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1.1 Območna izpostava Nova Gorica               Poročilo 2019 
Sabina Volk Simčič 

UVOD 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je ustanova, ki uresničuje nacionalni interes na področju ljubiteljskega 
kulturno umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja. Predstavlja odlično organizirano kulturno, izobraževalno, 
svetovalno in posredniško institucijo za različne ljubiteljske kulturno - umetniške prakse. Sistem JSKD-ja je 
vsestransko odprt in omogoča predstavitve vsem starostnim in narodnostnim skupinam. Z ustanovitvijo sklada 
(1996) je bila postavljena pomembna kulturna mreža  59 območnih izpostav, ki pokriva celotno ozemlje Slovenije, 
sega pa tudi v zamejstvo in mednarodni prostor in tako omogoča dostop do pomembnejših kulturno - umetniških 
dosežkov tudi zunaj večjih urbanih središč. Celovita, profesionalna mreža za vsestranski razvoj ustvarjalnih 
potencialov v kulturi skozi programe omogoča osebno rast in kulturno povezovanje, spodbuja programe kulturne 
vzgoje in vseživljenjskega učenja ter krepi kompetence, znanja in sposobnosti. JSKD organizira kulturne prireditve ter 
izobraževanja, izdaja revije in druge publikacije, strokovno in organizacijsko pomaga kulturnim društvom in njihovim 
zvezam v Sloveniji in zamejstvu. 
 
Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica deluje na območju šestih (6) občin:  
Mestne občine Nova Gorica, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko, Občine 
Šempeter -  Vrtojba in Občine Brda.  
  

Občina Mestna občina 
Nova Gorica 

Kanal ob Soči Miren 
Kostanjevica 

Renče - Vogrsko Šempeter 
Vrtojba 

Brda 

Št. prebivalcev 
Vir: www.stat.si  
SURS, 1. 1. 2019 

 
31.799 

 
5301 

 
4949 

 
4354 

 
6234 

 
5602 

 
Na območju občin živi cca. 58.230 prebivalcev. V okviru izpostave delujeta dve zvezi kulturnih društev: Zveza 
kulturnih društev Nova Gorica in Zveza kulturnih društev Brda in več kot 100 aktivnih kulturnih društev in sekcij. 
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 sooblikujejo 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.  
 

Svet Območne izpostave JSKD Nova Gorica  
Sveti območnih izpostav so posvetovalna telesa direktorja sklada znotraj posameznih območnih izpostav. Člane 
imenuje direktor na predlog samoupravnih lokalnih skupnosti z območja, ki ga izpostava pokriva. S sklepom 
direktorja o imenovanju članov sveta Območne izpostave JSKD Nova Gorica so bili za obdobje 2016 - 2020 
imenovani: Maruša Mugerli Lavrenčič, Danila Schilling, Ingrid Praznik (podpredsednica), Elena Zavadlav Ušaj, 
Matevž Vidmar, Andrej Šušmelj (predsednik), Janja Lipušček, Sandra Devetak. Elena Zavadlav Ušaj je v letu 2019 
sprejela mesto podžupanje Mestne občine Nova Gorica in je zaradi konflikta interesov podala odstopno izjavo. Na 
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podlagi predloga MONG je bil podan sklep o imenovanju nadomestne članice Sendi Mango v svet OI JSKD Nova 
Gorica.   

OCENA STANJA 
 V letu  2019  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. Vzporedno z izvedbami predstavitvenih 
projektov za posamezna umetniška področja, posebno pozornost namenjamo visokokvalitetnim izobraževalnim 
programom. Zahvaljujoč angažiranju zaposlenih pri obveščanju, se lahko pohvalimo z visokim številom obiskovalcev 
prireditev ter zelo dobro udeležbo na naših seminarjih in strokovnih predavanjih. Med nastopajočimi nas veseli 
generacijska pestrost, od otrok do starostnikov. Člani 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, v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Nova Gorica (ZKD 
Nova Gorica). ZKD Nova Gorica upravlja s stavbo, s cca. 500 m2 prostorov, ki so namenjeni vadbenim dejavnostim 
kulturnih društev, s komorno dvorano, likovnim ateljejem, tremi glasbenimi učilnicami, atrijem in nekoliko manj 
sodobno avdio, video in ostalo tehnično opremo. V prostorih ZKD Nova Gorica potekajo vaje številnih društev, ki 
imajo vaje dva do trikrat tedensko, izvajajo se izobraževanja in prireditve, zato so predvsem popoldanski termini 
zasedeni. V prostorih ZKD Nova Gorica primanjkuje vadbenih prostorov, predvsem za velike orkestre, folkloriste, 
plesalce, gledališčnike, ki običajno potrebujejo več prostora za vadbo. Uporabniki prostorov zalo pogrešamo 
garderobe oz. hrambeni prostor za instrumente, kostume, tehniko, rekvizite.   
 Na novogoriški izpostavi smo zaposlene 4 delavke za nedoločen 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 ZKD Nova Gorica in sta 
pod okrilje JSKD Nova Gorica prišli v letu 2008. Tudi v letu 2019 smo imeli eno zaposlitev v okviru programa javnih 
del. 
 Na izpostavi je v drugi polovici leta 2019 zarezala kadrovska ranljivost; sodelavka, ki je opravljala tajniške 
naloge za ZKD NG in je skupaj z vodjo izpostave zadolžena za javni programski razpis za Mestno občino Nova Gorica 
je na daljši bolniški odsotnosti. Delo odsotne delavke smo si porazdelili, nalaganje prekomernih delovnih obveznosti 
in obremenitev je tako prešlo na ostale zaposlene. V sredini oktobra smo pridobili nadomestno zaposlitev. Nove 
delovne pomoči smo seveda veseli, je pa sodelavko potrebno uvesti (mentorstvo) in ob daljših odsotnostih se na 
izpostavi vedno znova pokaže prekomerna obremenjenost ostalih delavcev. Veliko naših projektov je masovnih, z več 
sto udeleženci (revije, tekmovanja, festivali …), zato je polna kadrovska zasedenost nujna. Kot že omenjeno na 
izpostavi izvajamo dva programska razpisa za dve občini (Nova Gorica, Renče-Vogrsko), kar predstavlja veliko 
odgovornost, doslednost in obremenjenost. Večkrat smo že poudari, da si prizadevamo, da bi se kadrovsko okrepili. 
Tako kot v večini kulturnih institucij nas pesti dotrajanost opreme, zato se veselimo napovedi Ministrstva za kulturo, 
da se ponovno uvede Kulturni evro. 
 V okviru Severno Primorske koordinacije, 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. Letos se je koordinacija predstavila na prvem Regijskem kulturnem bazarju (glej spodaj). Program 
izpostave je v lokalnem okolju dobro prepoznan, naše dogodke oglašujemo z letaki, plakati, zgibankami in e-vabili. 
Najavo dogodkov oznanimo tudi na spletni strani JSKDja, na naši FB in drugih spletnih napovednikih. Pri medijski 
odmevnosti nas podpirajo lokalni mediji (Radio Robin, Radio Koper, mesečni časopis Goriška). V nacionalnih medijih 
smo omenjeni oz. predstavljeni ob večjih regijskih ali državnih dogodkih, festivalih in tekmovanjih.  
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Revija pevskih zborov Goriške 
Deskle, 26., 26., 27. januar 2019 

Plesni utrinki, revija plesnih skupin  
Vrtojba, 29. marec 2019 

10. Ex tempore Kromberk 
Grad Kromberk, 1. junij 2019 

 

IZVEDBA REDNEGA PROGRAMA 
Programi na področju ljubiteljske kulture Območne izpostave Nova Gorica zajemajo pregledna srečanja in revije na 
vseh področjih delovanja društev ter strokovna izobraževanja po posameznih področjih. 
 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV GORIŠKE (Kulturni dom Deskle, 25. - 27. januar 2019) 
Na tridnevno revijo, ki jo prirejamo v soorganizaciji s Kulturnim društvom »Svoboda« Deskle, se je prijavilo 25 
pevskih sestavov, v katerih prepeva 516 pevk in pevcev. Strokovno spremljanje revije je opravil priznani pedagog in 
zborovodja Matej Penko. Pri organizaciji revije nam z nudenjem prostorov (garderobe, upevanje in priprava na 
nastop) pomaga tudi Osnovna šola Deskle in KS Deskle. Kulturno društvo »Svoboda« Deskle upravlja s Kulturnim 
domom Deskle; s kulturnim programom so letos obeležili 60 let doma. 
 
