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

omogočanje dostopnosti kulturnih vsebin na celotnem slovenskem 
kulturnem prostoru ter vključevanje v kulturno mrežo in mednarodno 

sodelovanje. 

 

  



Uvod 
Območna izpostava 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 je kljub temu zelo razvejana in dejavna. 
Izpostava Tolmin oblikuje programe za preko 90 delujočih skupin na našem območju. V letu 2016 je bilo v občini Tolmin 
aktivnih 33 odraslih kulturnih skupin, v občini Kobarid 12 skupin in prav tako 12 v občini Bovec ter skoraj 30 otroških 
skupin. V pregledna srečanja pa povezujemo tudi skupine in posameznike iz zamejstva, Benečije in Rezije, 3 do 4 odrasle 
skupine. 

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 programov terjala prenova Kinogledališča Tolmin, v letu 2016 
pa smo ''tolminska'' srečanja in revije lahko zopet izpeljali v dvorani, ki je za izvedbo srečanj in prireditev tako iz tehničnih 
kot spremljevalnih prostorskih pogojev najprimernejša. 

Pri izpeljavi programov smo uresničili tudi dva lani zastavljena cilja, in sicer: za revijo otroških in mladinskih pevskih 
zborov, ki se je v preteklih letih izvajala kot en koncert, smo zaradi vedno večjega števila otroških in mladinskih zborov 
iskali ugodnejšo rešitev. V dogovoru z zborovodkinjami smo jo tako prvič razdelili v dva koncerta, kar je bilo tako 
nastopajočim kot obiskovalcem veliko bolj prijazno, z organizacijskega vidika pa zahteva nekoliko več priprav in 
usklajevanj. Prav tako smo zaradi novih skupin ljudskih pevcev in godcev na našem območju lani razmišljali o strokovno 
spremljanem srečanju in ga tudi izpeljali. Za naprej še vedno ostaja želja, da bi revijo pihalnih orkestrov in big bandov 
zopet gostili v Tolminu, in sicer v toplejših mesecih na prostem. 

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 
tudi v letu 2016 celo več kot načrtovano. Opažamo, da so prav „uporabnost“ delavnic in kvalitetni, strokovno in 
pedagoško podkovani mentorji velika motivacija za nadaljnje izobraževanje. Ob koncu nekaterih delavnic so namreč 
slušatelji sami izkazali interes za nadaljevanje, in kolikor je bilo v naši moči, smo skušali dodatna izobraževanja tudi 
izpeljati oziroma je ta povratna informacija dobrodošla za plan naslednjega leta. 

Dejstvu, da smo tudi obmejno področje (Benečija in Rezija), se zadnjih 10 let trudimo nameniti večjo pozornost in 
sodelovanje še nadgraditi. Z društvi in posamezniki sodelujemo predvsem na gledališkem, glasbenem in literarnem 
področju. Že več let skupaj sooblikujemo program Dnevi beneške kulture v Kobaridu in program Srečanja z zamejci. 
Posamezniki in skupine iz zamejstva se redno udeležujejo naših srečanj in izobraževanj. 

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 – vokalna in instrumentalna glasba, gledališče, folklora, literatura, likovna, le 
ples in film sta na našem področju slabše zastopana. 

Med prireditvami je na prvem mestu zagotovo potrebno omeniti revijo pevskih zborov Zgornjega Posočja, na kateri so 
se v treh dneh zopet predstavili praktično vsi zbori, ki delujejo v Zgornjem Posočju. V kulturnih domovih v Tolminu, 
Kobaridu in Bovcu je zapelo kar 24 pevskih sestavov. Prav tako že vrsto let organiziramo tudi dva koncerta revije Primorska 
poje. Prvega v Podbrdu, kjer koncert poteka v telovadnici osnovne šole in so nam pri organizaciji v veliko pomoč člani 
moške vokalne zasedbe Vocal Bača in domači gasilci, zaključni koncert Primorske poje pa že tradicionalno pripravimo v 
Trenti, kjer nam pomagajo zaposleni v domu TNP Trenta.  

