Območne izpostave JSKD
TRŽIČ

JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost,
razvoj ustvarjalnih kapacitet in strokovnih standardov ter širjenje
dostopnosti kulturnih programov.

Območna izpostava Tržič
Boris Kuburič

Uvod
Občina Tržič zavzema 155,4 km2 ali 0,8% ozemlja Republike Slovenije. Na severu meji z Republiko Avstrijo in sicer
po gorskem grebenu osrednjih Karavank, na zahodu meji na občini Žirovnica in Radovljica, na vzhodu na Jezersko
in Preddvor ter na jugu na občini Kranj in Naklo. Ozemlje skoraj v celoti pripada porečju Tržiške Bistrice, le manjši
del pripada porečju Kokre.
Severni del občine zavzemajo osrednje Karavanke, proti jugu se pokrajina znižuje v hribovje, najjužnejši del
občine pa predstavljajo uravnave, ki pripadajo severnemu delu ljubljanske kotline in jih imenujemo Dobrave.
Gorati del občine prekinjajo večje in manjše doline. Glavne tri so: dolina Tržiške Bistrice, dolina Mošenika, dolina
Lomščice.
Ostro alpsko podnebje, ki prevladuje v občini, je posledica opisane gorske pokrajine in se kaže v dokaj nizkih
temperaturah in nadpovprečni količini padavin.
70% občine prekriva gozd, med drevesnimi vrstami pa izrazito prevladuje smreka.
Tržič leži ob glavni ljubeljski cesti, ki pelje iz Ljubljane in Kranja čez Ljubelj v Avstrijo. Od glavnega mesta je
oddaljen samo 45 km, od mednarodnega letališča Jožeta Pučnika 20 km, od avstrijske meje le 12 km.
Mesto ima bogato kulturno tradicijo, ki jo poleg kulturnih dogodkov, ki jih vsako leto pripravljajo Tržiški muzej,
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Turistično društvo Tržič, TPIC Občine Tržič ter nekatere Krajevne skupnosti,
bogatijo s programi tudi številna kulturna društva s svojo raznoliko dejavnostjo, Zveza kulturnih organizacij Tržič,
ki deluje od leta 1962 ter območna izpostava JSKD.

Ocena stanja
Občina Tržič z nekoliko več kot 15.000 prebivalci je imela v letu 2015, po podatkih Upravne enote, na svojem
območju 27 registriranih kulturnih (nekateri s povezavo športa, turizma, izobraževanja) društev in eno združenje
(Zveza kulturnih organizacij Tržič) v katero je velika večina aktivnih kulturnih društev tudi vključena. V aktivno
kulturno delovanje je vključenih prek 700 kulturnih ljubiteljev v več kot 40 različnih sekcijah. V zadnjih letih
opažamo porast števila kulturnih društev in sekcij v občini ter porast števila članov. Razveseljuje dejstvo, da
beležimo povečano kakovostno aktivnost na področjih kjer je še nekaj let nazaj vladalo mrtvilo (fotografska in
likovna ter odrasla in otroška gledališka dejavnost) ter povečan interes za različne izobraževalne programe s
področja kulturnega ljubiteljstva. Kulturna društva s svojimi skupinami pripravijo vsako leto več kot 100 različnih
kulturnih dogodkov v občini in na gostovanjih, ki si jih ogleda prek 20.000 obiskovalcev.
Temeljna načela delovanja območne izpostave JSKD Tržič so skladno s programom LPK Občine Tržič 2015 - 2020
v letu 2015 bila:
- razvijati raznolike in kakovostne produkte na vseh področjih kulture v občini,
- z raznolikimi in kvalitetnimi kulturnimi programi in projekti lokalnemu prebivalstvu omogočati kvalitetno
preživljanje prostega časa,
- ozaveščati lokalno prebivalstvo o bogati kulturni dediščini in lokalni identiteti,
- z vključevanjem kakovostnih kulturnih programov in projektov v turistično ponudbo povečati število
obiskovalcev in turistov – razvoj kulturnega turizma,
- uspešna in učinkovita promocija kulturnih programov in projektov, tako za lokalno prebivalstvo kot tudi v
turistične namene,
- izboljšati dostopnost kulturnih vsebin (zmanjševati fizične ovire ter izkoriščati možnosti, ki jih omogočajo
sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije ter razvoj digitalizacije),
- zagotavljati investicijsko vzdrževanje javne kulturne infrastrukture ter izvesti investicije, ki bodo omogočale
večjo dostopnost kulturnih vsebin in nove razvojne programe,
- zagotavljati zaščito, obnovo in promocijo bogate kulturne dediščine,
- povezovati vse izvajalce na področju kulture med seboj in tudi z drugimi dejavnostmi z namenom krepitve
raznolikosti kulturnih vsebin in dodajanja nove kvalitete,
- preko krepitve kulturnega dogajanja v občini večati atraktivnost in prepoznavnost občine,
- pridobivati nove oz. dodatne vire financiranja (državni razpisi, skladi EU, lastni prihodki ...).