50. REVIJA PRIMORSKA POJE (22. - 24. februar 2019) 
Primorske izpostave JSKD skupaj z Zvezo pevskih zborov Primorske (ZPZP) tradicionalno skupaj organiziramo 
vsakoletno revijo Primorska poje. Letošnja Primorska poje je bila še posebej slavnostna, saj je praznovala 50 let. Naša 
izpostava je organizirala tri koncerte (Grad Dobrovo 22. 2., Bilje 23. 2. in Branik 24. 2.) na katerih je nastopilo 21 
zborov s 388 nastopajočimi. Uvodni koncert 50. Primorske poje je bil na Gradu Dobrovo, koncert v Biljah smo izvedli 
v soorganizaciji s KTD Zarja Bilje, v Braniku pa v soorganizaciji s KPD Franc Zgonik Branik. 37 zborov pod okriljem JSKD 
Nova Gorica se je udeležilo revij, ki jih širom Primorske in v zamejstvu organizirajo Območne izpostave JSKD, ZPZP, 
ZSKD Trst, Gorica, Videm, ZSKP Gorica, ZCPZ Trst. 
 
SREČANJE GLEDALIŠKIH SKUPIN SEVERNE PRIMORSKE (Linhartovo srečanje, januar - april 2019) 
Na regijski program v okviru koordinacije Severna Primorska se je na letošnje srečanje prijavilo 11 gledaliških skupin 
iz Kanala, Nebla, Štandreža, Grgarja, Temnice, Šempasa, Bilj, Sovodenj, Benečije, Idrije in Cerknega. Selektorica Tjaša 
Črnigoj je opravila oglede in izbral najboljše predstave. Na zaključku regijskega srečanja se je v SNG Nova Gorica (14. 
april 2019) predstavila Dramska skupina Grgar s predstavo »Kaj je videl batler?, avtor Joe Orton, v režiji Radoša 
Bolčine. Prav tako je bila za ogled državne selektorice Ane Ruter predlagana predstave Dramatičnega društva Idrija 
in Gimnazije Jurija Vege Idrija »Dogodek v mestu Gogi«, avtor Slavko Grum, režija Ana Kržišnik Blažica. Podeljene so 
bile nagrade: najboljši predstavi že omenjeni predstavi KD Grgar in Dramatičnega društva Idrija in Gimnazije Jurija 
Vege Idrija. Priznanje za najboljše oblikovano žensko vlogo sta prejeli Ana Kavčič, za vlogo Karoline Žašler v predstavi 
Balada o Karolini Žašler (Kulturno društvo "Jurko" Gore) in Neža Orel, za vlogo Marte v predstavi Nona (Dramska 
skupina KTD ''Zarja'' Bilje). Priznanje za najboljše oblikovano moško vlogo sta prejela Robert Cotič, za vlogo Doktorja 
Rancea v predstavi Kaj je videl batler? (Dramska skupina KD Grgar) in Timotej Mrak, za vlogo Ibra v predstavi Balada 
o Karolini Žašler (Kulturno društvo "Jurko" Gore). 
 
SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN (januar - april 2019) 
Na novogoriški izpostavi smo imeli sprva prijavljenih pet predstav, selektorica Medea Novak si je nato ogledali štiri 
produkcije. Sodelovale so sledeče skupine: Dramska skupina OŠ Čepovan (Vika Globočnjak: Do tiste stezice, 
mentorstvo in režija: Ana Plesničar), Gledališki krožek OŠ Solkan (Vinko Möderndorfer: Nenavadna poroka, 
mentorstvo in režija: Lilijana Humar Plesničar), Mladi oder Kulturnega društva Grgar (Niko Grafenauer: Pedenjped, 
mentorstvo in režija: Lilijana Humar Plesničar) ter Mladi oder Kulturnega društva Grgar in OPZ POŠ Grgar (Neznan 
avtor: Zakaj mačka ne mara miši?, mentorstvo in režija: Nina Žbona Kuštrin, Petra Winkler). Selektorica Medea Novak 
Peter je opravila oglede po celotni Severni Primorski koordinaciji in v program Regijskega srečanja otroških 
gledaliških skupin v Tolminu (26. 4. 2019) izbrala tri predstave. Z našega območja je bila na regijski nivo izbrana 
predstava Gledališkega krožka OŠ Solkan. 
 
SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN VIZIJE (januar - april 2019) 
Na območnem nivoju smo imeli 4 prijave mladinskih gledaliških uprizoritev: AMO SNG Nova Gorica z dvema 
predstavama (V našo skuto ne pojdejo, režija Tereza Gregorič in Avtorski projekt: MOMO, režija Maja Nemec), TMM 
Projekt, Študent Teater, SNG Nova Gorica: ŠUSUGLAVO, mentorstvo: Miha Nemec in Gledališka skupina Zvonko, 
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Gimnazija Tolmin (Milan Jesih: Grenki sadeži pravice, režija Peter Harl). Na regijski in nato državno nivo in s tem na 
državno srečanje (festival) se je uvrstila predstava: AMO SNG Nova Gorica »V našo skuto ne pojdejo«, v režiji Tereze 
Gregorič. 
 
FOLKLORNO POPOTOVANJE PO SEVERNI PRIMORSKI (Kulturni dom Deskle, 17. marec 2019) 
Tudi letos smo pripravili Srečanje folklornih skupin z naslovom Folklorno popotovanje po Severni Primorski. Srečanje 
pripravljamo skupaj z Območno izpostavo JSKD Tolmin. Prva revija je bila v Kinogledališču Tolminu (10. 3. 2019) 
druga pa teden dni kasneje v Kulturnem domu Deskle (17. 3. 2019). Na dveh revijah se je predstavilo 15 kulturnih 
društev (8 folklornih skupin in 7 skupin, ki se ukvarjajo z ljudskim petjem). Strokovni spremljevalki sta bili dr. Katarina 
Šrimpf Vendramin in Nina Volk. Regijski nivo dosegata dve skupini z Goriškega: FS Kal nad Kanalom in FS Gartrož 
Nova Gorica. Folklorna skupina Gartrož Nova Gorica že nekaj zadnjih let dosega državni nivo in tudi letos je skupina 
oblikovala program državnega tekmovanja odraslih folklornih skupin Slovenije »Le plesat me pelji« 26. oktobra v 
Žalcu. 
 
PLESNI UTRINKI - REVIJA PLESNIH SKUPIN GORIŠKE (Mladinski center Vrtojba, 29. marec 2019) 
JSKD Nova Gorica je, v soorganizaciji s KŠTM Šempeter, organiziral revijo plesnih skupin »Plesni utrinki 2019«, na 
kateri je sodelovalo 117 mladih z 14 različnimi plesnimi točkami (Športni klub PRO DC Nova Gorica, Artfit Studio 
Tolmin, Zavod MN produkcija - MN plesna šola, Gimnazija Nova Gorica - umetniška smer). Po izboru selektorice Leje 
Jurišić se je Regijskega plesnega srečanje v Tolminu (23. 5. 2019) udeležilo devet plesnih točk z našega območja.  
Plesalci Plesne šole PRO dance company so se udeležili državnega festivala otroških plesnih skupin Pika miga 2019 
(5. - 6. 10. 2019, Dom kulture Velenje). 
Na državnem festivalu plesne umetnosti mladih Živa 2019 (14. - 16. 11. 2019, Španski borci Ljubljana) so sodelovali 
plesalci MN Plesne šole, Plene šole PRO dance in Gimnazije Nova Gorica - Umetniška gimnazija gledališke in filmske 
smeri.  
 
PREDAVANJE LJOBE JENČE O PRAVLJICAH - ZLATA PTICA MOJEGA VRTA (GKFB, 2. april 2019) 
Na mednarodni dan knjig za otroke, ki ga je ob obletnici danskega pravljičarja H.C. Andersena leta 1967 razglasila 
Mednarodna zveza za mladinsko književnost je bila tema predavanja simbolna govorica pravljic in pomen 
pripovedovanja otrokom. Predavanje je bilo v spodnji dvorani knjižnice in kar dobro obiskano. 
 
REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV (Kulturni dom Nova Gorica, 15., 16. in 17. april 2019)  
Organizirali smo tri revije na velikem odru Kulturnega doma Nova Gorica. Na revijo se je prijavilo 26 otroških in 
mladinskih pevskih zborov, v katerih prepeva 892 otrok in mladostnikov. Strokovna spremljevalka revije je bila 
priznana zborovodkinja Mateja Černic.  
 
NOČ KNJIGE (Kulturni center Mostovna, 23. april) 
Na Mostovni v Solkanu smo izvedli peti bralni maraton z namenom promocije branja in literature. Medgeneracijsko 
druženje ob knjigi in glasbi so obogatili mladi iz Bralnega kluba Elektro tehniške in računalniške šole Nova Gorica z 
mentorico Bojano Modrijančič Reščič, člani Literarne skupine Doma upokojencev Gradišče, mentorica Dragana 
Maroševič in člani Literarnega kluba Govorica ter posamezniki, ki jim javno branje ni tuje. 
 
