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Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, 
zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim 

kulturnim dejavnostim, omogočanje dostopnosti kulturnih vsebin 
na celotnem slovenskem kulturnem prostoru ter vključevanje v 

kulturno mrežo in mednarodno sodelovanje. 

 



Uvod 

Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica deluje za območje šestih (6) občin:  

 Občine Brda (11 skupin ali društev: Vokalna skupina Vinika, Pihalni orkester Brda, Nonet Brda, IDAS – 
igralsko društvo amaterska skupina Neblo, Kvintet Kvartin, Društvo briške žene in dekleta, Moški pevski 
zbor Srečko Kumar, Društvo briških likovnih ustvarjalcev Dablo, KUD Opoka, Quercus Quintet, ZKD Brda); 

 Občine Kanal ob Soči (12 skupin: Kulturno društvo "SVOBODA" Deskle, Mladinska gledališka skupina 
MAK, Likovna skupina Svetloba Deskle, Pihalni orkester Salonit Anhovo, Kulturno društvo MePZ "Jože 
Srebrnič" Deskle, Gledališko društvo Kontrada Kanal, Prosvetno društvo "SOČA" Kanal, Klub Keramikov 
Kanal, MOPZ Kazimir Nanut Kanal, Folklorno društvo Kal nad Kanalom, Gledališka skupina Globočak 
Kambreško, Plesno društvo KRE-ART); 

 Občine Miren - Kostanjevica (7 skupin: Vokalna skupina Chorus ’97 Miren, Vokalna skupina »Glas« Bilje, 
Prosvetno društvo »Kras« Opatje Selo, MoPZ Kras Opatje Selo, Kulturno društvo »Stanko Vuk« Miren-
Orehovlje, Moški Pevski Zbor »Anton Klančič« Miren, Oktet Rožmarin) 

 Občine Renče - Vogrsko (8 skupin: Kulturno turistično društvo Vogrsko, MoPZ Lijak 1883 Vogrsko, 
Vokalna skupina Vogrinke, Pihalni orkester Vogrsko, Šolski pihalni orkester Vogrsko, Kulturno društvo Provox, 
Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renč, Mešani pevski zbor Klasje Bukovica - Volčja Draga); 

 Občine Šempeter - Vrtojba (13 skupin: Društvo žena in deklet Šempeter, Folklorna skupina Na placi, KD 
Vrtejbenska igralska kompanija, Kulturno umetniško društvo Šempeter, Župnijski mešani pevski zbor 
Šempeter, Likovno društvo Šempeter-Vrtojba, Mešani pevski zbor 'Ciril Silič' Vrtojba, Mešani pevski zbor 
Vrtojba, Moški pevski zbor Šempeter, Kulturno društvo Kot v pravljici, Tojva a.d. 1200 Kulturno društvo 
Vrtejba, Mladinski pevski zbor, Umetniško društvo M&N DC); 

 Mestne občine Nova Gorica (54 skupin: Društvo Goriški pihalni orkester Nova Gorica, KD Gledališče na 
vrvici Nova Gorica, KD Goriški oktet Vrtnica, Društvo za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink, Društvo 
za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Tabor nad Dornberkom, Društvo Zapisi, Vokalna skupina 
Dornberški fantje, Folklorno društvo Gartrož, Foto klub Nova Gorica, Glasbeno društvo NOVA Nova Gorica, 
Komorni orkester Nova, Big band orkester Nova, Mladinska filharmonija Nova, Kulturni klub Ringshout, 
Kulturno društvo Grgar - Dramska skupina, Bralni klub Grgar, KD Komorni zbor Grgar - Nova Gorica, KD Moški 
pevski zbor Kromberški Vodopivci, KD Moški pevski zbor Lipa Ravnica, KD Slavec Solkan, 1001 in 1 lutke, 
Mešani pevski zbor Slavec, Vokalno instrumentalno skupina Kitara za dušo, Literarna skupina KD Slavec, 
Mešani pevski zbor Motiv, KD Ženski pevski zbor Rože Nova Gorica, KPD Franc Zgonik Branik, Moški pevski 
zbor Franc Zgonik Branik, Plesna skupina Nefes, KPD Lipa Šempas, Vokalno instrumentalna skupina Kresnice, 
Muzikantje izpod Vitovske gore, Amaterska gledališka skupina Šempas Ozeljan Vitovlje, KD Ženski pevski 
zbor Sanje Nova Gorica, Vokalno instrumentalna skupina Sanje s kitaro, Kulturno umetniško društvo Brida, 
Kulturno umetniško društvo Goriška paleta, Literarni klub Govorica, Društvo likovnih umetnikov severne 
Primorske, Kulturno umetniško društvo Krea, Kulturno umetniško društvo Meta, Kulturno umetniško društvo 
Oktet Vrh, Kulturno umetniško društvo Zvočni izviri, Makedonsko kulturno društvo Ohridski biseri Nova 
Gorica, KD Lokovec, Društvo humanistov Goriške, Goriški komorni zbor, Vokalni ansambel Reunion, 
Prosvetno društvo France Bevk Prvačina, Prvačka pleh muzika, Mladinski pihalni orkester Prvačke pleh 
muzike, Srbsko kulturno društvo Sloga Nova Gorica, Zveza kulturnih društev Nova Gorica). 

Na območju občin živi cca. 58.500 prebivalcev. V okviru izpostave delujeta dve zvezi kulturnih društev – Zveza 
kulturnih društev Nova Gorica in Zveza kulturnih društev Brda – in več kot 105 aktivnih kulturnih društev in skupin. 
Novogoriška izpostava je tesno povezana z zamejskim prostorom, zato je število aktivnih društev oz. sekcij višje 
in lahko govorimo o 150 društvih oz. skupinah. Ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev, ki uresničujejo in izražajo svoje 
kulturne potenciale in sooblikuje kulturno podobo širšega Goriškega prostora je cca. 3000.  

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 sodelujemo z vsemi zamejskimi 
kulturnimi organizacijami in slovenskimi institucijami v Italiji. 

Izpostava zbira podatke o obsegu, razširjenosti, številčnosti, raznolikosti in dostopnosti kulturnih programov ter 
projektov in 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 2016 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 umetniška področja 
posebno pozornost namenjamo visokokvalitetnim izobraževalnim programom. Zahvaljujoč relativno dobri 
medijski pokritosti in velikim angažmajem zaposlenih pri obveščanju, se lahko pohvalimo z nadpovprečno visokim 
številom obiskovalcev prireditev ter zelo dobro udeležbo na naših seminarjih in strokovnih predavanjih. Člani 
naših kulturnih društev se udeležujejo tudi regijskih in državnih izobraževalnih modulov.  

Nekatere projekte prirejamo tradicionalno (redni program), druge prirejamo sporadično (dodatni program). 
Večino izobraževalnih programov izvajamo v Novi Gorici, saj imamo tu na razpolago prostore Točke ZKD s cca 500 
m2 v upravljanju Zveze kulturnih društev Nova Gorica, ki so namenjeni vadbenim dejavnostim kulturnih društev, 
s komorno dvorano, likovnim ateljejem, tremi glasbenimi učilnicami, atrijem in nekoliko manj sodobno avdio-
vizualno, video in ostalo tehnično opremo. V prostorih ZKD Nova Gorica potekajo vaje številnih društev (ok. 16), 
ki imajo vaje dva- do trikrat tedensko, izvajajo se izobraževanja in prireditve, zato so predvsem popoldanski 
termini precej zasedeni. V prostorih ZKD Nova Gorica primanjkuje vadbenih prostorov, predvsem za velike 
orkestre, prav tako ni garderobnih prostorov oz. shramb za instrumente, kostume, rekvizite.  

