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Območna izpostava Tržič 
Boris Kuburič, vodja območne izpostave 

Uvod 
Občina Tržič je ena od občin v Republiki Sloveniji. Občina zavzema 155,4 km

2
 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. Administrativno 
središče občine je Tržič.  
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 se imenujejo Dobrave.  
 
Gorati del občine prekinjajo večje in manjše doline. Glavne tri so dolina Tržiške Bistrice, dolina Mošenika in 
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, ob delavnikih pelje iz Tržiča v Ljubljano 25 avtobusov, ob 
sobotah, nedeljah in praznikih 12 ter v času sezone oz. šolskih počitnic 19 avtobusov. Od mednarodnega 
letališča Jožeta Pučnika (Brnik) je Tržič oddaljen 20 km, avstrijska meja pa je oddaljena le 12 km. Dostopnost do 
občine je enostavna.  
 

Občina Tržič 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. 

 

Mesto Tržič, "biser med gorami", "gorenjske Benetke", "gorenjski Manchester", "kraj, kjer se je začel Radetzky 

marš", ima bogato kulturno tradicijo, ki jo poleg kulturnih dogodkov, ki jih vsako leto pripravljajo Tržiški muzej, 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Turistično društvo Plac, 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 več kot 20 let tudi območna izpostava JSKD. 

Ocena stanja 
Občina Tržič s 14.880 prebivalci je imela po podatkih Upravne enote na svojem območju 27 registriranih 

kulturnih društev (nekatera s povezavo športa, turizma, izobraževanja) in eno združenje (Zveza kulturnih 

organizacij Tržič), v katerega je velika večina aktivnih kulturnih društev tudi vključena. Nekatera med njimi (4) 

imajo tudi status društva v javnem interesu. V aktivno kulturno delovanje je vključenih prek 700 kulturnih 

ljubiteljev v 51 različnih sekcijah. V treh OŠ in osmih vrtcih pa je po neuradnih podatkih tudi prek 300 mladih 

pevcev, igralcev, plesalcev … Skupaj torej prek 1000 ustvarjalcev in poustvarjalcev - kulturnih ljubiteljev ali 6,7% 

prebivalcev občine. (Navedeni podatki veljajo za leto 2019.) 

V zadnjih nekaj letih opažamo porast števila kulturnih društev in sekcij v občini ter obenem tudi porast števila 

članov. Razveseljujeta dejstvi, da beležimo povečano kakovostno aktivnost na področjih, kjer je še pred nekaj 

leti vladalo mrtvilo, ter interes za različne izobraževalne programe s področja kulturnega ljubiteljstva. Ob tem 

pa se razvija tudi povezovanje s profesionalnimi kulturnimi ustanovami (Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Tržiški 

muzej, Glasbena šola, Ljudska univerza ...), ki bi brez domačega ljubiteljstva imela nedvomno precej osiromašen 

program. Kulturna društva s svojimi skupinami pripravijo vsako leto več kot 100 različnih kulturnih dogodkov v 

občini in na gostovanjih, ki si jih ogleda nad 20.000 obiskovalcev. 

Temeljna načela delovanja območne izpostave so se v letu 2019 izvajala skladno s programom LPK Občine Tržič 

2015-2020 in strateškim načrtom JSKD. Izpostava je sama ali v koprodukciji v minulem letu izvedla ali 

sodelovala na 45 kulturnih dogodkih – sodelovalo je nekaj več kot 100 skupin, s 1530 nastopajočimi (od tega 

skoraj 300 starejšimi nad 65 let in 900 mlajšimi od 21 let). Z obiskom pa je svoje priznanje nastopajočim dalo 

nekaj manj kot 4700 obiskovalcev.  
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Osrednji kulturni hram v občini je še vedno Kulturni center Tržič, ki pa kljub dodatni tehnični opremi nudi le 

omejene možnosti za izvedbo programov domačih društev, ZKO ali OI JSKD Tržič. Vsem je bila dana možnost 

brezplačnega najema. Večje prireditve (z več nastopajočimi) pa so društva lahko izvedla v večnamenskih 

prostorih šol v Bistrici in Križah. Manjši (lokalni) programi so bili večinoma izvedeni v dvoranah oz. prostorih po 

krajevnih skupnostih (Križe, Lom, Kovor, Podljubelj, Brezje); ti so tehnično in prostorsko precej okrnjeni, nudijo 

pa domačnost in bolj neposreden stik z publiko. Dodajmo še to, da nam s svojimi (garderobnimi) prostori ob 

večjih prireditvah priskočijo na pomoč Pihalni orkester Tržič, Ljudska univerza Tržič in v zadnjem letu tudi OŠ 

Tržič. Zadnji dve lokaciji sta od osrednjega kulturnega hrama oddaljeni nekaj sto metrov, kar v primeru slabega 

vremena predstavlja precejšnjo oviro. V zadnjem obdobju opažamo tudi to, da se osnovne šole otepajo 

nudenju gostoljubja prireditvam oz. za izvedbo le teh postavljajo svoje pogoje, merila in kriterije (omejen čas 

gostovanja, vstopnina ...). Nekatera društva pa za svoje redno delovanje še vedno nimajo optimalnih 

prostorskih pogojev (npr.: gledališka v središču mesta). 

