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Območna izpostava Piran 
Elizabeta Fičur 

Uvod 
Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Piran pokriva področje občine Piran, v kateri je sedem 
krajevnih skupnosti z okoli 17.500 prebivalci. Na osnovi zadnjih podatkov iz registra Ministrstva za notranje zadeve imamo 
registriranih skupno 57 društev.  
Na razpise lokalne skupnosti za sofinanciranje programa se redno prijavlja 40 društev. Pod okriljem kulturnih društev je po 
naših ocenah dejavnih še cca 20 sekcij. V zadnjem obdobju je čutiti povečanje števila tako kulturnih društev, kakor tudi 
neformalnih sekcij in skupin. 
Območna izpostava neposredno sodeluje pri organizaciji in izvedbi vseh prireditev, ki jih organizirajo ZKD Piran ter kulturna 
društva in skupine, ki delujejo pod okriljem Zveze. Občasno sodelujemo tudi pri organizaciji in izvedbi prireditev in projektov 
drugih društev in organizacij. Uspešno nadaljujemo sodelovanje z Društvom baletnih umetnikov Slovenije, Skupnostjo 
Italijanov Giuseppe Tartini, Društvom prijateljev mladih Piran, Avditorijem Portorož, z Uradom župana in Uradom za 
družbene dejavnosti občine Piran.  

Ocena stanja 
V letu 2017 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja kulture 
skladno z letnim programom dela sklada in lokalne skupnosti, ter potrebami kulturnih društev. Območna izpostava Piran je 
bila v letu 2017 neposredni organizator ali soorganizator 122 projektov (157 prireditev) ter zagotovila udeležbo na 26 
prireditvah in izobraževanjih. Število prireditev se je tudi v letu 2017 drastično povečalo. Poleg 4. Poletnega festivala v 
sklopu katerega je bilo izvedenih 15 celovečernih prireditev, smo prvič organizirali tudi tri dnevni gledališki festival, večje je 
bilo število prireditev v sklopu Mednarodnega mediteranskega folklornega festivala MIFF ter prireditev v Kulturnem in 
multimedijskem centru Mediadom Pyrhani. 
Območna izpostava je društvom in posameznikom nudila pomoč pri društveni dejavnost s svetovanjem, z neposredno 
pomočjo pri organizaciji njihovih prireditev in v mejah možnosti s kritjem posameznih stroškov. Sodelovanje z društvi poteka 
v duhu vzajemne pomoči pri realizaciji programov društev in programov območne izpostave. 
Večino prireditev območne izpostave in društev v obdobju januar–maj in november–december izvedemo v veliki dvorani 
Avditorija Portorož, v Gledališču Tartini v Piranu ter dvorani Mediadoma Pyrhani. Prireditve, ki jih organiziramo v obdobju 
junij–september se večinoma izvajajo na Tartinijevem trgu v Piranu oz. drugih lokacijah na prostem. 
Po dogovoru z Občino Piran in Avditorijem Portorož imajo društva, ZKD in OI JSKD na razpolago prostor, tehniko in tehnično 
osebje v Avditoriju in gledališču brezplačno za eno oz. dve prireditvi letno. Omenjeni dogovor ne zajema prireditev, ki so 
povezane z obletnicami, tako da trenutno zadovoljuje vse potrebe društev. Kljub formalnemu dogovoru ima v zadnjih letih 
območna izpostava brezplačno zagotovljene vse potrebne termine glede na število območnega, regijskega in lokalnega 
letnega programa v obsegu ene prireditve za vsako področje dejavnosti. Vstopnino od prireditev si z Avditorijem delimo v 
razmerju 50:50%. Če se organizator odloči, da vstopnine ne bo, mora Avditoriju pokriti osnovne stroške. 
Izpostava daje največ poudarka dobremu medsebojnemu sodelovanju z društvi in lokalno skupnostjo. Posledično je pri 
realizaciji letnega programa večji obseg prireditev in po potrebi izobraževanj, s katerimi zadovoljujemo potrebe lokalnega 
okolja. Sledijo območna in regijska srečanja v obsegu, za katerega se dogovorimo na medobmočni koordinaciji. 
Medijska pokritost dogodkov je zanemarljiva, razen pri nekaterih festivalskih projektih, kot je Mednarodni folklorni festival 
MIFF ter Poletni festival Piran.  

