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Območna izpostava Tolmin 
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Uvod 
Območna izpostava Tolmin pokriva ljubiteljsko dejavnost v občinah: 

- Tolmin, 
- Kobarid in 
- Bovec. 

Specifika Posočja je vsem znana. OI Tolmin je po površini največja izpostava, saj meri 941,5 km2, je pa to območje  
slabo poseljeno. Na njem živi 19.780 prebivalcev. Ljubiteljska kulturna dejavnost pa je kljub temu zelo razvejana 
in dejavna, v programe se povezujejo tudi skupine in posamezniki iz zamejstva, Benečije in Rezije. 

Ocena stanja 
Območna izpostava Tolmin pripravlja programe za vse kulturne zvrsti ustvarjanja in poustvarjanja – za vse 
generacije, odrasle, mlade in otroke. Prireditve, pregledna srečanja in izvedbo izobraževanj prilagajamo, kolikor 
je v naši moči, društvom, prav tako skušamo program približati širšemu krogu zainteresirane javnosti. 
 
V letu 2015 je nekoliko več dodatnih usklajevanj pri izvedbi načrtovanih programov terjala oktobra zaključena 
prenova Kinogledališča Tolmin, v katerem OI Tolmin izpelje večino Območnih in Regijskih srečanj. Tekom leta 
smo bili tako primorani iskati primerne alternative, ki bi zadovoljile prostorske, akustične in ostale odrske zahteve 
za korektno  izvedbo. Zaradi dobrega sodelovanja s šolami, Kulturnima domovoma v Kobaridu in Bovcu ter 
drugimi institucijami smo tako kljub vsemu uspešno izvedli vse načrtovane programe. 
Izzivov pri izvedbi srečanj in revij tudi v prihajajočem letu ne bo manjkalo. Predvsem si želimo najti primernejšo 
rešitev za izvedbo Revije otroških in mladinskih pevskih zborov, saj se je število otroških zborov tako povečalo, 
da je en sam koncert prenaporen tako za nastopajoče kot za obiskovalce. Prav tako zaradi novih skupin ljudskih 
pevcev in godcev na Severno Primorskem razmišljamo o samostojnem strokovno spremljanem srečanju za 
Severno Primorsko ter o tem, da bi Revijo pihalnih orkestrov in big bandov izvedli na prostem. Oboje v sklopu 
Tedna ljubiteljske kulture.  
 
Pri izvedbi seminarjev in delavnic se trudimo, da so kakovostno zasnovani in izvedeni, da jih vodijo priznani 
mentorji in pedagogi tako iz domačih krajev kot od drugod, kar se vsekakor pozna pri zanimanju in udeležbi. 
Delavnic je bilo tako v letu 2015 celo več kot načrtovano, predvsem je veliko zanimanje za Tehniko govora s 
Tomažem Gubenškom, za nekatere likovne delavnice, zaradi ambicioznejših članov nekaterih društev in želje po 
dodatnih znanjih pa tudi za delavnice na folklornem, instrumentalnem in zborovskem področju. Manj odziva 
zaznavamo pri literatih. 
 
Dejstvu, da smo tudi obmejno področje (Benečija in Rezija) se trudimo nameniti večjo pozornost in vsako leto 
sodelovanje še nadgraditi. Z društvi in posamezniki sodelujemo predvsem na gledališkem, glasbenem in 
literarnem področju. Že več let skupaj sooblikujemo program Dnevov beneške kulture v Kobaridu in program 
Srečanja z zamejci. Posamezniki in skupine iz zamejstva se redno udeležujejo naših srečanj in izobraževanj, v 
preteklih letih smo na njihovo željo pomagali pri ponovni oživitvi Folklorne skupine Živanit, letos pa je na njihovo 
pobudo mlada zborovodkinja iz Tolmina Katarina Kovačič strokovno pomagala pri uvajanju pevske dejavnosti na 
šoli v Špetru. 
 
Program izpostave je v okolju prepoznan in dobro sprejet, prav tako je zadovoljiva medijska odmevnost v lokalnih 
in regijskih medijih. Informacije o prireditvah in izobraževanjih so objavljene na radiu, internem tv kanalu, 
Primorskih novicah, drugih lokalnih in zamejskih časopisih, na internetnih straneh lokalnih organizacij, plakatih 
in letakih in na naši Facebook strani. 

