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JAVNEGA SKLADA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KULTURNE DEJAVNOSTI
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 Koper
dr. Mateja Palčič

Uvod
Območna izpostava Koper pokriva območje Mestne občine Koper in Občine Ankaran. Mestna občina Koper se razteza na
303,2 km2 površin in ima 22 krajevnih skupnosti in obsega 104 naselij in ima 51.140 prebivalcev (statisktika leta 2016).
Občina Ankaran leži na južnem pobočju Miljskega polotoka in se razteza na površini 8.048.700 m2 in ima 3229 prebivalcev.
Na območju, ki ga pokriva Območna izpostava Koper je registriranih 117 kulturnih društev ter okoli 15 skupin, ki se ukvarjajo
s ljubiteljsko kulturno dejavnostjo. Od tega sta dve kulturni društvi, ki sta aktivni na območju Občine Ankaran. Območna
izpostava Koper deluje na narodnostno mešanem področju, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti.
Del programa je vezan na turistično in narodnostno specifiko območja.
Izpostava redno sodeluje z ostalimi kulturnimi ustanovami, Turistično organizacijo Mestne občine Koper, zavodi in zvezami,
ki poleg območne izpostave skrbijo za kulturno dogajanje teritorija.

Ocena stanja
V letu 2017 je izpostava skoraj v celoti izpeljala zastavljen program. Zaradi grdega vremena ni bil izveden samo ex tempore
Sladka Istra. Poleg zastavljenega rednega programa so zaradi potrebe v okolju bili izvedeni tudi dodatni nenačrtovani
prireditveni in izobraževalni dogodki.
Kot pozitivno ocenjujemo, da se na območju delovanja Območne izpostave Koper izpelje kar nekaj programa na regijski
(srečanje primorskih likovnih ustvarjalcev, Sladka Istra, gledališki seminar, likovne razstave, likovni seminar, regijsko
srečanje mladih literatov Urška, srečanje pihalnih orkestrov) in na državni ravni (srečanje big bandov Slovenije, poletne
gledališke in lutkovne delavnice, seminar za bigbande Ujemi zvok in pa prvič tudi Prevajalnice).
Ocenjujemo, da ostaja delovanje društev, skupin in posameznikov na zelo visokem nivoju, kar dokazujejo tudi številne
uvrstitve na državnih srečanjih. Kot uspešno izvedene projekte bi izpostavili predvsem tiste, ki so bili namenjeni
mladostnikom, in sicer regijsko srečanje mlajših literatov Urška, Prevajalnico ter likovni natečaj Kreativnost mladih III.
Razstava Kreativnost mladih III. je bila tudi dobro sprejeta in pokrita s strani medijev.
Medijska pokritost območja je relativno dobra. Zaradi številčnosti projektov profesionalne produkcije pa je posledično
medijska pojavnost ljubiteljske kulture nekoliko šibkejša. Kar nekaj je tudi spletnih portalov, ki objavljajo o lokalnih
prireditvah, kljub temu pa izpostava tudi sama poskrbi za mesečno obveščenost o svojih in društvenih projektih z izdajo
lastnega mesečnega programa prireditev.
Poglavitni problem ostajajo prostori. Tako društva kot sama izpostava nimajo primernih prostorov za delovanje. Le redka
kulturna društva so taka, ki imajo lastne prostore za svoje redno delovanje, večina društev pa za svoje redne vaje plačuje
najemnine. Staro mestno jedro nima primernega prireditvenega prostora, ki bi bil izključno namenjen ljubiteljski kulturni
ustvarjalnosti. Z ustanovitvijo Centra mladih Koper se je položaj prireditvene dejavnosti, ki je namenjena mlajši populaciji
nekoliko izboljšal.

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. Izpostava je skupno v letu 2017 izpeljala 91 kulturnih
dogodkov, od tega je bilo 66 izvedb in 25 udeležb. Na območnem nivoju je izpostava izpeljala 42 projektov, na regijskem
nivoju 12, na državnem 18 ter 19 projektov pod klasifikacijo drugo.
V piramidalni klasifikaciji prireditev je izpostava izpeljala revije Otroških in mladinskih pevskih zborov, Območno srečanje
otroških gledaliških skupin, Območno srečanje odraslih gledaliških skupin, Regijsko likovno razstavo Velika črta in Regijski
festival mlade literature Urška.