Revijo Naša pomlad – revijo otroških in mladinskih pevskih zborov, ki je navadno potekala v enem delu, smo, kot že 



rečeno, izvedli v dveh koncertih, nad čimer so bili nastopajoči in poslušalci navdušeni, tako da bo Revija v primeru 
velikega števila prijav tudi v prihodnje potekala na dveh revialnih koncertih. V obnovljenem Kinogledališču Tolmin pa 
smo izvedli tudi enega izmed treh Zaključnih koncertov najboljših otroških in mladinskih pevskih zborov Primorske. 

Folklorno srečanje odraslih skupin, ki smo ga poimenovali Folklorno popotovanj, pripravljamo severnoprimorske 
izpostave (Tolmin, Idrija, Ajdovščina in Nova Gorica) skupaj, in sicer se skupine predstavijo v dveh večerih, v dveh krajih, 
letos v Tolminu in Ajdovščini. Tako folklorne skupine kot skupine ljudskih pevcev in godcev so bile strokovno spremljane. 
Skupaj se nam je predstavilo in zaplesalo 9 skupin, zapelo in zagodlo pa 6 skupin.  

Tudi Srečanje otroških folklornih skupin se organizira za celotno območje in poteka v Tolminu, letos so program 
sooblikovale štiri folklorne skupine. 

Na območnem Linhartovem srečanju je letos sodelovala samo ena skupina, gledališka skupina Vrtinec iz Bovca s 
predstavo Zvezdica Zaspanka, vse ostale skupine (Skupina BC, Trenta, Drežnica in Beneško gledališče) pripravljajo 
premiere v letu 2017. Na območnem srečanju mladinskih gledaliških skupin Vizije se je predstavila Gledališka skupina 
Zvonko s predstavo Vojak z zlato glavo, območnega srečanja otroških gledaliških skupin pa so se udeležili: GS Slavček OŠ 
Kobarid s predstavo Matilda, GS Odrski navihanci iz OŠ Kobarid s predstavo Žogica Rokica ter mladi gledališčniki 
Dramskega krožka OŠ Podbrdo, ti so se s predstavo Ko gozd utihne uvrstili tudi na regijsko srečanje severne Primorske. 
Tudi to že tradicionalno poteka v Tolminu, program pa so letos sooblikovale tri izbrane otroške predstave. 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je sodelovala tudi z drugimi akterji. V začetku leta smo v Ljubljani ob jubileju (80 let) Marka Muniha v 
sodelovanju z Društvom slovenskih skladateljev pripravili predstavitev dveh njegovih monografij, Sotočje življenja in 
glasbe in Moje izrazno sredstvo so roke. Marko Munih je bil leta 2016 tudi prejemnik zlatega znaka JSKD. 

Skupaj s posoškimi občinami in Upravno enoto Tolmin oblikujemo kulturni program, letos že 46. srečanje Slovencev 
Videmske pokrajine in Posočja, z Občino Kobarid sooblikujemo program Benečija v skupnem slovenskem kulturnem 
prostoru, ki že tradicionalno poteka konec februarja, prav tako se je z različnimi društvi in ustanovami pripravilo več 
dogodkov v sklopu Tedna ljubiteljske kulture v maju. Septembra meseca pa smo, v sklopu prireditev ob 100-letnici 1. 
svetovne vojne, sodelovali pri oblikovanju programa ob 100-letnici postavitve cerkvice sv. Duha v Javorci. 

V okviru projekta Kulturni vodiči, ki smo ga pričel izvajati 2013, vsako leto skupaj z Medobčinskih društvom slepih in 
slabovidnih izvajamo delavnice za njihove člane. Tudi letos smo izvedli likovno delavnico slikanja z Damijanom Cvekom 
in delavnico slikanja s peskom s Stanko Golob in ter ju zaključili z razstavo. 

20. novembra smo ob 110. obletnici smrti Simona Gregorčiča v sodelovanju z Občino Kobarid in Tolminskim muzejem 
pripravili recital pesnikove poezije pred njegovo rojstno hišo na Vrsnem. 

