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Območna izpostava Nova Gorica 

Maja Jerman Bratec 

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. Na območju 
občin 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, mladinskim centrom, muzeji in drugimi.  
Glede na lego razumljivo sodelujemo z vsemi zamejskimi kulturnimi organizacijami in slovenskimi institucijami v 
Italiji. 
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. 

Ocena stanja 

V letu 2014 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja 
kulture. Društvom in posameznikom je nudila pomoč pri vsakovrstnih društvenih aktivnostih. 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 visokokvalitetnim izobraževalnim programom. Eni in drugi so 
razmeroma dobro podprti v lokalnih medijih (Primorske novice, občinska glasila, tudi osrednje slovenski časopisi 
in občasno nacionalna televizija). Zahvaljujoč relativno dobri medijski pokritosti in velikim angažmajem 
zaposlenih pri obveščanju, se lahko pohvalimo z nadpovprečno visokim številom obiskovalcev prireditev (več kot 
20.000 obiskovalcev smo našteli v letu 2014) in okoli 300 obiskovalcev seminarjev, predavanj in drugih 
izobraževalnih projektov. Zelo dobro sodelujemo z vsemi šestimi lokalnimi skupnostmi. Kolikor nam le dovoljujejo 
ustrezni prostorski pogoji 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 cca 
500m2 v upravljanju Zveze kulturnih društev, ki so namenjeni vadbenim dejavnostim kulturnih društev, s 
komorno dvorano, likovnim ateljejem, tremi glasbenimi učilnicami… in primerno audiovizualno, video in ostalo 
tehnično opremo. Dobro sodelujemo z vsemi kulturnimi institucijami v upravnem središču in izven.  
Usklajujemo in izmenjujemo programe z zamejskimi kulturnimi organizacijami in društvi. 
V okviru koordinacije, ki združuje 4 izpostave s sedmimi zaposlenimi za nedoločen čas, eno zaposlitvijo v okviru 
programa javnih del in eno zaposlitvijo za nedoločen čas s skrajšanim delovnim časom, dogovorno izvajamo vrsto 
koprodukcijskih prireditvenih, izobraževalnih in drugih regijskih projektov in programov. V okviru rednih sej 
koordinacij (v letu 2014 jih je bilo 5 po številu) smo tvorno sooblikovali strateški načrt JSKD, Teden ljubiteljske 
kulture, oblikovali vrsto predlogov, za izboljšanje standarda storitev JSKD-ja, ki v okviru nacionalnega interesa 
deluje za široko polje ljubiteljskega ustvarjanja in poustvarjanja v državi.  
Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh 
področjih delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih. V mesecu maju smo izvedli tridnevni 
državni gledališki festival Vizije imenovan, v sklopu katerega se je odvilo 14 predstav in dve gledališki delavnici v 
Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica in Gledališki Gimnaziji Nova Gorica. Sestavni del festivala je bil tudi 
glasbeni projekt festival Rock vizije, ki je potekal v Javnem zavodu Mostovna ter glasbena delavnica v Točki ZKD. 



