
 

 

 

JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 

OBMOČNA IZPOSTAVA TRŽIČ 
 

 

 

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. 

 

  



 Območna izpostava Tržič 1.1
Boris Kuburič, vodja območne izpostave 

Uvod 
Občina Tržič leži na skrajnem severu Gorenjske oziroma severozahodu Slovenije. Središče občine je mesto Tržič, ki je nastalo 
ob sotočju Tržiške Bistrice in Mošenika ob južnem vznožju Karavank. Občina zavzema 155,4 km
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 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. Administrativno središče občine je Tržič. Občina je razdeljena na 13 krajevnih skupnosti: Bistrica pri 
Tržiču, Brezje pri Tržiču, Jelendol, Kovor, Križe, Leše, Lom pod Storžičem, Podljubelj, Pristava, Sebenje, Senično, Tržič – Ravne 
in Tržič – mesto in polovica od njih ima vsaj eno kulturno društvo ali sekcijo, nekatere večje celo po več. Mesto Tržič, ki ga je 
leta 1811 uničil katastrofalni požar, je od leta 1985 zavarovano kot kulturni spomenik. 
 
Mesto ima bogato obrtniško, industrijsko, športno in kulturno tradicijo, ki ga 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 svojimi programi tudi številna kulturna društva s svojo raznoliko dejavnostjo, Zveza kulturnih organizacij 
Tržič, ki deluje od leta 1962 in v katero je od 27 registriranih kulturnih društev (nekateri s povezavo s športom, turizmom 
in/ali drugimi zvezami) včlanjenih 19 društev z 48 sekcijami in malo manj kot 700 aktivnimi odraslimi člani ter območna 
izpostava JSKD. 

Ocena stanja 
V občini Tržič, z nekoliko manj kot 15.000 prebivalci, se je po zbranih podatkih OI JSKD Tržič (november 2018) z ljubiteljsko 
kulturo aktivno ukvarjalo 4,4 % prebivalstva. Sem ni vključena osnovnošolska kulturna dejavnost, ki po naši oceni (podatkov 
vse OŠ niso posredovale) na treh matičnih šolah in treh podružnicah zajema vsaj še 300 otrok.  
 
V zadnjih letih opažamo rahel porast števila kulturnih društev in sekcij ter tudi porast števila članov in izvedenih projektov. 
Ob tem razveseljuje dejstvo, da beležimo povečano kakovostno aktivnost na področjih, kjer je še nekaj let nazaj vladalo 
mrtvilo (fotografska, filmska, likovna in odrasla ter otroška gledališka dejavnost), obenem pa razveseljuje tudi povečano 
povezovanje s profesionalnimi kulturnimi inštitucijami v občini (Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Tržiški muzej, glasbena šola, 
ljudska univerza ...), ki bi brez domačega ljubiteljstva imela precej osiromašen program. Kulturna društva s svojimi skupinami 
vsako leto pripravijo in izvedejo več kot 100 različnih kulturnih dogodkov v občini in na gostovanjih, ki si jih ogleda do 20.000 
obiskovalcev. 
 
Območna izpostava JSKD Tržič je skladno s programom LPK Občine Tržič 2015–2020 tudi v letu 2018 razvijala raznolike in 
kakovostne produkte na vseh področjih kulture v občini, z raznolikimi in kakovostnimi kulturnimi programi in projekti pa 
lokalnemu prebivalstvu omogočila kakovostno preživljanje prostega časa ter ob tem ozaveščala o bogati kulturni dediščini in 
lokalni identiteti (ponatis izdaje Tržiškega slovarja). Izpostava je sama ali v koprodukciji v letu, ki je za nami, izvedla ali 
sodelovala (udeležba) na 41 kulturnih dogodkih, na katerih je sodelovala 101 skupina oziroma 1.500 nastopajočih (od tega 
200 starejših nad 65 let in 900 mlajših od 21 let). Z obiskom pa je svoje priznanje nastopajočim dalo približno 5.200 
obiskovalcev.  
 