Izvedba dodatnega programa
Izpostava zaradi specifike okolja, v katerem deluje, na letni ravni izpelje številne prireditve, ki so vezane na dodaten
program. Izpostava je uspešno sodelovala z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji. Dodatni program
je vezan predvsem na živahno turistično ponudbo mesta, ki se izvaja v sodelovanju z Uradom za turizem Mestne občine
Koper (Istrski karneval in Sladka Istra). Z Združenjem trgovcev, gostincev in drugih podjetnikov mesta Koper smo sodelovali
pri pripravi kulturnega programa v okviru prireditve Dnevi knjige.
Redno sodelujemo z društvi in jim pomagamo pri izpeljavi letnih koncertov, obletnic ter ostalih prireditev, ki so vezane na
njihovo redno delovanje.

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih
Vse razpise za kulturno področje v Mestni občini Koper razpisuje Mestna občina Koper, kjer zaradi vpogleda v delovanje
društev in skupin sodelujemo pri razdelitvi sredstev kot člani komisije. Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev je po
modelu Mestne občine Koper objavila tudi Občina Ankaran.

Izobraževanja
Območna izpostava Koper je v letu 2017 izpeljala 15 izobraževanj. Na območju je bil izpeljan zborovodski seminar vokalne
tehnike, delavnica vokalne tehnike, intenzivne delavnice vokalne tehnike, poletne gledališke delavnice, gledališka
seminarja, likovno delavnico, literarno delavnico, seminar za big bande Zgrabi zvok, likovne ustvarjalne delavnice, likovne
delavnice za najmlajše, Prevajalnice, itd. Delavnice in seminarji na območnem in regijskem nivoju so izvedeni na podlagi
pobude in zanimanja iz okolja.

Financiranje
Območno izpostavo Koper je financira lokalna skupnost iz proračuna Mestne občine Koper preko neposrednega poziva ter
Občina Ankaran na podlagi dodeljenega deleža financiranja v obdobju dogovarjanja delitve proračuna med Mestno občino
Koper in Občino Ankaran, kar izpostavi omogoča natančno finančno planiranje pri izvedbi območnega, regijskega in
državnega programa. Izobraževalni program se delno financira tudi s pridobitvijo lastnih sredstev.

Novi projekti
V letu 2017 smo v Kopru prvič gostili Prevajalnice. Selitev Prevalalnic iz Izole v Koper se je izkazalo kot pozitivna in udeleženci
so dobro sprejeli novo lokacijo. Center mladih Koper se je izkazal kot dobra prostorska rešitev za tovrstno izobraževanje.