Na regijskem nivoju smo izvedli vrsto izobraževalnih programov: Likovna šola 1 in 2 (40-urna tečaja), 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 sta se dve prevesili v januarski termin. 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 8 izobraževalnih programov v skupnem trajanju cca 300 ur. 
Prireditveni program na regijskem nivoju je bil obsežen. V okviru Srečanja otroških in odraslih gledaliških skupin 
smo si skupaj s selektorjem ogledali otroške gledališke predstave v zamejstvu in različnih krajih na področju, za 
katerega je izpostava ustanovljena. Za področje 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 na območju šestih občin za katere je izpostava v Novi Gorici ustanovljena. V nacionalnem gledališču 
SNG Nova Gorica smo pripravili zaključno predstavo v okviru Srečanja odraslih gledaliških skupin s podelitvijo 
nagrad in priznanj skupinam in posameznikom. Tradicionalno smo zadnji januarski vikend v Kulturnem domu 
Deskle ob prijazni podpori tamkajšnjega društva pripravili tridnevno revijo pevskih zborov z udeležbo 28–ih 
zborovskih sestavov, v katerih prepeva cca 800 pevcev. Zahteven in specifičen 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 širom Primorske, kjer gostuje revija Pevskih zborov Primorske, se je 
udeležilo več kot 30 pevskih zborov, ki delujejo na našem območju. Na Revijo otroških in mladinskih pevskih 
zborov, v izključni produkciji JSKD OI Nova Gorica, se je prijavilo 24 otroških in mladinskih pevskih sestavov. Na 
dveh koncertnih dogodkih v Novi Gorici je koncertne programe oblikovalo več kot 600 mladih pevk in pevcev. 
Člani društev in skupin so sodelovali na regijskih in državnih srečanjih, kjer uspehi niso izostali. Na državno 
srečanje Vizije 2014 v Novi Gorici je bila uvrščena predstava Gledališke skupine Mak Kulturnega društva Svoboda 
Deskle »Plešasta pevka«, v režiji Blaža Valiča. Na Rock vizijah so nastopili člani instrumentalne skupine The breaks 
iz Šempetra pri Novi Gorici. Regijskega srečanja odraslih gledaliških skupin so se s predstavami udeležile 
gledališke skupine prosvetnega društva Štandrež, Gledališko društvo Kontrada Kanal, Kulturno umetniško 
društvo Šempeter. Regijskega srečanja otroških gledaliških skupin sta se udeležili Gledališka skupina OŠ Šempas 
in KD Gledališče na Vrvici iz Nove Gorice. 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 Živa 2014, ter članice Športnega kluba Prodance Nova 
Gorica. Zaključnega koncerta naša pomlad so se udeležili MPZ Frana Erjavca Nova Gorica, OPZ Veseljaki iz 
zamejstva, OPZ OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica. 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 makedonsko in srbsko kulturno društvo z domicilom v Novi Gorici. 
Predstavitev nove podobe Mentorja in predstavitev poezije Tinke Volarič Uršljanke za leto 2014 je bil v okviru 
Sredinih literarnih srečanj, ki potekajo preko celega leta vrhunski kulturni dogodek. Srečanja Big bandov Slovenije 
v Merezigah, julija 2014, se je udeležil Big band orkester Nova pod vodstvom Damijana Valentinuzzija. Na razpis 
za letošnjo regijsko tematsko razstavo Risba se je prijavilo 38 likovnih ustvarjalcev. Za razstavo je selektorica, 
umetnostna zgodovinarka Petra Paravan izbrala 29 avtorjev. Za področje instrumentalne glasbe smo 
tradicionalno v Kulturnem domu Deskle in prvič letos v kulturnem domu Bukovica izvedli koncertno izvedbo revije 
pihalnih orkestrov severne Primorske z udeležbo osmih orkestrov in strokovnim spremljevalcem Mirom Sajetom. 
Zborovski program Sozvočenja, ki poteka bienalno smo pripravili na Gradu Dobrovo v Brdih z udeležbo sedmih 
Primorskih pevskih zborov. Sodelovala je en zbor z našega območja - Goriški komorni zbor, ter Zbor MoPZ Jezero 
Dobrdob, ki deluje v zamejskem prostoru. Na zaključni koncert v Slovenski filharmoniji je bil izbran MePZ Muzika 
Viva iz Tolmina. 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalnimi skupnostmi in kulturnimi akterji na področju izpostave sklada 
ter širše. Izpostava s 6-imi 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 kooprodukciji z ZKD Nova Gorica 
v čarobnem ambientu Gradu Kromberk pripravljamo že peto leto zapored, projekt Društva se predstavijo, 
Zborovska srečanja - zborovski koncertni programi, Program ob 110 letnici rojstva Srečka Kosovela, Glasbeni 
večeri Tabor, Sredina prepletanja – literarni programi, likovni extempori … Izpostava, glede na lego, v veliki meri 
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 aktivnosti del 
vsakdanjika in dela zaposlenih. Aktivno sodelujemo pri pripravi in izvedbi raznovrstnih programov kulturnih 
društev. 



