASSI NA REGIJSKEM TEKMOVANJU OMPZ 
PRIMORSKE 2017 

25.5.2017   vokalna glasba izobraževanje 

OBRAZI IN DOGODIVŠČINE 70. LETNE MLADENKE NOVE GORICE 26.5.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

GREGORČIČEVI DNEVI 26.5.2017   literatura prireditev 

MUZIKAFEST 2017 27.5.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

KONCERT IN RAZSTAVA NA BORJAČU 27.5.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

UJEMI TRENUTEK - PLESNA PREDSTAVA 27.5.2017   ples prireditev 

AJDOVSKI BUM 2.6.2017   vokalna glasba prireditev 

GLASBENI VEČERI TABOR 2017 2.6.2017   vokalna glasba prireditev 

40 LET MEPZ JOŽE SREBRNIČ DESKLE - SLAVNOSTNA PODELITEV GALLUSOVIH 
ZNAČK 

3.6.2017   vokalna glasba prireditev 

GODBENE SPLETKE NA VOGRSKEM 3.6.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

GLASBENI VEČERI TABOR 2017 3.6.2017   vokalna glasba prireditev 

LETNI KONCERT ŠOLE ZLATKA KAUČIČA 3.6.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

ZAPOJMO NAŠEMU MESTU OB 70-LETNICI NOVE GORICE 8.6.2017   vokalna glasba prireditev 

OŽIVELE SLIKE, PLESNO-GLASBENA PREDSTAVA 9.6.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

S PLESOM ZA NOVO GORICO 10.6.2017   ples prireditev 

REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH, PEVSKIH IN GODČEVSKIH SKUPIN 
MANJŠINSKIH ETNIČNIH SKUPNOSTI IN MANJŠIN PRIMORSKE 2017 

11.6.2017   folklora prireditev 

OBRAZI IN DOGODIVŠČINE 70. LETNE MLADENKE NOVE GORICE (PREMIERA) 11.6.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

MOPZ ANTON KLANČIČ - ZAKLJUČNI KONCERT 17.6.2017   vokalna glasba prireditev 

ZAKLJUČNI KONCERT UČENCEV ŠOLE OZLINKA 19.6.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

PESEM POD LIPO V SOLKANU 24.6.2017   vokalna glasba prireditev 

LETNI KONCERT OB DNEVU DRŽAVNOSTI - MOPZ LIPA RAVNICA 25.6.2017   vokalna glasba prireditev 

KONCERT OB 265. LETNICI PRVAČKE PLEH MUZIKE - PODELITEV GALLUSOVIH 
ZNAČK 

1.7.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 



 

LIKOVNA DELAVNICA SINJI VRH 17.7.2017 23.7.2017 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

GLEDALIŠKE DELAVNICE V KOPRU 3.8.2017 8.8.2017 
gledališče in 
lutke 

izobraževanje 

37. TRADICIONALNI POLETNI GODBENI TABOR V IZOLI 20.8.2017 27.8.2017 
inštrumentalna 
glasba 

izobraževanje 

PREHAJANJA - PROSTORSKA POSTAVITEV LIKOVNIH DEL 23.8.2017 15.9.2017 
likovna 
dejavnost 

prireditev 

KROŽNICE VEČGLASNIH TIŠIN - LITERARNI VEČER S TINKO VOLARIČ V GRGARJU 25.8.2017   literatura prireditev 

KONCERT LUKE DEBEVCA MAYERJA V DORNBERKU 5.9.2017   vokalna glasba prireditev 

SLOFEST - KULTURNI SPREHOD PO SLOVENSKI GORICI 9.9.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

SOSED TVOJEGA BREGA 2017 9.9.2017   literatura prireditev 

PALČEK - DRAMATIZACIJA PRAVLJICE  10.9.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

OBRAZI IN DOGODIVŠČINE 70. LETNE MLADENKE NOVE GORICE 13.9.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

ZDRUŽENI ZBORI OB 70. LETNICI NOVE GORICE 15.9.2017   vokalna glasba prireditev 

GORIŠKA ZGODBA - 70 LET POPULARNE GLASBE V NOVI GORICI 16.9.2017   vokalna glasba prireditev 

V ZAVETJU BESEDE 2017, REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 21.9.2017   literatura prireditev 

ZBOGOM OROŽJE, POZDRAVLJENA PESEM 23.9.2017   vokalna glasba prireditev 

ZBOROVSKA SREČANJA Z MADINSKIMI ZBORI V ŠEMPASU 24.9.2017   vokalna glasba prireditev 

PREDSTAVITEV ZBORNIKA MESTO IN ODPRTJE RAZSTAVE 27.9.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

ROŽE ZA NOVO GORICO 29.9.2017   vokalna glasba prireditev 

PODARIMO BESEDO MOJEMU MESTU 29.9.2017   literatura prireditev 

EX-TEMPORE GRADIŠČE 30.9.2017   
likovna 
dejavnost 

prireditev 

LIKOVNI TEČAJ - SLIKARSKA SREČANJA Z ALEKSANDROM PECO 2.10.2017 6.11.2017 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

SREDINA LITERARNA PREPLETANJA - S PRAVLJICO V SVET (TEDEN OTROKA) 4.10.2017   literatura prireditev 