Osrednji kulturni hram v občini je Kulturni center Tržič, ki je bil sicer pred 10 leti obnovljen tudi s sredstvi EU, a žal nudi 
omejeno možnost (skromna svetlobna oprema, prostorska stiska z garderobami ...) za izvedbo programov domačih društev, 
ZKO ali OI JSKD Tržič. Društva so tudi v letu 2018 imela pravico do enkratnega brezplačnega najema tega centra. Večje 
prireditve (z več nastopajočimi) pa so društva izvedla ali v Dvorani tržiških olimpijcev ali večnamenskih prostorih šol v Bistrici 
in Križah. Manjši (lokalni) programi pa so bili večinoma izvedeni v dvoranah oziroma prostorih po KS (Križe, Lom, Jelendol, 
Kovor, Podljubelj, Brezje), ki pa so tehnično in prostorsko precej okrnjeni, nudijo pa domačnost in neposrednejši stik z 
publiko. Dodajmo še to, da nam s svojimi (garderobnimi) prostori ob večjih prireditvah priskočita na pomoč tudi Pihalni 
orkester Tržič in Ljudska univerza Tržič, v zadnjem letu tudi OŠ Tržič. Zadnji dve lokaciji sta od osrednjega kulturnega hrama 
(nekoč Dom na skali, Cankarjev dom, kino Tržič) oddaljeni približno 100 m, kar v primeru slabega vremena predstavlja 
precejšnjo oviro. V zadnjem letu pa opažamo tudi to, da se OŠ otepajo nudenja gostoljubja nekaterim našim in društvenim 
prireditvam oziroma za njihovo izvedbo postavljajo svoje pogoje, merila in kriterije (omejen čas gostovanja, vstopnina ...). 
Med njimi so žal tudi taka, ki so že pred časom pridobile naziv kulturna šola. 
 
Sklad skupaj z lokalno Zvezo kulturnih organizacij vsako leto izvedene delovno srečanje s predstavniki vseh kulturnih društev 
v občini, na katerem jih seznani s programom ter vsemi novostmi in organizacijskimi spremembami, ki se obetajo v naslednji 
kulturni sezoni. Na srečanju društva dobijo tiskan program območne izpostave za naslednje leto ter regijski in državni 
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program (brošuro). Z navedenim programom izpostava seznanja tudi vse ostale kulturne inštitucije v občini, šole, vrtce, 
zavode ...  

Izvedba rednega programa 
Območni program izpostave je bil uresničen. Izjema je bilo območno plesno srečanje, ki smo ga ponovno zaradi skromnih 
prijav izvedli skupaj z izpostavo Kranj. Območne pregledne prireditve smo izvedli skladno z razpisi, ki so jih vsa kulturna 
društva s svojimi sekcijami ter osnovne šole v občini dobila že na začetku nove kulturne sezone. Večina prijavljenih skupin 
oziroma društev upošteva razpisne pogoje in roke. Nekaj težav pa so imela tudi pri e–prijavnicah (ples, gledališče). Prireditve, 
nekatere tudi s pomočjo kulturnih društev, so bile kakovostno izpeljane tako po organizacijski kot izvedbeni plati, k čemur so 
svoj delež prispevali tudi scenski oblikovalci, tonski in svetlobni mojstri, besedni oblikovalci prireditev ter strokovni 
spremljevalci. Obisk občinstva na območnih prireditvah je bil zadovoljiv in v rahlem porastu glede na leto poprej.  

 
Na območnem nivoju smo v letu 2018 izvedli: 

 Območno srečanje otroških gledaliških in lutkovnih skupin (februar), 

 37. Tržič poje 2018 – območno srečanje odraslih pevskih zborov (februar), 

 Območno srečanje malih vokalnih skupin Tržiča (februar), 

 Gledališki maraton Dolfeta Anderleta – območno srečanje odraslih gledaliških skupin Tržiča (januar–april), 

 Območno srečanje plesnih skupin Tržiča (skupaj z OI JSKD Kranj), 

 Polka je ukazana 2017 – območno srečanje otroških folklornih skupin Tržiča in Jesenic (marec), 

 Polka je ukazana 2017 – območno srečanje odraslih folklornih skupin Tržiča in Jesenic (marec), 

 Spomladanski koncert – območno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov Tržiča (april), 