FESTIVAL MLADINSKE KULTURE, FESTIVAL VIZIJE (Nova Gorica, 17. - 19. maj 2019) 
Vsako leto se v Novi Gorici zbere več kot 120 mladih ustvarjalcev z gledališkega, glasbenega in fotografskega 
področja. Na tridnevnem državnem festivalu mladinske kulture smo videli 10 mladinskih gledaliških predstav. V 
okviru Rock Vizij se je na Mostovni predstavilo 5 rock skupine. Na fotografski razstavi Foto-vizije z naslovom 
»Spomini«, se je v rotundi SNG Nova Gorica predstavilo 12 mladih fotografov. Strokovna žirija festivala v sestavi Jure 
Ivanušič (predsednik), Marko Bulc in Jernej Vene je ob zaključku festivala podelili nagrade Vizionarje za gledališke 
dosežke in nagrado za Rock Vizionarja. Igralca v predstavi V našo skuto ne pojdejo AMO SNG Nova Gorica Borut 
Petrović in Jakob Šfiligoj sta na prejela nagrado VIZIONAR za najboljši igralski tandem. Igralca v predstavi Borut 
Petrović in Jakob Šfiligoj sta na festivalu Vizije 2019 (Nova Gorica, 17. -19. maj) prejela nagrado VIZIONAR za najboljši 
igralski tandem (več spodaj). 
Pri izvedbi festivala Vizij zelo dobro sodelujemo s SNG Nova Gorica, z Dijaškim domom Nova Gorica, s Kulturnim 
domom Nova Gorica, Gimnazijo Nova Gorica, ZKD Nova Gorica in Kulturnim Centrom Mostovna, ki razpolagajo s 
prostori za izvedbo festivala.  
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TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE/TLK (17.- 26. maj 2019) 
Slovenija se je s Tednom ljubiteljske kulture pridružuje evropskim državam, ki se vsako leto poklonijo ljubiteljskim 
kulturnim ustvarjalcem ter opozorijo na pomen, kakovost in množičnost ljubiteljske kulture v sodobni družbi. TLK 
zaznamujejo kulturni dogodki, ki se po vsej Sloveniji in v zamejstvu v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije 
in prek območnih izpostav JSKD pripravljajo skupaj s številnimi kulturnimi društvi in njihovimi zvezami, kulturnimi 
zavodi, lokalnimi skupnostmi itd.  
V Novi Gorici se je TKL začel s Festivalom mladinske kulture - Vizije 2019 (17.-19. maj) in odprtjem razstave Moje 
mesto prihodnosti v Frnaži, zaključil pa se je z Regijskim tekmovanjem otroških in mladinskih pevskih zborov 
Primorske (24. maj 2019).  JSKD in ZKD Nova Gorica vsako leto pripravita niz dogodkov, obenem pa pomagata 
kulturnim društvom pri organizaciji in obveščanju dogodkov, ki jih v okviru TLK-ja pripravljajo v različnih krajih. 
Kulturna društva so pripravila številne nastope, odprtja razstav, javne vaje, koncerte, literarne večere, gledališke in 
plesne predstave … TLK iz leta v leto postaja bolj prepoznaven in odmeven.  
 
ODPRTJE RAZSTAVE MOJE MESTO PRIHODNOSTI (Galerija Frnaža, 17. maj 2019)  
V februarju se je, na podlagi prijav likovnega razpisa, osnovala skupin, ki je pod mentorstvom Gregorja Maverja 
delovala na konceptu ustvarjalnega opusa Leonarda da Vincija. V treh mesecih so oblikovali vsak svoje mesto 
prihodnosti, kar se na odprtju razstave predstavili s projekcijo (trije projektorji so projicirali slike na krožno platno v 
sredini). Razstavljali so: Roza Pajntar, Janja Hlede, Zorana Kosovel, Jadranka Ferjančič, Nada Likar Lazovski, Mirela 
Maver, Jana Vuk Novak. Organizacija: JSKD, ZKD, Krajevna skupnost Nova Gorica, Kulturni dom Nova Gorica.  
 
GORIŠKA LITERARNA PREPLETANJA v okviru TLK (Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, 22. maj 2019) 
Pogovor z Zdravkom Kecmanom, srbskim pisateljem, pesnikom, prevajalcem ter predstavitev njegove knjige Trubač 
fronta na Soči. Pogovor z avtorjem je vodila dr. Tanja Badalič. Organizacija: Goriški literarni klub Govorica, ZKD, JSKD, 
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. 
 
REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKE (Kulturni dom Nova Gorica, 24. 
maj) Na tekmovanju, ki se bienalno odvija v Novi Gorici, sta se odvila dva koncerta. Ob 12. uri se je predstavilo 7 
otroških zborov (OPZ OŠ Komen in POŠ Štanjel, Livadski metulji OŠ Livada Izola, OPZ OŠ Franceta Bevka Tolmin, OPZ GŠ Koper 

in POŠ Izola, OPZ Čebelice – Gorenjska, OPZ OŠ Draga Bajca Vipava – POKE, OPZ OŠ Šmarje pri Kopru), ob 16. uri pa 6 
mladinskih zborov (MPZ OŠ Franceta Bevka Tolmin, MPZ OŠ Šempas, MPZ OŠ Šmarje pri Kopru, MPZ OŠ Frana Erjavca Nova 

Gorica, Dekliški pevski zbor Igo Gruden, Mešani MPZ Škofijske gimnazije Vipava). Tekmovanje je spremljala tričlanska žirija:  
Manja Gošnik Vovk, Maja Cilenšek in Marko Vatovec. MPZ OŠ Šempas z zborovodkinjo Mojco Maver Podbersič in 
MPZ OŠ Frana Erjavca z zborovodkinjo Mileno Prinčič sta dosegla zlato priznanje. 
 
EX-TEMPORE KROMBERK (Grad Kromberk, 1. junij 2019) 
Ex-tempore je letos potekal jubilejno 10. leto. Medgeneracijskega likovnega dogajanja na gradu Kromberk se je letos 
udeležilo 43 udeležencev, 17 otrok in 26 odraslih. Žiranta exkstempora sta bila umetnostna zgodovinarka in likovna 
kritičarka Nataša Kovšca ter akademski slikar Peter Mignozzi. Izbrala sta tri najboljša dela v kategoriji otrok: 1. Erika 
Šavli, 2.Ema Škofič, 3. Vita Plesničar; v kategoriji odraslih: 1. Mojca Gulič, 2. Jana Vuk Novak, 3. Nada Margon. 
Organizacija v sodelovanju z ZKD Nova Gorica in Goriškim muzejem. 
 
ODPRTJE RAZSTAVE 10. EX-TEMPORE KROMBERK IN PREDSTAVITEV PUBLIKACIJE  (26. september 2019) 
Razstava je v Točki ZKD Nova Gorica (običajno do naslednjega ekstempore oz. nove razstave). Ob desetletnem 
jubileju likovnega dogodka smo pripravili publikacijo Slikovito desetletje, ki oriše število ustvarjalcev, nagrajence in 
žirante z utripom dogajanja na fotografijah. Misli v publikacijo so prispevali: Sabina Volk Simčič in Miran Rustja, Maja 
Jerman Bratec, Petra Paravan in Nataša Kovšca.  
 
PREDAVANJA O LIKOVNI UMETNOSTI 2019  
Stalnica v programu JSKD Nova Gorica. V prostorih ZKD Nova Gorica smo izvedli sledeča predavanja: Nataša Kovšca: 
Pop art (28. 2. 2019), Nataša Kovšca: Prelom s tradicijo modernizma v slovenski umetnosti (7. 3. 2019), Janez 
Zalaznik: Oblo in oglato (4. 4. 2019). 
 
UBESEDOVANJA 2019 - LITERARNA DRUŽENJA V CORONINIJEVEM DVORCU  
V sodelovanju s KUD Šempeter. Ob Prešernovem prazniku  (13. 2. 2019) je dr. Zoran Božič predaval prav o Prešernu 
(170. obletnica smrti). Sledila je predstavitev pesnice Miljane Cunta z novo pesniško zbirko Svetloba od zunaj (13. 3. 
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2019). Profesorica novogoriške gimnazije Irena Zuljan pa je ob 200. obletnici smrti Valentina Vodnika predavala o 
njegovem življenju in delu (13. 11. 2019).  
 
OBLO IN OGLATO, TEMATSKA REGIJSKA RAZSTAVA SEVERNOPRIMORSKIH LIKOVNIH USTVARJALCEV (Tolmin, 
24.10.-28.11.2019) Selektorica je bila umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Nataša Kovšca, ki je izbrala 30 
likovnih del za razstavo. Likovnih del pod okriljem JSKD Nova Goric je bilo izbranih kar 19: Adriano Velussi, Alda 
Grudina, Bogdan Soban, Bore Mitovski, Ferdo Žorž, Helena Prinčič Petrovčič, Ida Kocjančič, Ivan Skubin, Jadranka 
Ferjančič, Majda Klančič, Gregor Maver, Mirela Maver, Natalia Streletskaya, Nena Šutila, Nike Škofič, ŠENT 
Ajdovščina z mentorico Nike Škofič, Vera Elvira Mauri, Vlasta Peršolja, Zorana Kosovel. Regijsko razstavo si je ogledal 
državni selektor Janez Zalaznik in na državno razstavo izbral dela 4. avtorjev: Jadranka Ferjančič, Nena Šutila, Gregor 
Maver, Ivan Skubin. Državna tematska razstava bo julija 2020 v Galeriji Murska Sobota. 
 