Izvedba rednega programa 
Programi na področju območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh področjih delovanja 
društev ter izobraževanja po posameznih področjih. Program za leto 2015 je bil začrtan podobno kot vsako leto, 
zopet smo skušali upoštevati pripombe in želje, ki se oblikujejo tekom leta. 
 



Na Revijo pevskih zborov Zgornjega Posočja se je prijavilo 21 ženskih, moških in mešanih pevskih sestavov. 
Kobariški in bovški koncert smo izvedli v Kulturnih domovih, tolminskega pa še tokrat v Šolskem centru, v letu 
2016 ga zopet selimo v prenovljeno Kinogledališče Tolmin. Koncert Primorske poje smo tudi letos s pomočjo 
članov Prosvetnega društva Justin Kogoj Dolenja Trebuša gostili v njihovi Dvorani kulturnega doma in Revijo že 
tradicionalno zaključili s koncertom v Trenti.  Revijo otroških in mladinskih pevskih zborov je zopet sooblikovalo 
rekordno število zborov, trinajst. Kot že omenjeno, razmišljamo o primernejši rešitvi. 
 
Folklorno srečanje odraslih skupin, katerega program sooblikujejo tudi pevci in godci, smo zopet razdelili v dva 
večera, enega v organizaciji OI Tolmin, drugega v organizaciji OI Idrija. Skupaj je zaplesalo in zapelo 13 skupin  
severnoprimorskega območja. Srečanje otroških folklornih skupin Severne Primorske so sooblikovale štiri 
skupine, zaplesale pa so v Kulturnem domu v Bovcu. 
 
Na Območnem Linhartovem srečanju sta sodelovali dve gledališki skupini, Igralska skupina Drežnica s spevoigro 
Magdalenca in Beneško gledališče v sklopu Beneških dnevov s predstavo 8 žensk. Na Območnem srečanju 
mladinskih GS Vizije se je predstavila Gledališka skupina Zvonko s predstavo Judež, na Območnem srečanju 
otroških gledališč pa s predstavo Majina pravljica GS Slavček OŠ Kobarid. V maju smo Srečanje otroških gledaliških 
skupin Severne Primorske gostili v Kulturnem domu Kobarid, program so sooblikovale tri gledališke predstave. 
 
Uspešno smo zaključili dva natečaja, razpisana ob 100-letnici prve svetovne vojne. Na haiku natečaj smo prejeli 
270 haikujev 65-ih literatov, na fotografskega pa 100 fotografij 32-ih avtorjev. Izbrana dela obeh natečajev smo 
izdali v haiku zbirki 100 in jo skupaj z otvoritvijo fotografske razstave izbranih del predstavili septembra v Fundaciji 
Poti miru v Posočju v Kobaridu. 

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je sodelovala tudi z drugimi lokalnimi akterji. Skupaj z posoškimi občinami in Upravno enoto Tolmin 
smo oblikovali kulturni program 45. srečanja Slovencev Videmske pokrajine in Posočja, prav tako z Občino 
Kobarid sooblikujemo program Benečija v skupnem slovenskem kulturnem prostoru, ki že tradicionalno poteka 
konec februarja. Letos gre med večjimi projekti izpostaviti program ob otvoritvi novega Kinogledališča Tolmin ter 
prireditev ob priključitvi Primorske k matični domovini, ki jo je 12. septembra gostila Občina Tolmin ter Združenje 
borcev za vrednote NOB Kobarid, Bovec in Tolmin. 
Na pobudo članov Medobmočnega društva slepih in slabovidnih smo za njihove člane ponovno izvedli likovno 
delavnico slikanja s peskom s Stanko Golob, v septembru pa ob dnevu bele palice v sodelovanju z društvom in 
Knjižnico Tolmin pripravili otvoritev razstave in premiero filma Lucija, ki govori o ustvarjanju slepih in slabovidnih. 
Skupaj z Turističnim društvom, Krajevno skupnostjo in Osnovno šolo Most na Soči, KD Ivan Pregelj Most na Soči 
in Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin smo v decembru pripravili predstavitev monografije o življenju Marka Muniha 
z naslovom Maestro Marko Munih, Sotočje življenja in glasbe. 