Pozivi  

V okviru dogovorjenih obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe o izvajanju sofinanciranju programov vzpodbujanja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica v letu 2014, smo na JSKD OI Nova Gorica 
revidirali MERILA za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega poziva za izbor kulturnih 
programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, ki 
jih je v letu 2014 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (poziv Nova Gorica-PrP-2014). 
Posodobili smo računalniško aplikacijo, na podlagi katere so društva prijavo izdelala in oddala v elektronski obliki. 
V elektronski obliki je obvezno tudi poročanje. Imenovali smo strokovno programsko komisijo v sestavi: Mira 
Lampe Vujičić – področje gledaliških umetniških praks. Gledališka igralka, članica Primorskega dramskega 
gledališča od leta 1976, danes članica Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici. Kot prvakinja matične 
gledališke hiše ima za seboj paleto najeminentnejših gledaliških vlog. Je dobitnica Borštnikove, Severjeve, 
občinske nagrade. Imenitna poznavalka slovenske profesionalne in ljubiteljske gledališke scene. Nataša Kovšca - 
področje vizualnih umetnosti. Diplomirana umetnostna zgodovinarka, dobitnica študentske Prešernove nagrade, 
v času imenovanja s statusom samostojne kulturne delavke, danes direktorica Pilonove Galerije v Ajdovščini, 
dobra poznavalka profesionalne in ljubiteljske likovne scene na Goriškem. 
Mirko Vuksanovič – področje glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Vsestranski glasbenik, skladatelj, član 
kultnega novogoriškega ansambla Avtomobili, je samozaposlen v kulturi. Viden kulturni delavec tesen sodelavec 
Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici in se ve, velik poznavalec heterogene novogoriške glasbene 
scene. Javni programski poziv za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica v vrednosti 96.480,00, ki jih je v letu 2014 sofinanciral Javni 
sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 18/14. 3. 2014 in na spletni 
strani JSKD www.jskd.si in je bil odprt do 14. 4. 2014.  
Na poziv se je prijavilo 23 društev oziroma 34 skupin. Vse vloge so bile popolne. Primerjalno z letom 2013 je iz 
sofinanciranja izostala Zveza kulturnih društev Nova Gorica, ki je iz razsodbe sodišča prejela cca 91.000,00 EUR. 
V sled tega je Mestna občina Nova Gorica sredstva poziva zmanjšala za 40.000,00 EUR. Zveza kulturnih društev 
Nova Gorica se na poziv ni prijavila. Na podlagi prispelih vlog smo v skladu z merili opravili izračun sredstev za 
društva ter njihove sekcije. Sklicali smo sejo Strokovno programske komisije, ki je zasedala dne 9.5.2014. Komisija 
je sprejela predlagan izračun dodelitve sredstev društvom in njihovim sekcijam ter se strinjala z oblikovanjem 
rezerve v višini 2.000,00 eur v primeru pritožb društev. Kulturnim društvom smo posredovali obvestila o odločitvi 
strokovno programske komisije o sofinanciranju njihovih kulturnih programov, na podlagi katerih so imela 
kulturna društva možnost, da podajo izjavo. Po preteku roka za predložitev izjave na izdano obvestilo o odločitvi 
strokovno programske komisije o sofinanciranju programov kulturnih društev, so bile kulturnim društvom izdane 
odločbe in pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa v letu 2014. Društva so vse podpisane pogodbe (1 
izvod) o sofinanciranju vrnile do določenega roka. Rok oddaje prvega faznega poročila je bil 27. 06. 2014. Vsa 
društva so poročala v elektronski in fizični obliki. Prvo fazno poročilo so v predpisanem roku oddala vsa društva. 
Društvom je bil prvi del sredstev po pogodbi nakazan koncem junija. Rok oddaje drugega faznega poročila za 
prijavitelje je bil petek, 24. 10. 2014. Strokovno programska komisija se je sestala 26.11.2014 in prerazporedila 
sredstva iz rezerve. Drugo fazno poročilo so na predpisan način in v predpisanem terminu oddala vsa društva.  
Rok oddaje zaključnega letnega poročila je bil 21. 11. 2014. Vsi prijavitelji so zaključno letno poročilo oddali 
pravočasno. 
V okviru dogovorjenih obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe o izvajanju sofinanciranju programov vzpodbujanja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Renče-Vogrsko v letu 2014, smo na JSKD OI Nova Gorica 
uveljavili enake postopke za izvedbo Poziva kot za poziv v Mestni občini Nova Gorica. Strokovno programska 
komisije v sestavi kot sledi, se je sestala dvakrat: Katjuša Žigon članica Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, 
članica občinskega odbora za družbene dejavnosti, članica Komisije za ocenjevanje programov kulturno-
turističnih društev, prijavljenih na Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Renče-Vogrsko, 
članica Uredniškega odbora in dopisovalka občinskega časopisa Občinski list. Jožko Hvalica Član Občinskega sveta 
Občine Renče-Vogrsko, član občinskega odbora za družbene dejavnosti, član Komisije za ocenjevanje programov 
kulturno-turističnih društev, prijavljenih na Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Renče-
Vogrsko. Vladka Gal zaposlena kot Višja svetovalka II za družbene dejavnosti v občinski upravi Občine Renče-
Vogrsko, pristojna za vodenje in koordiniranje kulturnega področja v občini, vodenje kulturnih programov, 
projektov in kulturnih prireditev, vodenje javnih razpisov za sofinanciranje kulturnih programov v občini, 
odgovorna urednica Uredniškega odbora in dopisovalka občinskega časopisa Občinski list. Javni programski poziv 
za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Renče 
– Vogrsko v vrednosti 13.00,00 eur, ki jih je v letu 2014 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti, je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 18/14. 3. 2014 in na spletni strani JSKD www.jskd.si in je bil 



odprt do 14. 4. 2014. V skladu z administrativnimi standardi in v skladu z zakonodajo o vodenju upravnih 
postopkov smo evidentirali prispele vloge, zahtevali dopolnitve vlog, arhivirali dokumentacijo. Na podlagi 
prispelih vlog smo v skladu z merili opravili izračun sredstev za društva ter njihove sekcije. Sklic in zasedanje 
Strokovno programske komisije dne 9. 5. 2014. Kulturnim društvom smo posredovali obvestila o odločitvi 
strokovno programske komisije o sofinanciranju njihovih kulturnih programov, na podlagi katerih so imela 
kulturna društva možnost, da podajo izjavo. Po preteku roka za predložitev izjave na izdano obvestilo o odločitvi 
strokovno programske komisije o sofinanciranju programov kulturnih društev, so bile kulturnim društvom izdane 
odločbe in pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa v letu 2014. Društva so vse podpisane pogodbe o 
sofinanciranju vrnile do določenega predpisanega termina. Rok oddaje prvega faznega poročila je bil 27. 6. 2014. 
Vsa društva so poročala v elektronski in fizični obliki. Prvo fazno poročilo so v predpisanem roku oddala vsa 
društva. Društvom je bil prvi del sredstev po pogodbi nakazan s koncem junija. Rok oddaje drugega faznega 
poročila za prijavitelje je bil 24. oktobra 2014. Vsi prijavljeni so poročali v elektronski in fizični obliki. Drugo fazno 
poročilo so v predpisanem roku oddala vsa društva. Rok oddaje zaključnega letnega poročila je bil 21. 11. 2014. 

Vsi prijavitelji so zaključno letno poročilo oddali v predpisanem roku. 