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva
V Mestni občini Koper in Občini Ankaran deluje okoli 130 društev in skupin, ki izvajajo programe iz področja kulturnih
dejavnosti, kar omogoča uresničevanje potreb po kulturnem udejstvovanju, ustvarjanju in poustvarjanju okoli 7.000
prebivalcem.
Društva in skupine pokrivajo celotno področje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti. Najštevilnejše je zastopana vokalna
dejavnost: cca 35 otroški in mladinski pevskih zborov, 24 odraslih zborov – mešani, moški in ženski zbori ter pevskih skupin.
Na področju inštrumentalne glasbe delujejo 9 orkestrov in godb: Obalni komorni orkester, Pihalni orkester Koper, Godba
na pihala Sv. Anton, Pihalni orkestre Marezige, Godbeno društvo Mužika Sv. Lazar Boršt, Big band Hrošči, Godalni orkester
Glasbene šole Koper, Pihalni orkester glasbene šole Koper in Big band EN. Društvo prijateljev glasbe že tradicionalno
organizira cikel Amabile in cikel Vivace. V soorganizaciji društev se odvijajo tudi nekateri festivali. Glasbeniki delujejo v
številnih glasbenih skupinah, zasedbah in ansamblih ter delujejo tudi na širšem glasbenem področju (rock, jazz, metal...).
Folklorna dejavnost je v zadnjih letih nekoliko slabše zastopana. Na območju delujejo dve folklorni skupini (Mandrač in
Oljka). Skupina Skala Kubed je v mirovanju zaradi izgube mentorja. Delovanje v skupinah se je nekoliko okrnilo zaradi
pomanjkanja strokovnega vodstva. Zelo uspešni sta otroški folklorni skupini, ki delujeta pod okriljem Osnovne šole Koper
in statudi edini dve otroški folklorni skupini v Mestni občini Koper in Občini Ankaran. Zasedbe pevcev ljudskih pesmi in
godcev ljudskih viž redno uvrščajo na državno srečanje. Letos se je državnega srečanja udeležila zasedba Zingelci. V Mestni
občini Koper delujejo tudi številna folklorna društva manjšinskih etničnih skupnosti (AKUD Kolo, Kulturno društvo Albancev
Slovenske Istre Ilirija, Kulturno društvo Behar, Sevdalinke...), ki so v zadnjih letih postala vidnejša društva kulturnega
folklornega poustvarjanja.
Kar nekaj posameznikov in skupin se ukvarja tudi z gledališko dejavnostjo (Kulturno umetniško društvo Domovina Osp,
Kulturno društvo Gledališka skupina Dekani, Kulturno društvo Šavrini in Šavrinke Gračišče, Društvo Talia – gledališki
kalejdoskop, Kulturno društvo Alojza Kocjančiča Puče-Koštabona, Kulturno društvo 5. Kader, Gledališka skupina Gledališka
druženja). Nekatere osnovne šole imajo tudi svoje gledališke skupine (n.p. Osnovna šola Šmarje, Osnovna šola Prade,
Osnovna šola Gračišče).
Plesna dejavnost je zelo priljubljena, zato so na območju, ki ga pokriva izpostava, številne plesne skupine, ki znotraj svoje
dejavnosti redno organizirajo nastope, plesna izobraževanja in festivale (Plesno društvo Soy Cubano, Kulturno društvo Luna
Flamenca, Plesno društvo Moonsun, Plesno društvo Fiona, Plesno društvo Elite, Prvi koraki...). Žal pa se ta plesna društva
večinoma ne udeležujajo območnega srečanja, saj nobeno plesno društvo ne izvaja sodobne zvrsti plesa.
Literarna dejavnost je z organizacijo literarnih večerov, publikacijami ter delovanjem društev precej dobro zastopana.
Vidnejše društvo na literarnem področju je Društvo Kulturni klub.
Nekoliko slabše sta v obliki društev in skupin zastopani likovna in filmska dejavnost, kljub temu pa na teh področjih deluje
kar nekaj posameznikov, ki se redno udeležujejo izobraževanj in srečanj ter delujejo v društvih ostalih dveh obalnih občin.
Poglavitna problematika delovanja društev ostaja pomanjkanje primernih prostorov za redno delovanje ter za predstavitev
svoje dejavnosti.
Na novo ustanovljena društva v 2017 so: Kulturno društvo KITARIKA, Društvo za kulturo, ekoturizem in sonaravni razvoj
Mačji hrib, Kulturno društvo Pepel, Športno, kulturno in izobraževalno društvo SEMPER FI, Kulturno športno društvo ZEN
ART, Društvo Aerial Circus - kulturno, športno in turistično društvo ter Kulturno društvo Šavrinski godci..

Sodelovanje s šolami in vrtci
Šole in vrtci se s svojimi skupinami redno udeležujejo srečanj, ki so namenjena najmlajšim (Naša pomlad, Srečanje otroških
folklornih skupin, Srečanje najmlajših filmskih ustvarjalcev in Srečanje otroških gledaliških skupin). Izpostava tudi redno
organizira izobraževanja, ki so namenjena ravno mentorjem otroških skupin, ki delujejo v okviru osnovnih šol. Z šolami

dobro sodelujemo in nekaj programa izpeljemo v prostorih šol (Primorska poje, Območno srečanje otroških in mladinskih
pevskih zborov ter večino izobraževanj).

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja
V letu 2017 je kar nekaj društev imelo svoj jubilej. Stodeset let je praznovalo Društvo Istrski grmič, štirideseto obletnico so
imeli Mešani pevski zbor Obala, dvajset let Ljubiiteljski likovniki, petnajsto obletnico Gledališka skupina Dekani, TŠKD Sv.
Miklavž Gračišče, deset let Akademski pevski zbor UP, AKUD Kolo ter društvo Jože Pohlen, pet let pa Gajbla, pevska skupine
skupine Fritule, Semikanta in Sevdalinke ter Kulturno društvo 5. Kader iz Ankarana.
V letu 2017 je bil prejemnik Zlatega znaka Andrej Makor.

