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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA NOVA GORICA 

Maja Jerman Bratec 
 

1.1.1 Uvod 

Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica deluje za območje šestih 
občin: Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba in Mestne 
občine Nova Gorica. V teh občinah živi 59.325 prebivalcev. V okviru izpostave deluje več kot 100 
registriranih kulturnih društev ter Zvezi kulturnih društev Nova Gorica in Zveza kulturnih društev Brda. 
Malodane 3.000 ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev uresničuje in izraža svoje kulturne ambicije in 
potenciale ter sooblikuje kulturno podobo svojega prostora. Izpostava v Novi Gorici je sedež 
koordinacije za Območne izpostave Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin. 
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, muzeji in drugimi.  
Izpostava zbira podatke o obsegu, razširjenosti, številčnosti, raznolikosti in dostopnosti kulturnih 
programov in projektov ter 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.  

 

 

1.1.2 Ocena stanja 

V letu  2013  je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge 
programe s področja kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri vsakovrstnih društvenih 
dejavnostih. 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 področja dejavnosti na izpostavi posebno 
pozornost namenjamo visokokakovostnim izobraževalnim programom. Eni in drugi so razmeroma 
dobro podprti v lokalnih medijih (Primorske novice, občinska glasila, tudi osrednje slovenski časopisi in 
občasno nacionalna televizija). Zaradi relativno dobre medijske pokritosti in velikim angažmajem 
zaposlenih pri obveščanju se lahko pohvalimo z nadpovprečno velikim številom obiskovalcev 
prireditev (blizu 18.000 obiskovalcev smo našteli v letu 2013) in 300 obiskovalcev seminarjev, 
predavanj in drugih izobraževalnih projektov. Zelo dobro sodelujemo z vsemi šestimi lokalnimi 
skupnostmi. Kolikor nam le dovoljujejo ustrezne prostorske razmere v občinskih središčih, temu 
primerno skozi leto razpršimo našo prireditveno dejavnost. Nekateri projekti se v posameznih okoljih 
odvijajo tradicionalno, drugje jih prirejamo sporadično. Večino izobraževalnih programov izvajamo v 
Novi Gorici, saj imamo tu na razpolago imenitne prostore Točke ZKD, s pribl.  500 m2 v upravljanju 
Zveze kulturnih društev, ki so namenjeni vadbenim dejavnostim kulturnih društev, s komorno 
dvorano, likovnim ateljejem, tremi glasbenimi učilnicami … in primerno avdiovizualno, video in drugo 
tehnično opremo. Dobro sodelujemo z vsemi kulturnimi institucijami v upravnem središču in izven. 
Poseben problem predstavljajo visoki stroški, ki jih plačujemo upravljavcem za uporabo primernih 
prostorov namenjenih izvajanju posameznih dejavnosti (gledališče, koncertna dejavnost, ples …). 
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1.1.3 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 maju smo izvedli 
tridnevni državni gledališki festival Vizije, v sklopu katerega se je bilo 14 predstav in dve gledališki 
delavnici v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica in na Gledališki Gimnaziji Nova Gorica. 
Sestavni del festivala sta bila tudi glasbeni projekt festival Rock vizije, ki je potekal v Javnem zavodu 
Mostovna, ter glasbena delavnica v Točki ZKD. Na regijski ravni smo izvedli vrsto izobraževalnih 
programov: Likovna šola 1 in 2 (40-urna tečaja), Likovna ustvarjalnica  za najmlajše (40 ur), Mojstrski 
pristop k zboru (40 ur), Tehnika govora 1 in 2 (80 ur). V okviru  cikla  štirih predavanj s področja likovne 
umetnosti (8 ur), ki jih prirejamo sezonsko, se je eno njih prevesilo v januarski termin. Na Lutkovno 
šolo v izvedbi Jelene Sitar, ki je bila na Novogoriškem organizirana prvič, se je prijavilo presenetljivo 
število udeležencev (18). Seminar pod naslovom Finančno poslovanje društev, seminar za uporabnike 
pozivov in razpisov v izvedbi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (predstavitve spletnih aplikacij 
…). Izvedenih je bilo 10 izobraževalnih programov v skupnem trajanju pribl. 300 ur. Prireditveni 
program na regijski ravni je bil obsežen. V okviru Srečanja otroških in odraslih gledaliških skupin smo si 
skupaj s selektorjem ogledali 7 otroških gledaliških predstav v zamejstvu in različnih krajih na 
področju, za katerega je izpostava ustanovljena. Na področju odrasle gledališke ljubiteljske 
ustvarjalnosti si je strokovni spremljevalec skupaj z vodjo izpostave ogledal 8 gledaliških predstav v 
izvedbi gledaliških skupin, ki delujejo  v zamejstvu in v šestih občinah, za katere je izpostava v Novi 
Gorici ustanovljena. V nacionalnem gledališču SNG Nova Gorica smo pripravili sklepno predstavo v 