Izvedba rednega programa 
V letu 2017 je Območna izpostava izvedla območni, regijski in državni program preglednih srečanj, revij in izobraževanj za 
katerega smo se dogovorili na regijski koordinaciji. Na območnem nivoju smo izvedli revijo pevskih zborov Primorska poje, 
območno Linhartovo srečanje, območno revijo plesnih skupin ter revijo otroških in mladinskih pevskih zborov Naša pomlad. 
Na razpis območnega srečanja otroških gledaliških skupin se ni prijavil nihče, na lutkovno srečanje se je prvotno prijavila 
ena skupina s tremi predstavami vendar je kasneje prijavo preklicala. Na regijskem nivoju je bilo izvedeno regijsko srečanje 
lutkovnih skupin za Primorsko in Gorenjsko, likovna kolonija ter 17. Srečanje primorskih likovnih ustvarjalcev „velika črta“ 
v sodelovanju z ostalimi izpostavami južne Primorske. V sklop regijskega programa sodi tudi soorganizacija petnajst 
dnevnega Poletnega festivala Piran, Mednarodnega mediteranskega folklornega festivala MIFF ter promenadni koncertri 
Pod Tartinijevim lokom. 
Zelo uspešna je bila tudi izvedba prireditve Praznik ljubiteljske kulture, s katero smo zaključili vseslovenski projekt Tedna 
ljubiteljske kulture. Prireditev je bila organizirana na Tartinijevem trgu v Piranu. Vabilu območne izpostave se je odzvalo 20 
kulturnih društev oz. skupin.  
Skupine, ki so se udeležile preglednih srečanj in revij JSKD v letu 2017, so bile nekoliko manj številne in manj uspešne kot 
preteklo leto. 



 

Na področju plesne dejavnosti so regijski nivo so dosegle: Plesni studio Impress, KD baletna skupina Metulj, Art dance studio 
Portorož in Romana & Siniša. Plesni studio Impress je dosegel tudi državni njivo ter nastopil na Festivlu plesne ustvarjalnosti 
mladih Živa 2017 ter se udeležil Držanega tekmovanju mladih plesnih ustvarjalcev Opus 1. 
Na področju gledališke dejavnosti se je območnega Linhartovega srečanja udeležila le skupina Cuker teater s predstavo 
Benetke. Regijskega nivoja niso dosegli, so pa prejeli posebno nagrado za domiseln odrski pristop. Kot že rečeno prijav na 
Srečanje otrokih gledaliških in lutkovnih skupin ni bilo. 
Letošnje revije pevskih zborov Primorska poje se je iz občine Piran udeležilo 6 zborov. Na Reviji otroških in mladinskih 
pevskih zborov Naša Pomlad pa sta se po več letnem premoru ponovno prijavila dva piranska pevska zbora OŠ Lucija. 
Folklorno društvo Val se letos ni prijavilo na srečanje folklornih skupin in srečanje ljudskih pevcev in godcev.  
V sklopu rednega regijskega programa so bili izvedeni tudi sledeči projekti: 

 Mednarodni mediteranski folklorni festival MIFF – od 12. do 16. julija, 7 prireditev Piranu, Kopru, Izoli in Portorožu 

 Poletni festival Piran 2017 – od 23. julija do 6. avgusta, 15 prireditev 

 Koncerti pod Tartinijevim lokom na Tartinijevem trgu v Piranu: 

 27.5. Simfonični orkester Konservatorija za glasbo Johann-Joseph-Fux iz Gradza 
o 11.7. Mladinski pihalni orkester Wegensttettertal iz Švice 
o Komorni mladinski orkester Inn-Salzach-Euregio iz Avstrije 
o 17.9. Pihalni orkester Piran 
o 14.10. Harmonikarski orkester Oro iz Švice in Orkester Synthesis 4 iz Italije 

Območna izpostava je sodelovala tudi pri izbedbi zaključnega koncerta Musica creativa 2017 v Avditoriju Portorož 27. 
avgusta. 

Izvedba dodatnega programa 
Za potrebe posameznih društev smo sodelovali pri izvedbi: dveh produkcij Plesne skupine Metulj Piran, dveh produkcij 
Plesnega kluba Swank, produkcije Twirling in mažoretnega kluba Lucija, letnega in božično novoletnega koncerta Pihalnega 
orkestra Piran, Velikega prazničnega koncerta s 3 Big band orchestra in Darjo Švajger, dveh likovnih razstav LD Solinar, 
prireditve »Pravljični svet lutk«, prireditve v sklopu 11. Praznika Krajevne skupnosti Lucija ter prireditev za otroke Veseli 
december v Piranu, Luciji in Svetem Petru, prireditve na podeželju Pri nas je najlepše, otvoritve fotografgske razstave ob 
20. Obletnici Foto kluba Portorož, Festival hrvaških in slovenskih plesov in pesmi ter še nekaterih drugih manjših dogodkov. 
V objektu Mediadom Pyrhani smo v sodelovanju z ZKD Piran izvedli počitniški filmski program in delavnice za otroke, filmski 
program v januarju in koncertni cikel v novembru za odrasle.  
Območna izpostava Piran je bila tudi kooproducent nekaterih večjih prireditev in festivalov: 

 Gala baletni večera madžarske plesne akademije v maju. 