FESTIVAL GODB SEVERNE PRIMORSKE (Bukovica, 17. november 2019) 
V okviru Severne Primorske koordinacije JSKD-ja (Ajdovščina, Idrija, Tolmin in Nova Gorica) smo letos pripravili 
Festival godb v Bukovici, nastopili so: Pihalni orkester Tolmin, Pihalni orkester Salonit Anhovo, Prvačka pleh muzika, 
Pihalni orkester Brda,  Pihalni orkester Vogrsko in Goriški pihalni orkester. Strokovni spremljevalec je bil Miro Saje. 
Revijo smo izpeljali ob pomoči PO Vogrsko in ob podpori Občine Renče - Vogrsko. 
 
TA VESELI DAN KULTURE (Goriška knjižnica Franceta Bevka, 3. december 2019) 
Vsakoletni program pripravljamo skupaj z ZKD Nova Gorica. Predstavitev slikanice Lisjaček Pituralko v rajskem 
sadovnjaku, avtorice Tanje Badalič. Ob avtorici glasbena spremljava Zlatka Kaučiča. 
 
 

   
50. jubilejna Primorska poje 
Bilje, 23. 2. 2019 

Predavanja o likovni umetnosti - 
Nataša Kovšca, 28. 2. 2019 

Zaključek Regijskega Linhartovega 
srečanja in podelitev nagrad, SNG 
Nova Gorica, 14. 4. 2019 

 

 

Izobraževanja 
 
SEMINAR »JAVNI RAZPISI ZA KULTURNA DRUŠTVA V LETU 2019 IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTEV« (16. 1. 
2019)  
Skupaj z ZKD Nova Gorica smo tudi letos izvedli izobraževanje za društva s širše Goriške glede finančnega poslovanja 
društev (novosti) in prijavljanja na različne razpise in pozive.  
 
KREATIVNO PISANJE (januar -  februar 2019) 
V soorganizaciji z Goriško knjižnico Franceta Bevka smo izvedli tečaj kreativnega pisanja z dr. Davidom Bandljem. 
Tečaj je obiskovalo 9 slušateljev.   
 
ZBOROVODSKA ŠOLA 1 (januar - april 2019)  
Šola ima z vrhunskimi strokovnjaki za vokalno glasbo že prepoznavni status. Mentorica je bila vrhunska dirigentka 
Petra Grassi, za vokalno tehniko je poskrbela Tanja Rupnik. Aktivnih udeležencev je bilo 18. Kot demonstratorski 
zbori so sodelovali: Vokalna skupina Vinika, DPZ Pueri Cantores, MPZ OŠ Tolmin. 
 
ZBOROVODSKA ŠOLA 2 (november - december 2019) 
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Jesenska Zborovodska šola je zasnovana na vokalni tehniki s Tanjo Rupnik. Izobraževanje je namenjeno vsakomur, ki 
si želi osnovnega ali dodatnega pevskega znanja, predvsem pa učiteljem glasbe, zborovodjem in zborovskim pevcem. 
Šolo obiskuje 17 udeležencev. Na letošnji šoli je sodelovala Vokalna skupina Zarja Dornberk. 
 
SPOMLADANSKA LIKOVNA ŠOLA (januar - april 2019) 
Mentor, vizualni umetnik Gregor Maver je vodil delavnico z naslovom Moje meso prihodnosti. Koncept je bil osnovan 
na ustvarjanju Leonarda da Vincija (500 let smrti). Sodelovalo je 9 likovnikov. Razstavo nastalih del smo pripravili v 
Tednu ljubiteljske kulture v Frnaži (več zgoraj). 
 
JESENSKA LIKOVNA ŠOLA (oktober - december 2019) 
Jesensko likovno šolo sta vodila dva mentorja: akademski slikar in kipar Peter Abram in akademski slikar Aleksander 
Peca. Skupno število likovnih udeležencev je bilo 7.  
 
SEMINAR TEHNIKA GOVORA IN RETORIKA S PROFESORJEM TOMAŽEM GUBENŠKOM (september - oktober 2019) 
Po seminarju je vedno veliko povpraševanje, udeležilo se ga je 15 tečajnikov (polna skupina). Namenjena je vsem, ki 
se v življenju srečujejo z javnim nastopanjem.   
 
ENODNEVNA DELAVNICA PRIPOVEDOVANJA PRAVLJIC Z LJOBO JENČE (28. september 2019) 
Delavnice se je udeležilo 12 tečajnikov (iz Gorenjske, zamejstva, Ajdovščine). 
 
FOLKLORNA SEMINARJA V LETU 2019 Z DR. MIRKOM RAMOVŠEM  
Folklorna skupina Na Placi Šempeter (maj) in Folklorna skupina Kal nad Kanalom (november). 
 
DELAVNICA FOTOKNJIGE Z MAŠO LANCNER (Točka ZKD Nova Gorica, 19. november 2019) – 1. del 
Na delavnico izdelave fotoknjige je prišlo 10 tečajnikov. Drugi del delavnice bo izveden v decembru. Nadaljevalne 
delavnice v decembru. 
 
JSKD z območnimi izpostavami izvaja izobraževanja tudi drugod po Sloveniji, goriška društva ali posamezniki 
velikokrat izkoristijo tudi to možnost.  
 

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 
sodelovanje z ZKD Nova Gorica, pomoč društvom pri obveščanju (e-vabila, FB, spletna stran) ter pri izdelavi vabil in 
plakatov. Pod dodatni program uvrščamo tudi nekatere programe ZKD Nova Gorica, saj sta naši sodelavki zaposleni 
na JSKD, opravljata pa naloge določene s pogodbo za ZKD. Prav tako zaposleni na izpostavi JSKD organizacijsko 
pomagava pri izvedbi programov ZKD Nova Gorica. Naše vsakodnevno delo (JSKD, ZKD) se organizacijsko in 
izvedbeno prepleta. 
 
VRTCIH SO PESMICE DOMA (Branik, 31. 5. 2019)  
Tradicionalno sodelovanje z Vrtcem Branik, kjer se na reviji predstavijo vrtčevski pevski zbori.  
 
GORIŠKA ZBOROVSKA SREČANJA 2019  
Potekajo že osmo sezono in v Goriškem prostoru dopolnjujejo ponudbo vokalne glasbe z zborovskimi koncerti na 
visokem poustvarjalnem nivoju. Namenjena so vrhunskim slovenskim vokalnim sestavom s tematsko zaokroženimi 
programi in z visokimi referenčnimi ocenami v domačem in mednarodnem prostoru. 
MePZ Psallite Ljubljana (Kapela, 18.1.2019), Koncert ob 100-letnici konca 1. svetovne vojne Knezu miru (Velika 
dvorana MONG, 16.2.2019), APZ France Prešeren (Kromberk, 13.4.2019), Zbor Filipa Terčelja župnije Šturje 
(Dornberk, 19.10.2019), Komorni zbor AG Univerze v Ljubljani in Dekliški pevski zbor AG Univerze v Ljubljani (Kulturni 
dom Nova Gorica, 25.11.2019) 
 
GORIŠKA LITERARNA PREPLETANJA 2019  
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Na literarnih večerih je predstavljena ustvarjalnost posameznih literatov in literarnih skupin Goriške.  
Predstavitev 20. knjige Darinke Kozinc: O rožnati jopici z modrimi rožami (GKFB, 22.1.2019), Predstavitev publikacije: 
Nova Gorica - mesto izobraženk (GKFB, 27.3.2918), Predstavitev zbornika Literarnega kroga KD Slavec Solkan: Pisano 
(GKFB, 18.4.2019), Glasbeni izviri s Sabino Vostner (GKFB, 5.9.2019), Literarno predavanje dr. Tanje Badalič: 
Recepcija evropskih pisateljic na Slovenskem v 19. stoletju (GKFB, 7.11.2019) 
 
XVI. GLASBENI VEČERI TABOR 2019 (Tabor nad Dornberkom  6. - 8. 6. 2019) 
Tridnevni festival glasbe in petja - Glasbeni večeri Tabor je s prvim koncerto (četrtek) gostoval v središču Nove 
Gorice. Nastopili so Vokalno instrumentalna skupina Ridiamo ter moška pevska zbora Dornberk in Provox. V petek se 
je dogajanje selilo v Tabor nad Dornberkom s koncertom Vlada Kreslina. Slikovita prizorišča je sobotni večer 
zborovske glasbe napolnil s pesmijo zborov. Sledila je projekcija filma Daritev bodi ti življenje celo Iva Sakside, v 
poklon Ljubki Šorli in Lojzki Bratuž. Tridnevni festival smo sklenili s primorsko himno, Vstajenje Primorske Rada 
Simonitija, v izvedbi združenih zborov.  
 