okviru Srečanja odraslih gledaliških skupin s podelitvijo nagrad in priznanj skupinam in posameznikom. 
Tradicionalno smo zadnji januarski konec tedna v Kulturnem domu Deskle ob prijazni podpori 
tamkajšnjega društva pripravili tridnevno revijo pevskih zborov z udeležbo 28 zborovskih sestavov, v 
katerih prepeva pribl. 800 pevcev. Zahteven in oseben regijski projekt na Primorskem je prav gotovo 
»gibanje« Primorska poje«, v okviru katerega smo kot producenti pripravili tri koncerte: na Gradu 
Dobrovo, v Braniku in v Biljah. Koncertov po Primorski, kjer gostuje revija Pevskih zborov Primorske, se 
je udeležilo 28 pevskih zborov, ki delujejo na našem območju. Na Revijo otroških in mladinskih pevskih 
zborov v izključni produkciji JSKD OI Nova Gorica se je prijavilo 23 otroških in mladinskih pevskih 
sestavov. Na dveh koncertnih dogodkih v Novi Gorici in enemu v Desklah je koncertne programe 
oblikovalo več kot 600 mladih pevk in pevcev. Bienalno regijsko tekmovanje Otroških in mladinskih 
pevskih zborov smo v maju izvedli brez dolgoletnega soorganizatorja Zveze pevskih zborov Primorske. 
Tekmovanja se je udeležilo 17  primorskih zborov, tudi mladinski in otroški zbor iz zamejstva. Člani 
društev in skupin so sodelovali na regijskih in državnih srečanjih, kjer uspehi niso izostali. Člani 
gledališke skupine Gledališče na Vrvici so bili izbrani na regijsko srečanje otroških gledaliških skupin, 
državni selektor Gašper Jarni je predstavo Ostržek v režiji Emila Aberška uvrstil na državno srečanje 
Otroških gledaliških in lutkovnih skupin, ki je potekalo v Ajdovščini. Na državno srečanje Vizije 2013 v 
Novi Gorici je bila uvrščena predstava Gledališke skupine Mak Kulturnega društva Svoboda Deskle 
»Pojma nimam«, v režiji Blaža Valiča. Regijsko srečanje gledaliških skupin je po izboru državnega 
selektorja tudi »prineslo« kandidata za  državno Linhartovo srečanje v Postojni 26. in 28. septembra. 
Izbrana je bila Dramska družina kulturnega društva F. B. Sedej Števerjan iz zamejstva s predstavo 
Umor v vili Runk v režiji Franka Žerjala. Regijskega srečanja plesnih skupin se je udeležila skupina 
plesalk, ki delujejo pod nazivom Plesni center Vrtojba – Združena skupina za sodobni ples Vrtojba - 
Trst pod vodstvom Daše Grgič in je tudi bila izbrana na festival plesne ustvarjalnosti Živia 2013. V 
okviru programov folklornih dejavnosti smo v juniju mesecu pripravili Regijsko srečanje folklornih, 
pevskih in godčevskih skupin manjšinskih etničnih skupnosti in manjšin, ki sta se  ga udeležili dve 
goriški in eno koprsko kulturno društvo. 
Jesenski del sezone smo zelo uspešno začeli izvedbo državnega programa  pod naslovom Literarna 
šola, ki se je je pod vodstvom mentorjev Zorana Pevca, Aljoša Harlamova, Jane Bauer, Ide Mlakar, 
Simone Zorc Ramovš in oblikovalke literarnega večera v Goriških brdih Vide Mokrin Pauer udeležilo 29 
piscev. Srečanja Big bandov Slovenije v Merezigah, julija 2013, se je udeležil Big band orkester Nova 
pod vodstvom Anžeta Vrabca. Likovne Državne razstave v Novem mestu »Tekst v podobi« se je 
udeležilo pet likovnih ustvarjalcev: Ingrid Černe, Mirela Faganel, Elvira Vera Mauri, Ivan Skubin in 
Nevenka Šutila. Na razpis za letošnjo območno tematsko razstavo »Parafraza, palimpsest, citat in 
prisvojitev« se je prijavilo 21 likovnih ustvarjalcev, za razstavo je selektorica, umetnostna 
zgodovinarka Petra Paravan izbrala 12 avtorjev. Državni selektor akademski slikar Janez Zalaznik je za 
razstavo 2014 izbral likovno delo Zrinke Ocelič. Za področje instrumentalne glasbe smo tradicionalno v 
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Kulturnem domu Deskle izvedli koncertno izvedbo revije pihalnih orkestrov severne Primorske z 
udeležbo petih orkestrov in strokovnim spremljevalcem Ivanom Medvedom. V okviru filmske 
dejavnosti smo pripravili projekcijo dokumentarnega filma »Trenutek vročice«, ki je zasnovan kot 
portret sodobnih plesnih ustvarjalcev  Michala Rynia in Nastje Bremec. Izbran je bil v program 
Festivala slovenskega filma 2013 v Portorožu, v kategoriji kratkih dokumentarnih filmov. Bil je prikazan 
na številnih festivalih in večkrat nagrajen. Potujoče muzike 2013 – množičnega koncerta izbranih 
mladinskih pevskih zborov, v počastitev svetovnega dneva zborovskega petja, 8. decembra 2013 v 
Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, se je udeležil Mladinski pevski zbor Osnovne šole Frana Erjavca 
Nova Gorica, z zborovodkinjo Mileno Prinčič. Regijskega tekmovanja primorskih pevskih zborov v 
Postojni so se  udeležili Komorni zbor Grgar – Nova Gorica, ki je prejel zlato priznanje, Moški pevski 
zbor Srečka Kumarja  iz Kojskega v Goriških brdih je bil prejemnik srebrnega priznanja in Moški pevski 
zbor Provox, ki ima domicil v občini Renče - Vogrsko, dobitnik  bronastega priznanja. 