 Festivala otroške ustvarjalnosti Zrno soli, vse četrtke, petke in sobote v juliju, skupno 13 otroških delavnic in 
prireditev. 

 Mini gledališki festival – od 17. do 19. julija, 3 prireditve 

 25. Mednarodni etno festival 7sonc 7 lun – 20. in 21. julij, 2 prireditvi  

 Slovenski festival kamišibaj gledališča 

Izvedba ali sodelovanje pri javnih razpisih/pozivih za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
Vodja Območne izpostave Piran je že pred leti sodeloval pri pripravi osnovnih kriterijev za dodelitev sredstev javnega poziva 
in razpisa. OI neposredno ne sodeluje v komisiji, ki odloča o sofinanciranju projektov s področja kulture smo pa občasno 
pozvani, da podamo neuradno mnenje ali stališče. Vodja OI Piran sodeluje v komisijah, ki pokrivajo druga področja 
družbenih dejavnosti. 
V letošnjem letu je bila vodja OI JSKD Piran imenovana v ožjo delovno skupino za pripravo prvega Lokalnega programa 
kulture Občine Piran za obdobje 2018-2022 

Izobraževanja 
Izpostava v zadnjih letih samostojno ne organizira območnih ali regijskih seminarjev, razen izjemoma, ker je v preteklih letih 
spodbujala društva in skupine, da si seminarje organizirajo sami glede na svoje potrebe. Izpostava po potrebi sodeluje z 
društvi pri iskanju primernih prostorov, mentorjev in občasno plačilu stroškov. V tem kontekstu smo sodelovali pri izvedbi 
treh plesnih, dveh likovnih in ene lutkovne delavnice ter likovne kolonije. V lokalnem okolju trenutno ni zaznati potrebe po 
organizaciji dodatnih izobraževalnih oblik. 
ZKD Piran zagotavlja društvom večji del ali v celoti sredstva za organizacijo seminarjev ali udeležbo na izobraževanjih. Prav 
tako zagotavlja društvom in skupinam plačilo stroškov prevoza na srečanja, revije, festivale in tekmovanja v mejah 
razpoložljivih sredstev. 

Financiranje 
Območna izpostava letno pripravi program dela in finančni načrt in ga odda na neposredni poziv lokalne skupnosti. Tak 
način financiranja omogoča izpostavi, da je seznanjena z višino sredstev že v fazi sprejemanja občinskega proračuna, 



 

pogodbo pa podpiše takoj, ko je letni proračun sprejet. Praktično nemogoče je uskladiti lokalni program izpostave s 
programom JSKD, ker uredbe o sofinanciranju s strani JSKD prejmemo z nekajmesečnim zamikom. Sredstva JSKD za lokalni 
in tudi regijski program so absolutno prenizka v primerjavi s sredstvi, ki jih zagotavlja lokalna skupnost. V letu 2017 so se 
sredstva lokalne skupnosti povečala za 16.5 %. Sredstva JSKD so bila zagotovljena v podobnem obsegu kot leto prej, 
upoštevajoč, da so se stroški državnih filmskih delavnic pokrivali neposredno s centralne službe. Izpostava vsako leto nekaj 
sredstev pridobi z vstopninami, medtem ko je tudi v letu 2017 za izvedbo Poletnega festivala Piran pridobila manjša 
sponzorska sredstva.  
Območna izpostava Piran ima brezplačno na razpolago prostore in tehniko v Avditoriju Portorož in Tartinijevem gledališču 
Piran za izvedbo prireditev, srečanj in revij. V letu 2017 smo prostore koristili petkrat. Brezplačna uporaba prostorov in 
tehnike je ovrednotena na 4.900 €. 

Novi projekti 
Edina programska novost v letu 2017 je bila prva organizacija tri dnevnega mini gledališkega festivala, ki je potekal na 
velikem odru Tartinijevega trga v Piranu. Pred številnim občinstvom so de predstavili: 