ZBOROVODSKA ŠOLA S PETRO GRASSI - MOJA ROKA (NA)HRANI TVOJ GLAS 7.10.2017   vokalna glasba izobraževanje 

LIKOVNA AKCIJA - OBARVAJMO MESTO! 7.10.2017   
likovna 
dejavnost 

prireditev 

NADALJEVALNI TEČAJ RISANJA 10.10.2017 11.12.2017 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2017 12.10.2017 14.10.2017 literatura prireditev 

GORIŠKA ZBOROVSKA SREČANJA - GORIŠKI OKTET VRTNICA IN MEPZ 
POSTOJNA 

12.10.2017   vokalna glasba prireditev 

PREDAVANJE O LIKOVNI UMETNOSTI - NATAŠA KOVŠCA 12.10.2017   
likovna 
dejavnost 

prireditev 

GLASBENI VEČERI V BUKOVICI 13.10.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

VEČER MALIH VOKALNIH SKUPINV VILI VIPOLŽE 14.10.2017   vokalna glasba prireditev 

OD GREGORČIČEVE GORICE DO NOVE GORICE - 8. POHOD PO GREGORČIČEVI 
POTI 

14.10.2017   literatura prireditev 

VELIKA ČRTA - TEMATSKA REGIJSKA RAZSTAVA SEVERNOPRIMORSKIH 
LIKOVNIH USTVARJALCEV 

19.10.2017 4.11.2017 
likovna 
dejavnost 

prireditev 

PREGLEDNA RAZSTAVA IN DIA PRIMORSKE 2017 20.10.2017 24.11.2017 
likovna 
dejavnost 

prireditev 

SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN SLOVENIJE V ŽALCU 21.10.2017   folklora prireditev 

RAZIGRANA SRCA - VEČER LJUDSKIH PLESOV IN PESMI 21.10.2017   folklora prireditev 

GLEDALIŠKA DELAVNICA - OBLIKOVANJE GLEDALIŠKE MASKE 22.10.2017   
gledališče in 
lutke 

izobraževanje 

LITERARNI VEČER - UBESEDOVANJA - ANA TOROŠ 25.10.2017   literatura izobraževanje 

KOMBO B IN KOMBO C - OKTOBER JAZZ 25.10.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

OGLEDALO POVEJ - PREMIERA MLADINSKEGA DRAMSKEGA ODSEKA IZ 
ŠTANDREŽA 

4.11.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

MIGRACIJA NEKOČ IN DANES - MKD OHRIDSKI BISERI NOVA GORICA 4.11.2017   folklora prireditev 

ŽIVA 2017 - FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH 8.11.2017 10.11.2017 ples prireditev 



 

JAVNA VAJA NA GRADU DOBROVO 8.11.2017   vokalna glasba prireditev 

RAZSTAVA EX-TEMPORE GRADIŠČE 9.11.2017   
likovna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKI FOLKLORNI SEMINAR ZA ODRASLE SKUPINE PETJE LJUDSKIH PESMI 11.11.2017   folklora izobraževanje 

18. PESNIŠKA OLIMPIJADA V DRAVOGRADU 11.11.2017   literatura prireditev 

150. OBLETNICA ČITALNICE V BRANIKU 12.11.2017   literatura prireditev 

LIKOVNI TEČAJ - SIKARSKA SREČANJA S PETROM ABRAMOM 13.11.2017 11.12.2017 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

PREDAVANJE O LIKOVNI UMETNOSTI - NATAŠA KOVŠCA 16.11.2017   
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

LITERARNE POKRAJINE - POVEZOVANJE SKRBNIKOV IN INTERPRETOV 
LITERARNE DEDIŠČINE 

17.11.2017   literatura prireditev 

KONCERT ŽEPZ SANJE - PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK 18.11.2017   vokalna glasba prireditev 

GLEDALIŠKA DELAVNICA - TELO/GLAS/BESEDILO 18.11.2017   
gledališče in 
lutke 

izobraževanje 

FESTIVAL GODB SEVERNE PRIMORSKE 2017 - 1. DEL 19.11.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

LITERARNI VEČER - UBESEDOVANJA - RADIVOJ PAHOR 22.11.2017   literatura prireditev 

PEVCI NAM POJEJO, GODCI NAM GODEJO 2017 25.11.2017   folklora prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB POSTOJNA 26.11.2017   vokalna glasba prireditev 

FESTIVAL GODB SEVERNE PRIMORSKE 2017 - 2. DEL 26.11.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

BESEDNI IZVIRI - SRBSKO SLOVENSKI LITERARNI VEČER 29.11.2017   literatura prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE - PALČEK 1.12.2017   
gledališče in 
lutke 

prireditev 

TA VESELI DAN KULTURE 2017 3.12.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

KONCERT MOPZ CHORUS 97 - PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK 9.12.2017   vokalna glasba prireditev 

ZBOR SLOVENSKE FILHARMONIJE IN KVARTET GODAL SLOVENSKE 
FILHARMONIJE - MARIJU IN SREČKU V POKLON 

14.12.2017   vokalna glasba prireditev 

KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA VOGRSKO - PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK 26.12.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

 