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalnimi skupnostmi in kulturnimi akterji na področju 
izpostave sklada ter širše. Izpostava s šestimi občinami, na področju, za katerega je ustanovljena, 
sodeluje pri vrsti projektov različnih žanrov: od protokolarnih dogodkov, proslav, do sodelovanja pri 
organizaciji različnih drugih kulturnih programov in projektov. Tovrstna sodelovanja je stežka 
eksplicitno naštevati, saj so del vsakodnevne delovne rutine. Posebej bi izpostavili le večje in 
odmevnejše projekte. Festival ljubiteljske kulture, ki ga v koprodukciji z ZKD Nova Gorica v čarobnem 
ambientu Gradu Kromberk pripravljamo že četrto leto zapored, projekt Društva se predstavijo, 
Zborovska srečanja – zborovski koncertni programi, Programi ob 100-letnici rojstva Mateja Bora, 
Glasbeni večeri Tabor, Sredina prepletanja – literarni programi, likovni ekstempori … Izpostava, glede 
na lego, precej sodeluje s Slovenci v Italiji, posebej v Goriški pokrajini. Sodelovanje pri pripravah 
lokalnih programov kulture in kulturnih politikah posameznih lokalnih skupnosti niti ne bi na široko 
opredeljevali, saj so tudi te dejavnosti del vsakdanjika in dela zaposlenih. Aktivno sodelujemo pri 
pripravi in izvedbi različnih programov kulturnih društev.  
 

1.1.5 Izvedba pri javniH razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri 
njih 

Z Mestno občino Nova Gorica in z Občino Renče - Vogrsko smo že četrto leto zapored podpisali 
pogodbi, ki Območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica zavezujejo k 
pripravi in izvedbi poziva za sofinanciranje društev. Na podlagi dogovorov in podpisanih pogodb smo 
poskrbeli za vso potrebno dokumentacijo in izvedli dva poziva za sofinanciranje kulturne društvene 
dejavnosti:  
1. Javni programski poziv za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, ki jih je v letu 2013 sofinanciral Javni sklad 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: poziv Nova Gorica-PrP-2013) v vrednosti 
136.216,00 EUR. 
Na poziv v Novi Gorici se je prijavilo 22 društev in ena zveza kulturnih društev.  
2. Javni programski poziv za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti na območju Občine Renče - Vogrsko, ki jih je v letu 2013 sofinanciral Javni sklad Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: poziv RenčeVogrsko-PrP-2013) v vrednosti 13.000,00 
EUR. Na poziv Renče - Vogrsko so se prijavila 3 društva.  
Oba poziva sta bila, kljub eni pritožbi, ki je bila obravnavana na drugi stopnji, kjer pritožbi ni bilo 
ugodeno, z nakazilom sredstev, ki ga na podlagi pripravljene finančne dokumentacije, nastale na 
izpostavi, opravi centralna računovodska služba, uspešno  zaključena. 
 