 Gledališka skupina Cuker teater piran s predstavo Benetke 

 Gledališko društvo radeče s predstavo Rocki horror show 

 Matjaž Javšnik s predstavo Striptiz 
Občinstvo je bilo sicer navdušeno vendar smo organizatorji mnenja, da je velik oder na Tartinijevem trgu neprimeren za 
izvedbo tovrstnega programa. Tehnične in scenske zahteve so prevelike, ljubiteljske skupine pa nevešče nastopanja z 
naglavnimi mikrofoni. 
Na pobudo Vodje OI JSKD Piran in v soglasju z ZKD Piran smo se v letu 2017 z Občino dogovorili, da bodo vsi večji poletni 
festivali potekali v enem sklopu. Tako smo z vsakodnevnimi prireditvenimi večeri začeli 12. julija in zaključili 8. avgusta. V 
tem obdobju so bili izvedeni štirje večji festivali in en promenadni koncert. Lokacije izvedbe prireditev so zajele: Tartinijev 
in Prvomajski trg v Piranu, Trg prekomorskih brigad v Portorožu, Park Sonce v Luciji ter lokacije v Izoli in Piranu. V 28 dneh 
je bilo je izvedenih skupno 41 prireditev. 
Po zaključku poletne prireditvene sezone smo opravili evalvacijo in se odločili, da vodja OI JSKD Piran v sodelovanju z dvema 
sodelavcema ZKD Piran takega obsega in koncentracije prireditev ne zmore. Poleg tega, so nekatere prireditve presegle 
okvirje ljubiteljske kulturne dejavnosti in so tudi sicer bolj turistično promocijskega značaja. Z županom Občine Piran in 
njegovimi sodelavci smo se dogovorili, da v letu 2018 ne bomo nosilci projektov Mednarodnega etno festivala 7 sonc 7 lun 
in Poletnega festivala Piran. Pri teh projektih bomo sicer še pripravljeni sodelovati, a v manjšem obsegu.  

 
V Kulturnem in multimedijskem centru Mediadom Pyrhani se program iz leta v leto bolj dopolnjuje, center pa postaja iz leto 
v leto prepoznavnejši. Prostorske in tehnične možnosti nudijo številne priložnosti za sodelovanje s šolami, ostalimi 
kulturnimi instituicijami in posamezniki. Tudi števuilo okroglih miz, konferenc in predstavitev knjig se povečuje. Enako velja 
za uporabike (občinstvo na dogodkih in ogled muzejske poti). Tudi v letu 2017 je v Mediadomu potekal celoten spremljajoč 
program 7. Festivala evropskega in mediteranskega filma. Število občinstva se je bistveno povečalo! 
Septembra 2016 je pričela delovati nova skupina. Plesni studio Impress ima v programu predvsem sodobni ples kar je za 
področje občine Piran novost. Letos so se že uspešno predstavili na številnih lokalnih prireditvah, območnem, regijskem in 
državnem srečanju ter tekmovanju Opus. Območna izpostava je tudi v tem letu za nemoteno delovanje zagotovila nekaj 
sredstev za plačilo honorarja mentoric, saj so proračunska sredstva skromna. Skupina trenutno deluje kot sekcija ZKD Piran, 
vendar načrtuje ustanovitev lastnega društva. V januarju 2018 se bo prvič predstavila z lastno produkcijo. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
Na področju inštrumentalne glasbe so aktivni Mladinski pihalni orkester Piran, Špičikuc orchestra iz Svetega Petra, glasbena 
skupina Escobar KUD Esco Piran in Društvo Viola. Poleg naštetih deluje tudi Šolski band OŠ Sečovlje.  
Na področju plesne dejavnosti so aktivni KD Baletna skupina Metulj Piran, Plesni klub Swank, Art dance studio – društvo za 
promocijo plesa Portorož, Plesni studio Impress ter plesalca Siniša Bukinac in Romana Fičur. Pod okrilje plesne dejavnosti 
sodi tudi Mažoretni in twirling klub Lucija, ki se je udeležil državnega tekmovanja v twirlin in mažoretni disciplini in dosegel 
kar nekaj visokih uvrstitev. Plesna skupina Metulj se je uspešno udeležila Master dance festivala Lukec open odprtega 
plesnega tekmovanja Lukec in 11. Revije baletnih šol in društev. 
Gledališka dejavnost obsega delovanje otroške gledališke skupine Gib-Flip, ki se letno predstavi s musiklom v mesecu 
decembru. Preglednih srečanj JSKD se ne udeležuje. Aktivno delujeta tudi odrasla gledališka skupina Skupnosti Italijanov 
Giuseppe Tartini Piran, ki nastopa v materinem jeziku in se na skladova srečanja ne prijavlja ter KD Gledališka skupina Cuker 
teater Portorož, ki se je udeležila območnega Linhartovega srečanja s predstavo Benetke. Poleg navedenih je zelo aktivno 
KD Lutka Piran v katerem delujejo izključno učenci do vključno 9. razreda OŠ. Otroška gledališki skupina Gremo se gledališče 
deluje pod okriljem Športnega in mladinskega centra v letošnjem letu ni uspela pripraviti predstave s katero bi se na srečanje 
prijavila. 
Na področju likovne dejavnosti so aktivni: Likovno društvo Solinar Piran, likovna sekcija Skupnosti Italijanov Giuseppe 
Tartini Piran, likovna skupina društva Faros Univerze za tretje življenjsko obdobje, KUD Korenina, Društvo likovnih 
ustvarjalcev Vrtnica in Foto klub Portorož. Člani Likovnega društva klub Solinar so se udeležili Zlate palete, na katerem so 