 Območni pregled odrasle likovne ustvarjalnosti (maj), 

 Teden ljubiteljske kulture/z ZKO Tržič (maj), 

 Vikend (gledališkega) smeha/s KD Kruh Križe (avgust), 

 Spominjarije na Poldeta Bibiča (literarni večer)/z ZKO Tržič in KS Brezje (september), 

 26. območno otroško likovno kolonijo Lom 2018/s KD Zali rovt in POŠ Lom (september), 

 Območno razstavo otroške likovne ustvarjalnosti/s KD Zali rovt in POŠ Lom (september), 

 Območno pregledno foto razstavo/s Foto klubom Tržič (december), 

 Ta veseli dan kulture/z ZKO Tržič (december), 

 FLIF, prvi festival amaterskega igranega filma in 

 ponatis izdaje Tržiškega slovarja/z ZKO Tržič. 
 
Presežki (udeležbe in/ali nagrade) v tržiški ljubiteljski kulturi v letu 2018 na regijskem nivoju: 

 Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin Jesenice – Kekčevo srečanje,  

 Regijska revija otroških plesnih skupin Kranj – Namig (plesni skupini Lilibu OŠ Bistrica), 

 Regijsko srečanje otroških folklornih skupin Tržič, 

 Regijsko srečanje odraslih folklornih skupin Domžale, 

 Regijsko tekmovanje otroških in mladinskih PZ Škofja Loka (otroški PZ POŠ Lom), 

 Regijsko srečanje literatov – V zavetju besede Jesenice (Romana Turk, Breda Miščevič), 

 Regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž (Komenda; FS Karavanke, KD Jerbas), 

 Mala Groharjeva kolonija Škofja Loka (učenci in mentorji vseh treh tržiških OŠ) in 

 40. regijska fotografska razstava – Ujeti pogledi Kranj. 
 
Dosežki na državnem nivoju: 

 udeležba MePZ Društva upokojencev Tržič na državnem srečanju zborov DU v Ljubljani, 

 udeležba plesne skupine Lilibu OŠ Bistrica pri Tržiču na Pika miga v Velenju, 

 udeležba kitarskega ansambla SVARUN na srečanju inštrumentalnih skupin Slovenije v Dravogradu, 

 zlato priznanje otroški FS Karavanke za ŠtufƏ iz ta uscane gase v Majšperku, 

 Godci ljudskih viž KD Jerbas Tržič in  

 zmaga otroške vokalne skupine Katarinice, KD Zali rovt, na Festivali Veseli veter (1.mesto). 
 
Medijsko smo bili pokriti tako v občinskih občilih (Radio Gorenc, Tržičan, Tržiški Glas) kot tudi regijskih in državnih (Delo, 
Slovenske novice, Gorenjski glas, Radio Kranj, Radio Sora, Radio Jesenice, Radio Ognjišče, RTV Slovenija ...). 
 

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je skupaj z lokalno Zvezo kulturnih organizacij Tržič sodelovala pri pripravi in uresničitvi ponatisa in razširjene izdaje 
Tržiškega slovarja (december), pri pripravi in izdaji monografije Tržič na razglednicah (Prisrčen pozdrav iz Tržiča), skupaj s KS 



Brezje pri Tržiču pripravila sedme SPOMINJARIJE na igralca in »domačina« Poldeta Bibiča, katere gost je bil igralec Ivo Ban, ter 
pri izvedbi prireditve Ta veseli dan kulture. Kot dodatni program izpostave lahko štejemo tudi soorganizacijo priprav in 
aktivnosti v zvezi z izvedbo 5. Tedna ljubiteljske kulture.  

Izvedba ali sodelovanje pri javnih razpisih/pozivih za ljubiteljske kulturne dejavnosti  
Izpostava (koordinator, predsednica sveta in član OI JSKD Tržič) je aktivno sodelovala pri pripravi in izvedbi občinskega 
Javnega razpisa za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2018 in skupaj z občinsko Zvezo kulturnih 
organizacij Tržič izvajala nadzor nad izvedenim programom. Javni razpis že nekaj let določa, da se morajo skupine, ki 
kandidirajo na razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje svojih programov, obvezno udeleževati območnih preglednih 
prireditev, saj je to edino merilo pri določanju njihovega kakovostnega nivoja.  
 