Izobraževanja 

Na regijskem in državnem nivoju smo izvedli 16 izobraževalnih programov v trajanju preko 250 ur, naših 
seminarjev pa se je udeležilo blizu 200 oseb: Likovna šola I. in II. 60 urni tečaj - mentorja Aleksander Peca, Klemen 
Brun, Gregor Maver, Mojstrski pristop k zboru – mentorja Stojan Kuret, Ambrož Čopi, Jerica Gregorc Bukovec (40 
ur), Tehnika govora in retorika I. in II. – mentor Tomaž Gubenšek (80 ur) V leto 2014 se je prevesil tudi cikel 
predavanj s področja likovne umetnosti (2 uri) - predavanj umetnostnih zgodovinark Nataše Kovšca, in Klavdije 
Figelj in se jeseni nadaljeval z novim ciklom predavanj o keramiki z Zvonkom Bizjakom in fotografiji z Andrejem 
Perkom. Koncem leta 2013 je bila v okviru državnih izobraževalnih programov razpisana Lutkovna šola z 
mentorico Jeleno Sitar, ki se je prevesila v pomladne mesece 2014 in se zaključila z imenitno produkcijo 6 kratkih 
lutkovnih predstav, ki jih je obiskalo številno mlado občinstvo.  
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, Urška Bittner, Maja Jerman Bratec).  

Financiranje 

Z vsemi šestimi občinami ima Območna izpostava podpisane letne pogodbe o izvajanju in sofinanciranju 
programov vzpodbujanja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Šest občin prispeva znaten delež sredstev za izvedbo 
obširnega programa izpostave, kar je povezano z izdatnim angažmajem vodje izpostave in zaposlenih ter z vrsto 
administrativnih opravil (izdelava 6ih 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), v kolikor pa se prijavi na katerega od razpisov, to 
predstavlja še dodatno delo, ki od zaposlenih zahteva dodatna specifična vedenja in znanja. Centralna služba žal 
finančnega in knjigovodskega vodenja »na daljavo« ne more zagotavljati v primernem in želenem obsegu. 
Nezanemarljiv je v strukturi financiranja tudi vir lastnega prihodka, realiziranega iz naslova prodaje vstopnic in 
plačila kotizacij za seminarje. 

Novi projekti 

Posebej bi veljalo izpostaviti projekte, ki so potekali v okviru Plesnih doživetij 2014. Mestna občina Nova Gorica 
je leto 2014 razglasila za leto plesa. Sodelovali smo pri vrsti plesnih projektov, izpostaviti bi veljalo dva osrednja 
dogodka v organizaciji JSKD RS OI Nova Gorica, in sicer odmevno okroglo mizo na temo Plesa pod naslovom 
Odprimo vrata plesu , ki jo je sooblikovala vrsta vidnih plesnih ustvarjalcev, kritikov, plesnih pedagogov in projekt 

Skica na koncertu v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica ter otvoritev likovne razstave, nastale v 

delavnici pod istim nazivom, ki je zaključil Plesna doživetja v Mestni občini Nova Gorica. Plesno-Glasbeni-Vizualni 
dogodek pod naslovom »Skica na koncertu« je navdihnilo leto posvečeno pesniku – poetu Krasa, Srečku 
Kosovelu. V izvedbi instrumentalistov plesalk in plesalcev, ki izhajajo iz različnih plesnih društev, se ukvarjajo z 
različnimi plesnimi zvrstmi, vsem pa je skupen sodobni plesni izraz, so z večinoma za to priložnost uglasbenimi 
pesmimi Srečka Kosovela - Skica na koncertu, Cesta samotnih, Razpoloženje, O grenka trudnost, Potovanje - 
skladateljev in aranžerjev: Zlatko Kavčič, Marijan Mlakar, Miran Rustja, Dejan Vidovič, Anže Vrabec, pripravili 
celovečerno predstavo plesnih miniatur. Vizualni del dogodka pod istim naslovom - »Skica na Koncertu« je nastal 
na likovni delavnici Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica pod konceptualnim vodenjem Gregorja 
Mavra, Klemna Bruna, Aleksandra Pece, ki so udeležence vodili in pripeljali do vizualizacije plesnih motivov. 



Projekt obenem zaključuje leto, ki ga je mestna občina Nova Gorica posvetila plesu. V okviru celotnega koncepta 
se je dogodek po zaključku na velikem odru nadaljeval z odprtjem razstave v Rotundi SNG Nova Gorica, kjer so 
bile na ogled vizualne podobe, ki jih je navdahnila boginja plesa Terpsihora . 
V okviru vseslovenskega projekta Noč knjige smo skupaj s Kulturnim centrom Mostovna pripravili 
medgeneracijsko nočno branje knjig z glasbenim vložkom instrumentalne skupine Kombo.  
V letu 2014 smo se vključili v partnerski projekt Kulturni vodiči /Guide Culture guides for marginalised social 
groups/, ki poteka v okviru vse življenjskega učnega programa v okviru EU. Projekt Kulturni vodiči je namenjen 
izobraževanju prostovoljcev, ki bodo delovali kot mentorji oz. vodiči različnih družbeno depriviligiranih skupin. 
Projekt smo navezali na že tradicionalni program festivala ljubiteljske kulture na gradu Kromberk. Projekt Kulturni 
vodiči smo uspešno izvedli, a so nam zaupali organizacijo mednarodnega seminarja na isto temo v začetku 
meseca junija 2015. 