 

dosegli certifikat za risbo in grafiko, certifikat za klasično slikarstvo ter certifikat in bronasto priznanje za sodobno slikarstvo. 
Od skupno 23 sodelujočih likovnih društev so se uvrstili na osmo mesto. V toku leta so organizirali tudi tematska likovna 
predavanja. Foto klub Portorož je izvedel nekaj projkekcij ter z večjo razstavo v Pečaričevi galeriji in izdajo almanaha obeležil 
20. obletnico delovanja. 
Folklorna dejavnost zajema delovanje Folklornega društva Val, pod katerega okriljem sta aktivni 2 folklorni zasedbi, sekcija 
ljudskih pevcev in godčevska skupina, folklorna skupina Hrvatskega kulturnega društva Istra Piran, Folklorne skupine Šaltin, 
ki deluje pod okriljem KD Sloga Sveti Peter in zajema eno otroško, eno odraslo skupino ter glasbeno skupino Šavrinke. FD 
Val je tudi ustanovitelj in glavni organizator Mednarodnega folklornega festivala MIFF. Folklorno društvo Val se je udeležilo 
folklornega festivala v Italiji in na Hrvaškem, ter Srečanja veteranskih folklornih skupin. Nekaterih festivalov na Hrvaškem 
se je udeležila tudi folklorna skupian Hrvatskega društva Istra Piran.  
Na področju vokalne glasbe aktivno delujejo: Moški komorni pevski zbor Karol Pahor Piran, Moški pevski zbor Pergola Sveti 
Peter, Ženski pevski zbor Društva invalidov Piran, Portoroški pevski zbor, MePZ Sveta Lucija, MePZ Faros, MePZ Skupnosti 
Italijanov Giuseppe Tartini Piran, MePZ Georgios, Vokalna skupina KS Lucija ter Klapa Solinar.  
Po dolgoletnem zatišju se je na Revijo otroških in mladinskih pevskih zborov Naša pomlad prijavil otroški pevski zbor OŠ 
Lucija. Ostali šolski zbori se revij in srečanj ne udeležujejo. S krajšimi nastopi se na šolskih in občinskih prireditvah občasno 
predstavijo: Minicantanti Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran, mladinski pevski zbor OŠ Cirila Kosmača Piran, otroški 
pevski zbor OŠ Cirila Kosmača Piran in podružnice Portorož in zbor OŠ Sečovlje in podružnice Sveti Peter.  
Organizirano literarno dejavnost pokrivata samo Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini Piran in Društvo Mirare Lucija, 
literarne večere pa organizira tudi Mestna knjižnica Piran. 
Poleg naštetih so na področju občine Piran dejavna tudi društva, ki pokrivajo različna področja kulturnih in drugih 
dejavnosti. Med slednjimi velja izpostaviti Društvo Anbot, društvo Prijatelji zakladov Sv. Jurija, Društvo meščanov mesta 
Pirana, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture Medieranum, Društvo za oživljanje kulturne dediščine oblačil Rosa 
clementina Portorož, KD LibArt Piran, Združenje obalnih kreativcev in Faros-Univerza za tretje življenjsko obdobje. 
Društva izvajajo dejavnost rednih vaj in treningov v najetih prostorih OŠ, krajevnih skupnosti, v športnih objektih, prostorih 
različnih vzgojno-izobraževalnih zavodov ipd. V nekaterih objektih so najemnine izjemno visoke, kar zanje predstavlja velik 
problem in se že odraža na kvaliteti programa. 
Edini, ki imajo zagotovljene prostore za osnovno dejavnost s strani lokalne skupnosti, sta ZKD Piran in OI JSKD Piran, ki 
razpolagata s pisarniškimi prostori in skladiščem v Piranu, garderobnimi prostori za potrebe plesne, twirling in folklorne 
dejavnosti v Luciji, skladiščem za potrebe gledališke dejavnosti v Portorožu in Luciji, galerijo Impresija in atelje za potrebe 
Likovnega društva Solinar, klubski prostor za potrebe Foto kluba Portorož v Piranu ter novim objektom Mediadom Pyrhani, 
kjer je kulturno središče in multimedijski muzej. Poleg navedenih s primernimi prostori razpolagajo: Društvo Anbot – klubski 
prostor na Tartinijevem trgu in delavnico za restavratorske dejavnosti, Društvo Faros – objekt v Luciji, KUD Korenina in KUD 
Esko-prostori v bivšem Pionirskem domu. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 
Po naših informacijah se nobena šola ni prijavila na razpis za naziv kulturna šola, prav tako se ne udeležujejo skladovih 
srečanj in revij. Z osnovnimi šolami uspešno sodelujemo izključno pri realizaciji občinskih prireditev. V zadnjem času se je 
nekoliko okrepilo sodelovanje z Gimnazijo, elektro in pomorsko šolo ter OŠ Cirila Kosmača Piran, ki občasno izvedeta kakšen 
projekt v Mediadomu.  

