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Območna izpostava Postojna    

Silva Bajc 

Uvod 

Območna izpostava Postojna s svojo dejavnostjo podpira kulturno dogajanje v občinah: 
- Postojna in  

- Pivka. 

Redno sodeluje z 31 kulturnimi društvi in njihovimi sekcijami, ki pokrivajo večino ljubiteljske kulturne 
ustvarjalnosti in poustvarjalnosti (vokalna in instrumentalna glasba, balet, folklora, gledališče in likovna s foto 
dejavnostjo).  
Poleg prireditev iz obveznega in dodatnega programa pa omogočamo tudi organizacijsko in strokovno pomoč 
kulturnim društvom pri realizaciji njihovih programov, spodbujamo kulturno ustvarjalnost posameznikov, 
pomagamo pri realizaciji lokalnega kulturnega programa, ki zajema niz tradicionalnih kulturnih prireditev skozi 
vse leto ter s skupnimi projekti sodelujemo z drugimi ponudniki kulturnih vsebin. 
 
Pomembna je stalna skrb izpostave za zagotavljanje in spodbujanje izobraževanja ljubiteljskih ustvarjalcev, 
članov in mentorjev kulturnih društev. 

Ocena stanja 

V letu 2014 je izpostava izvedla vse prijavljene in odobrene projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in 
druge programe s področja kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti.  
Tako kot vsa leta doslej tudi v letošnjem izpostava nadaljuje tradicionalno dobro sodelovanje z obema lokalnima 
skupnostma (Postojna in Pivka) in kulturnimi društvi iz obeh občin. Ne glede na to, da je finančnih sredstev 
nekoliko manj kot v minulih letih, sodelovanje na relaciji Občina – OI JSKD in OI JSKD – kulturna društva, poteka 
dobro, saj se tako izpostava kot kulturna društva zavedamo, da je treba z razpoložljivimi sredstvi ravnati 
gospodarno in varčno, vendar pa ne na račun kakovosti izvedbe prireditev. Izpostava se trudi, da so kljub nižjim 
finančnim sredstvom prireditve organizirane skrbno in na visoki ravni ter da občinstvu ponudijo kakovosten 
kulturni dogodek in zadovoljne nastopajoče.  
Seveda je velika skrb izpostave usmerjena tudi v izobraževanje ljubiteljskih kulturnih poustvarjalcev, največ 
izobraževanj je bilo v likovni, folklorni in glasbeni (zborovodske šole) dejavnosti. 
Medijska pokritost dogodkov, ki jih organizira izpostava, je dobra. Poleg lokalnih medijev – mednje sodijo lokalni 
časopisi Prepih in Notranjsko kraške novice, regionalna radijska postaja Radio 94 in NTR ter lokalni TV Studio 
Proteus in KTV Pivka – o dogodkih pogosto poročajo tudi Primorske novice ter Radio Slovenija in Radio Koper. 
Napovedi dogodkov pa je mogoče najti na različnih spletnih naslovih, kot so portal Občine Postojna, Občine Pivka 
in različni FB profili kulturnih društev. 
V obeh občinah so v teh letih končali obnove številnih kulturnih domov v manjših krajih, ki skupaj s prostori za 
prireditve v Postojni in Pivki omogočajo dobre razmere za različne produkcije kulturnih društev. 

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.  
V prvem polletju leta 2014 je izpostava organizirala naslednja pregledna srečanja na območni ravni: območno 
srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov, območno srečanje otroških gledaliških skupin, območno srečanje 
otroških folklornih skupin, območno srečanje plesnih skupin, območno srečanje folklornih skupin. 
Izpostava je bila tudi ena od organizatorjev (ostala dva koncerta sta potekala v zamejstvu) jubilejne 20. Revije 
kraških pihalnih godb.  
Na regijsko raven so se z območne uvrstili Baletno društvo Postojna in Folklorna skupina Torbarji. 
V septembru je izpostava v sodelovanju s centralno službo JSKD že devetič organizirala najpomembnejši 
ljubiteljski gledališki dogodek – 53. Linhartovo srečanje. V jesensko-zimskem času pa niz koncertnih prireditev, 
dvodnevno pevsko revijo domačih kulturnih društev ter tradicionalno folklorno prireditev. 



Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalnima skupnostma in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na 
področju izpostave sklada.  
Kot že vsa leta poprej je izpostava tudi v letošnjem organizirala niz dogodkov, ki pod imenom Februarske kulturne 
prireditve že tradicionalno potekajo v obeh občinah. Ob petkih, sobotah in nedeljah se skozi ves februar in prvih 
nekaj dni marca v vseh večjih krajih predstavljajo domača kulturna društva, velikokrat pa v goste povabimo tudi 
ljubiteljske kulturne poustvarjalce in ustvarjalce od drugod. V lokalni program pa so sodili tudi drugi kulturni 
dogodki, ki jih je izpostava soorganizirala s posameznimi kulturnimi društvi ter ponovno sodelovala pri realizaciji 
mednarodnega Tedna kitare v Postojni.  
Za zelo uspešno se je izkazalo tudi sodelovanje z Mladinskim centrom Postojna in sicer pri skupni organizaciji foto 
natečaja z naslovom Ledena ujma ali ledena lepota, razstavo izbranih fotografij ter izborom najboljše fotografije, 
njenemu avtorju pa smo v sklopu festivala Zmaj ma mlade omogočili samostojno fotografsko razstavo. Pri istem 
festivalu izpostava že drugo leto zagotavlja izvedbo otroškega gledališkega in lutkovnega programa. 
S petimi dogodki se je izpostava s kulturnimi društvi vključila tudi v letošnji prvi teden ljubiteljske kulture. 
V drugi polovici leta 2014 je bilo tudi nekaj jubilejnih dogodkov kulturnih društev (VS Zgun, MlMePZ Lux), kjer je 
izpostava – tako kot ob drugih društvenih dogodkih - pomagala z organizacijske in finančne plati. 

Izobraževanja 

V letu 2014 so se trije zborovodje udeležili regijskih seminarjev - zborovodske šole v Novi Gorici (ena na 
nadaljevalnem in dva na začetnem seminarju o dirigiranju) sedem članov DLU Postojna se je v Izoli udeležilo 
regijskega likovnega seminarja. Dveh folklornih seminarjev se je udeležilo dvanajst članov folklornega društva, 
tudi sicer je med društvi največ »povpraševanja« po izobraževanju v likovni, folklorni in vokalni-glasbeni 
dejavnosti. 

Financiranje 

Poleg finančnih sredstev, ki jih za realizacijo kulturnih programov izpostavi nameni centralna služba JSKD, 
izpostava sredstva pridobi tudi na podlagi pogodb o izvajanju kulturnega programa z obema občinama. Sredstva 
občini nakažeta izpostavi v treh delih (april, avgust, november oz. december) na podlagi finančnega in 
vsebinskega poročila izpostave o izvedenih programih. Tak način se je izkazal za najboljšega, saj izpostavi 
zagotavlja reden pritok sredstev za pokrivanje finančnih obveznosti.  
Nekaj sredstev – vendar gre za manjši znesek – je izpostava pridobila tudi iz naslova vstopnin. 

Novi projekti 

Sodelovanje v vseslovenskem projektu Teden ljubiteljske kulture s prireditvami: Mednarodno srečanje pihalnih 
orkestrov, Javna vaja zbora, Melodije pod zvezdami, razstava v mestnem parku Vse barve cvetja ter zasaditev 
jablane. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Na območju občin Postojna in Pivka deluje: 
- 40 VOKALNIH SKUPIN (od tega je 27 odraslih, 8 otroških in 5 mladinskih zborov. Med odraslimi 

pevskimi zasedbami je 11 mešanih zborov oz. vokalnih skupin, 6 moških zborov oz. vokalnih skupin, 6 
ženskih zborov oz. vokalnih skupin, 1 kvartet in 3 okteti), 

- 2 INSTRUMENTALNI SKUPINI (godba in tamburaška skupina), 
- GLEDALIŠKE SKUPINE (dve odrasli, ki delujeta v okviru KD, ena srednješolska s projektnimi produkcijami, 

dve otroški v okviru KD ter 4 otroške iz osnovnih šol), 
- PLESNA DEJAVNOST (baletno društvo s 120 člani), 
- FOLKLORNA DEJAVNOST (odrasla in otroška folklorna skupina), 
- LIKOVNA DEJAVNOST (likovno društvo s preko 30 člani ter fotografsko društvo). 