1.1.6 Izobraževanja 

Na regijski in državni ravni smo izvedli 18 izobraževalnih programov v trajanju preko 300 ur, udeležilo 
pa se je naših seminarjev preko 300 oseb: Likovna šola I. in II. 40-urni tečaj  – mentorja Aleksander 
Peca, Klemen Brun, Otroška likovna ustvarjalnica I. In II. – mentorica Nika Šimac (40 ur), Kiparska 
delavnica – mentorica Nika Šimac (20 ur). Mojstrski pristop k zboru – mentorja Stojan Kuret, Ambrož 
Čopi (40 ur), Tehnika govora in retorika I. in II. – mentor Tomaž Gubenšek (80 ur) V leto 2013 se je 
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prevesil tudi  cikel  predavanj s področja likovne umetnosti (2 uri) – Brane Kovič in se jeseni nadaljeval 
nov cikel predavanj umetnostnih zgodovinark Nataše Kovšca, Petre Paravan in Klavdije Figelj.  
Skupaj z Zvezo kulturnih društev smo izpeljali seminar pod naslovom Finančno poslovanje društev – 
predavateljica Nataša Sorko, seminar za uporabnike pozivov in Razpisov v izvedbi Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti (predstavitve spletnih aplikacij – Marjeta Turk, Maja Jerman Bratec). Programi, 
razen »Razpisov«, niso vključevali sodelovanja s centralno službo sklada. V okviru Festivala Vizije – 
državni program  so potekale delavnice: Tolčem, torej sem – mentor Zlatko Kavčič, Čas–Opis – mentor 
Matevž Gregorič, Kdor molči, devetim odgovori – mentor Sebastjan Starič. Konec leta je bila v okviru 
državnih izobraževalnih programov razpisana in delno izvedena Lutkovna šola z mentorico Jeleno 
Sitar. 
 

1.1.7 Financiranje 

Z vsemi šestimi občinami ima Območna izpostava podpisane letne pogodbe o izvajanju in 
sofinanciranju programov vzpodbujanja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Šest občin prispeva 
precejšen delež sredstev za izvedbo obširnega programa izpostave, kar je povezano z izdatnim 
angažmajem, vodje izpostave in zaposlenih ter z vrsto administrativnih opravil (izdelava šestih 
finančnih planov, izdelava delnih in letnih poročil, priprava, zahtevkov, pogodb ….). Vsekakor bi si 
želeli urejenega sistemskega načina sofinanciranja. Izpostava ima običajno 8 različnih virov 
financiranja (6 občin, državna sredstva, lastne prihodke), če pa se prijavi na katerega od razpisov, to 
pomeni še dodatno delo, ki od zaposlenih zahteva dodatna specifična finančna vedenja in znanja. 
Centralna služba žal finančnega in knjigovodskega vodenje »na daljavo« ne more zagotavljati v 
primernem in želenem obsegu. 
 

1.1.8 Novi projekti 

Ob obilici utečenih programov smo ob razmišljanju in tehtanju o uvedbi in realizaciji novih projektov 
ugotovili, da smo za uspešno izvedbo le-teh tako finančno kot kadrovsko podhranjeni. Idej nam ne 
primanjkuje, v naše programe vseskozi vnašamo »osvežitve«.  
 

1.1.9 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. 153 
dejavnih društev s sekcijami in posamezniki z vrsto produkcijskih dejavnosti tvorno bogati že tako 
močno razvejano kulturno življenje v regiji. Z vključevanjem in izmenjavami programov društev, ki 
delujejo v diaspori, je ta utrip še toliko zanimivejši in pestrejši. V zadnjih desetih letih smo v okviru 
severnoprimorske 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 kakovosti pri posameznih kulturno-umetniških praksah je opazen. Naj omenim 
področje plesa z uveljavljenim izobraževalnim programom »Plesno poletje«, izjemno smo ponosni na 
instrumentalne dejavnosti: v zadnjih dveh letih se je v okviru KD Nova razvija mladinski simfonični 
orkester, v okviru društva deluje odličen Big Band, izjemne kakovostne ravni dosegajo tudi pihalni 
orkestri, kar je verificirano tudi na državnih tekmovanjih za posamezne kategorije. Pet, po članstvu 
razmeroma mladih, pihalnih orkestrov s svojimi godbeniškimi šolami opravlja neprecenljivo dejavnost 
po zgledu glasbenih šol. Po nekajletnem premoru se intenzivira delovanje literarnih navdušencev. 
Člani likovnih društev so redni gostje bienalno zasnovanih državnih razstav. Najbolj razširjena 
dejavnost, značilna za Primorsko – zborovska glasba, ki jo goji blizu 30 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. 
Društva so v poletnih mesecih organizatorji  številnih projektov, ki popestrijo kulturno-turistični utrip 
območja. Omeniti velja Kulturno-prosvetno društvo Soča Kanal, ki upravlja z galerijo Rika Debeljaka v 
Kanalu, prireja Kogojeve dneve …, ali Kulturno društvo Svoboda Deskle, ki upravlja z imenitno 
večnamensko dvorano v Desklah, je organizator gledaliških abonmajskih programov in neprecenljiv 
soorganizator revije Pevskih zborov Goriške. Seveda so primerljivo dejavna tudi društva v drugih petih 
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lokalnih skupnostih. Društva imajo za izvajanja svojih dejavnosti na območju šestih občin razumljivo 
različne razmere za svoje delovanje. Razpolagajo z različnimi vadbenimi in prireditvenimi prostori, a 
velikih težav glede te problematike ne zaznavamo. Najbolje je poskrbljeno za društva, ki imajo domicil 
v Novi Gorici in so člani Zveze kulturnih društev Nova Gorica. Ta ima v upravljanju objekt imenovan 
Točka ZKD, ki razpolaga s 500 m2 dobro opremljenih vadbenih prostorov. Kot je že bilo velikokrat 
izpostavljeno na različnih mestih, nastopi težava, ko želijo društva svoje večje in pomembnejše, a 
vseskozi kakovostne projekte predstaviti v upravnem središču, kjer so najemi dvoran prohibitivno 
dragi in zanje nedostopni (SNG Nova Gorica, Kulturni dom Nova Gorica). S to težavo se v okviru svojih 
razpoložljivih sredstev srečuje tudi izpostava. 
 