Izobraževanja 
Pri pripravi različnih delavnic in izobraževanj upoštevamo dejstvo, da smo daleč od glavnih centrov (Tolmin – 
Ljubljana, Bovec – Nova Gorica), prometne povezave s Posočjem pa so zelo slabe, zato jih veliko pripravljamo 
sami. 
Leto 2015 smo pričeli s folklornimi izobraževanji, z delavnico ljudskega petja s Katarino Šetinc v Tolminu in 
delavnico plesov Posočja na Šentviški Gori, na željo zamejcev pa podobno delavnico ponovili konec leta v Špetru. 
Na likovnem področju smo januarja v Bovcu ponudili delavnico Batika, v marcu prvič uspešno razpisali in izpeljali 
delavnico izdelave vitraža z Mojco Borko, v drugi polovici leta pa tako kot lani pripravili sklop Jesenskih likovnih 
delavnic, v katerega smo tokrat povezali Raku z Gregorjem Mavrom, Mozaik z Bojanom Čebularjem in Tematski 
tečaj keramike s Petro Škrjanc. 
Delavnice Tehnike govora s Tomažem Gubenškom so pri nas že ''utečene'' saj smo letos pripravili že trinajsto. 
Zaradi lanskih pobud slušateljev smo jo vsebinsko nekoliko razširili in dali več poudarka retoričnemu nastopu. 
Zaradi velikega števila prijav smo poleg delavnice v januarju, eno izvedli tudi oktobra. Nekoliko skrajšano in 
prilagojeno mlajšim slušateljem pa v začetku leta izvedli tudi delavnico Tehnike govora za gimnazijce. 
Literatom smo ponudili dve delavnici in sicer delavnico kreativnega pisanja z Davidom Bandljem ter haiku 
delavnico, na katero pa žal ni bilo večjega odziva. 
Na področju vokalne glasbe je potekalo več delavnic vokalne tehnike, ki so jih vodili Ambrož Čopi, Stojan Kuret, 
Marjetka Luznik, in Martina Burger. Delavnice so bile namenjene tako odraslim kot otroškim in mladinskim 
pevskim zborom, prav tako zaradi bolj učinkovitega dela prilagodimo program delavnic posebej za ženske, moške 
ali mešane sestave. Z Martino Burger smo v jeseni pričeli Zborovodsko šolo, Vokalno tehniko I. in jo zaradi dolžine 



in intenzivnosti razdelili v dva dela. Prvega smo v sklopu 25-urnega izobraževanja oz. petih srečanjih zaključili v 
decembru, drugi del pa je predviden za prihodnje leto. Prijav na delavnico je bilo res veliko (19) kar kaže na to, 
da so tovrstna izobraževanja potrebna.  
Mladi gledališčniki so se izpopolnjevali na delavnicah s Petrom Harlom v Tolminu in Podbrdu, instrumentalisti pa 
na  dvodnevni delavnici z Vidom Žgajnerjem. 

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih 
S pooblastilom Občin Bovec in Kobarid in na podlagi medsebojnih pogodb smo letos že petič izvedli Javni 
programski poziv za sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih društev na območju občin Bovec in Kobarid. Poziva 
sta bila objavljena v Url. 37/2015, z dne 29. 5. 2015. 
 
Občina Bovec je za redno dejavnost/programe kulturnih društev namenila 21.296,00 EUR, na poziv je prispelo 11 
vlog, povprečni znesek je tako znašal 1.936,00 EUR. Občina Kobarid pa je za redno delovanje kulturnih društev 
namenila 
12. 702,00 EUR, na poziv je prispelo 7 vlog, povprečna pogodbena vrednost je znašala 1.815,00 EUR. 
V Občini Tolmin izvaja poziv Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin. 
Društva se lahko poleg prijav na pozive za redno delovanje prijavijo tudi na razpise za izvedbo kulturnih projektov, 
ki jih izvajajo vse tri Občine. 

Financiranje 
Program Območne izpostave zgledno sofinancirajo vse tri posoške Občine, s katerimi imamo sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti. Sofinancirajo se pretežno območna in regijska pregledna 
srečanja ter izobraževalne delavnice, ki jih izvajamo. Prav tako zadnja leta skupaj rešujemo kadrovsko 
problematiko na izpostavi. Izpostava pa z zmernimi vstopninami in kotizacijami pridobiva tudi lastna sredstva.  