Na novogoriški izpostavi smo zaposlene 4 delavke za neodločen čas. Prostori novogoriške izpostave (dve pisarni) 
so v centru mesta, v Kulturnem domu Nova Gorica. Dve zaposleni sta na dislocirani enoti in opravljata, v skladu s 
pogodbo z Mestno občino Nova Gorica, strokovna dela in naloge v zvezi z delovanjem Zveze kulturnih društev 
Nova Gorica in sta pod okrilje JSKD Nova Gorica prišli v letu 2008. Tudi v letu 2016 smo imeli eno zaposlitev v 
okviru programa javnih del. Na novogoriški izpostavi smo imeli kadrovsko zahtevno leto: v mesecu avgustu je na 
drugo delovno mesto odšla dolgoletna vodja izpostave, Maja Jerman Bratec, vse naloge smo si s sodelavci 
porazdelili in izpeljali program. Konec novembra so bili zaključeni postopki z razpisom za mesto koordinatorja/ke, 
s 1. 12. 2016 je izpostava dobila novo koordinatorko izpostave. S tem pa še ni rešen kadrovski primanjkljaj, saj ni 
zasedeno mesto samostojnega strokovnega svetovalca/svetovalke. Kadrovski primanjkljaj ene osebe se s 
prekomernimi delovnimi obveznostmi in obremenitvami prenaša na ostale zaposlene. Veliko naših projektov je 
masovnih, z več sto udeleženci (revije, tekmovanja, festivali …), zato je polna kadrovska zasedenost nujna. 
Obenem na izpostavi izvajamo dva razpisa za dve občini (Nova Gorica, Renče-Vogrsko), kar predstavlja veliko 
odgovornost, doslednost in angažiranost zaposlenih. Izpostava dobro sodeluje z vsemi šestimi občinami. 

V okviru koordinacije za severno Primorsko, ki zajema štiri izpostave (Tolmin, Idrija, Ajdovščina in Nova Gorica) 
zelo dobro sodelujemo, skupaj smo izvedli vrsto večjih koprodukcijskih prireditev in izobraževanj ter drugih 
regijskih programov.  

Program izpostave je v lokalnem okolju dodobra prepoznan, naše dogodke oglašujemo z letaki, plakati, 
zgibankami in e-vabili. Najavo dogodkov oznanimo tudi na spletni strani JSKD, na naši FB in drugih spletnih 
napovednikih. Dobra je tudi medijska odmevnost, kjer nas podpirajo predvsem lokalni mediji (Radio Robin, Radio 
Koper, Primorske novice, Primorski dnevnik, Goriška in glasila občin). V nacionalnih medijih smo omenjeni oz. 
predstavljeni ob večjih regijskih ali državnih dogodkih, festivalih in tekmovanjih.  

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. 

 Revija pevskih zborov Goriške 2016 (Deskle, 29.–31. januar): na tridnevni reviji, ki jo prirejamo v 
soorganizaciji s Kulturnim društvom Svoboda Deskle, se je predstavilo 29 pevskih sestavov, v katerih 
prepeva 640 pevk in pevcev. V letu 2016 smo obeležili 15. obletnico revije v Desklah in ob tem izdali 
jubilejno brošuro. Strokovno spremljanje revije je opravila specialistka za vokalno glasbo, gospa Jerica 
Gregorc Bukovec. Pri organizaciji revije nam z nudenjem prostorov (garderobe, upevanje) pomaga tudi 
Osnovna šola Deskle.  

 47. revijo Primorska poje smo skupaj z Zvezo pevskih zborov Primorske (ZPZP) pričeli konec februarja na 
Gradu Dobrovo. Organizirali smo tri koncerte (Grad Dobrovo, Bilje, Branik), na katerih je nastopilo 21 zborov 



s 481 nastopajočimi. Koncert v Biljah smo izvedli v soorganizaciji s KTD Zarja Bilje, v Braniku pa v 
soorganizaciji s Prosvetnim društvom Franc Zgonik Branik. 29 naših zborov se je udeležilo revij, ki jih širom 
Primorske organizirajo Območne izpostave JSKD in druge organizacije (ZSKD Trst, Gorica, Videm, ZSKP 
Gorica, ZCPZ Trst). 

 Revija otroških in mladinskih pevskih zborov 2016, imenovana tudi Naša pomlad, se tradicionalno odvija 
v aprilu. Organizirali smo tri revije; dve v Kulturnem domu Nova Gorica (12. in 13. april) in eno v Kulturnem 
domu Deskle (14. april). Na revijo se je prijavilo 25 otroških in mladinskih pevskih zborov, v katerih prepeva 
800 otrok in mladostnikov. Strokovna spremljevalka revije je bila gospa Marinka Šuštar. OPZ OŠ Milojke 
Štrukelj, OPZ OŠ Frana Erjavca, OPZ OŠ Šempas, MPZ OŠ Branik in MPZ OŠ Dobrovo so se udeležili zaključnega 
koncerta Naše pomladi v Idriji (24. maj) in Tolminu (25. maj).  

 Srečanje gledaliških skupin severne Primorske 2016 (Linhartovo srečanje, januar–april 2016): 

na regijski program v okviru koordinacije Severna Primorska se je na letošnje srečanje prijavilo 8 gledaliških 
skupin iz Štandreža, Bilj, Kanala, Grgarja, Solkana, Šempetra, Cerknega in Bovca. Selektor je opravil oglede 
in izbral najboljše predstave. Na zaključku regijskega srečanja se je v SNG Nova Gorica predstavila Dramska 
skupina KD Grgar.  

 Srečanje otroških gledaliških skupin 2016 (januar–maj 2016): na novogoriški izpostavi smo imeli tri 
prijave, Gledališka skupina OŠ Renče; Gledališče v malem OŠ Šempas in Dramski krožek OŠ Čepovan. 
Selektorica Ana Ruter je opravila oglede po celotnem območju severne Primorske, predstava Dramskega 
krožka OŠ Danila Lokarja Ajdovščina je bila uvrščena na državno srečanje (8.–9. 6. 2016). 

 Festival mladinske kulture Vizije 2016 (Nova Gorica, 20.–22. maj 2016): vsako leto se v Novi Gorici zbere 
več kot 100 mladih ustvarjalcev z gledališkega, glasbenega in fotografskega področja. Na tridnevnem 
državnem festivalu mladinske kulture smo videli 10 mladinskih predstav. V okviru Rock Vizij se je na 
Mostovni predstavilo 6 rock skupin. Na fotografski razstavi Foto-vizije 2016 se je predstavilo 13 mladih 
fotografov. Strokovna žirija festivala Andrej Karoli, Anže Virant, Lara Jankovič so ob zaključku festivala 
podelili nagrado vizionar in nagrado za rock vizionarja. Pri festivalu Vizij smo zelo dobro sodelovali s SNG 
Nova Gorica, z Gimnazijo Nova Gorica in Dijaškim domom Nova Gorica, s Kulturnim domom Nova Gorica 
in Kulturnim centrom Mostovna. V okviru festivala Vizij so vsako leto izvedena brezplačna izobraževanja. 
Delavnice obiskujejo udeleženci Vizij in so vedno zelo dobro obiskane. Letos so bile izvedene 4 delavnice: 
Jose, Slam poezija; Tin Grabnar, Telo igralca in telo objekta; Peter Harl, Odrski glas in dih, in Damjan 
Trbovc, Napad na občinstvo ali kako osvojiti oder.  

 Teden ljubiteljske kulture (TLK): že tretje leto zapored je bil izveden vseslovenski projekt Teden 
ljubiteljske kulture (13.–22. maj 2016), kateremu se pridružujejo tudi številna goriška društva. V TLK so 
društva prijavila številne dogodke, v Novi Gorici pa se je TKL zaključil s festivalom mladinske kulture Vizije 
2016. TLK vsako leto postaja prepoznavnejši in odmevnejši, vsako leto se mu pridruži vse več 
posameznikov in društev. Prav tako je v okviru TLK 2016 potekalo 36. tekmovanje slovenskih godb v 
Bukovici (20. in 21. maj). Tekmovanje so organizirali domači Pihalni orkester Vogrsko, Zveza slovenskih 
godb, Občina Renče - Vogrsko in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. 

 Konec meseca maja na Goriškem nadaljujemo s Festivalom ljubiteljske kulture (maj–julij 2016). 

Zvrstili so se številni kulturni dogodki: poudarili bi predvsem koncert Big band NOVA, Dekliške vokalne 
skupine Singgirls in Vokalnega ansambla Reunion z Vladom Kreslinom na Gradu Kromberk, tradicionalni 
večer vokalne glasbe Tabor nad Dornberkom, ex tempore Kromberk, gledališka predstava Gledališča na vrvici 
za otroke na Gradu Kromberk, Pesem pod Lipo v Solkanu, Gregorčičeve dneve, Goriška zborovska srečanja 
…  

 Na Gradu Kromberk smo tudi letos izvedli regijsko srečanje folklornih, pevskih in godčevskih skupin 
manjšinskih etničnih skupnosti. Na našem območju delujeta dve številni društvi manjšinskih etničnih 
skupnosti: Srbsko kulturno društvo Sloga Nova Gorica in Makedonsko kulturno društvo Ohridski biseri. Javni 
sklad z organizacijo srečanja spodbuja etnične skupnosti h kulturnemu udejstvovanju in soustvarjanju 
kulturnih vsebin. 