Izvedba rednega programa
Program Območne izpostave Tržič je bil v celoti realiziran. Izjema je bilo območno plesno srečanje, ki pa smo ga
zaradi skromnih prijav izvedli skupaj z izpostavama v Kranju in Kamniku. Območne pregledne prireditve so bile
izvedene skladno z razpisi, ki so jih vsa kulturna društva v občini dobila že na začetku nove kulturne sezone.
Razpisne pogoje in roke večina prijavljenih skupin oz. društev upošteva. Glede na dane prostorske pogoje so bile
vse območne prireditve izvedene po celotnem območju občine Tržič (Tržič - center, Lom, Bistrica, Brezje, Križe
…). Prireditve, nekatere tudi s pomočjo kulturnih društev, so bile kvalitetno realizirane tako po organizacijski kot
izvedbeni plati, k čimer so svoj delež prispevali tudi scenski oblikovalci, tonski in svetlobni mojstri, moderatorji in
strokovni spremljevalci prireditev. Z obiskom publike na območnih prireditvah smo lahko zadovoljni. Vseh
prireditev v organizaciji OI JSKD Tržič, teh je bilo okrog 50, si je ogledalo prek 5000 obiskovalcev, kar je tisoč več
kot leto poprej.
Izveden območni program OI JSKD Tržič v letu 2015
- Filmski portreti tržiških kulturnih ljubiteljev (portret Vinka Hlebša) skupaj z ZKO Tržič,
- Filmski portreti tržiških kulturnih ljubiteljev (portret Iva Kokalja) skupaj z ZKO Tržič,
- Filmski portreti tržiških kulturnih ljubiteljev (potret bratov Zupan) skupaj z ZKO Tržič (v izdelavi),
- Filmski portreti tržiških kulturnih ljubiteljev (potret Toneta Pretnarja) skupaj z ZKO Tržič ( v montaži),
- Srečanje otroških gledaliških in lutkovnih skupin (2 dni) (Kulturni center Tržič)
- 34. Tržič poje 2015 - Srečanje odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin (OŠ Bistrica)
- Srečanje plesnih skupin Tržiča ( skupaj z OI Kranj in OI Kamnik)
- Srečanje pesnikov in pisateljev Tržiča (Tržiška knjižnica dr. Toneta Pretnarja)
- 6. gledališki maraton Dolfeta Anderleta - O Srečanje odraslih gledaliških skupin Tržiča (Križe, Lom)
- Polka je ukazana 2015 - srečanje otroških folklornih skupin Tržiča in Jesenic
- Polka je ukazana 2015 - srečanje odraslih folklornih skupin Tržiča in Jesenic
- Spomladanski koncert - srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov Tržiča
- 2. Teden ljubiteljske kulture
- Pregled odrasle likovne ustvarjalnosti
- 10. vikend (gledališkega) smeha
- 23. otroška likovna kolonija Lom 2015, skupaj s KD Zali rovt
- Razstava otroške likovne ustvarjalnosti, skupaj s KD Zali rovt
- Ta veseli dan kulture s podelitvijo Kurnikovih nagrad in projekcijo dokumentarnih filmov, skupaj z ZKO
- Spominjarije na Poldeta Bibiča (literarni večer) skupaj z KS Brezje pri Tržiču
- MO Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž
Presežki v tržiški ljubiteljski kulturi v letu 2015
Regijski nivo:
- uvrstitev Toneta Kramariča in Dragice Kurillo na regijsko likovno razstavo z naslovom Kvadrat in krog, kocka in
krogla (Domžale),
- udeležba učencev in mentorjev vseh treh tržiških OŠ na Mali Groharjevi koloniji (Škofja Loka),
- regijski nivo godcev ljudskih viž in pevcev ljudskih pesmi so dosegle Pevke ljudskih pesmi FS Karavanke (mentor:
Maja Tekavec) ter Godci ljudskih viž ter pevke ljudskih pesmi KD Jerbas (mentor: Metka Knific),
- regijski nivo (Kekčevo srečanje, Jesenice) so med otroškimi gledališkimi skupinami dosegli: dramski krožek OŠ
Tržič s predstavo Vike Šušter: Lahko noč hudoba (mentor: Blanka Rejc) ter igralska skupina POŠ Podljubelj s
predstavo Maričke Cilenšek: Lonec medu (mentor: Helena Ahačič),
- na 18. festivalu gorenjskih komedijantov v Dobu pri Domžalah je priznanje za najboljšo žensko vlogo dobila
Alenka Slapar za vlogo Jolande v delu Vinka Möderndorferja ŠTIRJE LETNI ČASI v izvedbi KUD Lom (režija: Nana
Peharc),
- na regijsko srečanje literatov v Žirovnici so bili iz Tržiča povabljeni: Marjetka Bohinc, Breda Miščevič, Tadeja
Fister, Jana Kus ter Tone Janša,
- v regijski literarni reviji Sejalec (Škofja Loka) se je s svojimi deli ponovno uvrstil David Ahačič,
- na osrednji regijski prireditvi KULTURA SE NA OGLED POSTAVI (Radovljica) ob začetku 2. tedna ljubiteljske
kulture so tržiške barve zastopali: David Ahačič (moderator), podmladek KD Jerbas (mentor: Metka Knific) ter
župan, Borut Sajovic (recitator),