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
V okviru območne izpostave Tolmin deluje 29 pevskih sestavov – 8 ženskih, 11 mešanih in 10 moških sestavov, 3 
skupine instrumentalne glasbe, 6 na področju gledališke dejavnosti, 10 na folklornem področju, 2 plesni skupini, 
4 literarne, 8 likovnih in fotografskih ter zgodovinska sekcija. V pregledna srečanja povezujemo tudi delo preko 
20 otroških in mladinskih skupin, ki delujejo v okviru osnovnih šol in Gimnazije ter skupine in posameznike iz 
zamejstva – Beneško gledališče, Folklorna skupina Živanit, literarna skupina iz Benečije, Nediški puobi ter 
Folklorna skupina iz Rezije. 
 
Pohvaliti je treba aktivnost in kakovostno delo na vseh področjih. Društva poleg svojih programov (koncertov, 
predstav, literarnih večerov …) sooblikujejo kulturne programe občinskih in lokalnih prireditev, se udeležujejo 
srečanj in izobraževanj drugod, vsako leto pa veliko skupin doseže regijsko in državno raven, nekateri se 
predstavijo na mednarodnih tekmovanjih. 
 
Revije Primorska poje se je na Primorskem in v zamejstvu udeležilo 16 zborov iz naše območne izpostave. 
Izpostaviti je potrebno zelo uspešno delovanje nekaterih zborov. Regijsko raven so po oceni strokovnega 
spremljevalca letošnje Revije pevskih zborov Zgornjega Posočja Walterja Lo Nigra dosegli: MePZ Canto ergo sum, 
MePZ Planinska roža Kobarid, Vokalna skupina Drežnica, MoPZ Poljubinj, Oktet Simon Gregorčič Kobarid, ŽePZ 
Sožitje Podmelec, Vokalna skupina Snežet, državno raven pa Vokalna skupina Flance, Komorni zbor Iskra Bovec, 
Vocal Bača Podbrdo in Komorni zbor Musica Viva. 
Na Regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb v Postojni sta oba sodelujoča zbora, Dekliški pevski zbor Pueri 
cantores in Komorni zbor Musica Viva, dosegla odlične rezultate. Mešani pevski zbor Musica viva z zborovodkinjo 
Eriko Bizjak zlato priznanje, Dekliški pevski zbor Pueri cantores z zborovodkinjo Barbaro Kovačič pa zlato priznanje 
z odliko, priznanje za obetavno zasedbo, za najboljšo zasedbo regijskega tekmovanja in priznanje za najboljšo 
izvedbo skladbe napisane v 19. stoletju. Barbara Kovačič pa je prejela priznanje za najboljšo izbiro sporeda. 
Trije zbori Osnovne šole Tolmin – Otroški pevski zbor, OPZ Škrjančki in Mladinski pevski zbor so se udeležili 
Tekmovanja otroških in mladinskih PZ v Novi Gorivi, Mladinski pevski zbor Osnovne šole Tolmin pa je sodeloval 
tudi pri projektu Potujoča muzika, množičnem koncertu izbranih mladinskih pevskih zborov Slovenije v počastitev 
svetovnega dneva zborovskega petja. 
Folklorna skupina Ivan Laharnar planota Šentviška Gora, Folklorna skupina Razor Tolmin in Folklorna skupina 
Justin Kogoj Dolenja Trebuša so se uvrstile na Regijsko srečanje v Postojno, prav tako je regijski nivo dosegla 
Folklorna skupina Bc iz Bovca. 



Igralska skupina Drežnica s spevoigro Magdalenca in Beneško gledališče s predstavo 8 žensk sta se uvrstili na 
Regijsko Linhartovo srečanje, prva v Idrijo, Beneško gledališče pa je zaigralo na zaključni regijski prireditvi v Novi 
Gorici. 
Ker imamo premalo plesnih skupin za samostojno plesno revijo, se je plesna skupina Artfit studio udeležila 
Območne plesne revije v Portorožu, se uvrstila na Regijsko plesno revijo v Izoli in zaplesala na Festivalu plesa v 
Piranu. 
Pihalni orkester Tolmin in Jazz Punt Big Band Tolmin sta sodelovala na Reviji pihalnih orkestrov in big bandov 
Severne Primorske novembra v Desklah. Jazz punt Big Band je nastopil na Festivalu big bandov v Marezigah, se 
kot častni član udeležil revije big bandov na Madžarskem, na 16. mednarodnem tekmovanju big bandov na 
Češkem pa prejel najvišje priznanje – absolutni zmagovalec tekmovanja. 
Na letošnji regijski likovni razstavi Kocka in krog/krogla in kocka v Idriji je sodelovalo pet »naših« likovnikov, tri 
izmed njih je državni selektor Janez Zalaznik izbral za državno likovno razstavo 2016. 
 