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
V letu 2017 je 20 obletnico delovanja obeležil Foto klub Portorož. Ob tej priložnosti smo pripravili predlog za občinsko 
plaketo, ki jim jo je ob otvoritvi razstave izročil župan Občine Piran, g. Peter Bossman. 
Pripravili in podelili smo jubilejne Gallusove značke Portoroškemu pevskemu zboru in Zlato jubilejno priznanje Mete Vidmar 
za KD baletno skupino Metulj. 
 
 

Izvedeni dogodki 

NAZIV DOGODKA Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

16. REGIJSKA RAZSTAVA PRIMORSKIH LIKOVNIH USTVARJALCEV  1.1.2017   likovna dejavnost prireditev 

PROJEKCIJA FILMA ŠIŠKA DELUXE 18.1.2017   film in video prireditev 

17. ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO TWIRLING IN MAŽORETNIH SKUPIN 
SLOVENIJE - PREDTEKMOVANJE 

21.1.2017   ples prireditev 

PROJEKCIJA FILMA  25.1.2017   film in video prireditev 

NADALJEVALNI SEMINAR LJUDSKI PLESI REZIJE 27.1.2017 29.1.2017 folklora izobraževanje 

LIKOVNA RAZSTAVA  1.2.2017   likovna dejavnost prireditev 

PROJEKCIJA FILMA  1.2.2017   film in video prireditev 



 

OPUS 1- 25. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH PLESNIH USTVARJALCEV 4.2.2017   ples prireditev 

MASTER DANCE FESTIVAL LUKEC OPEN 4.2.2017   ples prireditev 

STAND UP KOMEDIJA ROK KRIVIČIČ & MARKO ŽERJAL  9.2.2017   gledališče in lutke prireditev 

OBLAČILNA KULTURA STAREJŠIH OBDOBIJ 10.2.2017 11.2.2017 folklora izobraževanje 

STAND UP KOMEDIJA ŤS NOGUŤ 16.2.2017   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA BENETKE 18.2.2017   gledališče in lutke prireditev 

STAND UP KOMEDIJA ROK ŠKRLEP & SAŠO STARE  23.2.2017   gledališče in lutke prireditev 

KREATIVNA OTROŠKA DELAVNICA - POČITNIŠKI PROGRAM ZA OTROKE 27.2.2017   razno izobraževanje 

HOKUS POKUS ALBERT, RISANKA - POČITNIŠKI PROGRAM ZA OTROKE  28.2.2017   film in video prireditev 

HOKUS POKUS ALBERT, RISANKA - POČITNIŠKI PROGRAM ZA OTROKE 1.3.2017   film in video prireditev 

PROJEKCIJA FILMA ZAKAJ (NI)SEM POHRUSTAL SVOJEGA OČETA - 
POČITNIŠKI PROGRAM ZA OTROKE 

2.3.2017   film in video prireditev 

KJE SE SKRIVA PIRANSKO OBZIDJE - OTROŠKA KREATIVNA DELAVNICA  3.3.2017   razno izobraževanje 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKA POJE 2017 3.3.2017   vokalna glasba prireditev 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKA POJE 2017 4.3.2017   vokalna glasba prireditev 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKA POJE 2017 5.3.2017   vokalna glasba prireditev 

PRIREDITEV OB 8. MARCU, MEDNARODNEM DNEVU ŽENA  8.3.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

OPUS 1- 25. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH PLESNIH USTVARJALCEV 11.3.2017   ples prireditev 

17. ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO TWIRLING IN MAŽORETNIH SKUPIN 
SLOVENIJE - ČETRT IN POL FINALE 

11.3.2017 12.3.2017 ples prireditev 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE GLEDALIŠKIH SKUPIN 23.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKA POJE 2017 24.3.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKI LIKOVNI SEMINAR VELIKA ČRTA 25.3.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKA POJE 2017 25.3.2017   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 26.3.2017   vokalna glasba prireditev 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKA POJE 2017 1.4.2017   vokalna glasba prireditev 

REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV NAŠA POMLAD 4.4.2017   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE PLESNIH SKUPIN 19.4.2017   ples prireditev 

REGJJSKO SREČANJE LUTKOVIH SKUPIN 21.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

17. ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO MAŽORETNIH IN TWIRLING SKUPIN-
FINALE TWIRLING 

22.4.2017 23.4.2017 ples prireditev 

KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA PIRAN 13.5.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

GALA BALETNI VEČER 13.5.2017   ples prireditev 

KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA PIRAN 13.5.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE PLESNIH SKUPIN 16.5.2017   ples prireditev 

PRAVLJIČNI SVET LUTK 20.5.2017   gledališče in lutke prireditev 

PRAZNIK LJUBITELJSKE KULTURE 2017 21.5.2017 21.5.2017 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