1.1.10 sodelovanje s šolami in vrtci 

Dejavnosti v zvezi z vključevanjem kulturno-umetniških programov, ki se izvajajo na šolah, v sklope 
naših programov, bi le stežka opredelila kot sodelovanje. V bistvu je izpostava JSKD in s tem posredno 
tudi centralna služba le neke vrste servis za prirejanje revij, srečanj in tekmovanj, ki se jih udeležujejo 
šolski otroški in mladinski pevski zbori, katerih zborovodkinjam je to bolj a ali manj redna službena 
obveza in šteje v fond predpisanega delovnega časa. Enako večinoma velja tudi za projekte učencev, ki 
sodelujejo pri izbirnem predmetu »gledališče«, in njihovi učitelji produkcijo prijavijo na Srečanje 
otroških gledaliških in lutkovnih skupin. Od šolskih oblasti bi pričakovali nekaj več entuziazma, 
predvsem pa ne odklonilnih stališč pri pozivih k minimalni soorganizaciji pri izvedbi posameznih 
projektov. Ne nazadnje se v tem kontekstu poraja tudi vprašanje financiranja instuticionaliziranih 
izobraževalnih programov s sredstvi, ki so namenjena ljubiteljski kulturi. 
 

1.1.11 Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Jubileji, obletnice društvene dejavnosti in podeljevanje priznanj so enakovreden in pomemben 
segment dela zaposlenih na izpostavi. Dogodkom člani društev in zaposleni na izpostavah namenjamo 
izjemno pozornost, saj je stisk roke, prisrčen nagovor tako rekoč edino »plačilo«, ki ga člani društev 
prejemajo za svoje kulturno-umetniško delovanje. 
Moški pevski zbor Lijak Vogrsko je v začetku maja praznoval lepo obletnico svojega delovanja. V 
javnosti velja za drugi najstarejši zbor na Slovenskem, ki nepretrgano deluje že 150 let. Članom zbora 
je bilo podeljenih 8 častnih priznanj, 1 zlata Gallusova značka in 6 srebrnih Gallusovih značk. 
 

1.1.12 Izvedeni dogodki 

POTOVANJA DUŠE S SABINO VOSTNER 19.12.2013 literatura založništvo 1-drugo 

VIZIJE 2013 - SELEKTORSKI OGLEDI 11.1.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

DOBRODELNI KONCERT  BIG BANDA NOVA 18.1.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE 2013 25.1.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

LINHARTOVO SREČANJE 2013 - OGLEDI V OKVIRU SREČANJ 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

26.1.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE 2013 26.1.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE 2013 27.1.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

LINHARTOVO SREČANJE 2013 - OGLEDI V OKVIRU SREČANJ 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

2.2.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

KONCERT NA SV. GORI 3.2.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

TEKST V PODOBI - 3. DRŽAVNA RAZSTAVA JSKD 5.2.2013 likovna dejavnost prireditev 4-državni 

OGLEDI V OKVIRU SREČANJ OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
2013 

5.2.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 
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OGLEDI V OKVIRU SREČANJ OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
2013 

7.2.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

LINHARTOVO SREČANJE 2013 - OGLEDI V OKVIRU SREČANJ 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

7.2.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

PREŠERNOV DAN 2013 7.2.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

LINHARTOVO SREČANJE 2013 - OGLEDI V OKVIRU SREČANJ 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

8.2.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

STANKO VUK - 100 LETNICA ROJSTVA 8.2.2013 literatura prireditev 1-drugo 

ZBOROVSKA SREČANJA V ŠEMPASU  9.2.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

DOBRO JE BITI DOMA ... 15.2.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO V TOČKI ZKD NOVA GORICA 22.2.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

LINHARTOVO SREČANJE 2013 - OGLEDI V OKVIRU SREČANJ 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

23.2.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

OGLEDI V OKVIRU SREČANJ OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
2013 

27.2.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

PRIMORSKA POJE 2013 - DOBROVO 1.3.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

PRIMORSKA POJE 2013 - BRANIK 2.3.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

PRIMORSKA POJE 2013 - BILJE 3.3.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

PRIMORSKA POJE 2013 - POSTOJNA 3.3.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

PRIMORSKA POJE 2013 - OPČINE 8.3.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

KONCERT MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 8.3.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