Izvedeni dogodki
NAZIV DOGODKA

Datum
(od)

Datum
(do)

Dejavnost

Vrsta

ŽANR, 16. REGIJSKA RAZSTAVA PRIMORSKIH LIKOVNIH
USTVARJALCEV

1.1.2017

9.1.2017

likovna
dejavnost

prireditev

LITERARNI VEČER ŠAVRINKA

12.1.2017

literatura

prireditev

ZBOROVODSKI SEMINAR - VOKALNA TEHNIKA

14.1.2017

vokalna glasba

izobraževanje

REGIJSKI SEMINAR ZA MAŽORETKE

28.1.2017

ples

izobraževanje

GAVARDOVA SLED

10.2.2017

film in video

prireditev

DELAVNICA VOKALNE TEHNIKE

11.2.2017

vokalna glasba

izobraževanje

100 - HAIKU IN FOTO RAZSTAVA

14.2.2017

BENETKE, GLEDALIŠKI VEČER

18.2.2017

9. ISTRSKA PUSTNA POVORKA

25.2.2017

razno

prireditev

TRADICIJA IN LJUBEZEN - FOLKLORNI VEČER

4.3.2017

folklora

prireditev

PRIMORSKA POJE

5.3.2017

vokalna glasba

prireditev

ODA ŽENSKAM - KONCERT

9.3.2017

inštrumentalna
glasba

prireditev

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2017, REGIJSKO SREČANJE

18.3.2017

literatura

prireditev

PREDAVANJE VELIKA ČRTA

21.3.2017

likovna
dejavnost

izobraževanje

RINGARAJA - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

24.3.2017

folklora

prireditev

PRIMORSKA POJE

25.3.2017

vokalna glasba

prireditev

14.1.2017

30.3.2017

likovna
dejavnost
gledališče in
lutke

likovna
dejavnost
gledališče in
lutke

prireditev
prireditev

REGIJSKI LIKOVNI SEMINAR VELIKA ČRTA

25.3.2017

O TURJAŠKI ROZAMUNDI, OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH
GLEDALIŠKIH SKUPIN

29.3.2017

POVSOD JE LEPO, A DOMA JE NAJLEPŠE - SVUDA POĐI, KUĆI DOĐI

1.4.2017

folklora

prireditev

3.4.2017

gledališče in
lutke

prireditev

4.4.2017

vokalna glasba

prireditev

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

6.4.2017

vokalna glasba

prireditev

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN

7.4.2017

folklora

prireditev

10.4.2017

vokalna glasba

prireditev

12.4.2017

vokalna glasba

prireditev

likovna
dejavnost

prireditev

VSE NAJBOLJŠE (OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH
SKUPIN-LINHARTOVO SREČANJE)
OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV
NAŠA POMLAD

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV
NAŠA POMLAD
OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV
NAŠA POMLAD

15.5.2017

izobraževanje
prireditev

RAZSTAVA GRAFIKA

20.4.2017

INTENZIVNE DELAVNICE VOKALNE TEHNIKE

21.4.2017

vokalna glasba

izobraževanje

O POMLADI IN LJUBEZNI, KONCERT

22.4.2017

vokalna glasba

prireditev

NA ODPRTEM MORJU - (OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH
GLEDALIŠKIH SKUPIN-LINHARTOVO SREČANJE)

8.5.2017

gledališče in
lutke

prireditev

MAJSKO NEBO, LETNI KONCERT MEPZ OBALCA

13.5.2017

vokalna glasba

prireditev

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

13.5.2017

folklora

prireditev

20.5.2017

gledališče in
lutke

prireditev

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

20.5.2017

18. MEDNARODNO SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV

21.5.2017

DIRIGENTSKA ŠOLA ZA PIHALNE ORKESTRE

26.5.2017

13. LETNI KONCERT APZ UP

28.5.2017

vokalna glasba

prireditev

FILMSKI VEČER - ...IN!

30.5.2017

film in video

prireditev

3.6.2017

folklora

prireditev

3.6.2017

vokalna glasba

prireditev

9.6.2017

ples

prireditev

RINGARAJA 2017 - DRŽAVNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH
SKUPIN
JUBILEJNI KONCERT OB 40-LETNICI DELOVANJA MEPZ OBALA
KOPER IN PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK
PREPROSTO - 18

20.5.2017

inštrumentalna
glasba
inštrumentalna
glasba
inštrumentalna
glasba

37. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB

28.5.2017

večzvrstna
dejavnost
gledališče in
lutke
likovna
dejavnost

prireditev
prireditev
izobraževanje

950. OBLETNICA OMEMBE ISTRSKIH VASI

10.6.2017

TALIJINE ZAKLJUČNE PRODUKCIJE 2016/2017

15.6.2017

EX-TEMPORE HRASTOVLJE

17.6.2017

48. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV

18.6.2017

vokalna glasba

prireditev

ODSLEMAJ SE!