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 aktivnih društev s sekcijami 
in posamezniki z vrsto produkcijskih aktivnosti, 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 Severno Primorske 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 
skladnejše nastopanje do lokalnih skupnosti, ki sofinancirajo tako programe in projekte društev kot območnih 
izpostav JSKD. Dvig kvalitete pri posameznih kulturnoumetniških 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 orkester, izjemne kakovostne nivoje 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 nekaj letnem 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 aktivna tudi društva v ostalih petih lokalnih skupnostih. Društva imajo za izvajanja svojih dejavnosti 
na območju šestih občin razumljivo različne pogoje 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. Le-ta ima v upravljanju objekt 
imenovan Točka ZKD, ki razpolaga s 500m2 dobro opremljenih vadbenih prostorov. Kot je že bilo velikokrat 
izpostavljeno na različnih mestih, nastopi težava, ko želijo društva svoje večje in pomembnejše, a vseskozi 
kvalitetne 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. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

Aktivnosti v zvezi z vključevanjem kulturnoumetniških 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 več 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 njih učitelji produkcijo prijavijo na Srečanje otroških gledaliških in lutkovnih skupin. S strani šolskih oblasti bi 
topogledno 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 institucionaliziranih izobraževalnih programov s sredstvi, ki so namenjena ljubiteljski kulturi. 



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 posvečamo izjemno pozornost, saj je 
stisk roke, prisrčen nagovor tako rekoč edino »plačilo«, ki ga člani društev prejemajo za svoje kulturno umetniško 
delovanje. 
V letu 2014 je OI Nova Gorica na razpis za priznanja JSKD predlagala dve področni listini/Daša Grgič/ za področje 
plesa in /Jožica Golob/ področje glasbe in pripravila vlogo za srebrno plaketo sklada /Miran Rustja/, ki je bila 
realizirana in vlogo za zlato plaketo sklada /Dramski odsek Prosvetnega društva Štandrež ob 50 letnici delovanja/ 
za področje gledališke dejavnosti, ki ni bila realizirana. 

Izvedeni dogodki 

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

OGLEDI V OKVIRU SREČANJ OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN - TRIJE DOBRI MOŽJE 

8.1.2014   gledališče in lutke prireditev 

NOVOLETNI CAPRICCIO - NOVA FILHARMONIJA 
(KAMNIK) 

11.1.2014   gledališče in lutke prireditev 

OGLEDI V OKVIRU SREČANJ ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 2014 

11.1.2014   gledališče in lutke prireditev 

TRADICIONALNI BOŽIČNI - NOVOLETNI KONCERT 
KROMBERŠKIH VODOPIVCEV 

11.1.2014   vokalna glasba prireditev 

BOŽIČNI KONCERT V SOLKANU 12.1.2014   vokalna glasba prireditev 

OGLEDI V OKVIRU SREČANJ ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 2014 

15.1.2014   gledališče in lutke prireditev 

SEMINAR - FINANČNO POSLOVANJE IN SESTAVA 
ZAKLJUČNEGA RAČUNA 

15.1.2014   drugo izobraževanje 

"PESEM SI" OZELJAN 17.1.2014   literatura prireditev 

PREDAVANJE O LIKOVNI UMETNOSTI - NATAŠA 
KOVŠCA 

21.1.2014   likovna dejavnost prireditev 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE 2014 24.1.2014   vokalna glasba prireditev 

OGLEDI V OKVIRU SREČANJ ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 2014 

25.1.2014   gledališče in lutke prireditev 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE 2014 25.1.2014   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKA DELAVNICA ZA PIHALNE ORKESTRE V 
GIBANJU 

25.1.2014   instrumentalna 
glasba 

izobraževanje 

OGLEDI V OKVIRU SREČANJ ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 2014 

26.1.2014   gledališče in lutke prireditev 

DRUŠTVA SE PREDSTAVIJO - GLEDALIŠČE NA VRVICI 26.1.2014   gledališče in lutke prireditev 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE 2014 26.1.2014   vokalna glasba prireditev 

OGLEDI V OKVIRU SREČANJ ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 2014 

31.1.2014   gledališče in lutke prireditev 

OGLEDI - VIZIJE 2014 31.1.2014   gledališče in lutke prireditev 

JAVNI PROGRAMSKI POZIV NA OBMOČJU OBČINE 
RENČE - VOGRSKO 

1.2.2014 20.12.2014 drugo prireditev 

JAVNI PROGRAMSKI POZIV NA OBMOČJU MESTNE 
OBČINE NOVA GORICA 

1.2.2014 20.12.2014 drugo prireditev 

OGLEDI V OKVIRU SREČANJ ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 2014 

7.2.2014   gledališče in lutke prireditev 

PREŠERNOV DAN 2014 7.2.2014   vokalna glasba prireditev 

OBLAČILNA KULTURA NA TRNOVSKO - BANJŠKI 
PLANOTI (GRGAR) 

8.2.2014   folklora prireditev 

ZBOROVSKA SREČANJA V ŠEMPASU - MOPZ 
SREČKO KOSOVEL IN GORIŠKI KOMORNI ZBOR 

8.2.2014   vokalna glasba prireditev 

SLIKARSKA SREČANJA Z ALEKSANDROM PECO 
(POMLAD) 

10.2.2014 7.4.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

MENTORJEVA NOVA OBLAČILA 12.2.2014   literatura prireditev 



RAZSTAVA - KO SPREGOVORI GLINA 14.2.2014   likovna dejavnost prireditev 

LUTKOVNA ŠOLA: IZDELAVA LUTK IN LUTKOVNA 
REŽIJA 

15.2.2014   gledališče in lutke izobraževanje 

SLIKARSKA SREČANJA S KLEMNOM BRUNOM 
(POMLAD) 

17.2.2014 14.4.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

ZAKLJUČNI KONCERT ZBOROVODSKE ŠOLE 
MOJSTRSKI PRISTOP K ZBORU II. 