 Peto državno tematsko razstavo Kvadrat in krog, kocka in krogla smo odprli 1. 9. 2016 v Mestni galeriji 
Nova Gorica. Državni selektor, akademski slikar Janez Zalaznik, si je ogledal deset regijskih razstav in za državno 
razstavo izbral dela 60 avtorjev. 



 V sodelovanju s KUD Šempeter in Občino Šempeter Vrtojba v Coroninijevem dvorcu že drugo leto 
prirejamo literarna druženja z naslovom Ubesedovanja. Predstavili smo literarno dejavnost članov društva 
Šent, pesnici Miljano Cunta in Saro Remžgar, člane Bralnega kluba Elektrotehniške in računalniške šole Nova 
Gorica, s pesnikom in pisateljem Radivojem Pahorjem smo ob 110. obletnici smrti spregovorili o Simonu 
Gregorčiču. 

 Regijsko razstavo Žanr smo pripravili v okviru koordinacije Severne Primorske v Idriji (10. 11. 2016). 
Selektorica Petra Paravan je za razstavo izbrala 27 del. Izšel je katalog, razstava pa je bila na ogled do 25. 11. 

 Skupaj z izpostavami Tolmin, Ajdovščina in Idrija smo izvedli regijsko Revijo pihalnih orkestrov in big 
bandov severne Primorske v Kulturnem domu Bukovica (20. 11. 2016). Prijavilo se je osem instrumentalnih 
sestavov: Pihalni orkester Tolmin, Pihalni orkester Vogrsko, Pihalni orkester Brda, Prvačka pleh muzika, Goriški 
pihalni orkester, Pihalni orkester Salonit Anhovo, Društvo godbenikov Cerkno in Jazz Punt Big Band. Na samem 
koncert je nastopilo 7 sestavov, kar pomeni 246 godbenikov. Društvo godbenikov Cerkno se je prijavilo na 
revijo, a se same revije niso uspeli udeležiti. Edina dvorana, ki nam omogoča izvedbo programa s tako 
številnimi nastopajočimi je dvorana v Bukovici. Pri izvedbi revije so nam pomagali člani domačega Pihalnega 
orkestra Vogrsko in Občina Renče - Vogrsko.  

 Sozvočenja 2016, regijski koncert izbranih zborov s tematskimi sporedi smo 25. 11. izvedli na Gradu 
Dobrovo. Nastopilo je 130 pevk in pevcev oz. 7 pevskih sestavov s celotne Primorske: Kulturno društvo MoPZ 
Srečko Kumar Kojsko, Mešani pevski zbor Cominum Komen, Sekstet Sonček Pivka,Vokalna skupina Elum 
Postojna, Moški pevski zbor Pobje Črni vrh na Idrijo, Oktet Aljaž Pobegi in Dekliški pevski zbor Pueri Cantores 
Tolmin. Letošnji strokovni spremljevalec je bil Ambrož Čopi. Podeljene so bile nagrade, najboljši zbori z 
regijskih revij pa so se, v počastitev svetovnega dneva zborovskega petja, predstavili na sklepnem koncertu v 
Slovenski filharmoniji, 10. decembra 2016. 

 Skupaj z Društvom M & N Dance Company že vrsto let v mesecu avgustu organiziramo odmeven plesni 
dogodek imenovan Plesno poletje (14. 8. - 20. 8. 2016), ki zajema izobraževanje oz. delavnice s priznanimi 
koreografi in večerne nastope, kar popestri poletno dogajanje. Društvo M & N je v koprodukciji z SNG Nova 
Gorica pripravilo plesno-gledališko predstavo Zarota tišine. 

 Tudi letos smo v prostorih ZKD Nova Gorica izvedli likovna predavanja, ki obravnavajo različne tematike 
– Petra Paravan: Umetnost 20. stoletja in Žanr, Sonja Lebedinec: Fotografija; Mojca Valič: Anatomija 
Lutke. Prav tako smo, kot vsako leto, izvedli predavanje za društva o finančnem poslovanju in prijavah na 
različne razpise in pozive.  

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalnimi skupnostmi in drugimi kulturnimi akterji na področju izpostave 
sklada ter širše. Sodelovali smo pri vrsti projektov različnih žanrov od protokolarnih dogodkov, proslav do 
sodelovanja pri organizaciji različnih kulturnih programov in projektov. Del vsakodnevne delovne rutine je pomoč 
društvom pri obveščanju (e-vabila, FB, spletna stran) ter pri izdelavi vabil in plakatov. Posebej bi izpostavili le večje 
in odmevnejše projekte.  

 Festival ljubiteljske kulture, ki ga v koprodukciji z Zvezo kulturnih društev Nova Gorica v čarobnem 
ambientu Gradu Kromberk pripravljamo že sedmo leto zapored. V okviru festivala so se zvrstili številni 
dogodki: Goriški instrumentalisti in vokalisti z Vladom Kreslinom, Ex tempore Kromberk, XIII. Glasbeni večeri 
tabor, Pesem pod lipo, Gregorčičevi dnevi, Goriška zborovska srečanja, gledališke predstave za najmlajše… 
Razstavo del, nastalih na ex temporu Kromberk, smo odprli 12. oktobra 2016 v prostorih ZKD Nova Gorica. 

 Koprodukcijska glasbeno gledališka predstava »Pijši, pijši draga v Ameriko« je nastala ob sodelovanju več 
društev: Komorni zbor Grgar, Nova Gorica, Kulturno društvo Slavec, Kulturno društvo Grgar, Dramska skupina 
Društva žena Prvačine in dijakov Gimnazije Nova Gorica. Premiera je bila 21. 10. 2016 v SNG Nova Gorica. 

 Mestna občina Nova Gorica (MONG) že tradicionalno posamezno leto posveča določenemu področju 
ustvarjanja ali osebnosti, ki je vidnejše zaznamovala goriški prostor. Leto 2016 namenjamo lutkovni 
umetnosti in Milanu Klemenčiču, pionirju slovenskega lutkarstva. V okviru Lutkovnega leta smo izvedli 
predavanje Mojce Valič: Anatomija lutke, Lutka in zgodovinska avantgarda in izobraževanje kamišibaj 
gledališča z Jeleno Sitar in Igorjem Cvetko. Skupaj z MONG, KS Gradišče nad Prvačino in društvi smo 
sodelovali pri slovesnosti ob 150. obletnici smrti slikarja Jožefa Tominca.  



 Izpostava, glede na lego, v veliki meri sodeluje s Slovenci v Italiji, posebej v goriški pokrajini. Vsako leto 
sodelujemo z Zvezo Slovenske katoliške prosvete Gorica pri Reviji goriških pevskih zborov Ceciljanka. Letos 
(19. in 20. november) je v Kulturnem centru Lojze Bratuž revija potekala že 58. 

 Skupaj z ZKD Nova Gorica smo sodelovali pri pripravi programov Goriška zborovska srečanja, ob 
Slovenskem kulturnem prazniku in Ta veseli dan kulture ter Društva se predstavijo. Prav tako se v Točki ZKD 
Nova Gorica odvijajo Sredina literarna prepletanja, in prav v decembru je literarno dogajanje postreglo z 
izidom dvojezičnega zbornika Goriškega literarnega kluba Govorica z naslovom Pripovedi Soče in Vrbasa.  

 V Grgarju že tretje leto deluje Bralni klub Grgar (sekcija KD Grgar), letos so ob podpori in sodelovanju 
Društva slovenskih pisateljev, Mestne občine Nova Gorica, JSKD in drugih lokalnih akterjev odprli označeno 
Borovo sprehajalno pot. Na literarnem večeru so gostili pesnico Cvetko Lipuš, letošnjo nagrajenko 
Prešernovega sklada.  

 23. likovni ex tempore Gradišče je potekal 1. 10. 2016 v okolici Doma upokojencev Gradišče nad Prvačino. 
Sodelovalo je 36 ustvarjalcev, odprtje razstave nastalih del je bilo 9. 11. 2016. Gre za tradicionalno obliko 
medgeneracijskega sodelovanja, ki popestri vsakdan stanovalcem doma.  