Največji in najzahtevnejši dodatni projekt v 2016 pa je bila zagotovo izdaja notne zbirke Ivana Laharnarja Pozdrav rožicam 
za mešane, moške in ženske zbore. Zbirka je že četrta v sklopu cikla Sozvočja Posočja, s katerim želimo predstaviti dela 
naših skladateljev. Izid tokratne zbirke je sovpadal s 150. obletnico skladateljevega rojstva, moči pa smo v projektu 
združili z Občino Tolmin in Zvezo kulturnih društev Tolmin. V pripravo in izdajo bogate Laharnarjeve glasbene zapuščine 
je bilo vloženega veliko truda in dela, pri čemer sta nam pomagala Bogdan Kosmač in Iris Podgornik, Mitja Gobec pa je 
bil nepogrešljiv pri tehnični ureditvi zbirke. Laharnarjevo delo smo v besedi in glasbi predstavili na decembrskem 
koncertu. 

Izobraževanja 

Pri pripravi različnih delavnic in izobraževanj moramo upoštevati dejstvo, da smo daleč od glavnih poti (Tolmin–Ljubljana, 
Bovec–Nova Gorica), prometne povezave s Posočjem pa so zelo slabe, zato jih veliko organiziramo ''doma''. 

Največ delavnic je bilo izvedenih na področju vokalne glasbe, kar je vsled velikega števila delujočih pevskih sestavov in 
kakovostne rasti zborov tudi pričakovati. Organiziramo delavnice z različnimi mentorji in novimi pristopi. Za odrasle zbore 
smo izvedli sedem delavnic vokalne tehnike, ki so jih vodili Ambrož Čopi, Stojan Kuret, Egon Bajt, Marjetka Luznik in 
Martina Burger. V jesenskem času smo izvedli tudi drugi del Zborovodske šole, Vokalna tehnika I, vodila jo je Martina 
Burger. Zaradi interesa načrtujemo daljše izobraževanje tudi v letu 2017, ko bodo udeleženci praktične veščine pridobivali 
ob delu z demonstratorskimi zbori. 

Za otroške in mladinske zbore je bilo izvedenih pet delavnic, v dogovoru z vsemi zborovodkinjami osnovnošolskih zborov 
pa smo v drugi polovici leta pričeli s ciklom delavnic z Barbaro Kovačič, uspešno „domačo“ zborovodkinjo iz Tolmina. Prvi 
dve srečanji sta bili namenjeni teoretičnemu delu, specifikah dela z mladimi pevci ter predstavitvi tehnik in različnih vaj 
za upevanja, petje ipd., sledile so praktične delavnice z zbori, ki jih bomo zaključili v 2017. 

Na folklornem področju so potekala izobraževanja tako za pevce kot folklornike. Štiri pevske delavnice s Katarino Šetinc 



smo izvedli v Bovcu, Špetru in Tolminu, delavnice za plesalce v folklornih skupinah pa v Špetru, na Šentviški Gori in v 
Tolminu. Prvi dve je kot cikel večih srečanj vodil Boris Laharnar, v Tolminu pa smo pripravili enodnevno intenzivno 
delavnico, ki jo je vodil Mirko Ramovš. Zaradi velikega interesa za delavnico z Mirkom Ramovšem si le-to želimo 
organizirati tudi v pomladi 2017. 

Na likovnem področju že vrsto let organiziramo keramične delavnice v Kobaridu. Letos smo uspešno izvedli 20-urni 
začetni tečaj oblikovanja unikatne keramike s Petro Škrjanc, nadaljevalno delavnico, dekorativne tehnike, pa bomo 
razpisali v pomladi 2017, skupina je že oblikovana. Lepo je bila obiskana tudi delavnica mozaika z Bojanom Čebularjem, 
delavnico izdelave vitraža pa zaradi premajhnega števila prijav prenašamo v leto 2017. 

Tudi delavnice tehnike govora so pri nas že ''utečene'', s Tomažem Gubenškom smo letos pripravili že štirinajsto zapored. 
Zaradi pobud slušateljev smo jo tudi letos vsebinsko nekoliko razširili in dali več poudarka retoričnemu nastopu. Tudi po 
izteku te delavnice je večina udeležencev izkazala interes po nadgradnji, tako da s Tomažem Gubenškom že dogovarjamo 
delavnica za vnaprej. 