22.2.2014   vokalna glasba prireditev 

PRED. O LIKOVNI UMETNOSTI - KLAVDIJA FIGELJ 25.2.2014   likovna dejavnost prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 - BRANIK 28.2.2014   vokalna glasba prireditev 

ZAKLJUČEK ZBOROVODSKE ŠOLE - ODPRTA VAJA & 
KONCERT 

1.3.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 - BILJE 1.3.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 - DOBROVO 2.3.2014   vokalna glasba prireditev 

OGLEDI V OKVIRU SREČANJ OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN - ALENČICA IN PRINC 

5.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

OGLEDI V OKVIRU SREČANJ ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 2014 

7.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

OGLEDI V OKVIRU SREČANJ ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 2014 

8.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 (BAZOVICA) 8.3.2014   vokalna glasba prireditev 

"ROŽE ZA TVOJ DAN" 8.3.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 (PIVKA) 9.3.2014   vokalna glasba prireditev 

OGLEDI V OKVIRU SREČANJ ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 2014 

11.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 (IZOLA) 14.3.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 (TRBIŽ) 16.3.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 (CERKNO) 16.3.2014   vokalna glasba prireditev 

PARAFRAZE 2014- 4. DRŽAVNA TEMATSKA 
RAZSTAVA JSKD 

20.3.2014   likovna dejavnost prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2014 V 
SEŽANI 

21.3.2014   literatura prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 (MAREZIGE) 21.3.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 (ŠTANDREŽ) 21.3.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 (JASEN) 22.3.2014   vokalna glasba prireditev 

FOLKLORNO POPOTOVANJE TOLMIN 22.3.2014   folklora izobraževanje 

FOLKLORNO POPOTOVANJE IDRIJA 23.3.2014   folklora prireditev 

KONCERT KOMORNEGA ZBORA MEGARON 23.3.2014   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN - AJDOVŠČINA 

25.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

SREDINA LITERARNA PREPLETANJA - VITA ŽERJAL 
PAVLIN, RUDI ŠIMAC 

26.3.2014   literatura prireditev 

PRIREDITVE V TOČKI - PREDSTAVITEV KNJIGE 27.3.2014   literatura prireditev 

OGLEDI V OKVIRU SREČANJ OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN - AUT! 

28.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

OKROGLA MIZA O PLESU  28.3.2014   ples prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 (PODNANOS) 29.3.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 (KNEŽAK) 29.3.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 (NABREŽINA) 30.3.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 (POSTOJNA) 30.3.2014   vokalna glasba prireditev 

24. REVIJA ZAGORJE OB SAVI 1.4.2014 2.4.2014 vokalna glasba prireditev 

SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - IDRIJA 3.4.2014   gledališče in lutke prireditev 



REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN TOLMIN 

4.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

"PESEM NAS ZDRUŽUJE" 4.4.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 - ŠEMPAS 5.4.2014   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - NOVA 
GORICA 

6.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 (PORTOROŽ) 6.4.2014   vokalna glasba prireditev 

REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV GORIŠKE 2014 (1) 

8.4.2014   vokalna glasba prireditev 

REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV GORIŠKE 2014 (2) 

9.4.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 (KRIŽ) 11.4.2014   vokalna glasba prireditev 

KOMORNI ZBOR GRGAR - GLASBENI VEČER S 
PIJATELJI 

11.4.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 (PULJ) 12.4.2014   vokalna glasba prireditev 

OGLEDI V OKVIRU SREČANJ ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 2014 

13.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 (DOLINA) 13.4.2014   vokalna glasba prireditev 

101. OBLETNICA ROJSTVA LITERATA MATEJA BORA 14.4.2014   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH IN 
LUTKOVNIH SKUPIN VIZIJE 2014 

15.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

OGLEDI V OKVIRU SREČANJ OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN - ČEPOVAN 

22.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

SREDINA LITERARNA PREPLETANJA - KATJUŠA 
TRAMPUŠ, ANDREJKA JEREB 

23.4.2014   literatura prireditev 

NOČ KNJIGE V NOVI GORICI 23.4.2014   literatura prireditev 

PLESNA DOŽIVETJA 2014 - IZOBRAŽEVALNO 
PLESNO-GIBALNI DELAVNICI 

23.4.2014   ples prireditev 

SREČANJE PLESNIH SKUPIN GORIŠKE PLESNI 
UTRINKI 

25.4.2014   ples prireditev 

EX TEMPORE ŠMARTNO 2014 27.4.2014   likovna dejavnost prireditev 

PRIMORSKA POJE 2014 (TRENTA) 27.4.2014   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH IN 
LUTKOVNIH SKUPIN SEVERNOPRIMORSKE 