Občina je v letu 2018 za Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov namenila 73.000 EUR. Od tega je 
23.500 EUR bilo namenjenih pokrivanju obratovalnih stroškov prostorov, v katerih društva oziroma skupine delujejo. Zaradi 
izločitve sofinanciranja izobraževanja iz razpisa so društva v povprečju dobila več sredstev za redno dejavnost oziroma 
izvedbo prijavljenih projektov (največ dva na skupino). Na razpis se je poleg Zveze kulturnih organizacij Tržič prijavilo 17 
kulturnih društev. Za uresničitev svojih programov pa so se društva za dodatna sredstva lahko neposredno obračala tudi na 
Občino Tržič in župana. 

Izobraževanje 
Naša društva so se v preteklem letu s svojimi člani udeležila kar nekaj regijskih in državnih izobraževalnih programov (folklora, 
glasba, likovna dejavnost, literatura ...), ob tem pa glede na potrebe organizirala tudi svoja izobraževanja (fotografska 
dejavnost, folklora, sodobni in orientalski ples ...). Nenehna skrb za izobraževanje kadra se odraža in obrestuje pri 
kakovostnejšem delu v društvih in doseganju višjih kakovostnih nivojev (regijski, državni, mednarodni). 
V letu 2018 smo sodelovali tudi pri dveh regijskih izobraževalnih programih: 
 
 – Društva in davčna blagajna (skupaj z OI JSKD Jesenice) v decembru 2018, 
 – SAZAS – IPF: KAJ JE TO? (skupaj z ZKD Jesenice) v decembru 2018. 

Financiranje 
Financiranje delovanja tržiške izpostave JSKD (programski del) poteka iz treh virov: državnega vira (centrala JSKD), njegov 
delež se iz leta v leto zmanjšuje, sredstev lokalne skupnosti (Občina Tržič) in iz lastnih prihodkov (vstopnine), ki se enako 
zmanjšujejo. Financiranje občine poteka redno v obliki rednih mesečnih 1/12. Občinsko financiranje je zadovoljivo in se giblje 
v mejah lanske oziroma predlanske višine. V letu 2018 smo zaradi manjših prihodkov ob rebalansu občinskega proračuna 
iztržili dodatna sredstva za pokritje rednega programa sklada (prehrana na prireditvah). Ob javnem razpisu dodatna sredstva 
za dejavnost iz proračuna dobivata še ZKO Tržič in Pihalni orkester Tržič (za pogodbeno izvedene programe). 

Novi projekti 
Prvi dvodnevni Festival ljubiteljskega igranega filma (FLIF) – Kovor (Tržič): na festival so se prijavili ljubiteljski filmski 
ustvarjalci iz vse Slovenije, predvsem Ljubljane. Filmi so bili kratki, najdaljši je trajal pol ure, eni so bili predvajani prvič, 
medtem ko so nekateri že videli kakšen drug festival. Glede na to, da je festival potekal prvič, je bil kar dobro obiskan. Filmi so 
se sicer v nedeljo ponovili, a so bile projekcije v soboto namenjene zunanjim obiskovalcem in ljubiteljem filmske umetnosti, 
nedelja pa bolj sodelujočim. Obakrat pa je filme pospremil Koncert, kratki film režiserja Ireneja Vida Bošnjaka, tokrat člana 
strokovne komisije, ki je filme ocenjevala. Koncert nosi letnico 2012, ko se je ustvarjalec z režijo in filmom ukvarjal še 
ljubiteljsko. Film je v soboto napovedal projekcije, v nedeljo pa zaključek in podelitev nagrad. Teh je bilo osem za osem 
kategorij. Strokovno komisijo pa sta sestavljala še direktor fotografije Aljoša Korenčan in igralka Maja Martina Merljak. 
Podelitve se člani komisije sicer niso udeležili, zato pa so prek video sporočil razglasili zmagovalce; njihove obrazložitve pa 
smo slišali iz ust povezovalke programa. Prisotne je nagovoril tudi župan tržiške občine Borut Sajovic. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
Glede na interni popis dejavnosti, ki ga vsako leto izvajata OI JSKD in Zveza kulturnih organizacij Tržič, na območju občine 
Tržič aktivno delujejo: 