 Ob 110. Obletnici smrti Simona Gregorčiča je bilo kar nekaj tematskih projektov: literarni večeri, pohod 
po Gregorčičevi poti, razstava z naslovom Gregorčičeva poezija v sliki, predavanja, javna branja njegove 
poezije v Novi Gorici, na Gradišču in v Vrsnem. 

 Muzika-Fest 2016, 13. mednarodno srečanje pihalnih orkestrov v Ložicah (28. maj 2016): Pihalni orkester 
Salonit Anhovo je ob podpori partnerjev pripravil in gostil 7 pihalnih orkestrov. 

 Folklorna skupina Kal nad Kanalom je 3. julija praznovala 5 let, podeljene so bile Maroltove značke, v 
decembru pa je skupina nastopila v Državnem zboru v programu ob praznovanju Dneva samostojnosti in 
enotnosti. Folkorna skupna Galtrož Nova Gorica je pripravila uspešno predstavo Oživele slike.  

 Instrumentalisti so dodobra zaznamovali naš prostor, koncerti in sodelovanja pihalnih orkestrov, šola 
Zlatka Kaučiča in nastopi tolkalske zasedbe KOMBO. Osrednji praznik Mestne občine Nova Gorica so z gala 
koncertom oblikovali člani NOVE filharmonije. Božično-novoletne koncerte tradicionalno pripravijo vsi 
pihalni orkestri. 21. tekmovanja godb Slovenije v zabavnem programu za Pokal Vinka Štrucla se je udeležila 
Prvačka pleh muzika in osvojila zlato plaketo (81,67 točk). 

 V Bukovici je JSKD skupaj z Zvezo slovenskih godb in domačim Pihalnim orkestrom Vogrsko organiziral 
36. tekmovanje slovenskih godb na 3. in 1. težavnostni stopnji. 

 Vokalni ansambel Reunion (100 članski zbor) je svoj letni koncert pripravil z gostoma Rudijem Bučarjem 
in Vladom Kreslinom v Športni dvorani Gimnazije Nova Gorica, nanj je prišlo 1200 poslušalcev, kar je 
svojevrsten rekord.   

 Gledališko društvo Kontrada Kanal je pripravilo tradicionalni festival Gledališče na Kontradi (19.–28. 8. 
2016) v Kanalu. Gostovalo je 6 predstav. 

 V okviru vseslovenskega projekta Noč knjige smo skupaj s Kulturnim centrom Mostovna že tretjič 
pripravili in nadgradili medgeneracijsko nočno branje knjig. 

Izobraževanja 

Območna izpostava Nova Gorica prireja različna izobraževanja in delavnice, ki potekajo čez vse leto v prostorih 
ZKD Nova Gorica.  

 Zborovodska šola z vrhunskimi strokovnjaki za vokalno glasbo ima v Novi Gorici že prepoznavni status. V 
spomladanskem času smo imeli Zborovodsko šolo z Jerico Gregorc Bukovec (januar–marec 2016). Z 
zaključnim koncert udeležencev (15) in Goriškim komornim zborom za izven se je 5. 3. 2016 šola 
zaključila.  

 V jesenskem času (oktober 2016) smo pričeli z Zborovodsko šolo s priznanim zborovodnjem Stojanom 
Kuretom in specialistko za vokalno tehniko Moniko Fele. Aktivnih udeležencev je 12, pasivnih pa 5. Kot 
demonstratorska zbora sodelujeta Vokalna skupina Vinika in Komorni zbor Grgar, Nova Gorica.  

 Vsako leto organiziramo pomladansko in jesensko likovno šolo. Spomladi je vizualni umetnik Gregor 
Maver vodil delavnico Veliki format, otvoritev nastalih del je bila v TKL 2016. Jesensko likovno šolo smo 



pričeli 3. 10. 2016, vodijo jo trije mentorji: akademski slikar in kipar Peter Abram, akademski slikar 
Aleksander Peca in likovna pedagoginja Nina Bric.  

 V novembru in decembru je bila izvedena delavnica kamišibaja z Jeleno Sitar in Igorjem Cvetkom. 
Delavnice se je udeležilo 13 slušateljev in slušateljic. Na Ta veseli dan kulture se je delavnica zaključila s 
predstavitvijo produkcije za izven v Točki ZKD Nova Gorica. Delavnica je bila obenem tudi del programa 
Lutkovnega leta, ki ga je v letu 2016 razglasila Mestna občina Nova Gorica. 

 Kot že omenjeno, so bile na letošnjem festivalu Vizij izvedene 4 brezplačne delavnice za več kot 100 
udeležencev (Slam poezija, Telo igralca in telo objekta, Odrski glas in dih in Napad na občinstvo ali kako 
osvojiti oder). 

 V januarju smo izvedli izobraževanje oz. predavanje za društva glede finančnega poslovanja in glede 
prijavljanja na različne razpise in pozive. 

Izvedba javnih pozivov 

S pooblastilom in v skladu s pogodbo z Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče - Vogrsko smo v letu 2016 že 
osmič izvedli javna poziva za sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih društev na območju Mestne občine Nova 
Gorica (Poziv Nova Gorica-PrP-2016) in Občine Renče - Vogrsko (Poziv Renče Vogrsko-PrP-2016 ). Poziva sta bila 
objavljena v Uradnem listu RS, št. 51, 22. 7. 2016. 

V okviru dogovorjenih obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe o financiranju programov vzpodbujanja ljubiteljske 
kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2016, 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 bo v letu 
2016 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (poziv Nova Gorica-PrP-2016). Izdelali smo 
razpisno dokumentacijo, ki je obsegala besedilo poziva, obrazce poziva, merila poziva. Revidirali smo računalniško 
aplikacijo, na podlagi katere so društva prijavo izdelala in oddala v elektronski obliki. V elektronski obliki je 
obvezno tudi poročanje. Sklicali smo strokovno programsko komisijo v sestavi: 

 - za področje gledaliških umetniških praks: Mira Lampe Vujičić, 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; 

 - za področje vizualnih umetnosti: Nataša Kovšca, diplomirana umetnostna zgodovinarka, dobitnica študentske 
Prešernove nagrade, s statusom samostojne kulturne delavke, dobra poznavalka profesionalne in ljubiteljske 
likovne scene na Goriškem; 

 - za področje glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti: Mirko Vuksanovič, vsestranski glasbenik, skladatelj, član 
kultnega novogoriškega ansambla Avtomobili, je samozaposlen v kulturi. Viden kulturni delavec je predsednik 
sveta Kulturnega doma Nova Gorica, tesen sodelavec Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici in velik 
poznavalec heterogene novogoriške glasbene scene. 

Javni programski poziv za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju 
Mestne občine Nova Gorica, ki jih je v letu 2016 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 
je bil objavljen v Uradnem listu RS št. RS št. 51/22. 7. 2016 in na spletni strani JSKD www.jskd.si in je bil odprt do 
22. 8. 2016. Vrednost poziva je 87.400,00 EUR. 

Na poziv se je prijavilo 21 društev (skupaj 34 skupin). 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 30. 8. 2016. Komisija je sprejela izračun dodelitve sredstev društvom in njihovim sekcijam v vrednosti 
85.400,00 EUR. Vrednost točke je bila 0,7125 EUR, ter se strinjala z oblikovanjem rezerve v višini 2.000,00 eur v 
primeru pritožb društev. Društvo je v povprečju prejelo 4.162,00 EUR (izračunano na celotno vrednost poziva). 
Najnižji znesek je 285,00 EUR, najvišji znesek je 17.730,00 EUR. 

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 2016. 



Pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa v letu 2016 so bile z društvi podpisane dne 5. 10. 2016. 

Kulturna društva so do 21. 10. 2016 predložila zahtevek za izplačilo v spletni aplikaciji za razpise JSKD in natisnjene. 
Kot določata 2. in 5. člen pogodb o sofinanciranju kulturnega programa v letu 2016, je bil kulturnim društvom 
nakazan pogodbeni znesek za izvedbo programa, in sicer dne 27. 10. 2016. 