Veliko udeležencev iz območne izpostave Tolmin se udeležuje tudi izobraževanj po Sloveniji – Folklorni, pevski in 
godčevski tabori in delavnice za otroške in odrasle skupine, gledališke konference, Mednarodne poletne 
gledališke delavnice, literarna srečanja, likovni seminarji, Festival mlade literature Urška, Fotovizije idr. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 
V redne programe povezujemo preko 20 skupin, ki delujejo v okviru vrtcev in šol v občinah Bovec, Kobarid in 
Tolmin – revija Naša pomlad, revija otroških in mladinskih pevskih zborov, Srečanje otroških folklornih skupin in 
Srečanje otroških gledaliških skupin, prav tako sooblikujejo druge kulturne dogodke. 
Srečanje otroških folklornih skupin in Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin pripravimo v dopoldanskem 
času ter k ogledu povabimo osnovne šole. 
Za uspešno delo na kulturnem področju je Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči prejela leta 2005 naziv 
kulturna šola leta, Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin je leta 2006 prejela priznanje odličnosti v literaturi, leta 
2008 pa je naziv kulturne šole prejela tudi Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid.  
Naziv Kulturna šola so v letu 2015 prejeli OŠ Dušana Muniha Most na Soči, OŠ Podbrdo in OŠ Franceta Bevka 
Tolmin, ki je prejelo tudi posebno priznanje za izredne dosežke na področju zborovske dejavnosti.   

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti in priznanja 
Izpostava skozi vse leto pomaga kulturnim društvom pri izvedbi njihovega programa, predvsem ob jubilejih, ko 
se na željo društev podeli tudi skladova priznanja. V letu 2015 smo tako podelili: 

- Maroltove značke ob 30-letnici delovanja Folklorne skupine Razor Tolmin (4 bronaste, 1 srebrna, 2 zlati 
in 3 častne); 

- Linhartove značke Gledališki skupini Drežnica ob 20-letnici delovanj (2 bronasti, 4 srebrne in 4 zlate); 
- Gallusove značke Ženskemu pevskemu zbor Sožitje Podmelec ob 15-letnici delovanja (4 bronaste in 13 

srebrnih) in 
- Mešanemu pevskemu zboru Zdravko Munih Most na Soči ob 25-letnici delovanja (2 bronasti, 3 srebrne, 

8 zlatih in 20 častnih) ter Vokalni skupini Drežnica ob 20-letnici delovanja (2 bronasti, 4 srebrne in 9 
zlatih); 

- na pobudo Literarnega kluba Bovec pa zlato značko Zalki Piuzi, za dolgoletno uspešno delo na kulturnem, 
predvsem literarnem področju. 



 

 

 

 

 

 

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

45. SREČANJE SLOVENCEV  VIDEMSKE POKRAJINE IN 
POSOČJA 

17.1.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

ZBOROVODSKA DELAVNICA - JAVNA VAJA S 
KOMORNIM ZBOROM ISKRA BOVEC 

17.1.2015   vokalna glasba izobraževanje 

DELAVNICA - JAVNA VAJA - ZA PEVSKO SKUPINO PRI FS 
RAZOR - PETJE LJUDSKIH PESMI S KATARINO ŠETINC 

17.1.2015   folklora izobraževanje 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA MAJINA PRAVLJICA, V 
IZVEDBI GLEDALIŠKE SKUPINE SLAVČEK OŠ KOBARID, 
OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

23.1.2015   gledališče in lutke prireditev 

FOLKLORNA DELAVNICA PLESOV POSOČJA, ŠENTVIŠKA 
GORA 

24.1.2015 25.4.2015 folklora izobraževanje 

MAGDALENCA (TOLMINSKA SPEVOIGRA), V IZVEDBI 
KUD IGRALSKA SKUPINA DREŽNICA, OBMOČNO 
LINHARTOVO SREČANJE - SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