 VOKALNE SKUPINE (10 otroških zborov, 1 ženski, 1 moški PZ, 5 mešanih zborov in 4 malih PZ);  

 INŠTRUMENTALNE SKUPINE (1 pihalni orkester in 3 glasbene skupine);  

 GLEDALIŠKA DEJAVNOST (5 odraslih skupin in 10 otroških, predvsem šolskih skupin);  

 PLESNA DEJAVNOST (3 orientalske plesne skupine različnih starosti znotraj enega društva, 1 otroška in 1 odrasla 
skupina sodobnega plesa, 1 skupina country plesa);  

 FOLKLORNA DEJAVNOST (3 folklorne skupine, 4 godčevske skupine in 4 skupine ljudskih pevcev);  

 LIKOVNA DEJAVNOST (2 likovni društvi, 1 neformalna skupina in nekaj nepovezanih samostojnih ustvarjalcev);  



 LITERARNA DEJAVNOST (3 sekcije in nekaj nepovezanih posameznikov); 

 FOTOGRAFSKA DEJAVNOST (1 fotografsko društvo, 4 foto sekcije in nekaj nepovezanih posameznikov); 

 MULTIMEDIJSKA DEJAVNOST (3 skupine). 
 
V vsaki od naštetih zvrsti dejavnosti so posamezniki in skupine, ki sodijo na regijski ali celo na državni nivo. Društva oziroma 
skupine delujejo v ustreznih vadbenih prostorih (občina prek javnega razpisa društvom zagotavlja celotno pokritje 
obratovalnih stroškov) in lahko svojo dejavnost javnosti prikažejo v številnih bolj ali manj sprejemljivih in opremljenih 
odrskih/dvoranskih prostorih.  
Društvom in posameznikom izpostava nudi nenehno strokovno pomoč pri njihovi dejavnosti oziroma izvedbi programov in 
projektov.  

Sodelovanje s šolami in vrtci 
Sodelovanje z osnovnimi šolami 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 občasno ponujamo različne kulturne programe (predvsem gledališke), ki jih z veseljem 
sprejemajo oziroma v njih sodelujejo. Vrtci zadnja leta na območnih prireditvah ne sodelujejo. Srednje šole pa Tržič žal nima. 
Na vseh treh osnovnih šolah s podružnicami je bilo v kulturno dejavnost (pevska, plesna in gledališka dejavnost) vključenih 
približno 300 otrok. Skupaj so po naši oceni pripravili približno 30 različnih kulturnih prireditev. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
V letu, ki je za nami, je jubileje delovanja praznovalo kar nekaj tržiških kulturnih društev oziroma skupin. Sem prištevamo 10–
letnici delovanja MoPZ Gorščaki in KUD Leyli ter 70–letnico delovanja Društva upokojencev Tržič, znotraj katerega delujejo 
moški in ženski pevski zbor, plesna skupina ter foto in literarna sekcija.  
MoPZ Gorščaki je poleg Kurnikove nagrade (za področje ljubiteljskega delovanja) prejel tudi občinsko priznanje. Z enakima 
priznanjema je bila nagrajena tudi Francka Globočnik za večletno aktivno delo v Društvu tržiških likovnikov, ki je s svojo 
požrtvovalnostjo na zemljevid tržiške amaterske kulture ponovno postavila domače likovnike. S priznanjem je bila nagrajena 
tudi Urška Frelih Meglič za dolgoletno vodenje otroške zborovske dejavnosti na Podružnični osnovni šoli Podljubelj. Za 
izredne uspehe svojih treh sekcij je bila s srebrnim Kurnikovim priznanjem nagrajena tudi Folklorna skupina Karavanke. ZKO 
Tržič pa je za državno Maroltovo priznanje predlagala folkloristko Sašo Meglič. 
Za dolgoletno delo (10, 20, 30 ali več let) v tržiškem kulturnem ljubiteljstvu pa so Kurnikove značke in Tržiškega zmajčka 
prejeli nekateri domači plesalci, pevci in folklorniki. 
Na 40. regijski fotografski razstavi v Kranju so trije člani Foto kluba prejeli priznanja JSKD. 
Jubilejne Linhartove značke za več kot 40–letno delo na gledališkem področju so v letu 2018 prejeli Boris Kuburič, Janez Kikel 
in Milan Brkljač. 
Zlata Kurnikova plaketa za življenjsko delo je šla v roke Vena Dolenca, ljubiteljskega slikarja, pesnika in glasbenika. 