7.5.2014   gledališče in lutke prireditev 

PLESNI MOZAIK NA TRGU EVROPE 10.5.2014   likovna dejavnost prireditev 

BRALNI KLUB GRGAR 10.5.2014   literatura prireditev 

KONCERT MOPZ LIJAK VOGRSKO 10.5.2014   vokalna glasba prireditev 

NOVINARSKA KONFERENCA VIZIJE 2014 13.5.2014   gledališče in lutke prireditev 

VIZIJE 2014 - FESTIVAL MLADINSKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN SLOVENIJE 

16.5.2014 18.5.2014 gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN - PLESNE 
MINIATURE 2014 (SEŽANA) 

16.5.2014   ples prireditev 

ROCK VIZIJE 2014 17.5.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

ZAKLJUČNI KONCERT NAŠA POMLAD 2014 (IZOLA) 22.5.2014   vokalna glasba izobraževanje 

ZAKLJUČNI KONCERT NAŠA POMLAD 2014 
(KOMEN) 

23.5.2014   vokalna glasba prireditev 

V VRTCIH SO PESMICE DOMA, REVIJA 
PREDŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV 

23.5.2014   vokalna glasba prireditev 

34. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB 24.5.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

ZAKLJUČNI KONCERT NAŠA POMLAD 2014 (IDRIJA) 27.5.2014   vokalna glasba prireditev 

SREDINA LITERARNA PREPLETANJA - IVAN GRBEC, 
FRANE TOMŠIČ 

28.5.2014   literatura prireditev 

KONCERT NAGRAJENIH OMPZ / FESTIVAL 
LJUBITELJSKE KULTURE 2014 

30.5.2014   vokalna glasba prireditev 



FOTOGRAFSKI NATEČAJ PLESNA DOŽIVETJA 2014 31.5.2014 31.10.2014 filmska prireditev 

PLESNI KALEJDOSKOP / FESTIVAL LJUBITELJSKE 
KULTURE 2014 

31.5.2014   ples prireditev 

50 LET DELOVANJA MOPZ ANTON KLANČIČ MIREN 31.5.2014   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN 
MANJŠINJSKIH ETNIČNIH SKUPIN 

1.6.2014   folklora prireditev 

LIKOVNI EXTEMPORE / FESTIVAL LJUBITELJKE 
KULTURE 2014 

1.6.2014   likovna dejavnost prireditev 

DRŽAVNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN SLOVENIJE 2014 

4.6.2014 5.6.2014 gledališče in lutke prireditev 

KONCERT MOŠKE VOKALNE SKUPINE ATACAYTE 5.6.2014   vokalna glasba prireditev 

IX. GLASBENI VEČERI TABOR 2014 (PETEK) 6.6.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

IX. GLASBENI VEČERI TABOR 2014 (SOBOTA) 7.6.2014   vokalna glasba prireditev 

GLEDALIŠČE V PARKU / FESTIVAL LJUBITELJSKE 
KULTURE 2014 

8.6.2014   gledališče in lutke prireditev 

KULTURNA PREPLETANJA / FESTIVAL LJUBITELJSKE 
KULTURE  

15.6.2014   drugo prireditev 

KONCERT VOKALNE GLASBE / FESTIVAL 
LJUBITELJSKE KULTURE 

19.6.2014   vokalna glasba prireditev 

POKLON POETU - IV. GRGORČIČEVI DNEVI (N. 
GORICA) 

20.6.2014   literatura prireditev 

PESEM POD LIPO - SLOVESNOST OB DNEVU 
DRŽAVNOSTI.  

21.6.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

SLAVNOSTNA PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK - 
KRAS OPATJE SELO 

21.6.2014   vokalna glasba prireditev 

POKLON POETU - IV. GRGORČIČEVI DNEVI 
(GRADIŠČE) 

27.6.2014   literatura prireditev 

REVIJA BIG BANDOV SLOVENIJE 2014 4.7.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

NATEČAJ DRAMSKIH BESEDIL 2014 31.7.2014   literatura prireditev 

PLESNO POLETJE V ŠEMPETRU 2014 18.8.2014 23.8.2014 ples prireditev 

GLEDALIŠČE NA KONTRADI 2014 22.8.2014 31.8.2014 gledališče in lutke prireditev 

LITERARNA ŠOLA 2014 - OD UPORA DO PROTESTNE 
PESMI 

22.8.2014 24.8.2014 literatura izobraževanje 

LIKOVNA DELAVNICA - PLES PLESNA SKICA NA 
KONCERTU 

25.8.2014 1.12.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

TEMATSKI LITERARNI VEČER - ŤIN PESEM JE 
UGASNILA V SINJIH OČEH.Ť 

29.8.2014   literatura prireditev 

PRAVLJICA PALČEK 14.9.2014   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNA RAZSTAVA EX TEMPORE KROMBERK 2014 17.9.2014 17.10.2014 likovna dejavnost prireditev 

6. EX-TEMPORE SLADKA ISTRA 2014 20.9.2014   likovna dejavnost prireditev 

MEDNARODNI DAN PROSTOVOLJSTVA 2014 20.9.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

KONCERT "ROŽE ZA NOVO GORICO" 20.9.2014   vokalna glasba prireditev 

ZBOROVSKA SREČANJA ŠEMPAS (21. 9.) 21.9.2014   vokalna glasba prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA - PLESNA SKICA NA 
KONCERTU 