Skladno s pozivom Mestne občine Nova Gorica, da oblikovano rezervo iz poziva v višini 2.000,00 eur razdelimo 
med vsa društva s povišanjem vrednosti točke poziva, so društva prejela dopolnilne odločbe in dodatke k pogodbi 
o sofinanciranju kulturnega programa v letu 2016, ki so bili podpisani dne 7. 11. 2016. 

Rok za oddajo končnega vsebinskega in finančnega poročila je bil 25. 11. 2016. 

Vsa društva so pravilno opremljena poročila oddala v predpisanem roku. 

Sklic in zasedanje Strokovno-programske komisije je bil dne 7. 12. 2016. 

Z zasedanjem strokovno programske komisije je bil poziv zaključen. Društvom so bili nakazani preostanki sredstev 
iz dodatka k pogodbi dne 14. 12. 2016. 

V okviru dogovorjenih obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov vzpodbujanja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Renče Vogrsko v letu 2016 št. 61001-2/2016-1 z dne 10. 5. 
2016, smo na JSKD OI Nova Gorica pripravili merila za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega 
poziva za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Renče-
Vogrsko, ki jih bo v letu 2016 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (poziv Renče-
Vogrsko PrP-2016). Izdelali smo razpisno dokumentacijo, ki je obsegala besedilo poziva, obrazce poziva, merila 
poziva. Izdelali smo računalniško aplikacijo, na podlagi katere so društva prijavo izdelala in oddala v elektronski 
obliki. V elektronski obliki bo obvezno tudi poročanje. 

Sklicali smo Strokovno-programsko komisijo v sestavi: 

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 Janeš: 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 na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju 
Občine Renče Vogrsko, ki jih bo v letu 2016 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je bil objavljen v 
Uradnem listu RS št. 51/2016, 22. 7. 2016 in na spletni strani JSKD www.jskd.si in je bil odprt do 22. 8. 2016.  

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 30. 
8. 2016. 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 22. 9. 2016 kulturnim društvom izdane odločbe in pogodbe o 
sofinanciranju kulturnega programa v letu 2016. Pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa v letu 2016 so 
bile z društvi podpisane dne 5. 10. 2016. Kulturna društva so do 21. 10. 2016 predložila Zahtevek za izplačilo v 
spletni aplikaciji za razpise JSKD in natisnjene poslale na naš naslov. Skladno z 2. in 5. členom pogodb o 
sofinanciranju kulturnega programa v letu 2016 je bil izpolnjen pogoj za nakazilo celotnega pogodbenega zneska 
izvajalcem za izvedbo programa. Rok za oddajo končnega vsebinskega in finančnega poročila je bil 25. 11. 2016. 
Vsa društva so pravilno opremljena poročila oddala v predpisanem roku. Sredstva so bila društvom nakazana dne 
6. 12. 2016. Sklic in zasedanje Strokovno programske komisije je bil dne 7. 12. 2016. Z zasedanjem strokovno 
programske komisije je bil poziv zaključen. 



Financiranje 

Z vsemi šestimi občinami ima Območna izpostava podpisane letne pogodbe o izvajanju in sofinanciranju 
programov spodbujanja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Sofinancirajo se pretežno območna in regijska 
pregledna srečanja in izobraževanja, ki jih izvajamo na novogoriški izpostavi. Izpostava z zmernimi in dostopnimi 
vstopninami ter kotizacijami pridobiva tudi lastna sredstva. Izpostava ima običajno 8 različnih virov financiranja 
(6 občin, državna sredstva, lastne prihodke). 

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. Preko 150 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 zamejstvu, je ta utrip še toliko zanimivejši 
in pestrejši. V zadnjih petnajstih letih smo v okviru koordinacije za severno Primorsko 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 kvalitete 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 letih se je v okviru Kulturnega društva NOVA razvija uspešen simfonični orkester, ki iz mladinskega 
sestava prerašča v mednaroden in že pol profesionalen simfonični orkester. Z nizom nastopov se ne uveljavljajo 
samo v ožjem temveč tudi v širšem slovenskem prostoru. 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 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 tvori ok. 35 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 in prireja mednarodni festival Kogojevi dnevi. 
Kulturno društvo Svoboda Deskle, ki upravlja z imenitno večnamensko dvorano v Desklah, je organizator 
gledaliških abonmajskih programov in neprecenljiv soorganizator Revije pevskih zborov Goriške in Revije otroških 
in mladinskih pevskih zborov.  

KTD Zarja Bilje in PD Franc Zgonik Branik so vsako leto soorganizatorji pri organizaciji tradicionalne Primorske poje 
v Biljah in Braniku. 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. Večina 
društev, ki so člani Zveze kulturnih društev Nova Gorica tudi vadijo v njihovih prostorih. Kot je bilo že omenjeno, 
pa so prostori ZKD Nova Gorica, predvsem v popoldanske in večernem času prezasedeni, zato smo skupaj z 
Mestno občino Nova Gorica začeli iskati ustrezne rešitve.  

Sodelovanje s šolami in vrtci 

V naše redne programe povezujemo veliko skupin, ki delujejo v okviru šol šestih občin. Na Revijo otroških in 
mladinskih pevskih zborov Naša pomlad 2016 se je prijavilo 25 zborov, vsi delujejo v okviru osnovnih šol, en zbor 
je srednješolski. Na zaključne regijske koncerte Naše pomladi se je uvrstilo 5 zborov. Srečanje otroških gledaliških 
skupin 2016 so sooblikovale tri skupine, ki delujejo na osnovnih šolah: Gledališka skupina OŠ Renče; Gledališče v 
malem OŠ Šempas in Dramski krožek OŠ Čepovan. Osnovna šola Čepovan in Osnovna šola Šempas sta prejemnici 
naziva Kulturna šola. V mesecu marcu smo v okviru literarnih druženj predstavili Bralni klub Elektrotehniške in 
računalniške šolo Nova Gorica. Pri pripravi Revije pevskih zborov Goriške nam s prostori pomaga OŠ Deskle, pri 
pripravi Revije otroških in mladinskih pevskih zborov pa OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica. Z Gimnazijo Nova Gorica 
sodelujemo predvsem pri izvedbi Festivala Vizije, zelo dobro sodelujemo tudi z Dijaškim domom Nova Gorica. 
Skupaj z ZKD Nova Gorica smo izvedli literarne in gledališke dogodke za otroke vrtcev in osnovnih šol. 



Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Jubileji, obletnice, društvene dejavnosti in podeljevanje priznanj so enakovreden in pomemben segment dela 
zaposlenih na izpostavi. Nagrade in priznanja v letu 2016: 

 Folklorna skupina Kal nad Kanalom, ob 5. obletnici društva so bile podeljene jubilejne Maroltove značke 
(Kal nad Kanalom, 3. 7. 2016). 

 Goriški pihalni orkester, ob 55. obletnica društva so bile podeljene jubilejne Gallusove značke (Nova 
Gorica, 23. 4. 2016). 

 Ženski pevski zbor Rože Nova Gorica, ob 30. obletnici zbora so bile podeljene jubilejne Gallusove značke 
(Nova Gorica, 26. 9. 2016). 

 Ženski pevski zbor Jezero Doberdob, Italija, ob 25. Obletnici zbora so bile podeljene jubilejne Gallusove 
značke (Doberdob, Italija 5. 11. 2016). 

 Komorni zbor Grgar , Nova Gorica, ob 10. obletnici zbora so bile podeljene jubilejne Gallusove značke 
(Nova Gorica, 3. 12. 2016). 

 Moški pevski zbor Provox, ob 30. Obletnici delovanja zbora je bilo podeljeno priznanje Območne 
izpostave Nova Gorica (Nova Gorica, 26. 11. 2016) 

 Emil Aberšek, prejemnik Srebrne plakete Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti za leto 2016. Priznanje 
bo prijel 25. 1. 2017. 

Komorni zbor Grgar - Nova Gorica je v letu 2016 prejel nagrado Mestne občine Nova Gorica za izjemne nastope, 
ki bogatijo in plemenitijo goriški kulturni prostor.  

Nagrado MONG Franceta Bevka je za leto 2016 je prejela Darinka Kozinc za dolgoletno plodno delovanje na 
področju literarne dejavnosti ter uspešno vodenje Goriškega literarnega kluba Govorica. 

Ob 30. letnici delovanja je Moški pevski zbor Provox prejel nagrado Občine Renče - Vogrsko.  