25.1.2015   gledališče in lutke prireditev 

DELAVNICA BATIK 26.1.2015 28.1.2015 likovna dejavnost izobraževanje 

GLEDALIŠKA DELAVNICA ZA OTROŠKE GLEDALIŠKE 
SKUPINE, PODBRDO 

5.2.2015   gledališče in lutke izobraževanje 

DELAVNICA VOKALNE TEHNIKE ZA ŽENSKE SESTAVE - I. 
Z MARJETKO LUZNIK 

7.2.2015 14.2.2015 vokalna glasba izobraževanje 

LIKOVNA DELAVNICA ZA ODRASLE MOTIV IN FORMAT 9.2.2015 11.5.2015 likovna dejavnost izobraževanje 

DELAVNICA TEHNIKE GOVORA ZA MLADE 
GLEDALIŠČNIKE 

12.2.2015 13.3.2015 gledališče in lutke izobraževanje 

TEHNIKA GOVORA IN RETORIKA 12.2.2015 13.3.2015 gledališče in lutke izobraževanje 

ZBOROVODSKA DELAVNICA ZA OTROŠKE PEVSKE 
ZBORE 

14.2.2015   vokalna glasba izobraževanje 

BENEČIJA V SKUPNEM SLOVENSKEM KULTURNEM 
PROSTORU 

19.2.2015 20.2.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

ZBOROVODSKA DELAVNICA ZA MLADINSKE PEVSKE 
ZBORE 

21.2.2015   vokalna glasba izobraževanje 

LITERARNA DELAVNICA KREATIVNEGA PISANJA Z 
DAVIDOM BANDLJEM 

25.2.2015   literatura izobraževanje 

PRIMORSKA POJE - DOBROVO 27.2.2015   vokalna glasba prireditev 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV ZGORNJEGA POSOČJA 2015 - 
1. KONCERT, KOBARID 

27.2.2015   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE - BRANIK 28.2.2015   vokalna glasba prireditev 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV ZGORNJEGA POSOČJA 2015 - 
2. KONCERT, BOVEC 

28.2.2015   vokalna glasba prireditev 

RAZPIS ZA TEMATSKO REGIJSKO LIKOVNO RAZSTAVO 
KVADRAT IN KROG, KOCKA IN KROGLA 

1.3.2015 5.10.2015 likovna dejavnost izobraževanje 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV ZGORNJEGA POSOČJA 2015 - 
3. DAN, TOLMIN 

1.3.2015   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE - IZOLA 6.3.2015   vokalna glasba prireditev 



GLEDALIŠKA DELAVNICA ZA MLADINSKE GLEDALIŠKE 
SKUPINE, TOLMIN 

7.3.2015   gledališče in lutke izobraževanje 

PRIMORSKA POJE DOLENJA TREBUŠA 8.3.2015   vokalna glasba prireditev 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ OB 100-LETNICI PRVE 
SVETOVNE VOJNE 

11.3.2015 7.4.2015 likovna dejavnost prireditev 

PRIMORSKA POJE - POSTOJNA 13.3.2015   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE - DOLENJA TREBUŠA 13.3.2015   vokalna glasba prireditev 

TEČAJ LIKOVNE KOMPOZICIJE 14.3.2015 28.3.2015 likovna dejavnost izobraževanje 

PRIMORSKA POJE - KNEŽAK 14.3.2015   vokalna glasba prireditev 

DELAVNICA IZDELAVA VITRAŽA 14.3.2015 15.3.2015 likovna dejavnost izobraževanje 

PRIMORSKA POJE - TRBIŽ 15.3.2015   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
- LINHARTOVO SREČANJE 2015 - PREDSTAVA 8 ŽENSK, 
V IZVEDBI BENEŠKEGA GLEDALIŠČA 

15.3.2015   gledališče in lutke prireditev 

PRIMORSKA POJE - ŠTANDREŽ 20.3.2015   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE - JASEN 21.3.2015   vokalna glasba prireditev 