Kako dober mentor s primernim in „uporabnim“ programom delavnice motivira in spodbudi udeležence k nadaljnjemu 
izobraževanju, je lepo pokazala tudi gledališka delavnica z vsestransko kulturno ustvarjalko Majo Gal Štromar. Enodnevna 
delavnica „Od besedila do gledališke uprizoritve … korak po korak“ je bila (pre)polna, udeleženci pa so si soglasno želeli 
nadaljevanja, s poudarkom na sami igri. Delavnica je že dogovorjena za januar 2017, skupina že oblikovana. 

Na instrumentalnem področju so bile izvedene tri intenzivne delavnice za člane pihalnih orkestrov in big bandov – dve 
je vodil Andrej Zupan eno pa Matej Hotko. 

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. 35/2016, z dne 13. 5. 2016. 

Občina Bovec je za redno dejavnost/programe kulturnih društev namenila 22.000,00 EUR, na poziv je prispelo 12 vlog. 
Občina Kobarid pa je za redno delovanje kulturnih društev namenila 13.500,00 EUR, na poziv je prispelo 8 vlog.  

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. 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:  

 26 odraslih pevskih sestavov – 8 ženskih, 8 mešanih in 10 moških sestavov,  

 12 otroških in mladinskih pevskih zborov, 4 vrtčevski sestavi, 

 skupine instrumentalne glasbe,  

 6 odraslih gledaliških skupin, 

 otroške gledališke skupine, 

 10 skupin na folklornem področju (ena mladinska folklorna skupina je v nastajanju),  

 otroške folklorne skupine 

 plesna skupina,  

 literarne,  

 več likovnih in fotografskih ter zgodovinska sekcija.  

V pregledna srečanja povezujemo tudi skoraj 30 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 srečanjih 
in tekmovanjih. 

Koncertov revije Primorska poje, ki potekajo po celotni Primorski in v zamejstvu, se je udeležilo 13 zborov iz naše 
območne izpostave. 

Izpostaviti je potrebno zelo uspešno delovanje nekaterih zborov. Regijsko raven so po oceni strokovne spremljevalke 
letošnje revije pevskih zborov Zgornjega Posočja Jerice Gregorc Bukovec dosegli: MePZ Canto ergo sum, MePZ Planinska 
roža Kobarid, Oktet Simon Gregorčič Kobarid, Vocal Bača Podbrdo, Kvartet Karik in Vokalna skupina Gadičke, državno 
raven pa Komorni zbor Musica Viva in Dekliški pevski zbor Pueri cantores. 

Dekliški pevski zbor Pueri cantores z zborovodkinjo Barbaro Kovačič je sooblikoval tematski regijski koncert Sozvočenja 
na Dobrovem, na katerega se uvrstijo le zbori z zanimivimi in kvalitetnimi programi. 

Otroški pevski zbor OŠ Tolmin in Mladinski pevski zbor OŠ Tolmin, oba pod vodstvom Barbare Kovačič, sta bila izbrana 
na zaključne regijske koncerte najboljših otroških in mladinskih pevskih zborov Primorske, oba sta se udeležila tudi 25. 
revije Zagorje ob Savi, državnega tekmovanja otroških in mladinskih pevskih zborov, in dosegla zlato priznanje. 

Folklorna skupina Bc iz Bovca se je uvrstila na regijsko srečanje v Idrijo, prav tako sta regijski nivo dosegli Folklorna skupina 
Razor Tolmin in Folklorna skupina Justin Kogoj Dolenja Trebuša. 

Na folklornem področju so bili uspešni tudi ljudski pevci in godci, pevska skupina Buške čeče, Pevska skupina folklorne 
skupine Razor, pevska skupina Korenine iz Tolmina in godčevska skupina Rezjanab sasiedi iz Tolmina so dosegli regijski 
nivo, zadnji dve sta bili izbrani na regijsko srečanje v Jasen. 

Med otroškimi folklornimi skupinami je skupina Phči 'n bebrce iz OŠ Tolmin, Podružnične šole za izobraževanje in 
usposabljanje otrok s posebnimi potrebami oblikovala program regijskega srečanja in dosegla državni nivo. 