Izvedeni dogodki 
  NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE KRAJ DOGODKA DATUM (OD) DATUM (DO) DEJAVNOST 

1 
BORIS KUBURIČ: TRŽIŠKA DOLINA SE SMEJE – 10. GLEDALIŠKI 
MARATON DOLFETA ANDRELETA – OBMOČNO SREČANJE 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN, 1. DAN 

TRŽIČ 5. 1. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

2 SEMINAR OBLIKOVANJE SVETLOBE LJUBLJANA 20. 1. 2018 21. 1. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

3 
OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV: 37. TRŽIČ 
POJE 2018 

TRŽIČ 2. 2. 2018   VOKALNA GLASBA 

4 
OBMOČNO SREČANJE MALIH VOKALNIH SKUPIN TRŽIČA, 37. 
TRŽIČ POJE 2018 

TRŽIČ 2. 2. 2018   VOKALNA GLASBA 

5 
OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
TRŽIČA, 1. DEL 

TRŽIČ 6. 2. 2018 26. 1. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

6 
OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
TRŽIČA, 2. DEL 

TRŽIČ 7. 2. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

7 
JANEZ JALEN: LESENA PEČ: 10. GLEDALIŠKI MARATON 
DOLFETA ANDRELETA – OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN, 2. DAN 

KRIŽE 8. 2. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

8 OBMOČNO SREČANJE PLESNIH SKUPIN: HOPLA 2018 KRANJ 10. 2. 2018   PLES 

9 
FRED HIRST: ZADREGA NAD ZADREGO – 10. GLEDALIŠKI 
MARATON DOLFETA ANDRELETA – OBMOČNO SREČANJE 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN, 3. DAN  

TRŽIČ 23. 2. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

10 
REGIJSKI FOLKOLKORNI SEMINAR: METODIČNO UČENJE 
VALČKA IN POLKE 

TRŽIČ 3. 3. 2018   FOLKLORA 

11 
REGIJSKI FOLKOLKORNI SEMINAR: METODIČNO UČENJE 
VALČKA IN POLKE 

TRŽIČ 3. 3. 2018   FOLKLORA 



12 
ŠENTANSKI VARIETE: 10. GLEDALIŠKI MARATON DOLFETA 
ANDRELETA – OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN, 4. DAN 

PODLJUBELJ 3. 3. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

13 
OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 
TRŽIČA: POLKA JE UKAZANA 2018 

TRŽIČ 25. 3. 2018   FOLKLORA 

14 
OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 
TRŽIČA: POLKA JE UKAZANA 2018 

TRŽIČ 25. 3. 2018   FOLKLORA 

15 
BILI SO IGRALCI – ZAKLJUČEK 10. GLEDALIŠKEGA MARATONA 
DOLFETA ANDERLETA 

TRŽIČ 27. 3. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

16 
PASIJONSKA IGRA: 10. GLEDALIŠKI MARATON DOLFETA 
ANDRELETA – OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN, 5. DAN 

KRIŽE 29. 3. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

17 
OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV TRŽIČA: SPOMLADANSKI KONCERT 2018 

TRŽIČ 12. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

18 
JEAN ANOULIH: DAMSKI ORKESTER: 10. GLEDALIŠKI 
MARATON DOLFETA ANDRELETA – OBMOČNO SREČANJE 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN, 6. DAN 

TRŽIČ 14. 4. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

19 FINESA PLESA 2018 KAMNIK 17. 4. 2018   PLES 

20 REGIJSKO SREČANJE PLESNIH SKUPIN NAMIG 2018 KRANJ 5. 5. 2018   PLES 

21 REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN TRŽIČ 5. 5. 2018   FOLKLORA 

22 
5. TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE – 1. DAN: KD KRUH: JANEZ 
JALEN: LESENA PEČ (KOMEDIJA) 

KRIŽE 11. 5. 2018 19. 5. 2018 DRUGO 

23 
5. TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE – 2. DAN: OTVORITEV 7. 
PREGLEDNE OBMOČNE LIKOVNE RAZSTAVE 