Letos smo za zlato plaketo JSKD ponovno predlagali Dramski odsek PD Štandrež (Italija), saj so praznovali 50. 
obletnico delovanja. Žal niso med nagrajenci, smo pa na izpostavi mnenja, da si tako kakovostno delovanje društva 
v zamejskem prostoru zasluži najvišja odličja, ki jih podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti. 

Izvedeni dogodki 

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

TRADICIONALNI NOVOLETNI KONCERT KROMBERŠKIH VODOPIVCEV  9.1.2016   vokalna glasba prireditev 

ZBOROVODSKA ŠOLA Z JERICO GREGORC BUKOVEC 9.1.2016 26.3.2016 vokalna glasba izobraževanje 

BOŽIČNI KONCERT NA SVETI GORI 10.1.2016   vokalna glasba prireditev 

UMETNOST 20. STOLETJA  12.1.2016   likovna dejavnost prireditev 

UBESEDOVANJA - LITERARNI VEČER Z LITERARNIM KROŽKOM ŠENT 13.1.2016   literatura prireditev 

SAKRALNI KONCERT CERKEV MARIJE TOLAŽNICE KROMBERK 16.1.2016   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - SELEKTORSKI OGLED 16.1.2016   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNO-ZVOČNO-LITERARNA DELAVNICA ZA ODRASLE 19.1.2016 16.2.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

DAŠA GRGIČ - PREJEMNICA LISTINE METE VIDMAR 20.1.2016   ples prireditev 

PRIZNANJA IN ODLIČJA JSKD 2015 20.1.2016   drugo prireditev 

SEMINAR ZA KULTURNA DRUŠTVA 25.1.2016   drugo izobraževanje 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE 2016 (PETEK) 29.1.2016   vokalna glasba prireditev 

OBLIKOVANJE ZVOKA, DELAVNICA 30.1.2016 31.1.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE 2016 (SOBOTA) 30.1.2016   vokalna glasba prireditev 

DELAVNICA LJUDSKA PESEM V FOLKLORNI SKUPINI 30.1.2016   folklora izobraževanje 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE 2016 (NEDELJA) 31.1.2016   vokalna glasba prireditev 



DIALOG LJUBEZNI-OSREDNJA SLOVESNOST MONG OB SLOV. KULT.PR. 4.2.2016   drugo prireditev 

ČAR RAZLIČNOSTI - SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK V ŠAMPASU 5.2.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

PREŠERNOV DAN KULTURNEGA DRUŠTVA SLAVEC 12.2.2016   drugo prireditev 

GLEDALIŠKA SEKCIJA KPD LIPA ŠEMPAS: VAŠKA AMBULANTA 13.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNA ŠOLA "VELIKEGA FORMATA" Z GREGORJEM MAVROM 15.2.2016 11.4.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

DELAVNICA MOZAIK 20.2.2016 21.2.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

FOLKLORNA DELAVNICA PLESI ZGORNJEGA POSOČJA, GORIŠKE, 
BENEČIJE IN IDRIJSKO-CERKLJANSKE 

20.2.2016   folklora izobraževanje 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA - SVAKINJA, DA TE KAP 21.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

UBESEDOVANJA - LITERARNI VEČER Z MILJANO CUNTA 24.2.2016   literatura prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH GLEDLIŠKIH SKUPIN - OŠ RENČE 25.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (DOBROVO) 26.2.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (TRST) 26.2.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (BILJE) 27.2.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (BRANIK) 28.2.2016   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - SELEKTORSKI OGLED 29.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (IZOLA) 4.3.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (ŠTANDREŽ) 4.3.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (ŠEMPAS) 5.3.2016   vokalna glasba prireditev 

ZAKLJUČNI KONCERT UDELEŽENCEV ZBOROVODSKE ŠOLE  5.3.2016   vokalna glasba prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA - VAŠKA AMBULANTA 6.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - SELEKTORSKI OGLED 6.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (PIVKA) 6.3.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (PODBRDO) 6.3.2016   vokalna glasba prireditev 

UBESEDOVANJA - PREDSTAVITEV BRALNEGA KLUBA ELEKTROTEHNIŠKE 
IN RAČUNALNIŠKE ŠOLE NOVA GORICA 

9.3.2016   literatura prireditev 

SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - SELEKTORSKI OGLED 12.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (KNEŽAK) 12.3.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN I. 12.3.2016   folklora prireditev 

SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - SELEKTORSKI OGLED 13.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (GORICA) 13.3.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (GRAČIŠČE) 13.3.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN II. 13.3.2016   folklora prireditev 

SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - SELEKTORSKI OGLED 15.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

PREDAVANJE O FOTOGRAFIJI 15.3.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

PRIMORSKA POJE 2016 (POSTOJNA) 18.3.2016   vokalna glasba prireditev 

20. OBLETNICA SKD SLOGA V KULTURNEM DOMU V NOVI GORICI  19.3.2016   ples prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (JASEN) 19.3.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (VRTOVIN) 19.3.2016   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - SELEKTORSKI OGLED 24.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

SELEKTORSKI OGLED VIZIJE 2016 30.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (BERTOKI) 1.4.2016   vokalna glasba prireditev 

SELEKTORSKI OGLED VIZIJE 2016 2.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (PODNANOS) 2.4.2016   vokalna glasba prireditev 

KPD LIPA ŠEMPAS: VAŠKA AMBULANTA 3.4.2016   gledališče in lutke prireditev 



PRIMORSKA POJE 2016 (PORTOROŽ) 3.4.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (TRST) 3.4.2016   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH GLEDLIŠKIH SKUPIN - OŠ ŠEMPAS 6.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE MLADIH LITERATOV V ANKARANU 6.4.2016   literatura izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - AJDOVŠČINA 6.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH GLEDLIŠKIH SKUPIN - OŠ ČEPOVAN 8.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (IDRIJA) 9.4.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (PROSEK-KONTOVEL) 9.4.2016   vokalna glasba prireditev 

KPD LIPA ŠEMPAS: GOSTOVANJE KTD ZARJA BILJE 10.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (CERKNO) 10.4.2016   vokalna glasba prireditev 

REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE - NAŠA 
POMLAD 

12.4.2016   vokalna glasba prireditev 

REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE - NAŠA 
POMLAD 

13.4.2016   vokalna glasba prireditev 

REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE - NAŠA 
POMLAD 

14.4.2016   vokalna glasba prireditev 

SELEKTORSKI OGLED VIZIJE 2016 14.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (BOLJUNEC) 15.4.2016   vokalna glasba prireditev 

DOMOVINA JE LJUBEZEN 16.4.2016   vokalna glasba prireditev 

GORIŠKA ZBOROVSKA SREČANJA 17.4.2016   vokalna glasba prireditev 

ZAKLJUČEK REGIJSKEGA SEČANJA ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - 
NOVA GORICA 

17.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

PREDSTAVA: MOGOČE STARE KOZE NI DOMA? 18.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

NOČ KNJIGE 2016 (TOČKA ZKD) 20.4.2016   literatura prireditev 

NOČ KNJIGE 2016 (MOSTOVNA) 21.4.2016   literatura prireditev 

SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - IDRIJA 21.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

KONCERT MOŠKEGA PZ PROVOX 22.4.2016   literatura prireditev 

V DVOJE Z VINIKO - KONCERT OB IZDAJI ZGOŠČENKE 22.4.2016   vokalna glasba prireditev 

SELEKTORSKI OGLED VIZIJE 2016 22.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

GORIŠKI PIHALNI ORKESTER - 55 LET 23.4.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

ODPRTJE BOROVE POTI V GRGARJU 23.4.2016   literatura prireditev 

SLAVNOSTNA PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK - GORIŠKI PIHALNI 
ORKESTER 

23.4.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2016 (TRENTA) 24.4.2016   vokalna glasba prireditev 

GLASBENA PRIKAZOVANJA 8.5.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

KRASNA SI BISTRA HČI PLANIN - TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 13.5.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

ODPRTI ATELJE KLUBA KERMIKOV KANAL - TEDEN LJUBITELJSKE 
KULTURE 

13.5.2016 22.5.2016 likovna dejavnost prireditev 

RAZSTAVA ČLANOV FOTO KLUB-A NOVA GORICA - TEDEN LJUBITELJSKE 
KULTURE 

13.5.2016 22.5.2016 likovna dejavnost prireditev 

KOMEDIJA ZA NARODOV INTERES - TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 14.5.2016   gledališče in lutke prireditev 