FOLKLORNO POPOTOVANJE PO SEVERNI PRIMORSKI - REGIJSKO 
SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 

9.3.2013 folklora prireditev 3-regijski 

PRIMORSKA POJE 2013 - TRST 9.3.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

ROŽE ZA TVOJ DAN ... 9.3.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

REGIJSKO SREČANJE PEVCEV IN GODCEV S. PRIMORSKE 10.3.2013 folklora prireditev 3-regijski 

FOLKLORNO POPOTOVANJE PO SEVERNI PRIMORSKI - REGIJSKO 
SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 

10.3.2013 folklora prireditev 3-regijski 

PRIMORSKA POJE 2013 - KNEŽA 10.3.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

LINHARTOVO SREČANJE 2013 - OGLEDI V OKVIRU SREČANJ 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

10.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2013 15.3.2013 literatura prireditev 3-regijski 

PRIMORSKA POJE 2013 -IZOLA 15.3.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

OGLEDI V OKVIRU SREČANJ OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
2013 

15.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

PRIMORSKA POJE 2013 - JASEN 16.3.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

PRIMORSKA POJE 2013 - IDRIJA 16.3.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

PRIMORSKA POJE 2013 - JAMLJE 16.3.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

LINHARTOVO SREČANJE 2013 - OGLEDI V OKVIRU SREČANJ 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

16.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 
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VIZIJE 2013 - SELEKTORSKI OGLEDI 19.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 21.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

PRIMORSKA POJE 2013 - VIPAVA  22.3.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

OGLEDI V OKVIRU SREČANJ OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
2013 

22.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

PRIMORSKA POJE 2013 - OPČINE  23.3.2013 vokalna glasba prireditev 4-državni 

PRIMORSKA POJE 2013 - VRTOVIN 23.3.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

PRIMORSKA POJE 2013 - SENOŽEČE 23.3.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

PRIMORSKA POJE 2013 - PIVKA 24.3.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

PRIMORSKA POJE 2013 - SV. PETER 5.4.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

OGLEDI V OKVIRU SREČANJ OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
2013 

5.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

LINHARTOVO SREČANJE 2013 - SREČANJE GLEDALIŠKIH SKUPIN 
SEVERNE PRIMORSKE 

7.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

ZBOROVSKA SREČANJA V ŠEMPASU 7.4.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE 
2013 - NAŠA POMLAD 

9.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE 
2013 - NAŠA POMLAD 

10.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE 
2013 - NAŠA POMLAD 

11.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

PRIMORSKA POJE 2013 - DOMJO 12.4.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

MED BESEDO IN GLASBO 13.4.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

PRIMORSKA POJE 2013 - LOKEV 14.4.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

PROJEKCIJA FILMA: ČISTO POŠTEN ROP 14.4.2013 film in video prireditev 1-drugo 

MATEJ BOR - 100 OBLETNICA ROJSTVA 14.4.2013 literatura prireditev 1-drugo 

DRUŠTVA SE PREDSTAVLJAJO V TOČKI ZKD NOVA GORICA 18.4.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

PRIMORSKA POJE 2013 - ZAGREB 19.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

PRIMORSKA POJE 2013 - TRENTA 21.4.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

DOMOVINI V POZDRAV - KONCERT 26.4.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

DOMOVINA JE LJUBEZEN  27.4.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

SLAVNOSTNA PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK MOPZ LIJAK 
VOGRSKO 

5.5.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

VEČER LJUDSKIH PESMI - GRGAR  5.5.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

VIZIJE 2013 - FESTIVAL MLADINSKIH GLEDALIŠKIH, LUTKOVNIH 
IN ROCK SKUPIN SLOVENIJE 

10.5.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 4-državni 

ROCK VIZIJE 2013 - FESTIVAL MLADINSKIH GLEDALIŠKIH, 
LUTKOVNIH IN ROCK SKUPIN SLOVENIJE 

10.5.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 4-državni 

PLESNE MINIATRURE 2013 - REGIJSKO SREČANJE PLESNIH 
SKUPIN 

17.5.2013 ples prireditev 3-regijski 
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PREDSTAVITEV MONOGRAFIJE STOLETNI BOR 17.5.2013 literatura prireditev 1-drugo 

ODPRTI ATELJE MAREZIGE 2013 18.5.2013 likovna dejavnost prireditev 3-regijski 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN SEVERNO 
PRIMORSKE 2013 

20.5.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH  PEVSKIH 
ZBOROV PRIMORSKE 2013 

23.5.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

KONCERT POKLON MLADOSTI 24.5.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

V VRTCIH SO PESMICE DOMA - REVIJA PREDŠOLSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 2013 

24.5.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

X. GLASBENI VEČERI TABOR 2013 - VEČER LJUDSKE PESMI 31.5.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

X. GLASBENI VEČERI TABOR 2013 - VEČER ZBOROVSKE GLASBE 1.6.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

KOMBO ZLATKA KAUČIČA - LETNI KONCERT 1.6.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH, PEVSKIH IN GODČEVIH 
SKUPIN DRUGIH ETNIČNIH SKUPNOSTI PRIMORSKE 2013 