DELAVNICA VOKALNE TEHNIKE ZA MEŠANE SESTAVE Z 
AMBROŽEM ČOPIJEM 

21.3.2015   vokalna glasba izobraževanje 

PRIMORSKA POJE - HRPELJE 22.3.2015   vokalna glasba prireditev 

FOLKLORNO POPOTOVANJE PO SEVERNI PRIMORSKI - 
1. DEL, IDRIJA 

22.3.2015   folklora prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 24.3.2015   folklora prireditev 

PREDSTAVA JUDEŽ, V IZVEDBI GLEDALIŠKE SKUPINE 
ZVONKO GIMNAZIJE TOLMIN, OBMOČNO SREČANJE 
MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN VIZIJE, SELEKTORSKI 
OGLED 

26.3.2015   gledališče in lutke prireditev 

PRIMORSKA POJE - ŠKOFIJE 27.3.2015   vokalna glasba prireditev 

DELAVNICA VOKALNE TEHNIKE ZA ŽENSKE SESTAVE II. - 
Z MARJETKO LUZNIK 

28.3.2015   vokalna glasba izobraževanje 

PRIMORSKA POJE – PIVKA 
 

29.3.2015   vokalna glasba prireditev 

FOLKLORNO POPOTOVANJE PO SEVERNI PRIMORSKI, 
2. DEL, TOLMIN 

29.3.2015   folklora prireditev 

PRIMORSKA POJE - IDRIJA 11.4.2015   vokalna glasba prireditev 

REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 
NAŠA POMLAD 

14.4.2015   vokalna glasba prireditev 

PREDSTAVA MAGDALENCA V IZVEDBI IGRALSKE 
SKUPINE DREŽNICA - REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN SEVERNE PRIMORSKE 

16.4.2015   gledališče in lutke prireditev 

PRIMORSKA POJE - BOLJUNEC 18.4.2015   vokalna glasba prireditev 

SLAVNOSTNI ZAKLJUČEK SREČANJA ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN SEVERNE PRIMORSKE S 
PODELITVIJO PRIZNANJ; PREDSTAVA 8 ŽENSK V 
IZVEDBI BENEŠKEGA GLEDALIŠČA 

19.4.2015   gledališče in lutke prireditev 

PLESNE MINIATURE 2015 - OBMOČNA REVIJA PLESNIH 
SKUPIN JUŽNE PRIMORSKE 

21.4.2015   ples prireditev 

PRIMORSKA POJE TRENTA 26.4.2015   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE MLADE LITERATURE URŠKA 2015 7.5.2015   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
SEVERNOPRIMORSKE 

8.5.2015   gledališče in lutke prireditev 

FOTOVIZIJE 2015 15.5.2015 17.5.2015 likovna dejavnost prireditev 

"NAJ SE VIDI" - NATEČAJ V OKVIRU TEDNA 
LJUBITELJSKE KULTURE 

15.5.2015   likovna dejavnost prireditev 



DELAVNICA VOKLANE TEHNIKE ZA MLADE Z MARTINO 
BURGER 

16.5.2015 28.2.2015 vokalna glasba izobraževanje 

ZBOROVODSKA DELAVNICA ZA MEŠANE SESTAVE Z 
MARJETKO LUZNIK 

16.5.2015   vokalna glasba izobraževanje 

PRIREDITEV "NAŠI TASTARI PRAVJO TAKO" OB 30-
LETNICI FOLKLORNE SKUPINE RAZOR IN PODELITEV 
MAROLTOVIH ZNAČK 

16.5.2015   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE PLESNIH SKUPIN PRIMORSKE 16.5.2015   ples prireditev 

REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN PRIMORSKE 17.5.2015   folklora prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 2015 

20.5.2015   vokalna glasba prireditev 

HAIKU IN FOTO ZBIRKA 100 - OB 100-LETNICI PRVE 
SVETOVNE VOJNE 

1.6.2015   literatura založništvo 

USTVARJALNICA S PESKOM ZA SLEPE IN SLABOVIDNE, 
DELAVNICA V SKLOPU PROJEKTA KULTURNI VODIČI 

8.6.2015 10.6.2015 likovna dejavnost izobraževanje 

11. FESTIVAL PLESA PIRAN 28.6.2015   ples prireditev 

GLEDALIŠČE POD KRNOM IN PODELITEV LINHARTOVIH 
ZNAČK GLEDALIŠKI SKUPINI DREŽNICA 

2.7.2015   gledališče in lutke prireditev 

MAREZIJAZZ - FESTIVAL BIG BANDOV 3.7.2015 4.7.2015 instrumentalna 
glasba 

prireditev 

MEDNARODNE POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE 24.8.2015 30.8.2015 gledališče in lutke izobraževanje 

