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Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in 
organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočanje dostopnosti 

kulturnih vsebin na celotnem slovenskem kulturnem prostoru ter vključevanje  
v kulturno mrežo in mednarodno sodelovanje. 

 

  



 Območna izpostava Postojna  1.1
Silva Bajc, vodja območne izpostave 

Uvod 
Območna izpostava Postojna s svojo dejavnostjo podpira kulturno dogajanje v občinah Postojna in Pivka. Redno sodeluje s 25 
kulturnimi društvi in njihovimi sekcijami, ki pokrivajo večino ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti (vokalna in 
inštrumentalna glasba, ples, folklora, gledališče, film in likovna s foto dejavnostjo). Poleg prireditev, ki sodijo v obvezni in 
dodatni program izpostave, pa omogočamo tudi organizacijsko in strokovno pomoč kulturnim društvom pri uresničitvi 
njihovih kulturnih projektov in 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. Vsa leta ostaja pomembna stalna skrb izpostave zagotavljanje in 
spodbujanje izobraževanja ljubiteljskih ustvarjalcev, tako članov kot mentorjev kulturnih društev. 

Ocena stanja 
V letu 2018 je izpostava izvedla vse prijavljene in odobrene projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge 
programe s kulturnimi vsebinami. Društvom in posameznikom je pomagala pri njihovih projektih tako s finančnimi sredstvi 
kot organizacijskimi napotki in nasveti.  
 
Tako kot vsa leta doslej tudi v letošnjem izpostava nadaljuje dobro sodelovanje z obema lokalnima skupnostma, šolami in 
vrtci v obeh občinah ter kulturnimi društvi iz obeh občin. Izpostava se trudi, da so kljub že nekaj let enakim finančnim 
sredstvom obeh lokalnih skupnosti 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 glasbeno vokalni dejavnosti. 
 
Dobra je tudi medijska pokritost dogodkov, ki jih organizira izpostava. Poleg lokalnih medijev – mednje sodijo lokalna 
časopisa 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 nacionalna medija: Radio Slovenija in Radio Koper. Napovedi 
dogodkov pa je mogoče najti na različnih spletnih naslovih, kot so portal Občine Postojna, Občine Pivka, Novice iz Notranjske, 
FB profil Notranjsko-primorske novice in različni FB profili 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 2018 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, regijsko srečanje otroških gledaliških skupin ter 
regijski likovni seminar. Seveda pa je s plačilom prevoznih stroškov omogočila domačim ljubiteljskim skupinam udeležbo na 
območnih in regijskih srečanjih v organizaciji izpostav MO koordinacije Južna Primorska. Mednje sodijo otroška lutkovna 
skupina, odrasla folklorna skupina, baletno društvo in ostali, ki so se udeležili preglednih srečanj na območni in regijski ravni. 
 
TLK 2018 je v organizaciji OI Postojna ponudil niz kulturnih utrinkov pod imenom »kultbus«: dve vokalni in folklorna skupina 
so s popotovanjem po različnih krajih občine prinesle kulturni utrip na različne lokacije (pod vaško lipo, na gostilniškem vrtu, 
na vaškem trgu 13.…). 
 
V septembru je izpostava v sodelovanju s centralno službo JSKD že trinajstič po vrsti organizirala najpomembnejši ljubiteljski 
gledališki dogodek – 56. Linhartovo srečanje, festival gledaliških skupin Slovenije, ki v treh dneh ponudi številnemu občinstvu 
na ogled 7 tekmovalnih in 2 predstavi v spremljevalnem delu festivala. 

Izvedba dodatnega programa 
Kot že vsa leta poprej je izpostava tudi v letošnjem organizirala dogodke, 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. Prireditve so 
bile organizirane predvsem v sodelovanju s kulturnimi društvi iz krajev, kjer so potekali kulturni dogodki. 
 



Izpostava pa je z različnimi društvi soorganizirala ali društvom pomagala tudi pri organizaciji številnih koncertov in drugih 
prireditev, bodisi s pomočjo pri organizaciji bodisi s plačilom delnih finančnih stroškov izvedbe. Med večjimi je bila letošnja 
210-letnica Postojnske godbe 1808, 35-letnica MePZ Postojna in 15-letnica VS Goldinar. Tudi v letu 2018 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.  