27.6.2017

literatura

prireditev

21.6.2017

1.7.2017

inštrumentalna
glasba
inštrumentalna
glasba
likovna
dejavnost
gledališče in
lutke
likovna
dejavnost

prireditev
prireditev
prireditev

13. FESTIVAL BIG BANDOV

30.6.2017

prireditev

POLETNI KONCERT OBALNEGA KOMORNEGA ORKESTRA

2.7.2017

30. LETNICA DELOVANJA GALERIJE INSULA: RAZSTAVA GRAFIČNE
SEKCIJE DLU INSULA

18.7.2017

MEDNARODNE POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE

14.8.2017

26.8.2017

LIKOVNA DELAVNICA

18.8.2017

19.8.2017

TABOR MLADIH PEVCEV PRIMORSKE

20.8.2017

25.8.2017

vokalna glasba

izobraževanje

27.8.2017

inštrumentalna
glasba

izobraževanje

prireditev
prireditev
izobraževanje
izobraževanje

MUSICA CREATIVA 2017

20.8.2017

ODMEVI S ČEŠKE - KONCERT

26.8.2017

vokalna glasba

prireditev

3. VEČER OKTETOV

2.9.2017

vokalna glasba

prireditev

KRAS, ODSEV PROSTORA - RAZSTAVA

5.9.2017

likovna
dejavnost

prireditev

LIBRISOV POLETNI NAREČNI VEČER

9.9.2017

literatura

prireditev

V ZAVETJU BESEDE - REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV

21.9.2017

literatura

prireditev

BESEDA, SLIKA IN DOŽIVETJE

23.9.2017

literatura

prireditev

PREVAJALNICA 2017 - NA DRUGI STRANI

28.9.2017

1.10.2017

literatura

izobraževanje

PREVAJALNICA 2017 - LITERARNI VEČER

28.9.2017

29.9.2017

literatura

prireditev

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE

29.9.2017

razno

prireditev

17.REGIJSKA RAZSTAVA PRIMORSKIH LIKOVNIH USTVARJALCEV VELIKA ČRTA

5.10.2017

likovna
dejavnost

prireditev

OBMOČNO SREČANJE PEVCEV IN GODCEV

7.10.2017

folklora

prireditev

URŠKA 2017

13.10.2017

literatura

prireditev

"HOTEL ALI PUNČKA IZ OMARE", KOMEDIJA

4.11.2017

gledališče in
lutke

prireditev

V ZAVETJU BESEDE - DRŽAVNO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV

7.11.2017

literatura

prireditev

17. REGIJSKA RAZSTAVA PRIMORSKIH LIKOVNIH USTVARJALCEV VELIKA ČRTA

9.11.2017

25.11.2017

GLEDALIŠKA DELAVNICA

11.11.2017

18.11.2017

22. TEKMOVANJE GODB SLOVENIJE V ZABAVNEM PROGRAMU ZA
POKAL VINKA ŠTRUCLA

11.11.2017

7. MLADA PESNIŠKA OLIMPIJADA

11.11.2017

KREATIVNOST MLADIH III. - PRVI DEL RAZSTAVE

16.11.2017

LIKOVNA DELAVNICA ZA VRTČEVSKE OTROKE

21.11.2017

NAŠE DRUŠTVO SKOZI ČAS

24.11.2017

27.10.2017

likovna
dejavnost
gledališče in
lutke
inštrumentalna
glasba
literatura

13.12.2017

likovna
dejavnost
likovna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost

prireditev
izobraževanje
prireditev
prireditev
prireditev
izobraževanje
prireditev

KOLO, KOLO, NAOKOLO - FOLKLORNI VEČER AKUD KOLO

24.11.2017

folklora

prireditev

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO

25.11.2017

folklora

prireditev

KOLO, KOLO, NAOKOLO

25.11.2017

folklora

prireditev

KOCJANČIČEV VEČER

26.11.2017

literatura

prireditev

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB

26.11.2017

vokalna glasba

prireditev

EN VESELI DECEMBER, KONCERT

1.12.2017

PRAVLJIČNI KAMIŠIBAJ

7.12.2017

15. OBLETNICA DELOVANJA TŠKD SV. MIKLAVŽ

9.12.2017

KRETIAVNOST MLADIH III. - DRUGI DEL

14.12.2017

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT OBALNEGA SIMFONIČNEGA
ORKESTRA

18.12.2017

KONCERT OBALNEGA SIMFONIČNEGA ORKESTRA

21.12.2017

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT PO SV. ANTON

23.12.2017

TRADICIONALNI DOBRODELNI BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT PO
MAREZIGE

26.12.2017

inštrumentalna
glasba
gledališče in
lutke
večzvrstna
dejavnost
likovna
dejavnost
inštrumentalna
glasba
inštrumentalna
glasba
inštrumentalna
glasba
inštrumentalna
glasba

prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
prireditev