26. EX-TEMPORE GRADIŠČE (Gradišče nad Prvačino, 28. september 2019) 
Vsako leto v okolici Doma upokojencev Gradišče poteka likovno ustvarjanje. Letos je sodelovalo 22 ustvarjalcev, 
odprtje razstave nastalih del je bilo 7. 11. 2019. Gre za tradicionalno obliko medgeneracijskega povezovanja, ki 
popestri vsakdan stanovalcem doma.  
 
FESTIVALSKO LETO 2019, MESTNA OBČINA NOVA GORICA   
Mestna občina Nova Gorica je leto 2019 posvetila obstoječim festivalom v Novi Gorici. JSKD se je letu pridružil s 
Festivalom mladinske kulture – Vizije 2019 (že prej opisano).  
 
GO! 2025 
V pripravo programov »Nova Gorica Evropska prestolnica kulture« se aktivno vključuje tudi JSKD Nova Gorica s 
sodelovanjem na ti. »kulturnih zajtrkih«. 
 
PREDSTAVITEV ZBORNIKA ZKD – VESELA GORIŠKA (Velika dvorana MONG, 26. november 2019) 
Zveza kulturnih društev Nova Gorica je izdala svoj prvi zbornik, v katerem je predstavljeno delovanje in pomen zveze 
oz. njenih predhodnikov za ljubiteljsko ustvarjanje v Goriškem prostoru. Zbornik je posvečen vsem ljubiteljem 
Goriške kulture nekoč in danes. Pri zborniku so sodelovali avtorji prispevkov: dr. Branko Marušič, Jurij Rosa in Ivanka 
Uršič iz PANG, Jasna Fornazarič, Vlasta Tul, mag. Martina Trampuž, Metka Sulič in dr. Petra Kolenc. Poleg vseh 
avtorjev besedil so v uredniškem odboru bili še mag. Darinka Kozinc, Petra Paravan in odgovorna urednica Polona 
Kante Pavlin. Urbane fotografije današnje Nove Gorice z naslovnice in notranjih strani med poglavji so delo Jerneja 
Skrta. Lektorsko delo je opravila Anja Mugerli, zbornik je oblikovala Nika Zuljan. 
Nastanek zbornika so strokovno podprli Pokrajinski arhiv Nova Gorica in ZRC SAZU. K izidu knjige so pripomogli tudi 
Mestna občina Nova Gorica, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Zveza kulturnih društev Slovenije, Občina 
Šempeter-Vrtojba, Občina Renče - Vogrsko, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči in Občina Miren - Kostanjevica. 
 
KULTURNI BAZAR V NOVI GORICI 2019 (Točka ZKD Nova Gorica, 4. december 2019) 
Bogat in pester program Kulturnega bazarja se odvija v različnih kulturnih ustanovah v Novi Gorici. JSKD in ZKD 
sodelujemo kot gostitelji skupine A za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje OŠ. V Točki ZKD se bodo odvile 3 
predstavitve: Lutka v gledališču in v šoli, Teden kulturne dediščine in Dnevi evropske kulturne dediščine ter Galerija 
oživi. 
 

   

Zborovodska šola s Petro Grassi in Tanjo 
Rupnik v ZKD Nova Gorica 

Revija pihalnih orkestrov  
Bukovica, 17. november 2019 

Festival VIZIJE 2019 
Nova Gorica, 17. – 19. maj 2019 



10 
 

 
 

SODELOVANJA  
Izpostava pri projektih dobro sodeluje z vsemi šestimi občinami. Vpetost v lokalno okolje, sodelovanje in pomoč 
kulturnim društvom s širše Goriške so stalnica vsakodnevne rutine sistema JSKD.  
 
Zveza kulturnih društev Nova Gorica  
Delovanje JSKD (državna institucija) in delovanje ZKD Nova Gorica (ustanoviteljica Mestna občina Nova Gorica) se 
prepleta na področju ljubiteljske kulture, zato je sodelovanje med ustanovama vsakdanja rutina. V sodelovanju 
izvajamo številne prireditve in mnoga izobraževanja. Dve zaposleni na JSKD Nova Gorica sta na dislocirani enoti 
(stavba ZKD Nova Gorica) 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. 
 
Šole, vrtci, Dijaški dom Nova Gorica  
V naše redne programe povezujemo veliko skupin, ki delujejo v okviru šol šestih občin. Že vrsto let sodelujemo 
Vrtcem Branik, kjer se na reviji predstavijo vrtčevski pevski zbori. Na Revijo otroških in mladinskih pevskih zborov - 
Naša pomlad 2019 se je prijavilo 26 zborov, vsi delujejo v okviru osnovnih šol, en zbor deluje v okviru društva. Pri 
pripravi Revije pevskih zborov Goriške 2019 nam je s prostori pomagala 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. Dijaki zbrani v Bralnem klubu 
Elektrotehniške in računalniške šole Nova Gorica so sodelovali v programu Noči knjige 2019. Tradicionalno 
sodelujemo z Vrtcem Branik pri pripravi festivala v Vrtcih so pesmice doma (31. 5. 2019).  
 
Zamejstvo (sodelovanja z različnimi institucijami in kulturnimi društvi) 
Vsako leto se na naša srečanja (gledališka, glasbena, plesna …) prijavljajo slovenska društva iz sosednje Gorice. Prav 
tako naša izpostava v imenu JSKD velikokrat podeljuje priznanja ob obletnicah društev v zamejstvu, saj se zavedamo, 
da tvorimo skupni slovenski kulturni prostor. 
 
Cecilijanka 2019 (Kulturni center Lojze Bratuž, Gorica, Italija, 16. -17. 11. 2019) 
ZSKP Gorica je pripravila že 61. Revijo pevskih zborov Goriške. Sicer je bila revija posvečena 60. letnici Zveze 
slovenske katoliške prosvete. Sodelujejo tudi zbori s tržaške in videmske pokrajine ter Koroške in Slovenije. Na njej 
sta tradicionalno sodelovala dva zbora iz našega področja: tokrat MePZ Slavec in Moški pevski zbor Provox.  
 
SNG Nova Gorica  
Soorganizator pri Srečanju gledaliških skupin Severne Primorske (april) in pri Festivalu VIZIJE (maj). 
 
Goriška knjižnica Franceta Bevka  
V letu 2019 prostor za predavanja in literarna srečanja JSKD. Razstava fotografij  projekta Literars (portreti goriških 
literatov in likovnikov) iz leta 2018 še vedno krasi stopnišče ob vhodu knjižnice. 
 
Kulturni center Mostovna 
Z Zavodom Masovna skupaj prirejamo Noč knjige (april) in festival Rock Vizije (februar, maj). 

  
               Vključevanje ranljivih skupin v programe JSKD  
               JSKD predstavlja vsestransko odprt sistem in omogoča predstavitve vsem starostnim, narodnostnim, ranljivim 

skupinam. Redno se v naše programe vključujeta in pripravljata svoje programe dve društvi etničnih manjšin: Srbsko 
kulturno društvo Sloga Nova Gorica in Makedonsko kulturno društvo Ohridski biseri Nova Gorica. Na ekstemporu v 
Kromberku in na regijski likovni razstavi so sodelovali člani združenja ŠENT Nova Gorica, Šempeter pri Gorici in 
Ajdovščina.  
 
JSKD Nova Gorica nima svojih prostorov, zato je dobro sodelovanje z različnimi institucijami s širšega Goriškega 
območja ključnega pomena za izvedbo programa. Naši vsakoletni dobri poslovni partnerji so še: Kulturni dom Nova 
Gorica, Kulturni dom Bukovica, Kulturni dom Deskle, Goriški muzej, KŠTM Vrtojba, Dom krajanov Negovana Nemca 
Bilje, KC Lojze Bratuž Gorica, Glasbena šola Nova Gorica, Grad Dobrovo, KS Nova Gorica, lokalne skupnosti. 
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Regijski kulturni bazar 2019, ZKD 
Nova Gorica, 4. 12. 2019 

Regijsko tekmovanje otroških in 
mladinskih pevskih zborov 
Primorske, Nova Gorica, 24. 5. 2019  

Folklorno popotovanje po Severni 
Primorski, Deskle, 17. 3. 2019 

 
 

IZVEDBA JAVNIH RAZPISOV 
JSKD Nova Gorica izvaja programska razpisa za dve občini: Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče-Vogrsko. 
 