Izvedba javnih razpisov 
Sredstva za ljubiteljsko kulturo se v občinah Postojna in Pivka dodeljujejo po javnem razpisu. V občini Postojna je v letu 2018 
strokovna delavka sklada ponovno sodelovala v komisiji za dodeljevanje sredstev po razpisu kot članica komisije.  

Izobraževanja 
V letu 2018 so se ljubiteljski kulturni ustvarjalci in drugi zainteresirani udeležili številnih izobraževalnih delavnic in seminarjev 
v organizaciji JSKD in drugih partnerjev sklada, med drugim folklornega seminarja (2), regijskega likovnega seminarja Grafika-
monotipija, ki je potekal v organizaciji OI Postojna (14), zborovodske šole, 1. stopnja Osnove dirigiranja (7), zborovodske šole, 
2. stopnja Osnove dirigiranja (4), zborovodske šole Moja roka (na)hrani tvoj glas (2), gledališke delavnice, delavnice kamišibaj 
gledališča in delavnice gledališke pedagogike (4).  

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. Občini nakažeta sredstva izpostavi v treh 
delih (aprila, avgusta, novembra oziroma decembra) 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 oziroma Zavodu Znanje, ki je v letu 2016 kulturni dom pripojil k svoji samostojni organizacijski enoti Kulturni dom 
Postojna. 

Novi projekti 
V letu 2018 je območna izpostava prvič organizirala seminar oziroma zborovodsko šolo, saj je bilo povpraševanje po 
tovrstnem izobraževanju v lokalnem okolju kar precejšnje. Prvi del seminarja, ki je potekal od januarja do maja 2018, smo 
nadgradili z drugim delom, ki se je začel v novembru in se bo zaključil v februarju 2019.  
 
Nov projekt v letu 2018 sodi v sklop TLK-ja in smo ga poimenovali »kultbus«. Gre za kulturne skupine, ki z avtobusom 
potujejo po različnih krajih občine, se ustavijo na predvidenih lokacijah po podeželju in izvedejo kulturni program 
»slučajnemu občinstvu« (gostilniški vrtovi, turistične točke, vaška središča itd). Projekt se je izkazal za prijetnega in 
spontanega, zato ga bomo nadaljevali in nadgradili tudi v naslednjem letu.  
 
V letu 2018 smo začeli sodelovati tudi z društvom Škratovka Haasberg pri organizaciji kulturnih dogodkov v edinstvenem 
okolju »grajske štale« pri gradu Haasberg v Planini. 

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

 40 vokalnih skupin (od tega je 28 odraslih, 8 otroških in 5 mladinskih zborov; med odraslimi pevskimi zasedbami je 
11 mešanih zborov oziroma vokalnih skupin, 7 moških zborov oziroma vokalnih skupin, 6 ženskih zborov oziroma 
vokalnih skupin, 1 kvintet in 2 okteta); 

 inštrumentalni skupini (godba in pihalna skupina); 

 gledališke skupine (2 odrasli, ki delujeta v okviru KD, 1 srednješolska s projektnimi produkcijami, 2 otroški v okviru 
KD in osnovne šole, ostale šolske pa delujejo projektno); 

 plesna dejavnost (baletno društvo s 120 člani); 

 folklorna dejavnost (odrasla in otroška folklorna skupina); 

 likovna dejavnost (likovno društvo z več kot 30 člani ter fotografsko društvo); 

 filmska dejavnost (eno društvo). 
 



Najuspešnejša dejavnost je seveda vokalna, MePZ Postojna že vrsto let sodi med kakovostnejše pevske zasedbe v državi in 
posega po najvišjih mestih na domačih in mednarodnih pevskih tekmovanjih. Na dokaj visoko kakovostno raven sodi še nekaj 
pevskih skupin, med njimi VS Mavrica, Moška vokalna skupina Goldinar in VS Elum. 
 