- regijski (Radovljica) nivo so dosegle tudi naslednje otroške folklorne skupine: mlajša OtFS Karavanke: ŠIVAM,
ŠIVAM (mentor: Pija Japelj in Manca Perko), starejša OtFS Karavanke 2: ŠTRK (mentor: Monika Valjavec in Urška
Glavič) ter starejša OtFS Karavanke: KOK´T DAM, DA NE REČEŠ JA? (mentor: Saša Meglič),
- regijskega plesnega srečanja NAMIG 2015 (Kranj) so se udeležili plesalci OŠ Bistrica (mentor: Sanja Voglar) ter
izpopolnjevalna skupina KUD Leyli (mentor: Iris Šober),
- regijskega srečanja odraslih FS (Radovljica) se je udeležila mladinska FS KD Karavanke z Gorenjskimi plesi
(mentor: Maja Tekavec),
- Finesa plesa 2015 v Kamniku so se udeležile plesne skupine KUD Leyli (mentor: Iris Šober), plesnega srečanja v
Kranju pa plesalke z OŠ Bistrica pri Tržiču (mentor: Sanja Voglar),
- na 37. regijsko fotografsko razstavo Ujeti pogledi 2015 (Mojstrana) je svoja dela v kategoriji barvne fotografije
poslalo 16 tržiških (7 jih je bilo sprejetih na razstavo) avtorjev s 64 fotografijami (na razstavo sprejeto 14 del), v
kategoriji črno-belih fotografij pa je iz Tržiča (Foto klub Tržič) svoja dela poslalo 11 avtorjev (sprejetih 4) s 36
fotografijami (sprejetih 4). 1. nagrado za barvno fotografijo je prejel Milan Malovrh za fotografijo z naslovom V
senci, diplomo v kategoriji črno-belih fotografij pa je za fotografijo z naslovom Krivulje prejel Jaro Miščevič.
Državni nivo:
- uvrstitev pesniške zbirke Davida Ahačiča v ožji izbor za najboljšo pesniško zbirko v samozaložbi izdano v letu
2014,
- državni nivo godcev ljudskih viž in pevcev ljudskih pesmi so dosegli: Otroška skupina ljudskih pesmi pri KS
Karavanke (mentor: Pia Japelj), Godci ljudskih viž ter pevke ljudskih pesmi KD Jerbas (mentor: Metka Knific),
- državni nivo je med odraslimi FS dosegla Mladinska FS Karavanke ( mentor: Maja Tekavec).
Pohvalno je tudi dejstvo, da so bili nekateri tržiški kulturni ljubitelji povabljeni k sodelovanju v programih drugih
kulturnih inštitucij v občini (Tržiški muzej, Tržiška knjižnica dr. Toneta Pretnarja, TPIC Občine Tržič ...) oz. da so
sodelovali v projektih nekaterih profesionalnih režiserjev (Alenka Bole Vrabec, Peter Militarov ...) izven občine
ter, da smo bili medijsko opaženi tako v občinskih kot tudi v regijskih in državnih medijih (Gorenjski glas, Radio
Ognjišče, RTV Slovenija ...).