2.6.2013 folklora prireditev 3-regijski 

FESTIVAL LJUBITELJSKE KULTURE: LIKOVNI EX-TEMPORE 2013 2.6.2013 likovna dejavnost prireditev 3-regijski 

EX-TEMPORE KROMBERK 2013 2.6.2013 likovna dejavnost prireditev 3-regijski 

SREČANJE LUTKOVNIH IN OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
SLOVENIJE 2013 

4.6.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 4-državni 

FESTIVAL LJUBITELJSKE KULTURE: ZBOROVSKI KONCERT  7.6.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

FESTIVAL LJUBITELJSKE KULTURE: PLESNI KALEJDOSKOP 8.6.2013 ples prireditev 1-drugo 

KONCERT POD ZVEZDAMI V ŠMARTNEM (BRDA) 15.6.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

FESTIVAL LJUBITELJSKE KULTURE: MOPZ KROMBERŠKI 
VODOPIVCI 

15.6.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

PESEM POD LIPO ... OB DNEVU DRŽAVNOSTI 22.6.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

GLASBE SVETA ... 26.6.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

KOVAŠTVO, TRADICIJA Z IMENOM 29.6.2013 drugo prireditev 1-drugo 

SPEVOIGRA KOVAČEV ŠTUDENT V LOKOVCU 30.6.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

8. SREČANJE BIG BANDOV SLOVENIJE 5.7.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 4-državni 

PLESNO POLETJE V ŠEMPETRU 2013 18.8.2013 ples prireditev 1-drugo 

BOR POLETI S POETI - 100. LETNICA ROJSTVA MATEJA BORA 23.8.2013 literatura prireditev 1-drugo 

SPEVOIGRA KOVAČEV ŠTUDENT V GRGARJU 30.8.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

SPEVOIGRA KOVAČEV ŠTUDENT  V KROMBERKU  31.8.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

KONCERT GLAS JE OKNO DUŠE 8.9.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

RAZSTAVA EX-TEMPORE KROMBERK 2013 11.9.2013 likovna dejavnost prireditev 1-drugo 

KONCERT ROŽE ZA NOVO GORICO ... 20.9.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

5. EX-TEMPORE SLADKA ISTRA 21.9.2013 likovna dejavnost prireditev 3-regijski 
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PREDSTAVA ZA OTROKE  22.9.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

FIGURA V PROSTORU 26.9.2013 likovna dejavnost prireditev 1-drugo 

RAZIGRANA SRCA 28.9.2013 folklora prireditev 1-drugo 

XX. EX-TEMPORE GRADIŠČE 2013 28.9.2013 likovna dejavnost prireditev 1-drugo 

KANTALI SMO VESELO - SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

12.10.2013 folklora prireditev 3-regijski 

POČASTITEV REKE SOČE 12.10.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

OTVORITEV RAZSTAVE XX. EX-TEMPORE GRADIŠČE 2013 17.10.2013 likovna dejavnost prireditev 1-drugo 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2013 18.10.2013 literatura prireditev 4-državni 

ZBOROVSKA SREČANJA V ŠEMPASU - OKTET VALVASOR IN MEPZ 
CUM ANIMA 

19.10.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

SREDINA LITERARNA PREPLETANJA - DARICA MAJER LEBAN IN 
ANDREJ A. GOLOB 

23.10.2013 literatura prireditev 1-drugo 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA V IDRIJI 24.10.2013 likovna dejavnost prireditev 3-regijski 

V ZAVETJU BESEDE - DRŽAVNO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 8.11.2013 literatura prireditev 4-državni 

ČUFARJEVI DNEVI 2013 14.11.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

IZ ZEMLJE GRE TRSEK ... - KONCERT ŽEPZ SANJE NOVA GORICA 15.11.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

ZBOROVSKA SREČANJA V ŠEMPASU - PRIMORSKI AKADEMSKI 
PEVSKI ZBOR VINKO VODOPIVEC 

16.11.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

REVIJA PIHALNIH ORKESTROV GORIŠKE 2013 17.11.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 2-območni 

ŽIVA 2013 - FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH 21.11.2013 ples prireditev 4-državni 

VEČER VOKALNE GLASBE V RENČAH 23.11.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

CECILJANKA 2013 23.11.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

SREDINA LITERARNA PREPLETANJA - DARINKA KOZINC & 
RADIVOJ PAHOR 

27.11.2013 literatura prireditev 1-drugo 

OPZ VESELJAKI ZA VAS 29.11.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

NAŠ IN VAŠ VEČER - KONCERT NA GRADU KROMBERK 29.11.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

OSMO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV V ŠEMPASU 30.11.2013 folklora prireditev 1-drugo 