22.9.2014 1.12.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

V ZAVETJU BESEDE - REGIJSKO SREČANJE 
SENIORSKIH PISCEV 

22.9.2014   literatura izobraževanje 

PARAFRAZE 2014- 4. DRŽAVNA TEMATSKA 
RAZSTAVA JSKD 

26.9.2014 19.10.2014 likovna dejavnost prireditev 

21. EX TEMPORE GRADIŠČE 2014 27.9.2014   likovna dejavnost prireditev 

LUTKOVNA IGRA "MIŠKA SE KOPA" 28.9.2014   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA "POŠTENA PUPA" 4.10.2014   gledališče in lutke prireditev 

KONCERT SPOMINA 1914 - 2014 4.10.2014   vokalna glasba prireditev 



LIKOVNA DELAVNICA - BATIK 6.10.2014 18.10.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

DAN REKE SOČE 11.10.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

TEHNIKA GOVORA IN RETORIKA S TOMAŽEM 
GUBENŠKOM 

16.10.2014 27.11.2014 gledališče in lutke izobraževanje 

VEČER VOKALNIH KVARTETOV IN KVINTETOV V 
BRDIH 

18.10.2014   vokalna glasba prireditev 

LE PLESAT ME PELJI 2014 - SEŽANA 18.10.2014   folklora izobraževanje 

HOČETE IGRATI Z MANO - GLEDALIŠKA SKUPINA 
MAK 

19.10.2014   gledališče in lutke prireditev 

DOBER GLAS SEŽE NA PEVSKO VAS - BUKOVICA 19.10.2014   vokalna glasba prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE XXI. EX - TEMPORE 
GRADIŠČE 2014 

23.10.2014 17.11.2014 likovna dejavnost prireditev 

LIKOVNA RAZSTAVA RISBA - IDRIJA 24.10.2014 7.11.2014 likovna dejavnost prireditev 

70 LET MOPZ SREČKO KOSOVEL 24.10.2014   vokalna glasba prireditev 

SREDINA LITERARNA PREPLETANJA - MIRANDA 
BRATAŠEVEC 

29.10.2014   literatura prireditev 

SANJAM - AVTORSKI PROJEKT AMBROŽA ČOPIJA 13.11.2014   vokalna glasba prireditev 

KERAMIČNA DELAVNICA - MOZAIK 15.11.2014 16.11.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

REVIJA PIHALNIH ORKESTROV IN BIG BANDOV 
SEVERNE PRIMORSKE 2014 (BUKOVICA) 

16.11.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

REVIJA PIHALNIH ORKESTROV IN BIG BANDOV 
SEVERNE PRIMORSKE 2014 (DESKLE) 

16.11.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

PREDAVANJA O LIKOVNI UMETNOSTI - 
OBLIKOVANJE GLINE IN KERAMIKE 

18.11.2014   likovna dejavnost prireditev 

DRŽAVNO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 2014 19.11.2014   literatura prireditev 

PIKA MIGA 2014 IN ŽIVA 2014 19.11.2014 21.11.2014 ples prireditev 

SOZVOČENJA, 6. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 

21.11.2014   vokalna glasba prireditev 

CECILJANKA 2014 22.11.2014 23.11.2014 vokalna glasba prireditev 

SREDINA LITERARNA PREPLETANJA - MAJA SMOLE 
ĐORĐEVIČ IN ALJA FURLAN 

26.11.2014   literatura prireditev 

GOSTOVANJE KD GLEDALIŠČE NA VRVICI NOVA 
GORICA 

2.12.2014   gledališče in lutke prireditev 

DAN ODPRTIH VRAT V KULTURI - GLASBENA URICA 3.12.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

TU ROD JE MOJ, TU MOJ JE KRAJ - 170-LETNICA 
ROJSTVA SIMONA GREGORČIČA 

3.12.2014   literatura prireditev 

DAN ODPRTIH VRAT V KULTURI - PRAVLJICA 3.12.2014   literatura prireditev 

GLEDALIŠKA IGRA ČAKALNICA 5.12.2014   gledališče in lutke prireditev 

NOVOLETNI KONCERT GORIŠKEGA PIHALNEGA 
ORKESTRA 

6.12.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

ZBOROVSKA SREČANJA ŠEMPAS (6. 12. 2014) - 
ZBOR KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET 
LJUBLJANA 

6.12.2014   vokalna glasba prireditev 

PREDAVANJA O LIKOVNI UMETNOSTI - 
FOTOGRAFIJA VČERAJ, DANES, JUTRI? 

9.12.2014   likovna dejavnost prireditev 

ZAKLJUČEK FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA NA TEMO 
PLESA IN OTVORITEV RAZSTAVE 

14.12.2014   likovna dejavnost prireditev 

SKICA NA KONCERTU - PLESNO - GLASBENI - 
VIZUALNI - DOGODEK 

14.12.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

NOVA FILHARMONIJA - DOBRODELNA PRIREDITEV 
ZLATI OREH 

23.12.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

35. LET MEPZ VRTOJBA - JUBILEJNI KONCERT 25.12.2014   vokalna glasba prireditev 

PIHALNI ORKESTER VOGRSKO - BOŽIČNO 
NOVOLETNI KONCERT 

26.12.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 



NOVOLETNI KONCERT TOLKALSKE ZASEDBE 
KOMBO 

27.12.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

 