V okviru dogovorjenih obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe o financiranju programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne 
dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 št. 610-37/2018-11, z dne 20. 3. 2019, smo na JSKD 
OI Nova Gorica; pripravili MERILA za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega razpisa za izbor 
kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, ki jih bo v 
letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (razpis Nova Gorica-PrR-2019). Izdelali 
smo razpisno dokumentacijo, ki je obsegala besedilo razpisa, obrazce razpisa, merila razpisa. 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: 
Nataša Kovšca  - področje vizualnih umetnosti 
Diplomirana umetnostna zgodovinarka, dobitnica študentske Prešernove nagrade, s statusom samostojne kulturne 
delavke, 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 v Sloveniji, tesen sodelavec Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici in se ve, velik poznavalec 
heterogene novogoriške glasbene scene. 
Andrej Zalesjak – področje gledaliških umetniških praks  

Diplomirani dramski igralec in magister tržnega komuniciranja. Zaposlen kot dramski igralec v SNG Nova Gorica. 
Ustvarjal je v večini slovenskih repertoarnih gledališč, sodeluje v eksperimentalnih produkcijah, radijskih igrah, filmih 
in tv serijah. Je predsednik območne enote Združenja dramskih umetnikov Slovenije. 
 
Najava Javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na 
območju Mestne občine Nova Gorica, ki jih v letu 2019 sofinancira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti, je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 26/2019 dne 26. 4. 2019. Razpis je bil odprt na spletni strani JSKD 
www.jskd.si dne 26. 4. 2019 in je trajal do 27. 5. 2019. V skladu z administrativnimi standardi in v skladu z 
zakonodajo o vodenju upravnih postopkov smo evidentirali prispele vloge in arhivirali dokumentacijo. Odpiranje vlog 
je potekalo 30. maja 2019 v pisarni Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica. Na 
razpis se je prijavilo 24 društev oziroma 23 društev in 1 zveza kulturnih društev. Sklicali smo sejo Strokovno 
programske komisije, ki je zasedala dne 14. 6. 2019. Komisija je na podlagi prispelih vlog v skladu z merili opravila 
izračun dodelitve sredstev društvom in njihovim sekcijam  v vrednosti 124.000,00 EUR. Vrednost točke je 0,73334 
EUR. Kulturnim društvom smo dne 19. 6. 2019 posredovali odločbe o odločitvi strokovno programske komisije o 
sofinanciranju kulturnih programov in pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa v letu 2019. Pogodbe o 
sofinanciranju kulturnega programa v letu 2019 so bile z društvi podpisane dne 28. 6. 2019. Po predložitvi Zahtevka 
za izplačilo s strani kulturnih društev najkasneje do 8. 7. 2019 v spletni aplikaciji za razpise JSKD, kot določata 2. in 5. 
člen pogodb o sofinanciranju kulturnega programa v letu 2019, je bilo dne 11. 7. 2019 kulturnim društvom nakazanih 
60% pogodbenega zneska (v prilogi dokazilu o izplačilu 60% pogodbenega zneska kulturnim društvom). Rok za 
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oddajo končnega vsebinskega in finančnega poročila je bil 22. 11. 2019. Vsa društva so pravilno opremljena poročila 
oddala v predpisanem roku.  Sklic in zasedanje Strokovno programske komisije je bilo dne 6. 12. 2019. Društvom je 
bil 9. 12. 2019 nakazan preostanek oziroma drugi del  sredstev (40%) in s tem je bil razpis zaključen. 
  

 
V okviru dogovorjenih obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov vzpodbujanja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Renče Vogrsko v letu 2019 št. 61001-1/2019-2, z dne 24. 4. 2019, 
smo na JSKD OI Nova Gorica; pripravili MERILA za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega razpisa 
za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Renče Vogrsko, ki jih 
bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (razpis Renče-Vogrsko PrR-2019). 
Izdelali smo razpisno dokumentacijo, ki je obsegala besedilo razpisa, obrazce razpisa, merila razpisa. Izdelali 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:  
 
Irena Rovan je članica upravnega odbora Društva za kulturo, turizem in razvoj Renče. Zadolžena je za organizacijo 
kulturnih programov v okviru društva in v KS Bukovica - Volčja Draga. Organizira, vodi, pripravlja kulturne dogodke, 
piše članke o kulturi za občinsko glasilo. Pripravlja številne prireditve ob kulturnem in drugih praznikih in se nasploh 
veliko ukvarja s področjem kulture, katerega dobro pozna.    
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. 
 
V začetku januarja smo prejeli dopis predsednice Katjuše Žigon (9. 1. 2019), ki je spremenila stalni naslov (ni več 
rezidentka Občine Renče-Vogrsko) in s tem odstopila kot članica strokovno programske komisije. Na podlagi  13., 19. 
in 21. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS št. 72/2010) ter predhodnega 
mnenja nadzornega sveta z dne, 24.1.2019,  je bil dne, 25. 1. 2019 s strani direktorja Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti izdan sklep (št. 6100-2/2019-) o imenovanju nadomestne članice strokovno 
programske komisije - Irene Rovan.  Najava Javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov na področju 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Renče Vogrsko, ki jih v letu 2019 sofinancira Javni sklad 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 26/2019 dne 26. 4. 2019. Razpis 
je bil odprt na spletni strani JSKD www.jskd.si dne 26. 4. 2019 in je trajal do 27. 5. 2019. V skladu z administrativnimi 
standardi in v skladu z zakonodajo o vodenju upravnih postopkov smo evidentirali prispele vloge in arhivirali 
dokumentacijo. Odpiranje vlog je potekalo 30. maja 2019 v pisarni Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Nova Gorica. Na razpis so se prijavila 3 društva. Sklicali smo sejo Strokovno programske komisije, 
ki je zasedala dne 18. 6. 2019. Komisija je na podlagi prispelih vlog v skladu z merili opravila izračun dodelitve 
sredstev društvom in njihovim sekcijam v vrednosti 13.000,00 EUR. Vrednost točke je 0,76964 EUR. Kulturnim 
društvom smo dne 20. 6. 2019 posredovali odločbe o odločitvi strokovno programske komisije o sofinanciranju 
kulturnih programov in pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa v letu 2019. Pogodbe o sofinanciranju 
kulturnega programa v letu 2019 so bile z društvi podpisane dne 28. 6. 2019. Po predložitvi Zahtevka za izplačilo 
najkasneje do 8. 7. 2019 v spletni aplikaciji za razpise JSKD, kot določata 2. in 5. člen pogodb o sofinanciranju 
kulturnega programa v letu 2019, je bil kulturnim društvom nakazan celotni pogodbeni znesek za izvedbo programa 
(v prilogi dokazilo o nakazilu). Rok za oddajo končnega vsebinskega in finančnega poročila je bil 22. 11. 2019. Vsa 
društva so pravilno opremljena poročila oddala v predpisanem roku. Sklic in zasedanje Strokovno programske 
komisije je bilo dne 5. 12. 2019 in s tem je bil razpis 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 
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izobraževanja, ki jih izvajamo na novogoriški izpostavi. Izpostava z zmernimi in dostopnimi vstopninami ter 
kotizacijami pridobiva tudi lastna sredstva. Izpostava ima 8 različnih virov financiranja (6 občin, državna sredstva 
JSKD, lastne prihodke). Struktura financiranja za leto 2019 je bila sledeča:  

- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti iz virov državnega proračuna namenja sredstva za stroške dela (dve 
zaposleni) in materialne stroške ter stroške programa (regijski in državni). 

- Mestna občina Nova Gorica iz proračuna zagotavlja sredstva za izvedbo območnega in medobmočnega 
programa (prireditve in izobraževanja), stroške dela v zvezi z delovanjem Zveze kulturnih društev Nova 
Gorica (dve zaposleni) in za izvedbo javnega razpisa oz. poziva za kulturna društva. 
Vrednost Javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica je znašal 124.000,00 evrov (poročilo o izvedbi zgoraj).  

- Občina Renče - Vogrsko s pogodbo zagotavlja sredstva za izvedbo območnega in medobmočnega programa 
(prireditve in izobraževanja) in za izvedbo javnega razpisa oz. poziva za kulturna društva. 
Vrednost Javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti na območju Občine Renče Vogrsko je znašal 13.000,00 evrov (poročilo o izvedbi zgoraj) 

- Občina Kanal ob Soči s pogodbo zagotavlja sredstva za izvedbo območnega in medobmočnega programa 
(prireditve in izobraževanja) in sredstva potrebna za izvajanje javnega dela. 

- Občina Šempeter - Vrtojba s pogodbo zagotavlja sredstva za izvedbo območnega in medobmočnega 
programa (prireditve in izobraževanja). 

- Občina Brda s pogodbo zagotavlja sredstva za izvedbo območnega in medobmočnega programa (prireditve 
in izobraževanja). 

- Občina Miren - Kostanjevica s pogodbo zagotavlja sredstva za izvedbo območnega in medobmočnega 
programa (prireditve in izobraževanja). 