Na gledališkem področju se je na regijsko otroško srečanje, ki ga že tradicionalno gostimo v Tolminu, uvrstil gledališki 
krožek iz OŠ Podbrdo. 

Pihalni orkester Tolmin in Jazz Punt Big Band Tolmin sta sodelovala na Reviji pihalnih orkestrov in big bandov severne 
Primorske v Bukovici. Jazz punt Big Band je v sklopu turneje „A Tribute to the Beatles“ zaigral na mednarodnem jazz 
festivalu v Srbiji, v Nišu. Mladinska skupina D'šups iz Tolmina pa se je predstavila na regijskem festivalu Rock Vizije, 
festivalu mladih rock skupin, v Kopru. 

Na letošnji regijski likovni razstavi Žanr v Idriji so sodelovali štirje »naši« likovniki. 

Mladi literati so sodelovali na festivalu mlade literature Urška, starejši na regijskem srečanju literatov seniorjev, na 
Roševih dnevih pa je OŠ Kobarid prejela priznanje za najboljše raziskovalno glasilo, posvečeno zgodovinski tematiki. 

Na plesnem področju se je osnovnošolka iz Kobarida predstavila s plesno minaiaturo na 24. državnem tekmovanju mladih 
plesnih ustvarjalcev OPUS. 

Veliko udeležencev iz območne izpostave Tolmin se udeležuje tudi izobraževanj po Sloveniji – folklorni, pevski in 
godčevski tabori in delavnice za otroške in odrasle skupine, literarna srečanja (festival mlade literature Urška, Roševi 
dnevi, srečanje literatov seniorjev), likovni seminarji, idr. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

V redne programe povezujemo skoraj 30 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. Prav tako so šole iz 
našega območja aktivne pri projektu kulturna šola. 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. Vse šole so leta 2016 obnovile 
oz. podaljšale naziv kulturna šola za obdobje do 2020. 



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 jubilejna priznanja. V letu 2016 smo tako podelili: 

 Maroltove značke Folklorni skupini Ivan Laharnar Planota (7 bronastih). 

 Gallusove značke Vokalni skupini Snežet ob 15-letnici delovanja (10 zlatih). 

Marko Munih je na predlog izpostave prejel zlato plaketo sklada za življenjsko delo na glasbenem področju. 

Izvedeni dogodki 

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

PREDSTAVITEV MONOGRAFIJ MARKA MUNIHA: SOTOČJE ŽIVLJENJA IN 
GLASBE IN MOJE IZRAZNO SREDSTVO SO ROKE 

8.1.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

FOLKLORNA DELAVNICA PLESOV POSOČJA IN ŠENTVIŠKE PLANOTE 8.1.2016 5.2.2016 folklora izobraževanje 

UNIKATNO OBLIKOVANJE KERAMIKE 11.1.2016 29.2.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

46. NOVOLETNO SREČANJE SLOVENCEV VIDEMSKE POKRAJINE IN 
POSOČJA 

16.1.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

ZBOROVODSKA DELAVNICA ZA OTROŠKE IN MLADINSKE PEVSKE 
ZBORE Z MARTINO BURGER, PODBRDO 

16.1.2016   vokalna glasba izobraževanje 

ZBOROVODSKA DELAVNICA ZA VOKALNE SKUPINE Z MARTINO 
BURGER, PODBRDO 

16.1.2016 30.1.2016 vokalna glasba izobraževanje 

NOTNA ZBIRKA IVAN LAHARNAR: POZDRAV ROŽICAM, IZBRANI 
MEŠANI, MOŠKI IN ŽENSKI ZBORI 

18.1.2016 1.12.2016 vokalna glasba založništvo 

LIKOVNO-ZVOČNO-LITERARNA DELAVNICA S TINKO VOLARIČ 19.1.2016 16.2.2016 večzvrstna dejavnost izobraževanje 

PRIZNANJA JSKD RS ZA 2015 20.1.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