17.ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO TWIRLING IN MAŽORETNIH SKUPIN 
SLOVENIJE - FINALE MAŽORETE 

21.5.2017   ples prireditev 

IV. FESTIVAL "NOVIGRAD U FOLKLORU" 25.5.2017   folklora prireditev 

POD TARTINIJEVIM LOKOM 27.5.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

FESTIVAL NOVIGRAD U FOLKLORU 27.5.2017   folklora prireditev 

PLESNA PREDSTAVA INTERMEZZO 27.5.2017   ples prireditev 

5. MEDNARODNI FESTIVAL FOLKLORE 27.5.2017   folklora prireditev 

LIKOVNA KOLONIJA 28.5.2017 5.6.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

MEDNARODNO TEKMOVANJE TWIRLING IN MAŽORETNIH SKUPIN 3.6.2017 4.6.2017 ples prireditev 

SREČANJE VETERANSKIH FOLKLORNIH SKUPIN 10.6.2017   folklora prireditev 

PLESNA PREDSTAVA  22.6.2017   ples prireditev 



 

LETNA PRODUKCIJA TWIRLING IN MAŽORETNEGA KLUBA LUCIJA 24.6.2017   ples prireditev 

FESTIVAL HRVAŠKIH IN SLOVENSKIH PLESOV IN PESMI 30.6.2017   folklora prireditev 

6.FESTIVAL OTROŠKE USTVARJALNOSTI IN ŽIVAHNIC ŤZRNO SOLIŤ PIRAN 
2017 - GLEDALIŠČE 

1.7.2017 2.7.2017 gledališče in lutke prireditev 

6.FESTIVAL OTROŠKE USTVARJALNOSTI IN ŽIVAHNIC ŤZRNO SOLIŤ PIRAN 
2017 - GLASBA 

6.7.2017 8.7.2017 
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

LIKOVNA RAZSTAVA 7.7.2017   likovna dejavnost prireditev 

KONCERT POD TARTINIJEVIM LOKOM 11.7.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

MEDNARODNI MEDITERANSKI FOLKLORNI FESTIVAL MIFF 2017 12.7.2017   folklora prireditev 

6.FESTIVAL OTROŠKE USTVARJALNOSTI IN ŽIVAHNIC ŤZRNO SOLIŤ PIRAN 
2017 - LUTKE 

13.7.2017 15.7.2017 gledališče in lutke prireditev 

MEDNARODNI MEDITERANSKI FOLKLORNI FESTIVAL MIFF 2017 13.7.2017   folklora prireditev 

MEDNARODNI MEDITERANSKI FOLKLORNI FESTIVAL MIFF 2017 13.7.2017   folklora prireditev 

MEDNARODNI MEDITERANSKI FOLKLORNI FESTIVAL MIFF 2017 14.7.2017   folklora prireditev 

MEDNARODNI MEDITERANSKI FOLKLORNI FESTIVAL MIFF 2017 14.7.2017   folklora prireditev 

MEDNARODNI MEDITERANSKI FOLKLORNI FESTIVAL MIFF 2016 15.7.2017   folklora prireditev 

MEDNARODNI MEDITERANSKI FOLKLORNI FESTIVAL MIFF 2017 16.7.2017   folklora prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA ROCKY HORROR SHOW - MINI GLEDALIŠKI 
FESTIVAL 

17.7.2017   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA BENETKE - MINI GLEDALIŠKI FESTIVAL 18.7.2017   gledališče in lutke prireditev 

STEND UP : STRIPTIZ - MINI GLEDALIŠKI FESTIVAL 19.7.2017   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA SLUŽKINJI 20.7.2017   gledališče in lutke prireditev 

6.FESTIVAL OTROŠKE USTVARJALNOSTI IN ŽIVAHNIC ŤZRNO SOLIŤ PIRAN 
2017 - FILM 

20.7.2017 22.7.2017 film in video prireditev 

25. FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS-AKROBATSKO CIRKUŠKA PREDSTAVA 21.7.2017   razno prireditev 

25.FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS - KONCERT 22.7.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

BLIŠČ ODRSKIH LUČI, OTVORITEV 4. POLETNI FESTIVAL PIRAN 2017 23.7.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

BALETNI KONCERT POD ZVEZDAMI - 4. POLETNI FESTIVAL PIRAN 24.7.2017   ples prireditev 

KONCERT SKUPINE TOSCA BEAT - 4. POLETNI FESTIVAL PIRAN  25.7.2017   vokalna glasba prireditev 