TRŽIČ 12. 5. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

24 7. OBMOČNI PREGLED ODRASLE LIKOVNE USTVARJALNOSTI TRŽIČ 15. 5. 2018 9. 6. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

25 
5. TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE – 3. DAN: KONCERT 
LJUDSKIH PESMI 

TRŽIČ 18. 5. 2018   FOLKLORA 

26 
5. TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE – 4. DAN: SPOMLADANSKI 
KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA TRŽIČ – »BRITANSKA 
PUSTOLOVŠČINA« 

TRŽIČ 19. 5. 2018   
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

27 V ZAVETJU BESEDE 2018 MOJSTRANA 31. 5. 2018   LITERATURA 

28 
RINGARAJA 2018 – DRŽAVNO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN SLOVENIJE 

MAJŠPERK 2. 6. 2018   FOLKLORA 

29 11. FESTIVAL INŠTRUMENTALNIH SKUPIN SLOVENIJE DRAVOGRAD 3. 6. 2018   
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

30 FLIF 2018 KOVOR 23. 6. 2018 24. 6. 2018 FILM IN VIDEO 

31 13. VIKEND SMEHA – 1. DAN KRIŽE 23. 8. 2018 26. 8. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

32 13. VIKEND SMEHA – 2. DAN KRIŽE 24. 8. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

33 13. VIKEND SMEHA – 3. DAN KRIŽE 25. 8. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

34 13. VIKEND SMEHA – 4. DAN KRIŽE 26. 8. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

35 7. SPOMINJARIJE NA POLDETA BIBIČA (LITERERNI VEČER) BREZJE 1. 9. 2018   LITERATURA 

36 
KINOTEKA – DVD IZBOR IZ DOMAČE FILMSKE KLASIKE 
(SPOMINJARIJE) 

BREZJE 1. 9. 2018   FILM IN VIDEO 

37 DELAVNICA MAKRO FOTOGRAFIJE TRŽIČ 21. 9. 2018 22. 9. 2018 DRUGO 

38 26. OBMOČNA OTROŠKA LIKOVNA KOLONIJA: LOM 2018 LOM 22. 9. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

39 MALA GROHARJEVA KOLONIJA 2018 ŠKOFJA LOKA 28. 9. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

40 
OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV 
LJUDSKIH VIŽ 1. DEL (TRŽIČ, JESENICE, RADOVLJICA) 

TRŽIČ 3. 10. 2018   FOLKLORA 

41 REGIJSKO IZOBRAŽEVANJE ZA GODBE BOHINJ 7. 10. 2018   
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

42 FESTIVAL GORENJSKIH PIHALNIH ORKESTROV BOHINJ 7. 10. 2018   
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

43 TEMATSKA FOTOGRAFSKA DELAVNICA – ARHITEKTURA JESENICE 8. 10. 2018   FILM IN VIDEO 

44 
GLEDALIŠKI MARATON DOLFETA ANDERLETA – OBMOČNO 
LINHARTOVO SREČANJE ODRSALIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

TRŽIČ 23. 11. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

45 
GLEDALIŠKI MARATON DOLFETA ANDERLETA – OBMOČNO 
LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

KOVOR 25. 11. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

46 
REGIJSKO SREČANJE FOTOGRAFSKIH SKUPIN IN 
POSAMEZNIKOV  

KRANJ 3. 12. 2018   DRUGO 

47 TA VESELI DAN KULTURE – KURNIKOVA PRIZNANJA TRŽIČ 3. 12. 2018   VEČZVRSTNA DEJAVNOST 

48 TA VESELI DAN KULTURE – ŠEST OSEB IŠČE WILLIAMA TRŽIČ 3. 12. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

49 OBMOČNA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 2018 TRŽIČ 6. 12. 2018   FILM IN VIDEO 



50 OKROGLA MIZA: TRŽIŠKI SLOVAR TRŽIČ 11. 12. 2018   LITERATURA 

51 SEMINMAR: VODENJE IN ORGANIZACIJA DRUŠTVA JESENICE 13. 12. 2018   DRUGO 

52 VESELI DECEMBER TRŽIČ 14. 12. 2018 16. 12. 2018 VEČZVRSTNA DEJAVNOST 

 