PROSLAVA OB PRIKLJUČITVI PRIMORSKE K MATIČNI 
DOMOVINI 

12.9.2015   drugo prireditev 

OTROŠKI FOLKLORNI GODČEVSKI IN PEVSKI TABOR 18.9.2015 20.9.2015 folklora izobraževanje 

SLIKARSKA SREČANJA 21.9.2015 7.12.2015 likovna dejavnost izobraževanje 

PREDSTAVITEV HAIKU IN FOTO ZBIRKE 100 25.9.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

15-LETNICA ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA SOŽITJE IN 
PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK 

28.9.2015   vokalna glasba prireditev 

KERAMIČNA DELAVNICA RAKU 3.10.2015 25.10.2015 likovna dejavnost izobraževanje 

PRIREDITEV NA ORANŽNI MAVRICI HREPENENJA IN 
PODELITEV ZLATE ZNAČKE ZALKI PIUZI 

9.10.2015   literatura prireditev 

5. MEDNARODNA KONFERENCA GLEDALIŠKE 
PEDAGOGIKE: ČUSTVA BOGATIJO 

15.10.2015   gledališče in lutke izobraževanje 

DELAVNICA TEHNIKA GOVORA IN RETORIKA 
 

15.10.2015 17.12.2015 gledališče in lutke izobraževanje 

FOLKLORNI SEMINAR OD PRAKTIČNEGA DELA V FS DO 
PREDSTAVITVE NA ODRU: ODRSKO POUSTVARJANJE 
PLESA 

17.10.2015   folklora izobraževanje 

ZBOROVODSKA DELAVNICA, VOKALNA TEHNIKA ZA 
MEŠANE PEVSKE ZBORE Z AMBROŽEM ČOPIJEM IN 
MARTINO BURGER 

17.10.2015   vokalna glasba izobraževanje 

ZBOROVODSKA ŠOLA - VOKALNA TEHNIKA ZA 
ZBOROVODJE IN KOREPETITORJE I, PRVI DEL 

17.10.2015 12.12.2015 vokalna glasba izobraževanje 

TEMATSKA REGIJSKA RAZSTAVA KVADRAT IN KROG / 
KOCKA IN KROGLA 

23.10.2015   likovna dejavnost prireditev 

KONCERT OB 25. OBLETNICI MEPZ ZDRAVKO MUNIH 
MOST NA SOČI IN PODELITEV GALLUSOVIH PRIZNANJ 

24.10.2015   vokalna glasba prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE IN PREMIERA FILMA LUCIJA - 
MEDOBMOČNO ZDRUŽENJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH 

29.10.2015   likovna dejavnost prireditev 

FOLKLORNA DELAVNICA PLESOV ZGORNJEGA POSOČJA 
IN BENEČIJE 

9.11.2015 21.12.2015 folklora izobraževanje 

DELAVNICA ZA INSTRUMENTALNE SKUPINE Z VIDOM 
ŽGAJNERJEM 

14.11.2015 15.11.2015 instrumentalna 
glasba 

izobraževanje 

REVIJA PIHALNIH ORKESTROV IN BIG BANDOV 
SEVERNE PRIMORSKE 

15.11.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

OTVORITEV KINOGLEDALIŠČA TOLMIN 20.11.2015   drugo prireditev 



KONCERT OB 20-LETNICI VOKALNE SKUPINE DREŽNICA 
IN PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK 

28.11.2015   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 28.11.2015   vokalna glasba prireditev 

POTUJOČA MUZIKA, MNOŽIČNI KONCERT IZBRANIH 
MLADINSKIH ZBOROV SLOVENIJE 

6.12.2015   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE Z DRUŠTVI, TOLMIN 7.12.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

SREČANJE Z DRUŠTVI, BOVEC 8.12.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

SREČANJE Z DRUŠTVI, KOBARID 9.12.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PREDSTAVITEV MONOGRAFIJE: MAESTRO MARKO 
MUNIH, SOTOČJE ŽIVLJENJA IN GLASBE 

14.12.2015 16.12.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

 

  



 