- Lastni prihodki (10.556,26 € - vstopnine, kotizacije). 
 
JSKD Nova Gorica nima v upravljanju lastnih prostorov. Z upravljavci kulturnih domov se sprotno dogovarjamo za 
najem ali soorganizacijo, s katero si zagotovimo popust ali morebitno brezplačno uporabo prostorov. 
 
 

   
TLK - Teden ljubiteljske kulture 2019 Rock Vizije, Mostovna, 18. 5. 2019 Razstava Foto Vizije, SNG, 17. 5. 2019 
 

PODROČJA LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI IN DRUŠTVA 
Podatki so zbrani na podlagi spletnih strani občin in sodelovanja društev z JSKD Nova Gorica:  

Občine Brda (12 - Vokalna skupina Vinika, Pihalni orkester Brda, Nonet Brda, IDAS - igralsko društvo amaterska skupina Neblo, 
Kvintet Kvartin, Društvo briške žene in dekleta, MoPZ Srečko Kumar, Društvo briških likovnih ustvarjalcev Dablo, KUD Opoka, Oktet 
Quercus, ZKD Brda, Godalni orkester Brda); 
Občine Kanal ob Soči (12 - KD "SVOBODA" Deskle, Gledališka skupina MAK, Likovna skupina Svetloba Deskle, Pihalni orkester Salonit 
Anhovo, KD MePZ "Jože Srebrnič" Deskle, Gledališko društvo Kontrada Kanal, PD "SOČA" Kanal, Klub keramikov Kanal, MoPZ Kazimir 
Nanut Kanal, Folklorno društvo Kal nad Kanalom, Gledališka skupina Globočak Kambreško, Plesno kulturni klub Tince); 
Občine Miren - Kostanjevica (7 - Vokalna skupina Chorus ’97 Miren, Vokalna skupina »Glas« Bilje, PD »Kras« Opatje Selo, MoPZ Kras 
Opatje Selo, KD »Stanko Vuk« Miren-Orehovlje, MoPZ »Anton Klančič« Miren, Oktet Rožmarin); 
Občine Renče - Vogrsko (8 - KTD Vogrsko, MoPZ Lijak 1883 Vogrsko, Vokalna skupina Vogrinke, Pihalni orkester Vogrsko, Šolski 
pihalni orkester Vogrsko, KD MoPZ Provox, Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče, MePZ Klasje Bukovica - Volčja Draga); 
Občine Šempeter - Vrtojba (13 - Društvo žena in deklet Šempeter, Folklorna skupina Na placi, KD Vrtejbenska igralska kompanija, 
KUD Šempeter, Gledališka skupina KUD Šempeter, Župnijski MePZ Šempeter, Likovno društvo Šempeter-Vrtojba, MePZ 'Ciril Silič' 
Vrtojba, MePZ Vrtojba, MoPZ Šempeter, KD Kot v pravljici, Tojva a.d. 1200 Kulturno društvo Vrtejba, Mladinski pevski zbor, 
Umetniško društvo M&N DC); 
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Mestne občine Nova Gorica (54 - Društvo Goriški pihalni orkester 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, Dekliški zbor Zarja, Folklorno društvo Gartrož, Foto klub Nova Gorica, Glasbeno društvo NOVA 
Nova Gorica, Komorni orkester Nova, Big band orkester Nova, KD Grgar - Dramska skupina in Bralni klub Grgar, KD Komorni zbor 
Grgar - Nova Gorica, KD MoPZ Kromberški Vodopivci, KD MoPZ Lipa Ravnica, KD Slavec Solkan, Lutke 1000 in 1 Solkan, MePZ Slavec, 
Vokalno instrumentalno skupina Kitara za dušo, Literarna skupina KD Slavec, MePZ Motiv, KD ŽePZ Rože Nova Gorica, Vokalna 
skupina Zimzelen, KPD Franc Zgonik Branik, MoPZ Franc Zgonik Branik, Plesna skupina Nefes, KPD Lipa Šempas, Vokalno 
instrumentalna skupina Kresnice, Muzikantje izpod Vitovske gore, Amaterska gledališka skupina Šempas Ozeljan Vitovlje, Vokalna 
skupina Ardeo, KD ŽePZ Sanje Nova Gorica, Vokalno instrumentalna skupina Sanje s kitaro, MePZ AmorVincit, KUD Brida, KUD 
Goriška paleta, Literarni klub Govorica, Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske, KUD Krea, KUD Oktet Vrh, KUD Zvočni izviri, 
Makedonsko kulturno društvo Ohridski biseri Nova Gorica, KTD Lokovec, Društvo humanistov Goriške, Goriški komorni zbor, Vokalni 
ansambel Reunion, PD France Bevk Prvačina, Prvačka pleh muzika, Mladinski pihalni orkester Prvačke pleh muzike, Srbsko kulturno 
društvo Sloga Nova Gorica, Zveza kulturnih društev Nova Gorica). 

  

Delujoča kulturna društva v letu 2019 po dejavnostih: 
Vokalna glasba (64): 

Odrasle pevske zasedbe (34) Mladinski pevski zbori (10) Otroški pevski zbori (20) 

Mešani pevski zbor Lipa Šempas 
Mešani pevski zbor Jože Srebrnič Deskle 
MePZ Klasje Bukovica - Volčja Draga 
Mešani pevski zbor Vrtojba 
Moški pevski zbor Kazimir Nanut Kanal  
Mešani pevski zbor Slavec Solkan 
Mešani pevski zbor »Ciril Silič« Vrtojba 
Dekliški zbor Zarja, Dornberk 
Goriški komorni zbor 
Komorni zbor Grgar, Nova Gorica 
Oktet Quercus, Brda 
Oktet Rožmarin, Temnic 
Oktet Vrtnica Nova Gorica 
Vokalna skupina Ardeo 
Vokalna skupina Vinika, Brda 
Vokalna skupina Vogrinke 
Vokalna skupina Lijak 1883 Vogrsko 
Vokalna skupina Dornberški fantje 
Vokalna skupina Žene iz Dornberka 
Vokalni ansambel Reunion  
Vokalna skupina Glas, Bilje 
Vokalna skupina Zimzelen 
Vokalna skupina Chorus '97 Miren 
Ženski pevski zbor Rože Nova Gorica 
Ženski pevski zbor Sanje Nova Gorica                 
Moški pevski zbor Kromberški Vodopivci          
Moški pevski zbor Franc Zgonik Branik 
Moški pevski zbor Lipa Ravnica 
Moški pevski zbor Srečko Kumar, Kojsko 
Moški pevski zbor Anton Klančič Miren 
Moški pevski zbor Šempeter 
Moški pevski zbor Provox, Renče 
Moški pevski zbor Kras Opatje Selo 
Mešani pevski zbor Amor Vincit 
 

Mladinski pevski zbor OŠ Branik 
Mladinski pevski zbor OŠ  Solkan 
Pevski zbor Gimnazije Nova Gorica 
Mladinski pevski zbor OŠ Šempas 
Mladinski pevski zbor OŠ Kanal 
Mladinski pevski zbor OŠ Dornberk 
Mladinski pevski zbor OŠ Frana Erjavca 
Nova Gorica 
Mladinski pevski zbor SINGIRLS 
Mladinski pevski zbor Emil Komel Gorica 
Mladinski pevski zbor OŠ Ivana Roba 
Šempeter pri Gorici                                                                   
 
 

 
 

 
 

Mlajši otroški pevski zbor OŠ Frana 
Erjavca Nova Gorica 
Otroški pevski zbor OŠ Solkan 
Otroški pevski zbor OŠ Branik  
Otroški pevski zbor OŠ Deskle 
Otroški pevski zbor OŠ Dornberk 
Otroški pevski zbor OŠ Miren-Bilje 
Otroški pevski zbor OŠ Alojza Gradnika 
Dobrovo in POŠ Kojsko 
Otroški pevski zbor Klobučki POŠ Milojke 
Štrukelj Ledine Nova Gorica 
Otroški pevski zbor Kras-Opatje selo / PD 
»Kras«, Opatje selo 
Otroški pevski zbor OŠ Frana Erjavca 
Nova Gorica 
Otroški pevski zbor OŠ Čepovan 
Otroški pevski zbor Veseljaki Doberdob 
Otroški pevski zbor OŠ Miren POŠ 
Kostanjevica na Krasu 
Otroški pevski zbor OŠ Šempas 
Otroški pevski zbor OŠ Kanal 
Otroški pevski zbor OŠ Renče 
Otroški pevski zbor OŠ Milojke Štrukelj 
Otroški pevski zbor OŠ Ivana Roba 
Šempeter pri Gorici                                                                         
Otroški pevski zbor POŠ Vrtojba  
Otroški pevski zbor POŠ Vogrsko                                

Instrumentalna dejavnost (11): 

Pihalni orkestri (5) Druge instrumentalne skupine (6) 