PREDSTAVA MATILDA, V IZVEDBI GS SLAVČEK OŠ KOBARID, OBMOČNO 
SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

20.1.2016   gledališče in lutke prireditev 

DELAVNICA ZA LJUDSKE PEVCE S KATARINO ŠETINC, BOVEC 23.1.2016   folklora izobraževanje 

DELAVNICA ZA LJUDSKE PEVCE S KATARINO ŠETINC, ŠPETER  23.1.2016 12.3.2016 folklora izobraževanje 

DELAVNICA ZA PIHALNE ORKESTRE Z ANDREJEM ZUPANOM 23.1.2016   inštrumentalna glasba izobraževanje 

ZBOROVODSKA DELAVNICA ZA MLADINSKE PEVSKE ZBORE, KOBARID 23.1.2016   vokalna glasba izobraževanje 

ZBOROVODSKA DELAVNICA ZA OTROŠKE PEVSKE ZBORE, KOBARID 23.1.2016   vokalna glasba izobraževanje 

ZBOROVODSKA DELAVNICA ZA ŽENSKE PEVSKE SESTAVE, DREŽNICA  23.1.2016   vokalna glasba izobraževanje 

ŠOLA ZA MENTORJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - ŠTIRI SREČANJA 30.1.2016 6.3.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

ZBOROVODSKA DELAVNICA ZA MEŠANE PEVSKE SESTAVE S STOJANOM 
KURETOM 

30.1.2016   vokalna glasba izobraževanje 

ZBOROVODSKA DELAVNICA ZA MEŠANE ZBORE Z MARJETKO LUZNIK 30.1.2016   vokalna glasba izobraževanje 

ZBOROVODSKA DELAVNICA ZA OTROŠKE PEVSKE ZBORE Z MARTINO 
BURGER, MOST NA SOČI 

30.1.2016   vokalna glasba izobraževanje 

DELAVNICA LJUDSKA PESEM V FOLKLORNI SKUPINI S KATARINO ŠETINC 30.1.2016   folklora izobraževanje 

DELAVNICA ZA LJUDSKE PEVCE S KATARINO ŠETINC 6.2.2016   folklora izobraževanje 

PREDSTAVE ZVEZDICA ZASPANKA, V IZVEDBI GS VRTINEC BOVEC, 
SELEKTORSKI OGLED OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE 

14.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNA ŠOLA "VELIKI FORMAT" 15.2.2016 11.4.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

BENEČIJA V SKUPNEM SLOVENSKEM KULTURNEM PROSTORU 18.2.2016 19.2.2016 vokalna glasba prireditev 

DELAVNICA USTVARJAMO MOZAIK 20.2.2016 21.2.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

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

20.2.2016   folklora izobraževanje 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV ZGORNJEGA POSOČJA, 1. DAN, KOBARID 26.2.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE - TRST 26.2.2016   vokalna glasba prireditev 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV ZGORNJEGA POSOČJA, 2. DAN, BOVEC 27.2.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE - BILJE 27.2.2016   vokalna glasba prireditev 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV ZGORNJEGA POSOČJA, 3. DAN, TOLMIN  28.2.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE - IZOLA 4.3.2016   vokalna glasba prireditev 



PRIMORSKA POJE - ŠEMPAS 5.3.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE PODBRDO 6.3.2016   vokalna glasba prireditev 

ZBOROVODSKA DELAVNICA ZA MOŠKE VOKALNE SKUPINE Z EGONOM 
BAJTOM 

6.3.2016   vokalna glasba izobraževanje 

PRIMORSKA POJE - PIVKA 6.3.2016   vokalna glasba prireditev 

TEMATSKA RAZSTAVA ŽANR - OBMOČNA RAVEN 7.3.2016 7.10.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

PRIMORSKA POJE - ŠTANDREŽ 11.3.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE - KNEŽAK 12.3.2016   vokalna glasba prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA - REGIJSKO SREČANJE MLADIH 
LITERATOV PRIMORSKE 

