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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 2015 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 dobro sodelovanje z obema lokalnima skupnostma 
ter  kulturnimi društvi iz obeh občin.  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.  
V letu 2015 je v Postojni z ustanovitvijo Društva Kolut zaživela tudi filmska dejavnost, ki se ukvarja predvsem s 
produkcijo kakovostnih dokumentarnih filmov o ljudeh in dogodkih, ki so zaznamovali življenje mesta v 
preteklosti ter literarna dejavnost: (za enkrat še neformalna) skupina Stičišče piscev, bralcev in raziskovalcev 
»Pistojna«. Z obema se, vsaj v občini Postojna, brišeta še zadnji sivi lisi zvrsti ljubiteljskih dejavnosti, ki so sedaj 
nista bili prisotni v lokalnem okolju. 
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 letu 2015 je izpostava organizirala naslednja pregledna srečanja na območni ravni: območno srečanje pevskih 
zborov in vokalnih skupin iz občin Postojna in Pivka, območno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov, 
območno srečanje otroških gledaliških skupin, območno srečanje odraslih gledaliških skupin, območno srečanje 
otroških folklornih skupin, območno srečanje odraslih folklornih skupin, regijsko srečanje odraslih gledaliških 
skupin, regijsko srečanje odraslih folklornih skupin Primorske ter regijsko tekmovanje odraslih pevskih zasedb - 
Primorska. 
V septembru je izpostava v sodelovanju s centralno službo JSKD že desetič organizirala najpomembnejši 
ljubiteljski gledališki dogodek – 54. Linhartovo srečanje.  



Izvedba dodatnega programa 
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, predvsem v kulturnih domovih na podeželju, na  prireditvah 
pa se s programom predstavljajo predvsem domača kulturna društva, ki v goste povabijo tudi ljubiteljske 
poustvarjalce od drugod. 
Izpostava je z različnimi društvi soorganizirala ali društvom pomagala pri organizaciji številnih koncertov in drugih 
prireditev, bodisi s pomočjo pri organizaciji ali finančnih stroških izvedbe. Odmevno je bilo tudi letošnje 
sodelovanje z društvi na TLK 2015, saj smo skupaj pripravili enajst dogodkov, ki so v lokalnem okolju zaznamovali 
ta vseslovenski teden kulture. 
Tudi v letu 2015 je izpostava nadaljevala sodelovanje pri realizaciji mednarodnega Tedna kitare v Postojni v 
organizaciji KD kitaristov in ljubiteljev kitare Kitarza iz Postojne ter z Mladinskim centrom Postojna pri izvedbi 
otroškega gledališkega in lutkovnega programa v sklopu festivala Zmaj ma mlade.  
Uspešno sodelovanje z lokalno skupnostjo – Občino Postojna – se je v letošnjem letu pokazalo pri obeležitvi 
občinskega praznika s podelitvijo nagrad ter nazivov častnega meščana ter praznovanju 70. letnice osvoboditve 
Postojna s prireditvijo, ki jo je v celoti pripravila izpostava.   

Izobraževanja 
V letu 2015 so se trije zborovodje udeležili regijskih seminarjev - zborovodske šole v Novi Gorici, 18 članov DLU 
Postojna se je udeležilo regijskega likovnega seminarja.  

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. Poudariti je treba, da izpostava za prireditve 
v kulturnem domu ne plačuje uporabnin prostorov lastniku stavbe – Občini Postojna. 
Nekaj sredstev – vendar gre za manjši znesek – je izpostava pridobila tudi iz naslova vstopnin. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
Na območju občin Postojna in Pivka deluje: 

- 41 VOKALNIH SKUPIN (od tega je 28 odraslih, 8 otroških in 5 mladinskih zborov. Med odraslimi pevskimi 
zasedbami je 11 mešanih zborov oz. vokalnih skupin, 7 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), 
- FILMSKA DEJAVNOST (eno društvo), 
- LITERARNA DEJAVNOST (ena neformalna skupina). 

 
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 strokovne spremljevalke zadnje pevske revije v novembru 2015) spada 
še nekaj vokalnih skupin, med njimi Dekliški zbor Mavrica, Moška vokalna skupina Goldinar, VS Elum. 
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, v letu 2015 kar štirje. 
Veliko obeta tudi novonastalo Društvo Kolut, ki je že v minulih letih, vendar pod drugačno formalno obliko, 
posnelo štiri filme iz cikla »Stari Postojnčani«. Filmski zapisi predstavljajo negovanje slovenske naravne in 
kulturne dediščine skozi umetniški in etnografski pogled. 
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. 