Kljub poskusom in spodbudam, da bi se razvili tudi manjkajoči literarna in filmska dejavnost, izpostavi ni uspelo 
pritegniti k sodelovanju dovolj ljudi, ki bi jih tovrstni področji zanimali. Redki ljubitelji, ki se ukvarjajo z literarno 
dejavnostjo, delujejo samostojno ali se povezujejo s podobnimi društvi od drugod. Izpostava z njimi sodeluje 
projektno. 
Najuspešnejša dejavnost je seveda vokalna, MePZ Postojna že vrsto let sodi med najkakovostnejše pevske 
zasedbe v državi in posega po najvišjih mestih na domačih in mednarodnih pevskih tekmovanjih. Na dokaj visoko 
kakovostno raven (državno raven po oceni strokovnega spremljevalca zadnje pevske revije v novembru 2014) 



spada še nekaj vokalnih skupin, med njimi Dekliški zbor Mavrica, Moška vokalna skupina Goldinar, VS Elum in 
DPZ Ubeljsko. 
Vedno bolj prepoznavna postajata tudi Baletno društvo Postojna s svojimi avtorskimi plesnimi predstavami ter 
Društvo likovnih ustvarjalcev Postojna, čigar posamezni člani se s svojimi likovnimi deli redno uvrščajo na državne 
likovne razstave. 
Na vaseh društva uporabljajo prostore za vaje in nastope v zadnjih letih zgledno obnovljenih kulturnih domovih, 
v Postojni in Pivki uporabljajo prostore kulturnega doma, šol ter posamezne prostore, prirejene za dejavnost 
(baletna, instrumentalna). Brez svojega društvenega prostora sta v Postojni tudi Društvo likovnih ustvarjalcev in 
Folklorna skupina Torbarji; slednji bi ga nujno potrebovali vsaj za hranjenje folklornih kostumov in drugih 
rekvizitov, ki jih uporabljajo pri svoji dejavnosti. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

Z vsemi štirimi osnovnimi šolami in vrtci v obeh občinah izpostava dobro sodeluje: mentorjem oz. učiteljem 
omogočamo izobraževanja (zborovodstvo, gledališka in folklorna dejavnost) ter sodelovanja na skladovih 
preglednih srečanjih (vokalna dejavnost – revija otroških in mladinskih pevskih zborov), srečanja otroških 
folklornih in gledaliških skupin – za skupine, ki delujejo kot krožki, oz. interesne dejavnosti na šolah. Otrokom iz 
vrtcev in šol ter dijakom srednjih šol pa omogočamo brezplačne oglede gledaliških predstav v okviru območnih 
in regijskih srečanj ter Linhartovega srečanja – festivala gledaliških skupin Slovenije. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V letu 2014 sta obletnici praznovali - po letih delovanja sicer mlajši skupini: 5-letnico sta obeležila z domiselnima 
prireditvama Mladinski mešani PZ Lux ter Moška vokalna skupina Zgun. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvedeni dogodki 

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

TEMATSKA STROKOVNA SREČANJA 16.1.2014   drugo izobraževanje 

FKP 2014 - KONCERTNI VEČER 18.1.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

FKP 214 - KULTURNICE 15.2.2014   vokalna glasba prireditev 

FKP 214 - KULTURNICE 22.2.2014   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKI LIKOVNI SEMINAR - ORNAMENT I. 22.2.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

FKP 214 - KULTURNICE 28.2.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 1.3.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2.3.2014   vokalna glasba prireditev 

FKP 214 - KULTURNICE - HRESTAČ 8.3.2014   ples prireditev 

FKP 214 - KULTURNICE 8.3.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PRIMORSKA POJE 9.3.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 9.3.2014   vokalna glasba prireditev 

20. REVIJA KRAŠKIH PIHALNIH GODB 15.3.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

REGIJSKI LIKOVNI SEMINAR - ORNAMENT II. 15.3.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