REGIJSKO TEKMOVANJE PEVSKIH ZBOROV POSTOJNA 2013 1.12.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

OTROŠKA GLEDALIŠKA PREDSTAVA ŠTIRJE FANTJE MUZIKANTJE 3.12.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

BIG BAND NOVA IN SHERRITA DURAN 7.12.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

MIKLAVŽEV KONCERT GORIŠKEGA PIHALNEGA ORKESTRA 7.12.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

POTUJOČA MUZIKA 2013 8.12.2013 vokalna glasba prireditev 4-državni 

OTROŠKA GLEDALIŠKA PREDSTAVA ALENČICA IN PRINC 11.12.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

45 PALIC GORIŠKIH MAŽORE 14.12.2013 ples prireditev 1-drugo 
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ZBOROVSKA SREČANJA V ŠEMPASU - MEPZ OBALA KOPER IN 
KOMORNI ZBOR IPAVSKA 

14.12.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

PLESNI FILM TRENUTEK VROČICE 17.12.2013 film in video prireditev 1-drugo 

SEN KRESNE NOČI 18.12.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

SREDINA LITERARNA PREPLETANJA - VIDA MOKRIN PAUER IN 
MILAN PETEK LEVOKOV 

18.12.2013 literatura prireditev 1-drugo 

OBLAČILNA KULTURA NA TRNOVSKO - BANJŠKI PLANOTI 21.12.2013 folklora prireditev 1-drugo 

NOVOLETNI CAPRICCIO - NOVA FILHARMONIJA 21.12.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT V ŠEMPASU 21.12.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

BOŽIČNI KONCERT V GRGARJU 21.12.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT V PRVAČINI 25.12.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

SPOMIN NA MATEJA BORA - FILMSKI VEČER 27.12.2013 film in video prireditev 1-drugo 

KOMBO - NOVOLETNI KONCERT 28.12.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

LIKOVNA USTVARJALNICA ZA OTROKE Z NIKO ŠIMAC 5.1.2013 likovna dejavnost izobraževanje 1-drugo 

PREDAVANJA O LIKOVNI UMETNOSTIŽ: FOTOGRAFIJA IN 
NEZAVEDNO 

8.1.2013 likovna dejavnost izobraževanje 3-regijski 

ZBOROVODSKA ŠOLA MOJSTRSKI PRISTOP K ZBORU 12.1.2013 vokalna glasba izobraževanje 3-regijski 

SEMINAR ZA DRUŠTVA: FINANČNO POSLOVANJE IN SESTAVA 
ZAKLJUČNEGA RAČUNA DRUŠTEV 

15.1.2013 drugo izobraževanje 1-drugo 

SEMINAR ZA DRUŠTVA: JAVNI RAZPISI ZA KULTURNA DRUŠTVA 
V LETU 2013 

15.1.2013 drugo izobraževanje 1-drugo 

LIKOVNA ŠOLA: SLIKARSKA SREČANJA Z ALEKSANDRM PECO 18.2.2013 likovna dejavnost izobraževanje 1-drugo 

LIKOVNA ŠOLA: SLIKARSKA SREČANJA S KLEMNOM BRUNOM   11.3.2013 likovna dejavnost izobraževanje 1-drugo 

TEHNIKA GOVORA IN RETORIKA 28.3.2013 
gledališče in 
lutke 

izobraževanje 3-regijski 

PREDAVANJA O LIKOVNI UMETNOSTI - JANEZ ZALAZNIK 17.9.2013 likovna dejavnost izobraževanje 3-regijski 

LITERARNA ŠOLA JSKD 2013 20.9.2013 literatura izobraževanje 4-državni 

V ZAVETJU BESEDE - REGIJSKO SREČANJE LITERATOV 
SENIJORJEV PRIMORSKE 

30.9.2013 literatura izobraževanje 3-regijski 

PREDAVANJA O LIKOVNI UMETNOSTI - PETRA PARAVAN 15.10.2013 likovna dejavnost izobraževanje 3-regijski 

KIPARSKA DELAVNICA ZA ODRASLE Z NIKO ŠIMAC 7.11.2013 likovna dejavnost izobraževanje 1-drugo 

PREDAVANJA O LIKOVNI UMETNOSTI - KLAVDIJA FIGELJ 12.11.2013 likovna dejavnost izobraževanje 3-regijski 

TEHNIKA GOVORA IN RETORIKA S TOMAŽEM GUBENŠKOM 15.11.2013 
gledališče in 
lutke 

izobraževanje 3-regijski 

ZAČETNI SEMINAR ZA MAŽORETE IN MENTORJE  7.12.2013 ples izobraževanje 3-regijski 

GLASBENA DELAVNICA VOKALNE TEHNIKE Z MICHELO 
SALVADOR 

21.12.2013 vokalna glasba izobraževanje 1-drugo 

 
 
 