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

ZBOROVODSKA ŠOLA - MOJSTRSKI PRISTOP K ZBORU 1.1.2015 31.3.2015 vokalna glasba izobraževanje 

KULTURNICE 2015 - SPREJEMAM DRUGAČNOST 7.2.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

KULTURNICE 2015 - GRAJSKE PRIPOVEDKE 8.2.2015   ples prireditev 

46. REVIJA PRIMORSKA POJE 27.2.2015   vokalna glasba prireditev 

46. REVIJA PRIMORSKA POJE 28.2.2015   vokalna glasba prireditev 

46. REVIJA PRIMORSKA POJE 1.3.2015   vokalna glasba prireditev 

KULTURNICE 2015 - S PESMIJO PODARIMO NASMEH 7.3.2015   vokalna glasba prireditev 

KULTURNICE 2015  7.3.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

LEP JE DAN-FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 9.3.2015 20.3.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

46. REVIJA PRIMORSKA POJE 13.3.2015   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 15.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

46. REVIJA PRIMORSKA POJE 15.3.2015   vokalna glasba prireditev 

46. REVIJA PRIMORSKA POJE 20.3.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

KULTURNICE 2015  22.3.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

46. REVIJA PRIMORSKA POJE 22.3.2015   vokalna glasba prireditev 

46. REVIJA PRIMORSKA POJE 22.3.2015   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 26.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

46. REVIJA PZ PRIMORSKA POJE 29.3.2015   vokalna glasba prireditev 

NAŠA POMLAD, REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

9.4.2015   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

17.4.2015   folklora prireditev 

46. REVIJA PRIMORSKA POJE 18.4.2015   vokalna glasba prireditev 

46. REVIJA PRIMORSKA POJE 19.4.2015   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE PLESNIH SKUPIN 21.4.2015   ples prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 21.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

SVOBODA JE PTICA - PROSLAVA OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU 23. APRILU IN 70-OBLETNICI OSVOBODITVE 
POSTOJNE S PODELITVIJO ČASTNIH NAZIVOV IN 
PRIZNANJ OBČINE POSTOJNA 

23.4.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

46. REVIJA PRIMORSKA POJE 26.4.2015   vokalna glasba prireditev 



46. REVIJA PRIMORSKA POJE 26.4.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

FOTO RAZSTAVA  15.5.2015 30.5.2015 drugo prireditev 

PLESNI UTRINKI 2015 - REGIJSKA REVIJA PLESNIH 
SKUPIN 

16.5.2015   ples prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 16.5.2015   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN PRIMORSKE 17.5.2015   folklora prireditev 

LIKOVNI SEMINAR - KVADRAT IN KROGLA, KOCKA IN 
KROGLA 

22.5.2015 22.5.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

6. REVIJA UPOKOJENSKIH ZBOROV JUŽNOPRIMORSKE 
REGIJE 

22.5.2015   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE GLEDALIŠKIH SKUPIN 25.5.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

KONCERT OB 10. OBLETNICI VS UNICA 13.6.2015   vokalna glasba prireditev 

KONCERT OB KRESNI NOČI 23.6.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

11. FESTIVAL PLESA PIRAN 2015 25.6.2015   ples prireditev 

MEDNARODNE POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE 
KOPER 

29.6.2015 30.6.2015 gledališče in 
lutke 

izobraževanje 

MIFF FESTIVAL 1.7.2015 5.7.2015 folklora prireditev 

4. TEDEN KITARE V POSTOJNI 12.7.2015 19.7.2015 instrumentalna 
glasba 

prireditev 

MUSICA CREATIVA, GODBENIŠKI TABOR 16.8.2015 23.8.2015 instrumentalna 
glasba 

izobraževanje 

15. REGIJSKA RAZSTAVA PRIMORSKIH LIKOVNIH 
USTVARJALCEV 

24.9.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

54. LINHARTOVO SREČANJE - FESTIVAL GLEDALIŠKIH 
SKUPIN SLOVENIJE 

24.9.2015 26.9.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

EX TEMPORE SNEŽNIK 2015 8.10.2015 25.8.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

LETNI KONCERT MEPZ POSTOJNA 10.10.2015   vokalna glasba prireditev 

OD PAVLA KNOBLA SKOVANO 24.10.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

14. OBMOČNA REVIJA PEVSKIH ZBOROV IN VOKALNIH 
SKUPIN 

14.11.2015 15.11.2015 vokalna glasba prireditev 

S PLESOM IN PESMIJO 21.11.2015   folklora prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB - 
PRIMORSKA 

28.11.2015   vokalna glasba prireditev 

KONCERT OB 110. LETNICI PETJA NA KOŠANSKEM 12.12.2015   vokalna glasba prireditev 

U3NEK 13.12.2015   vokalna glasba prireditev 

KONCERT OKTETA BORI 16.12.2015   vokalna glasba prireditev 

BOŽIČNI KONCERT MLPZ LUX 20.12.2015   vokalna glasba prireditev 

PREMIERA V. FILMA STARI POSTOJNČANI, "ZGODBE IZ 
MAJLONTA" 

22.12.2015   film in video prireditev 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 26.12.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

 

  



 