DAMA S KAMELIJAMI - BALET V DVEH DEJANJIH  26.7.2017   ples prireditev 

KONCERT ANIKA HORVAT & BIB BAND NOVA & SINGGIRLS - 4. POLLETNI 
FESTIVAL PIRAN 

28.7.2017   vokalna glasba prireditev 

VEČER DANCS-PIRAN 2017 IN PLESNA PREDSTAVA ROMEO DEVE MORIRE 29.7.2017   ples prireditev 

KONCERT SATCHMO DIXIE BAND- 4. POLLETNI FESTIVAL PIRAN 30.7.2017   vokalna glasba prireditev 

DAMA S KAMELIJAMI - BALET V DVEH DEJANJIH - 4. POLETNI FESTIVAL 
PIRAN 

31.7.2017   ples prireditev 

KONCERT GLASBENE SKUPINE AREIA-4. POLETNI FESTIVAL PIRAN 1.8.2017   ples prireditev 

POSVEČENO TARTINIJU-4. POLETNI FESTIVAL PIRAN 2.8.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

BALET POD ZVEZDAMI-4. POLETNI FESTIVAL PIRAN 3.8.2017   ples prireditev 

KONCERT 3 BIG BAND ORCHESTRA & SAMUEL LUCAS-4. POLETNI 
FESTIVAL PIRAN 

4.8.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL RIMINI  4.8.2017 9.8.2017 folklora prireditev 

ZAKLJUČNI VEČER DANCS-PIRAN 2017-4. POLETNI FESTIVAL PIRAN 5.8.2017   ples prireditev 

ZVEZDNATA NOČ-SVEČANI ZAKLJUČEK 4. POLETNEGA FESTIVALA PIRAN 6.8.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

POD TARTINIJEVIM LOKOM 8.8.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

5. SLOVENSKI FESTIVAL KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA 24.8.2017   gledališče in lutke prireditev 

OTVORITEV FOTO RAZSTAVE ISTRA 25.8.2017   likovna dejavnost prireditev 

MUSICA CREATIVA - ZAKLJUČNI KONCERT 27.8.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

MUSEUMS IN SHOT 2017 31.8.2017   film in video prireditev 

DELAVNICA SODOBNEGA PLESA IN IMPROVIZACIJE 1.9.2017 15.10.2017 ples izobraževanje 



 

LUTKOVNA DELAVNICA 1.9.2017 15.11.2017 gledališče in lutke izobraževanje 

VEČER POEZIJE LASA PUR DIR 10.9.2017   gledališče in lutke prireditev 

POD TARTINIJEVIM LOKOM 17.9.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

KONCERT POD TARTINIJEVIM LOKOM 14.10.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE FKP 2.0 14.10.2017   likovna dejavnost prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA 1.11.2017 10.12.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

PLESNI SEMINAR 3.11.2017 4.11.2017 ples izobraževanje 

ŽIVA 2017 FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH 8.11.2017 10.11.2017 ples prireditev 

KONCERT SKUPINE TOXINE 13.11.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

KONCERT SKUPINE VALTER BRANI SARAJEVO 14.11.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

KONCERT SKUPINE NOAIR 15.11.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE ČARI MORJA 1.12.2017   likovna dejavnost prireditev 

SREČANJE S KULTURNIMI DRUŠTVI 5.12.2017   razno prireditev 

PRI NAS JE VEDNO LEPO 9.12.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

LUTKOVNA PREDSTAVA KROKI PRAZNUJE 9.12.2017   gledališče in lutke prireditev 

11. PRAZNIK KRAJEVNE SKUPNOSTI LUCIJA 9.12.2017   razno prireditev 

11. REVIJA BALETNIH ŠOL IN DRUŠTEV 9.12.2017   ples prireditev 

TROLČKI NAJDEJO SREČO - GLEDALIŠKO, PLESNO GLASBENA PREDSTAVA 
ZA OTROKE 

9.12.2017   gledališče in lutke prireditev 

11. PRAZNIK KRAJEVNE SKUPNOSTI LUCIJA 13.12.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PREGLEDNA RAZSTAVA FOTO KLUBA PORTOROŽ 14.12.2017   likovna dejavnost prireditev 

PLESNA PREDSTAVA ZA OTROKE HRESTAČ 15.12.2017   ples prireditev 

PRAZNIČNI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA PIRAN 16.12.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

BOŽIČNO NOVOLETNO SREČANJE V TPC LUCIJA 22.12.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE BABICA ZIMA GRE NA JUG 22.12.2017   gledališče in lutke prireditev 

PLESNA PREDSTAVA ROCKING AROUND CHRISTMAS TREE 24.12.2017   ples prireditev 

NOVOLETNI PROGRAM ZA OTROKE 26.12.2017 29.11.2017 gledališče in lutke prireditev 

VELIKI PRAZNIČNI KONCERT 3 BIG BAND ORCHESTRA Z DARIO ŠVAJGER 29.12.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE CAPITAN DADE 30.12.2017   gledališče in lutke prireditev 

 