Goriški pihalni orkester (Tolkalska sekcija) 
Prvačka pleh muzika in Mladinski pihalni orkester Prvačina 
Pihalni orkester Salonit Anhovo 

Instrumentalno-tolkalske zasedbe Kombo B, C, D 
Big band orkester NOVA 
Komorne skupine NOVA 
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Pihalni orkester Vogrsko 
Pihalni orkester Brda 

Komorni orkester NOVA 
Kitara za dušo KD Solkan 
Vokalno instrumentalna skupina Sanje s kitaro 

Gledališka in lutkovna dejavnost (21):  

Odrasle gledališke zasedbe (8) Mladinske gledališke skupine (6) Otroške gledališke skupine (7) 

Gledališka skupina KUD Šempeter 
Prosvetno društvo Štandrež 
Gledališko društvo Kontrada Kanal 
Dramska skupina KTD Zarja Bilje 
Dramska družina SKPD F. B. Sedej  
Gledališka skupina "FACE"  KD Slavec 
Solkan 
Dramska skupina Grgar 
IDAS, igralsko društvo amaterska 
skupina Neblo Brda 

AMO SNG Nova Gorica 
Gimnazija Nova Gorica, Umetniška 
gimnazija gledališke in filmske smeri (2) 
Slovensko katoliško prosvetno društvo 
F.B. Sedej Števerjan, Mladinska skupina 
M+ 
Prosvetno društvo Štandrež, Mladinski 
dramski odsek 
Gledališka skupina MAK 

Dramski krožek OŠ Čepovan 
Gledališka skupina OŠ Renče 
Muzikalčki OŠ Šempas 
Dramski krožek OŠ Šempas 
Gledališka skupina OŠ Solkan 
GŠ POŠ Bilje 
  
 

Literarna dejavnost (7):  

Literarni ali bralni klubi (5) Mladinske literarne skupine (2) 

Literarni klub Govorica 
Bralni klub Grgar 
Bralni klub Branik 
Literarna skupina KD Slavec Solkan 
Bralni krožek Doma upokojencev Gradišče 

Bralni klub Elektrotehniške in računalniške šole Nova Gorica 
Literarni krožek Gimnazije Nova Gorica 

 
Likovna dejavnost (9): KUD Goriška paleta (slikarska, keramična in fotografska sekcija), Društvo likovnih umetnikov Severne 
Primorske,  Društvo briških likovnih ustvarjalcev Dablo, Klub keramikov Kanal, Likovna skupina Svetloba Deskle, Likovna skupina 
Kultura Renče, Likovna skupina KPD Lipa Šempas, KUD Brida, Likovno društvo Šempeter Vrtojba 
Folklorna dejavnost (3): Folklorno društvo Gartrož Nova Gorica, Folklorna skupina Kal nad Kanalom, Folklorna skupina Na Placi 
Šempeter 
Plesna dejavnost: (6): M&N Dance Company, Športno plesni klub Kreart, Športni klub Pro Dance, Plesno društvo Primabalerina, 
Kulturno rekreacijski športni klub L'uniti, Gimnazija Nova Gorica - Umetniška gimnazija gledališke in filmske smeri 
Društva etničnih manjšin (2): Srbsko kulturno društvo Sloga Nova Gorica (otroška, mladinska in veteranska sekcija), Makedonsko 
kulturno društvo Ohridski biseri Nova Gorica (otroška in veteranska sekcija). 

Prostorski pogoji za društva so različni in odvisni od dogovorov z lokalnimi skupnostmi (občine, KS). Nekatere občine 
oz. lokalne skupnosti oddajajo prostore kulturnim društvom brezplačno, drugi zaračunavajo materialne stroške, 
nekateri pa tudi najemnino. V Novi Gorici ima Zveza kulturnih društev v upravljanju stavbo, kjer vadijo številna 
novogoriška kulturna društva.  
 
 

   
Srečanje otroških gledaliških skupin 
Goriške 2019 

Ubesedovanja '19, literarna druženja 
v Coroninijevem dvorcu Šempeter 

»Moje mesto prihodnosti«, razstava 
v Galeriji Frnaža, 31. 5. 2019 

 
 

JUBILEJI, DOSEŽKI, ODLIČJA, PRIZNANJA IN NAGRADE 
Podeljevanje priznanj posameznikom ali skupinam za izjemne dosežke pri ustvarjalnem, poustvarjalnem, 
raziskovalnem in organizacijskem delu, kulturni vzgoji in izobraževanju, razvijanju kulturnega sodelovanja s Slovenci v 
zamejstvu ter pri ohranjanju nacionalne kulturne dediščine so enakovreden in pomemben segment dela zaposlenih 
na JSKD. Nagrade, priznanja, pomembni dosežki društev v letu 2019: 
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- Vizije 2019 (Nova Gorica, 17.-19. 5. 2019). Na državni festival se je uvrstila predstava AMO SNG Nova Gorica 
»V našo skuto ne pojdejo«, v režiji Tereze Gregorič. Igralca v predstavi, Borut Petrović in Jakob Šfiligoj, sta 
prejela nagrado Vizionar za najboljši igralski tandem. 

- Sosed tvojega brega 2019, na 41. literarni državni natečaj manjšinski pesnikov in pisateljev (Ljubljana, 25. 5. 
2029) sta se uvrstili dve literatki iz Nove Gorice: Tanja Ocelić in Dragana Marošević.  

- Na predlog Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica je predsednica KD Slavec Solkan Olga 
Srebrnič prijela Plaketo Mestne občine Nova Gorica (Nova Gorica, 6. 9. 2019). 

- Na predlog Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica je priznani igralec SNG NG Radoš Bolčina 
prejel Bevkovo priznanje Mestne občine Nova Gorica (Nova Gorica, 6. 9. 2019). 

- Podelitev Priznanja JSKD ob 25. obletnici Vokalne skupine Vinika (Vila Vipolže, 29. 9. 2019). 
- Makedonsko kulturno društvo »Ohridski biseri« Nova Gorica je z bogatim kulturnim programom obeležilo 

20. obletnico delovanja. 
- Podelitev Zlatega jubilejnega priznanja JSKD Zvezi slovenske katoliške prosvete za 60 let delovanja in 

neprecenljiv doprinos k širjenju in ohranjanju slovenske kulture v zamejstvu ter Zlatega jubilejnega priznanja 
Zdravku Klanjščku za več kot 50 let predanega in uspešnega delovanja na področju zborovske dejavnosti 
(Cecilijanka, KC Lojze Bratuž, 17. 11. 2019). 

- Plesalci Plesne šole PRO dance company so se udeležili državnega festivala otroških plesnih skupin Pika 
miga 2019 (5. - 6. 10. 2019, Dom kulture Velenje). 

- Folklorna skupina Gartrož Nova Gorica se je uvrstila na Državno tekmovanje odraslih folklornih skupin »Le 
plesat me pelji« (Žalec, 26. 10. 2019). 

- Na državnem festivalu plesne umetnosti mladih Živa 2019 (14. - 16. 11. 2019, Španski borci Ljubljana) so 
sodelovali plesalci MN Plesne šole, Plene šole PRO dance in Gimnazije Nova Gorica - Umetniška gimnazija 
gledališke in filmske smeri. 

- Goriški pihalni orkester je na 24. tekmovanje godb v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla (Ormož 9. 
11.2019) dosegel zlato plaketo s pohvalo.  

- V zavetju besede 2019, državno srečanje odraslih literatov (Kosovelov dom Sežana, 24. 11. 2019). Med 
finalisti je bila Ivanka Kostantino.  

- Na Regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb (Postojna, 24. 11. 2019) sta Goriški komorni zbor, 
zborovodkinja Mateja Černic in Komorni zbor Grgar, Nova Gorica, zborovodja Andrej Filipič/Jani Klančič, 
osvojila zlato priznanje. 

- Komorni zbor Grgar, Nova Gorica, zborovodja Andrej Filipič/Jani Klančič, je na mednarodnem zborovskem 
tekmovanju Praga Cantat (31. 10 - 3. 11. 2019) osvojil dve srebrni priznanji, v kategoriji ljudskih pesmi in 
sakralnega programa.   

- Potujoča muzika 2019, koncerta izbranih mladinskih zborov Slovenije (1. 12. 2019), v počastitev Svetovnega 
dneva zborovske glasbe v Cankarjevem domu v Ljubljani se je z Goriškega udeležil Mladinski pevski zbor OŠ 
Šempas, zborovodkinja Mojca Maver Podberšič. 

 
 
 

Uporabljene fotografije v poročilu: 
 
  
 Jernej Skrt / Arhiv JSKD Nova Gorica 
 Foto atelje Pavšič Zavadlav / Arhiv JSKD Nova Gorica 
 Sabina Volk Simčič / Arhiv JSKD Nova Gorica 
 Matej Maček / Arhiv JSKD Ljubljana 
 

 

IZVEDENI DOGODKI  
 