12.3.2016   folklora prireditev 

FOLKLORNO POPOTOVANJE PO SEVERNI PRIMORSKI - 1. DEL - 
AJDOVŠČINA 

12.3.2016   folklora prireditev 

PRIMORSKA POJE - TRBIŽ 13.3.2016   vokalna glasba prireditev 

FOLKLORNO POPOTOVANJE PO SEVERNI PRIMORSKI - 2. DEL - TOLMIN 13.3.2016   folklora prireditev 

SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ SEVERNE 
PRIMORSKE - 2. DEL - TOLMIN 

13.3.2016   folklora prireditev 

DELAVNICA FOLKLORNIH PLESOV ZGORNJEGA POSOČJA IN BENEČIJE 14.3.2016 18.4.2016 folklora izobraževanje 

ROŠEVI DNEVI, ŠOLSKA LITERARNA GLASILA IN PUBLIKACIJE, OŠ 
KOBARID - PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠE RAZISKOVALNO GLASILO 
POSVEČENO ZGODOVINSKI TEMI 

16.3.2016   literatura prireditev 

PREDSTAVA ŽOGICA ROKICA, V IZVEDBI GS ODRSKI NAVIHANCI OŠ 
KOBARID, OBMOČNO SREČANJE OTR. GL. - SELEKTORSKI OGLED 

30.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

PREDSTAVA VOJAK Z ZLATO GLAVO, V IZVEDBI GS ZVONKO GIMNAZIJE 
TOLMIN, VIZIJE, SELEKTORSKI OGLED  

1.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

PRIMORSKA POJE - PODNANOS 2.4.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE - PORTOROŽ 3.4.2016   vokalna glasba prireditev 

25. REVIJA ZAGORJE OB SAVI, DRŽAVNO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 4.4.2016 6.4.2016 vokalna glasba prireditev 

PREDSTAVA KO GOZD UTIHNE, V IZVEDBI DRAMSKEGA KROŽKA OŠ 
PODBRDO, OBMOČNO SREČANJE OTR. GL. - SELEKTORSKI OGLED 

7.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 7.4.2016   folklora prireditev 

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN, 
LJUDSKI PLESI GORENJSKE, 2. DEL 

8.4.2016 10.4.2016 folklora izobraževanje 

24. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH PLESNIH USTVARJALCEV OPUS, 
PLESNE MINIATURE 

9.4.2016 10.4.2016 ples prireditev 

PRIMORSKA POJE - CERKNO 10.4.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE - ŠTORJE 17.4.2016   vokalna glasba prireditev 

NAŠA POMLAD, REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 
ZGORNJEGA POSOČJA - 1. KONCERT 

18.4.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE TRENTA 24.4.2016   vokalna glasba prireditev 

NAŠA POMLAD, REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 
ZGORNJEGA POSOČJA - 2. KONCERT 

25.4.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN RINGARAJA 7.5.2016   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
SEVERNOPRIMORSKE 

9.5.2016   gledališče in lutke prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE V POSOČJU 13.5.2016 22.5.2016 večzvrstna dejavnost prireditev 

GLASBENA DELAVNICA ZA OTROŠKE PEVSKE ZBORE Z MARIMBO 14.5.2016   vokalna glasba izobraževanje 

NAŠA POMLAD - 1. ZAKLJUČNI KONCERT NAJBOLJŠIH OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKE 

17.5.2016   vokalna glasba izobraževanje 

AJNS, FOLKLORNA PRIREDITEV IN PODELITEV MAROLTOVIH ZNAČK 
FOLKLORNI SKUPINI IVAN LAHARNAR - PLANOTA 

21.5.2016   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN PRIMORSKE 21.5.2016   folklora prireditev 

NAŠA POMLAD - 2. ZAKLJUČNI KONCERT NAJBOLJŠIH OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKE 

24.5.2016   vokalna glasba prireditev 

NAŠA POMLAD, ZAKLJUČNI KONCERT NAJBOLJŠIH OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKE 

25.5.2016   vokalna glasba prireditev 

SLIKARSKA KOLONIJA Z RAZSTAVO - MOST NA SOČI 8.6.2016 10.6.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

LIKOVNA DELAVNICA ZA SLEPE IN SLABOVIDNE S STANKO GOLOB IN 
DAMIJANOM CVEKOM 

8.6.2016 10.6.2016 likovna dejavnost izobraževanje 



15 LET VOKALNE SKUPINE SNEŽET IN PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK  27.8.2016   vokalna glasba prireditev 