PRIMORSKA POJE 16.3.2014   vokalna glasba prireditev 

PARAFRAZE - 4. TEMATSKA DRŽAVNA LIKOVNA 
RAZSTAVA 

20.3.2014 13.4.2014 likovna dejavnost prireditev 

PRIMORSKA POJE 21.3.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 23.3.2014   vokalna glasba prireditev 



OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

27.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

KULTURNICE 2014 - LIKOVNA RAZSTAVA 28.3.2014   likovna dejavnost prireditev 

KULTURNICE 2014 - LIKOVNA RAZSTAVA - PIVŠKA 
PALETA 

28.3.2014   likovna dejavnost prireditev 

PRIMORSKA POJE 30.3.2014   vokalna glasba prireditev 

FOTO NATEČAJ  1.4.2014 14.4.2014 drugo prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

5.4.2014   folklora prireditev 

NAŠA POMLAD - REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

10.4.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 11.4.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 12.4.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 13.4.2014   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 14.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO SREČANJE PLESNIH SKUPIN - PLESNE 
MINIATURE 2014 

15.4.2014   ples prireditev 

PRIMORSKA POJE 27.4.2014   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE GLEDALIŠKIH SKUPIN 3.5.2014   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN PRIMORSKE 

16.5.2014   folklora prireditev 

REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN PRIMORSKE 16.5.2014   ples prireditev 

KONCERT  25.5.2014   vokalna glasba prireditev 

9. RAVBARJEV VEČER 14.6.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

TLK - TAKO SE TRUDIMO (JAVNA VAJA ZBORA) 16.6.2014   vokalna glasba prireditev 

TLK - ZASADITEV JABLANE 20.6.2014   drugo prireditev 

TLK - BARVE CVETJA 20.6.2014 20.6.2014 likovna dejavnost prireditev 

TLK - MELODIJE POD ZVEZDAMI 20.6.2014   vokalna glasba prireditev 

ZMAJ MA MLADE, POLETNI KULTURNI FESTIVAL 16.8.2014 31.8.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

FOTO RAZSTAVA ZGODBA O KAMNU 22.8.2014 31.8.2014 likovna dejavnost prireditev 

KONCERT ŽEPZ KOMBINAT 13.9.2014   vokalna glasba prireditev 

KONCERT OB 5. OBLETNICI VS ZGUN 13.9.2014   vokalna glasba prireditev 

V ZAVETJU BESEDE - SREČANJE SENIORSKIH PISCEV 
PRIMORSKE 

22.9.2014   literatura prireditev 

53. LINHARTOVO SREČANJE - FESTIVAL 
GLEDALIŠKIH SKUPIN SLOVENIJE 

25.9.2014 27.9.2014 gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PEVSMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

11.10.2014   folklora prireditev 

OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

11.10.2014   folklora prireditev 

LE PLESAT ME PELJI - SEMINAR 11.10.2014   folklora izobraževanje 

14. SREČANJE PRIMORSKIH LIKOVNIH 
USTVARJALCEV - ORNAMENT 

23.10.2014 5.11.2014 likovna dejavnost prireditev 

VEČER ISTRSKIH PESMI 9.11.2014   vokalna glasba prireditev 

13. OBMOČNA REVIJA PEVSKIH ZBOROV IN 
VOKALNIH SKUPIN 

22.11.2014 23.11.2014 vokalna glasba prireditev 

SOZVOČENJA 2014 22.11.2014   vokalna glasba prireditev 

PEVSKA DELAVNICA IN GODČEVSKI SEMINAR 22.11.2014   folklora izobraževanje 

MIKLAVŽEV VEČER 5.12.2014   drugo prireditev 

MIKLAVŽEV VEČER 6.12.2014   drugo prireditev 

PEVSKO-PLESNI VEČER 6.12.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

MEPZ LUX - PRVIH PET LET 21.12.2014   vokalna glasba prireditev 

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT POSTOJNSKE 
GODBE 1808 

26.12.2014   vokalna glasba prireditev 

S PLESOM IN PESMIJO 27.12.2014   folklora prireditev 

 



  



 