LETNI KONCERT MOPZ SREČKO KUMAR KOJSKO Z GOSTI - TEDEN 
LJUBITELJSKE KULTURE 

15.5.2016   vokalna glasba prireditev 

KOMEDIJA POGREŠANI SOPROG - TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 15.5.2016   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN OSREDNJE 
SLOVENIJE - LE PLESAT ME PELJI (NOVA VAS - BLOKE) 

15.5.2016   folklora prireditev 

DŽENNY IMPROTEAM - TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 17.5.2016   gledališče in lutke prireditev 

KAKO PESMI NASTAJAJO IN KAJ NAM DAJEJO? - TEDEN LJUBITELJSKE 
KULTURE 

17.5.2016   literatura izobraževanje 

LUTKOVNA PREDSTAVA BOTER PETELIN IN NJEGOVA ZGODBA - TEDEN 
LJUBITELJSKE KULTURE 

17.5.2016   gledališče in lutke prireditev 



NASTOP PEVSKEGA ZBORA VDC NOVA GORICA IN GLASBENE ŠOLE 
NOVA GORICA  

17.5.2016   vokalna glasba prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE FOTOGRAFIJ IN LUTK - TEDEN LJUBITELJSKE 
KULTURE 

17.5.2016 26.5.2016 gledališče in lutke prireditev 

PROJEKCIJA FILMA ČISTO POŠTEN ROP - TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 17.5.2016   film in video prireditev 

ANSAMBEL SUHU CVETJE - TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 18.5.2016   vokalna glasba prireditev 

AVTOR MESECA - TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 18.5.2016   likovna dejavnost prireditev 

GO FOLK-BALFOLK GORIZIA&NOVA GORICA - TEDEN LJUBITELJSKE 
KULTURE 

18.5.2016   ples prireditev 

KREATIVNI VIZUALNI MEDIJI? ANIMACIJA, FILM, FOTOGRAFIJA? DA! - 
TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 

18.5.2016   film in video prireditev 

SVETLOBA V MESTO - OTVORITEV SLIKARSKE RAZSTAVE VELIKI FORMAT 
- TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 

18.5.2016   likovna dejavnost prireditev 

SVETLOBA V MESTO - SREDINA LITERARNA PREPLETANJA BREZ OPORE 
BESED - TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 

18.5.2016   literatura prireditev 

MINI MIX STILOV ORIENTA - TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 19.5.2016   ples prireditev 

VOKALNI PROJEKT OZLINKA _ VOL.1 - TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 19.5.2016   vokalna glasba prireditev 

6. TEKMOVANJE MLADINSKIH GODB 20.5.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA EUROFAX - TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE  20.5.2016   gledališče in lutke prireditev 

RAZSTAVA KERAMIKE - TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 20.5.2016   likovna dejavnost prireditev 

PLEŠEMO Z UNI3 - TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 20.5.2016   ples prireditev 

RAZSTAVA ČLANOV FOTO KLUB-A NOVA GORICA TOSKANA - TEDEN 
LJUBITELJSKE KULTURE 

20.5.2016   likovna dejavnost prireditev 

VIZIJE - FOTOVIZIJE (PETEK)  20.5.2016   gledališče in lutke prireditev 

VIZIJE - GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE PREDSTAVE (PETEK)  20.5.2016   gledališče in lutke prireditev 

REVIJA PREDŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV - V VRTCIH SO PESMICE DOMA 20.5.2016   vokalna glasba prireditev 

36. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 3. IN 1. TEŽAVNOSTNI 
STOPNJI 

21.5.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

GLASBENA PRIKAZOVANJA 21.5.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

GODALNI KVARTET NOVA S SOLISTI - TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 21.5.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

KONCERT NA BRJAČU - TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 21.5.2016   vokalna glasba prireditev 

SLAVEC POJE, ROŽE CVETIJO - TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 21.5.2016   vokalna glasba prireditev 

KONCERT MED BURBONKAMI - TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 21.5.2016   vokalna glasba prireditev 

VIZIJE - GLEDALIŠKE PREDSTAVE (SOBOTA) 21.5.2016 21.5.2016 gledališče in lutke prireditev 

VIZIJE - ROCK VIZIJE (SOBOTA) 21.5.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN (IDRIJA) 21.5.2016   folklora prireditev 

JAVNA VAJA BIG BAND-A NOVA, VOKALNEGA ANSAMBLA REUNION IN 
DEKLIŠKE VOKALNE SKUPINE SINGGIRLS Z VLADOM KRESLINOM - 
TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 

22.5.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

PRVENSTVO MAŽORETK ZA 16.ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO - TEDEN 
LJUBITELJSKE KULTURE 

22.5.2016   ples prireditev 

VIZIJE - DELAVNICE (NEDELJA) 22.5.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

VIZIJE - PODELITEV VIZIONARJEV (NEDELJA) 22.5.2016   gledališče in lutke prireditev 

ZAKLJUČNI KONCERT NAJBOLJŠIH OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV PRIMORSKE - NAŠA POMLAD (IDRIJA) 

24.5.2016   vokalna glasba prireditev 

ZAKLJUČNI KONCERT NAJBOLJŠIH OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV PRIMORSKE - NAŠA POMLAD (TOLMIN) 

25.5.2016   vokalna glasba prireditev 

FESTIVAL LJUBITELJSKE KULTURE 27.5.2016 3.7.2016 večzvrstna dejavnost prireditev 

GORIŠKI INSTRUMENTALISTI IN VOKALISTI Z VLADOM KRESLINOM 27.5.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

PESEM NE POZNA MEJA - BRANIK 28.5.2016   vokalna glasba prireditev 

ZAKLJUČNI LETNI KONCERT KOMBO ZLATKA KAUČIČA 28.5.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

EX-TEMPORE KROMBERK 2016 29.5.2016   likovna dejavnost prireditev 



GLEDLIŠKA PREDSTAVA GLEDALIŠČA NA VRVICI - FESTIVAL 
LJUBITELJSKE KULTURE 

29.5.2016   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN MANJŠINSKIH ETNIČNIH 
SKUPNOSTI PRIMORSKE 2016 

29.5.2016   folklora prireditev 

GLASBENA PRIKAZOVANJA: KOMORNI ORKESTER NOVA 3.6.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

XIII. GLASBENI VEČERI TABOR 2016 3.6.2016 4.6.2016 vokalna glasba prireditev 

EX-TEMPORE ŠMARTNO  11.6.2016   likovna dejavnost prireditev 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV UPOKOJENCEV SEVERNE PRIMORSKE - ZLATA 
JESEN 2016 

12.6.2016   vokalna glasba prireditev 

KONCERT SAKRALNE GLASBE 12.6.2016   vokalna glasba prireditev 

LETNI KONCERT GORIŠKEGA KOMORNEGA ZBORA 17.6.2016   vokalna glasba prireditev 

VI. GREGORČIČEVI DNEVI - OB 110. OBLETNICI SMRTI SIMONA 
GREGORČIČA  

17.6.2016 1.7.2016 literatura prireditev 

SLIKARSKA RAZSTAVA SKUPINE AMATERSKIH SLIKARJEV  17.6.2016   likovna dejavnost prireditev 

PESEM POD LIPO SOLKAN 24.6.2016   vokalna glasba prireditev 

UVODNI POLETNI GALA KONCERT GORIŠKEGA PIHALNEGA ORKESTRA S 
PIHALNIM ORKESTROM VOGRSKO IN PEVCI SOLISTI 

24.6.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

GLASBENO-RECITACIJSKA PRIREDITEV OB DNEVU SV. PETRA - LEPA JE 
MOJA DEŽELA 

25.6.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

LETNI KONCERT MOPZ LIPA RAVNICA 25.6.2016   vokalna glasba prireditev 

20. MEDNARODNO SREČANJE SAKSOFONISTOV V SLOVENIJI: BIG BAND 
NOVA 

29.6.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

TEHNIKE DRAME V IZOBRAŽEVANJU: PEPELKA - OD IDEJE DO DRAME 29.6.2016 4.7.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