Vedno bolj prepoznavna postajata tudi Baletno društvo Postojna s svojimi avtorskimi plesnimi predstavami ter Društvo 
likovnih ustvarjalcev Postojna, katerega posamezni člani se s svojimi likovnimi deli redno uvrščajo na državne likovne 
razstave. 
 
Filmsko društvo Kolut, ki je že v minulih letih, vendar pod drugačno formalno obliko, posnelo pet filmov iz cikla »Stari 
Postojnčani«, je v letošnjem letu javnosti predstavilo svoj šesti film oziroma film v dveh delih s furmansko tematiko 
»Dediščina furmanstva«, ki je bila značilna za naše območje pred prihodom železnice v 19. stoletju. 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 (godba v prostorih Glasbene 
šole Postojna). V letošnjem letu je svoj vadbeni prostor zgledno uredilo Baletno društvo Postojna, brez svojega društvenega 
prostora pa še vedno ostajata 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 oziroma 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 oziroma 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 letošnjem letu smo zaznamovali kar pet obletnic delovanja kulturnih društev ter s finančno pomočjo pripomogli h 
kakovostni realizaciji njihovih jubilejnih slavnostnih prireditev. Okrogle jubileje so slavili: 

 Postojnska godba 1808 (210 let), 

 Mešani pevski zbor Postojna (35 let), 

 Društvo likovnih ustvarjalcev Postojna (30 let), 

 Kulturno društvo Slavina (25 let), 

 Vokalna skupina Goldinar (15 let). 
V letu 2018 smo podelili jubilejne značke sklada le za vokalno in instrumentalno dejavnost, in sicer 2 častni, 12 zlatih, 1 
srebrno ter 10 bronastih Gallusovih značk oziroma priznanj. 

Izvedeni dogodki 
  NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE KRAJ DOGODKA DATUM (OD) DATUM (DO) DEJAVNOST 

1 
ZBOROVODSKA ŠOLA 2017/2018 - MOJA ROKA (NA)HRANI 
TVOJ GLAS 

NOVA GORICA 1. 1. 2018 31. 3. 2018 VOKALNA GLASBA 

2 ZBOROVODSKA ŠOLA – OSNOVE DIRIGIRANJA, 1. STOPNJA POSTOJNA 21. 1. 2018 7. 5. 2018 VOKALNA GLASBA 

3 SEMINAR LJUDSKIH PLESOV DOLENJSKE IN NOTRANJSKE NOVO MESTO 26. 1. 2018 28. 1. 2018 FOLKLORA 

4 LIKOVNI SEMINAR GRAFIKA-MONOTIPIJA POSTOJNA 2. 2. 2018 16. 2. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

5 FKP 2018 – POKLON TREM VELIKIM PLANINA 7. 2. 2018   VEČZVRSTNA DEJAVNOST 

6 KOMEDIJA BRUTALCI KOŠANA 25. 2. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

7 PRIMORSKA POJE TRST 2. 3. 2018   VOKALNA GLASBA 

8 PRIMORSKA POJE POSTOJNA 3. 3. 2018   VOKALNA GLASBA 

9 OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN PLANINA 4. 3. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

10 FKP 2018 – KULTURI IN ŽENAM SLAVINA 9. 3. 2018   VOKALNA GLASBA 

11 PRIMORSKA POJE GRAČIŠČE 11. 3. 2018   VOKALNA GLASBA 

12 PRIMORSKA POJE KOPER 16. 3. 2018   VOKALNA GLASBA 

13 PRIMORSKA POJE ŠEMPAS 17. 3. 2018   VOKALNA GLASBA 

14 PRIMORSKA POJE JASEN 17. 3. 2018   VOKALNA GLASBA 



15 PRIMORSKA POJE GORICA 18. 3. 2018   VOKALNA GLASBA 

16 PRIMORSKA POJE SENOŽEČE 18. 3. 2018   VOKALNA GLASBA 

17 SEMINAR KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA LJUBLJANA 20. 3. 2018 18. 4. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

18 OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN POSTOJNA 23. 3. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