Izvedba dodatnega programa
Izpostava je skupaj z lokalno Zvezo kulturnih organizacij sodelovala pri pripravi in izvedbi treh novih
dokumentarnih filmov iz cikla Portreti tržiških kulturnih ljubiteljev: Ivo Kokalj, Tone Pretnar in Vinko Hlebš,
pripravila in izvedla kulturni program ob razglasitvi NAJ ŠPORTNIKA leta 2015 ter skupaj s KS Brezje pri Tržiču
pripravila četrte SPOMINJARIJE na igralca in "domačina" Poldeta Bibiča. Gosta večera sta bila igralka ŠTEFKA
DROLC in filmski ustvarjalec iz Pirnič pri Medvodah, Janez Meglič. V drugem delu prireditve pa smo odvrteli
dokumentarni film POLDE BIBIČ NA FILMSKEM PLATNU.
Kot dodatni program izpostave lahko štejemo soorganizacijo priprav in aktivnosti v zvezi z izvedbo 2. tedna
ljubiteljske kulture. Program je bil sicer letos nekoliko skromnejši od lanskega a nam je uspelo, da smo k
sodelovanju pritegnili tudi druge inštitucije na področju kulture v občini ter osnovne šole.

Izvedba ali sodelovanje pri javnih razpisih/pozivih za ljubiteljske kulturne dejavnosti
Izpostava (njen koordinator in predsednica sveta OI JSKD Tržič) je aktivno sodelovala pri pripravi in izvedbi
občinskega Javnega razpisa za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2015 ter skupaj z občinsko
Zvezo kulturnih organizacij Tržič izvajala nadzor s pogodbami določenih programov. Občina je v letu 2015 za Javni
razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov namenila 63.794.€, kar je več kot v preteklem letu. Vsem
društvom so bila v enakem znesku dodeljena tudi enkratna sredstva v višini 500€ kot pomoč pri pokrivanju
materialnih stroškov in nabavo ali obnovo inventarja. Vsako društvo je imelo tudi pravico do enkratnega
brezplačnega najema Kulturnega centra Tržič. Za realizacijo svojih programov pa so se društva za dodatna
sredstva lahko neposredno obračala tudi na Občino Tržič.
Na razpis se je prijavilo 17 kulturnih društev oz. skupin ter Zveza kulturnih organizacij Tržič z več kot 52 projekti,
s prijavo udeležbe na 31. izobraževalnih programih ter z vlogami za pokrivanje obratovalnih stroškov v prostorih
v katerih delujejo.
Izpostava je tvorno sodelovala tudi pri pripravi Strateškega razvoja kulture v občini Tržič za obdobje 2016 - 2020.

Izobraževanja
Skupaj z Zvezo kulturnih organizacij Tržič, Športno zvezo Tržič ter z Ljudsko univerzo Tržič smo v letu 2015 izvedli
naslednje izobraževalne programe:
- Društva in davčna blagajna (skupaj z LU Tržič),
- Strokovni in delovni posvet z društvi (skupaj z ZKO Tržič),
- Družabni mediji in spletno trženje ter varstvo osebnih podatkov (skupaj s ŠZ Tržič).

So pa se naša društva udeleževala številnih regijskih in državnih izobraževalnih programov (folklora, glasba,
likovna dejavnost, literatura ...

Financiranje
Financiranje delovanja tržiške izpostave JSKD (programski del) poteka iz treh virov: državni vir (centrala JSKD),
sredstva lokalne skupnosti (Občina Tržič) ter iz lastnih prihodkov (vstopnine). Financiranje poteka redno v obliki
rednih mesečnih 1/12 in je zadovoljivo ter se giblje v mejah lanske oz. predlanske višine.

Novi projekti
Tudi letos smo skupaj z Zvezo kulturnih organizacij Tržič pripravili obsežen kulturni program v okviru 2. tedna
ljubiteljske kulture v Tržiču in obenem sodelovali na otvoritveni regijski prireditvi 2. TLK v Radovljici ( skupaj 9
dogodkov).