VI. GREGORČIČEVI DNEVI 2016 - GRADIŠČE NAD PRVAČINO 1.7.2016   literatura prireditev 

GORIŠKA ZBOROVSKA SREČANJA - VOKALNA SKUPINA VINIKA IN 
MOPZ SREČKO KOSOVEL 

3.7.2016   vokalna glasba prireditev 

SLAVNOSTNA PODELITEV MAROLTOVIH ZNAČK - PRIREDITEV PRI 
SVETEM TOMAŽU, KAL NAD KANALOM 

3.7.2016   folklora prireditev 

GORIŠKA ZBOROVSKA SREČANJA 3.7.2016   vokalna glasba prireditev 

20. MEDNARODNO SREČANJE SAKSOFONISTOV V SLOVENIJI: SKUPINA 
KOMBO 

8.7.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

JAVNI PROGRAMSKI POZIV - MESTNA OBČINA NOVA GORICA 2016 22.7.2016   drugo prireditev 

JAVNI PROGRAMSKI POZIV - OBČINA RENČE VOGRSKO 2016 22.7.2016 25.11.2016 drugo prireditev 

PLESNO POLETJE 2016 14.8.2016 20.8.2016 ples prireditev 

GLEDALIŠČE NA KONTRADI 2016 19.8.2016 28.8.2016 gledališče in lutke prireditev 

NASTOP FOLKLORNE SKUPINE SRBSKEGA KULTURNEGA DRUŠTVA 
SLOGA 

26.8.2016   folklora prireditev 

ŤKAJ SMO, KO SMOŤ - RECITACIJSKI VEČER POEZIJE IN PROZE V 
GRGARJU 

26.8.2016   literatura prireditev 

ZAKLJUČEK POLETNE SCENE: GLEDALIŠKA PREDSTAVA DRAMSKE 
DRUŽINE F.B. SEDEJ 

31.8.2016   gledališče in lutke prireditev 

5. DRŽAVNA TEMATSKA RAZSTAVA KVADRAT IN KROG, KOCKA IN 
KROGLA 

1.9.2016 15.9.2016 likovna dejavnost prireditev 

LEPOTA V OČEH - 150. OBLETNICA SMRTI SLIKARJA JOŽEFA TOMINCA 2.9.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

ŽANR - PREDAVANJE O LIKOVNI UMETNOST 6.9.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

LITERARNI VEČER S CVETKO LIPUŠ V GRGARJU 9.9.2016   literatura prireditev 

PETER KLEPEC - PREDSTAVA ZA OTROKE 10.9.2016   gledališče in lutke prireditev 

20 LET KD SLAVEC SOLKAN 18.9.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

EX-TEMPORE SLADKA ISTRA 2016 18.9.2016   likovna dejavnost prireditev 

PETER KLEPEC - LUTKOVNA PREDSTAVA 23.9.2016   gledališče in lutke prireditev 

SANJE ZA VRTNICO 24.9.2016   vokalna glasba prireditev 

GORIŠKA ZBOROVSKA SREČANJA - GORIŠKI KOMORNI ZBOR 25.9.2016   vokalna glasba prireditev 

V ZAVETJU BESEDE - SREČANJE SENIORJEV 25.9.2016   literatura prireditev 



"ROŽE DOMA IN PO SVETU" - KONCERT OB 30. OBLETNICI ŽEPZ ROŽE 1.10.2016   vokalna glasba prireditev 

XXIII. EX TEMPORE GRADIŠČE 1.10.2016   likovna dejavnost prireditev 

SLIKARSKA SREČANJA V NOVI GORICI (JESEN) 3.10.2016 27.12.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

FOLKLORNI VEČER V KROMBERKU 7.10.2016   folklora prireditev 

ROCK VIZIJE 2016/17 - REGIJSKO SREČANJE 7.10.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

MOJCA VALIČ - ANATOMIJA LUTKE: LUTKA IN ZGODOVINSKA 
AVANTGARDA 

11.10.2016   likovna dejavnost prireditev 

LIKOVNA RAZSTAVA EX TEMPORE KROMBERK 2016 12.10.2016   likovna dejavnost prireditev 

ZAPLEŠIMO NA PLACI - MINILO STO JE LET IN VEČ 15.10.2016   folklora prireditev 

ZBOROVODSKA ŠOLA S STOJANOM KURETOM IN MONIKO FELE V NOVI 
GORICI 

15.10.2016   vokalna glasba izobraževanje 

UBESEDOVANJA - SARA REMŽGAR 19.10.2016   literatura prireditev 

FOTOGRAFIJA 2016 IN DIA PRIMORSKA 2016 21.10.2016   likovna dejavnost prireditev 

PIJŠI, PIJŠI DRAGA V AMERIKO - GLASBENO GLEDALIŠKA PREDSTAVA 21.10.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

MOGOČE STARE KOZE NI DOMA 24.10.2016   gledališče in lutke prireditev 

ŽENE IZ DORNBERKA - KONCERT VOKALNE SKUPINE OB 30. OBLETNICI 
DELOVANJA 

28.10.2016   vokalna glasba prireditev 

SLAVNOSTNA PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK - ŽEPZ DOBERDOB 5.11.2016   vokalna glasba prireditev 

RAZSTAVA XXIII. EX TEMPORE GRADIŠČE 2016  9.11.2016 3.12.2016 likovna dejavnost prireditev 

ŽANR - REGIJSKA RAZSTAVA V IDRIJI 10.11.2016   likovna dejavnost prireditev 

KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČE - IZOBRAŽEVANJE 11.11.2016 3.12.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

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

12.11.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

FIZIČNO GLEDALIŠČE (ŠTUDENT TEATER 2.0) 12.11.2016 13.11.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

UBESEDOVANJA - RADIVOJ PAHOR - SIMON GREGORČIČ, PESNIK 
DOMOLJUBJA IN SOCIALNE PRAVIČNOSTI 

16.11.2016   literatura prireditev 

VOKALNI ANSAMBEL REUNION 18.11.2016   vokalna glasba prireditev 

CECILJANKA - 58. REVIJA GORIŠKIH PEVSKIH ZBOROV  19.11.2016 20.11.2016 vokalna glasba prireditev 

IMPROVIZACIJSKO GLEDLIŠČE V ŠOLI 19.11.2016 20.11.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

REVIJA PIHALNIH ORKESTROV IN BIG BANDOV SEVERNE PRIMORSKE 
2016 

20.11.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

SOZVOČENJA - TEMATSKI REGIJSKI KONCERT 25.11.2016   vokalna glasba prireditev 

MOŠKI PEVSKI ZBOR PROVOX - 30. LET 26.11.2016   vokalna glasba prireditev 

DAN REKE SOČE 27.11.2016   vokalna glasba prireditev 

GOSTOVANJE GLEDALIŠČA NA VRVICI 29.11.2016   gledališče in lutke prireditev 

RUSKI VEČER - LITERARNI DOGODEK 29.11.2016   literatura prireditev 

PETER KLEPEC - PREDSTAVA ZA OTROKE 2.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

SLAVNOSTNA PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK - KOMORNI ZBOR 
GRGAR, NOVA GORICA 

3.12.2016   vokalna glasba prireditev 

KAMIŠIBAJ PRODUKCIJA 3.12.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

BOGOVI, DAJTE, DA BOM TAK ... PREMIERA KD GLEDALIŠČA NA VRVICI 9.12.2016   
historična glasba in 
ples 

prireditev 

OŽIVELE SLIKE - FD GALTROŽ 10.12.2016   folklora prireditev 

TA NORI DAN ALI NEŽIKA SE MOŽI 10.12.2016 11.12.2016 gledališče in lutke prireditev 

NOVA FILHARMONIJA - KOMIČNI KONCERT 17.12.2016 18.12.2016 inštrumentalna glasba prireditev 

BESEDNI IZVIRI - ZGODBE OD SOČE DO VRBASA 21.12.2016   literatura prireditev 

PRAVLJIČNI DOPOLDNE - SREDINA LITERARNA PREPLETANJA 21.12.2016   literatura prireditev 

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT GORIŠKEGA PIHALNEGA ORKESTRA 23.12.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

GLASBENI IZVIRI - KONCERT INSTRUMENTALNIH ZASEDB ZLATKA 
KAUČIČA 

24.12.2016   inštrumentalna glasba prireditev 



BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT PRVAČKE PLEH MUZIKE 25.12.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

DAM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI V ŠEMPASU 26.12.2016   drugo prireditev 

PESEM ZVONOV V BUKOVICI 26.12.2016   vokalna glasba prireditev 

 