19 PRIMORSKA POJE DOMJO 25. 3. 2018   VOKALNA GLASBA 

20 PRIMORSKA POJE PIVKA 25. 3. 2018   VOKALNA GLASBA 

21 OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN KOPER 6. 4. 2018   FOLKLORA 

22 PRIMORSKA POJE JAMLJE 6. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

23 PRIMORSKA POJE ŠTANDREŽ 14. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

24 PRIMORSKA POJE PROSEK 15. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

25 
OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

PIVKA 16. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

26 PLESNI UTRINKI – OBMOČNO SREČANJE PLESNIH SKUPIN IZOLA 17. 4. 2018   PLES 

27 REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN POSTOJNA 20. 4. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

28 PRIMORSKA POJE UMAG 21. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

29 PRIMORSKA POJE ZAVARH 22. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

30 TLK – U3NEK SLAVINA 11. 5. 2018   VOKALNA GLASBA 

31 TLK – NAGOVOR PRETEKLOSTI POSTOJNA 11. 5. 2018 20. 5. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

32 24. REVIJA KRAŠKIH PIHALNIH GODB ILIRSKA BISTRICA 20. 5. 2018   
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

33 TLKJEV KULTBUS 

POSTOJNA, 
BELSKO, BOLK, 
RAZDRTO, 
SLAVINA 

21. 5. 2018   VEČZVRSTNA DEJAVNOST 

34 GLASBENI VEČER  OREHEK 26. 5. 2018   VEČZVRSTNA DEJAVNOST 

35 6. DRŽAVNA TEMATSKA RAZSTAVA VELIKA ČRTA VELENJE 20. 6. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

36 FESTIVAL KITARE POSTOJNA POSTOJNA 8. 7. 2018 15. 7. 2018 
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

37 DALMATINSKI VEČER PLANINA 22. 7. 2018   VOKALNA GLASBA 

38 IRSKI VEČER PLANINA 17. 8. 2018   
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

39 GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE, ZMAJ MA MLADE POSTOJNA 25. 8. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

40 GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE, ZMAJ MA MLADE POSTOJNA 1. 9. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

41 7. MEDNARODNA KONFERENCA GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE LJUBLJANA 18. 9. 2018 20. 9. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

42 EX TEMPORE SNEŽNIK 2018 KNEŽAK 5. 10. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

43 REGIJSKI ZBOROVODSKI SEMINAR ANKARAN 6. 10. 2018   VOKALNA GLASBA 

44 MEDNARODNO SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV PIVKA 20. 10. 2018   
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

45 KONCERT ŽEVS VANDA KRIŽAJ OREHEK 20. 10. 2018   VOKALNA GLASBA 

46 17. OBMOČNA REVIJA PEVSKIH ZBOROV IN VOKALNIH SKUPIN PIVKA 16. 11. 2018   VOKALNA GLASBA 

47 17. OBMOČNA REVIJA PEVSKIH ZBOROV IN VOKALNIH SKUPIN PIVKA 17. 11. 2018   VOKALNA GLASBA 

48 OSNOVE DIRIGIRANJA, 2. STOPNJA POSTOJNA 21. 11. 2018 31. 12. 2018 VOKALNA GLASBA 

49 
SOZVOČENJA 2018, 8. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI – 
PRIMORSKA  

DOBROVO 23. 11. 2018   VOKALNA GLASBA 

50 S PLESOM IN PESMIJO, FOLKLORNI VEČER POSTOJNA 24. 11. 2018   FOLKLORA 

51 
PREPROSTE BESEDE – KONCERT OB 35-LETNICI MEPZ 
POSTOJNA 

POSTOJNA 1. 12. 2018   VOKALNA GLASBA 

52 KONCERT OB 15-LETNICI VS GOLDINAR POSTOJNA 8. 12. 2018   VOKALNA GLASBA 

53 BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT POSTOJNA 26. 12. 2018   
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

54 
57. LINHARTOVO SREČANJE - FESTIVAL GLEDALIŠKIH SKUPIN 
SLOVENIJE 

POSTOJNA 27. 9. 2018 29. 9. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

 