DRŽAVNA LIKOVNA RAZSTAVA KVADRAT IN KROG, KOCKA IN KROGLA  1.9.2016 15.9.2016 likovna dejavnost prireditev 

OTROŠKI FOLKLORNI IN GODČEVSKI TABOR 16.9.2016 18.9.2016 folklora izobraževanje 

ZAKLJUČEK REGIJSKEGA SREČANJA LITERATOV SENIORJEV  25.9.2016   literatura prireditev 

ZBOROVODSKE DELAVNICE ZA VODJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV Z BARBARO KOVAČIČ 

4.10.2016 19.10.2016 vokalna glasba izobraževanje 

ROCK VIZIJE - REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH ROCK SKUPIN  7.10.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

ZBOROVODSKA DELAVNICA ZA MEŠANE ZBORE Z AMBROŽEM ČOPIJEM  8.10.2016   vokalna glasba izobraževanje 

ZBOROVODSKA ŠOLA, VOKALNA TEHNIKA ZA ZBOROVODJE IN 
KOREPETITORJE, 1. STOPNJA 

8.10.2016 10.12.2016 vokalna glasba izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 
PRIMORSKE 

15.10.2016   folklora prireditev 

ZBOROVODSKA ŠOLA - VOKALNA TEHNIKA I., DRUGI DEL 22.10.2016 19.11.2016 vokalna glasba izobraževanje 

DELAVNICA ZA PIHALNE ORKESTRE Z ANDREJEM ZUPANOM 5.11.2016 6.11.2016 inštrumentalna glasba izobraževanje 

TEHNIKA GOVORA IN RETORIKA S TOMAŽEM GUBENŠKOM 10.11.2016 9.12.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

REGIJSKA RAZSTAVA SEVERNOPRIMORSKIH LIKOVNIH USTVARJALCEV 
"ŽANR" 

10.11.2016   likovna dejavnost prireditev 

DELAVNICA ZA INSTRUMENTALNE SKUPINE - VODI MATEJ HOTKO 12.11.2016 13.11.2016 inštrumentalna glasba izobraževanje 

GLEDALIŠKA DELAVNICA "OD BESEDILA DO GLEDALIŠKE UPRIZORITVE 
... KORAK PO KORAKU" 

12.11.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

RECITAL POEZIJE SIMONA GREGORČIČA - OB 110. OBLETNICI 
PESNIKOVE SMRTI 

20.11.2016   literatura prireditev 

REVIJA PIHALNIH ORKESTROV IN BIG BANDOV SEVERNE PRIMORSKE  20.11.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

1. ZBOROVODSKA DELAVNICA ZA VODJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PZ 
- Z DEMONSTRATORSKIM ZBOROM OPZ OŠ MOST NA SOČI 

22.11.2016   vokalna glasba izobraževanje 

SOZVOČENJA 2016, KONCERT IZBRANIH ZBOROV S TEMATSKIMI 
SPOREDI 

25.11.2016   vokalna glasba prireditev 

2. ZBOROVODSKA DELAVNICA ZA VODJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PZ 
- Z DEMONSTRATORSKIM ZBOROM OPZ OŠ PODBRDO 

26.11.2016   vokalna glasba izobraževanje 

ZBOROVODSKA DELAVNICA ZA MOŠKE VOKALNE SKUPINE Z 
AMBROŽEM ČOPIJEM 

3.12.2016   vokalna glasba izobraževanje 

SREČANJE Z DRUŠTVI - BOVEC 5.12.2016   večzvrstna dejavnost izobraževanje 

SREČANJE Z DRUŠTVI - KOBARID 6.12.2016   večzvrstna dejavnost izobraževanje 

SREČANJE Z DRUŠTVI - TOLMIN 7.12.2016   večzvrstna dejavnost izobraževanje 

PREDSTAVITEV NOTNE ZBIRKE IVANA LAHARNARJA  13.12.2016   vokalna glasba prireditev 

 