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva
Po uradnih podatkih UE je bilo v občini Tržič v letu 2015 27 registriranih kulturnih društev ter Zveza kulturnih
organizacij Tržič, v katero je večina aktivnih društev tudi vključena. Nekatera med njimi imajo tudi status društva
v javnem interesu.
- VOKALNE SKUPINE (6 otroških in 3 mladinski PZ, 1 ženski, 1 moški PZ, 5 mešanih zborov in 4 malih PZ);
- INSTRUMENTALNE SKUPINE (1 pihalni orkester in 2 glasbeni (kitara) skupini);
- GLEDALIŠKA DEJAVNOST (4 odrasle skupine, 1 mladinska in 11 otroških skupin);
- PLESNA DEJAVNOST (več orientalskih plesnih skupin različnih starosti, 1 skupina sodobnega plesa);
- FOLKLORNA DEJAVNOST (6 folklornih skupin, 2 godčevski skupini in 3 skupine ljudskih pevcev);
- LIKOVNA DEJAVNOST (1 likovno društvo in nekaj nepovezanih samostojnih ustvarjalcev);
- LITERARNA DEJAVNOST (nekaj nepovezanih posameznikov);
- FOTOGRAFSKA DEJAVNOST (1 fotografsko društvo in nekaj nepovezanih posameznikov).
V vsaki od naštetih zvrsti dejavnosti so posamezniki in skupine, ki sodijo na regijski ali celo na državni nivo.
Društva oz. skupine delujejo v ustreznih vadbenih prostorih (občina preko javnega razpisa društvom zagotavlja
celotno pokritje obratovalnih stroškov) in svojo dejavnost lahko javnosti prikažejo v številnih bolj ali manj
sprejemljivih in opremljenih odrskih/dvoranskih prostorih.
Društvom in posameznikom izpostava nudi permanentno pomoč pri njihovi dejavnosti.

Sodelovanje s šolami in vrtci
Sodelovanje s šolami in vrtci je zadovoljivo. Osnovne šole s svojimi skupinami redno sodelujejo na območnih
preglednih prireditvah (pevske, gledališke, plesne …) in ponekod dosegajo regijski nivo (pevski zbori, plesne
skupine) ali celo državnega (gledališka dejavnost, ples). Šolam in vrtcem v sklopu svoje dejavnosti ponujamo
različne kulturne programe (predvsem gledališke), ki jih le ti z veseljem sprejemajo oz. v njih sodelujejo.
Na vseh treh osnovnih šolah s podružnicami je bilo v kulturno dejavnost (pevska, plesna in gledališka dejavnost)
vključenih okrog 300 otrok. Skupaj so pripravili okrog 30 različnih kulturnih prireditev z okrog 5000 obiskovalci.

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja
Izpostava za najvišja državna ali občinska kulturna priznanja v letu 2015 ni predlagala nikogar. So pa v letu 2015
bile podeljene (članom MePZ Ignacij Hladnik Tržič) 4 zlate jubilejne Gallusove značke ter številna lokalna priznanja
(Kurnikova priznanja, listine in značke) za dejavnost v kulturnem ljubiteljstvu v občini Tržič.

Izvedeni dogodki
Naziv dogodka

Datum (od)

Datum (do)

Dejavnost

Vrsta

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH IN LUTKOVNIH
SKUPIN 1. DEL
REGIJSKO LITERARNO SREČANJE

23.1.2015

gledališče in lutke

prireditev

28.1.2015

literatura

prireditev

O SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH IN LUTKOVNIH
SKUPIN 2. DEL
4. SREČANJE PESNIKOV IN PISATELJEV TRŽIČA

30.1.2015

gledališče in lutke

prireditev

literatura

prireditev

34.TRŽIČ POJE 2015 - O SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH
ZBOROV
O SREČANJE MALIH VOKALNIH SKUPIN TRŽIČA

13.3.2015

vokalna glasba

prireditev

13.3.2015

vokalna glasba

prireditev

3.2.2015

KE STE DEKLIČ, DA B' RAJAL FANTIČ - O SREČANJE
ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN TRŽIČA IN JESENIC
OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN KRANJA, TRŽIČA
IN ŠKOFJE LOKE
POLKA JE UKAZANA 2015 - O SREČANJE OTROŠKIH
FOLKLORNIH SKUPIN TRŽIČA IN JESENIC
6. TRŽIŠKI GLEDALIŠKI MARATON DOLFETA
ANDERLETA - O SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH
SKUPIN TRŽIČA 1. DEL
SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN KEKČEVO SREČANJE
6. TRŽIŠKI GLEDALIŠKI MARATON DOLFETA
ANDERLETA - O SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH
SKUPIN TRŽIČA 2. DEL
REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN SAŠE
KUMPA
FINESA PLESA 2015 - PLESNO SREČANJE TRŽIČA IN
KAMNIKA

13.3.2015

folklora

prireditev

13.3.2015

ples

prireditev

22.3.2015

folklora

prireditev

28.3.2015

gledališče in lutke

prireditev

1.4.2015

gledališče in lutke

prireditev

10.4.2015

gledališče in lutke

prireditev

11.4.2015

gledališče in lutke

prireditev

12.4.2015

ples

prireditev

REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH
SKUPIN VIZIJE
REGIJSKA LITERARNA REVIJA SEJALEC

14.4.2015

gledališče in lutke

prireditev

30.4.2015

literatura

prireditev

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA

30.4.2015

literatura

prireditev

8.5.2015

folklora

prireditev

9.5.2015

folklora

prireditev

9.5.2015

folklora

prireditev

9.5.2015

ples

prireditev

9.5.2015

ples

prireditev
prireditev

17.5.2015

večzvrstna
dejavnost
gledališče in lutke

19.5.2015

literatura

prireditev

20.5.2015

drugo

izobraževanje

21.5.2015

gledališče in lutke

prireditev

22.5.2015

likovna dejavnost

prireditev

23.5.2015

instrumentalna
glasba
literatura

prireditev

gledališče in lutke

prireditev
prireditev

2. TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 2015: PEČE IN RUTE
&#8211; POKRIVALA SLOVENSKIH ŽENA
REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN
2015
REGIJSKO SREČANJE ODRSALIH FOLKLORNIH SKUPIN
2015
REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN NAMIG 2015 ODRASLE SKUPINE
REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN NAMIG 2015 OTROŠKE SKUPINE
2. TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 2015: KULTURA SE
NA OGLED POSTAVI
2. TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 2015 - PIKNIK NA
BOJIŠČU IGRA
2. TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 2015 KNJIGOBEŽNICE
2. TEDEN LJUBITELSKE KULTURE: OKROGLA MIZA NA
TEMO STRATEGIJA RAZVOJA TRŽIŠKE LJUBITELJSKE
KULTURE 2015-2020
2. TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 2015 - PIKNIK NA
BOJIŠČU IGRA
2. TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 2015 - RAZSTAVA:
&#8220;TRŽIČ &#8211; DOMAČ IN LJUB VSEM
PRIJATELJEM&#8221;
2. TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 2015: VROČICA
SOBOTNE NOČI
REGIJSKO SREČANJE LITERATOV - V ZAVETJU BESEDE
2015
SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - FESTIVAL
GORENJSKIH KOMEDIJANTOV
8.FESTIVAL MALIH INŠTRUMENTALNIH SKUPIN 2015

16.5.2015

4.6.2015
19.6.2015
4.7.2015

21.6.2015

prireditev

prireditev

70-LETNICA ROJSTVA DR. TONETA PRETNARJA

8.8.2015

instrumentalna
glasba
literatura

REPRINT IZDAJE NIHALA, TRŽIŠKEGA LITERARNEGA
GLASILA IZ LETA 1981
4. O PREGLED ODRSALE LIKOVNE USTVARJALNOSTI

8.8.2015

literatura

založništvo

likovna dejavnost

prireditev

28.8.2015

prireditev

REGIJSKO SREČANJE PIHALNIH
ORKESTROV/KORAKANJE
23. O OTROŠKA LIKOVNA KOLONIJA LOM 2015

30.8.2015

prireditev

19.9.2015

instrumentalna
glasba
likovna dejavnost

SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV I. DEL

25.9.2015

folklora

prireditev

MALA GROHARJEVA KOLONIJA

25.9.2015

likovna dejavnost

prireditev

SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV II. DEL

27.9.2015

folklora

prireditev

37. REGIJSKO SREČANJE FOTOGRAFSKIH SKUPIN IN
POSAMEZNIKOV
FILMSKI PORTRETI TRŽIŠKIH LJUBITELJSKIH
KULTURNIKOV IVO KOKALJ
TA VESELI DAN KULTURE

4.11.2015

likovna dejavnost

prireditev

3.12.2015

film in video

prireditev

3.12.2015

prireditev

FILMSKI PORTRETI TŽIŠKIH LJUBITELJSKIH
KULTURNIKOV VINKO HLEBŠ

3.12.2015

večzvrstna
dejavnost
film in video

30.11.2015

izobraževanje

prireditev