Sklad skupaj z lokalno Zvezo kulturnih organizacij vsako leto izvede vsaj eno delovno srečanje s predstavniki 

vseh kulturnih društev v občini, na katerem jih seznani s programom ter novostmi in organizacijskimi 

spremembami. Na srečanju društva dobijo tiskan program Območne izpostave za naslednje leto ter regijski in 

državni program. Z navedenim programom izpostava seznanja tudi vse ostale kulturne ustanove v občini, šole, 

vrtce, zavode ... 

Izvedba rednega programa 
Območni program izpostave je bil realiziran in območne pregledne prireditve so bile izvedene skladno z razpisi, 

ki so jih vsa kulturna društva s svojimi sekcijami ter osnovne šole v občini dobili že na začetku kulturne sezone. 

Zaradi racionalizacije in/ali skromnega števila prijav (ples, folklora) smo nekaj preglednih prireditev izvedli s 

sosednjimi izpostavami (Kranj, Kamnik, Jesenice). Razpisne pogoje in roke večina prijavljenih skupin oz. društev 

upošteva. Nekaj težav so imela le pri e-prijavnicah (gledališče) zaradi zapoznelih razpisov. Prireditve, nekatere 

tudi s pomočjo kulturnih društev, so bile kvalitetno izvedene tako po organizacijski kot izvedbeni plati, k čimer 

so svoj delež prispevali tudi scenski oblikovalci, tonski in svetlobni mojstri, besedni oblikovalci prireditev ter 

strokovni spremljevalci. Obisk publike na območnih prireditvah je zadovoljiv in je v rahlem upadu glede na 

prejšnja leta, kar velja tudi za lastne prihodke (vstopnine, kotizacije ...). 

Zaradi preskromnega števila prijav smo bili primorani opustiti namero po organizaciji regijskega seminarja s 

področja folklore in plesne dejavnosti. 

Medijsko smo bili sorazmerno ustrezno pokriti v občinskih občilih (Radio Gorenc, Tržičan, Tržiški glas), manj pa 

v regijskih in državnih (Delo, Slovenske novice, Gorenjski glas, Radio Kranj, Radio Sora, Radio Jesenice, Radio 

Ognjišče, RTV Slovenija ...). Vzrok gre iskati v uredniški politiki posameznih medijev, ki prednost dajejo 

profesionalni kulturi in razvedrilu širšega kroga bralcev. 

 

Na območnem nivoju je bilo v letu 2019 izvedeno: 

 Območno Srečanje otroških gledaliških in lutkovnih skupin 

 38. Tržič poje 2019 - Območno Srečanje odraslih pevskih zborov 

 Območno Srečanje malih vokalnih skupin Tržiča 

 Gledališki maraton Dolfeta Anderleta - Območno Srečanje odraslih gledaliških skupin Tržiča 

 Območno Srečanje plesnih skupin Tržiča (skupaj z OI JSKD Kranj in OI JSKD Kamnik) 

 Polka je ukazana 2019 - Območno srečanje otroških folklornih skupin Tržiča in Jesenic  

 Polka je ukazana 2019 - Območno srečanje odraslih folklornih skupin Tržiča in Jesenic  

 Spomladanski koncert - Območno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov Tržiča 

 Območni pregled odrasle likovne ustvarjalnosti 

 Teden ljubiteljske kulture (skupaj z ZKO Tržič) 

 Vikend (gledališkega) smeha (s KD Kruh Križe) 



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

 27. Območna otroška likovna kolonija 2019 (z OŠ Tržič) 

 Območna razstava otroške likovne ustvarjalnosti (z OŠ Tržič) 

 Območna pregledna foto razstava (s Foto klubom Tržič) 

 Ta veseli dan kulture (z ZKO Tržič) 

 FLIF, drugi festival amaterskega igranega filma 

 Tretji domoznanski večer (Gor pa dol po pvac: Bili so glasbeniki) (s Knjižnico dr. Toneta 
Pretnarja) 

 prireditve/predstave v sklopu Veselega decembra 
 

Presežki (udeležbe in/ali nagrade) v tržiški ljubiteljski kulturi v letu 2019 na regijskem nivoju: 

 41. regijska fotografska razstava: UJETI POGLEDI 2019 (Jesenice) 
- tema KOZOLCI: diploma Milan MALOVRH za fotografijo z naslovom SIMETRIJA 

- tema PROSTA: 1.nagrada Milan Malovrh za fotografijo z naslovom ENERGIJA 

                            posebna nagrada žirije: Peter Balantič za fotografijo SKOZI BROKOLIJEV GOZD 

 REGIJSKA TEMATSKA RAZSTAVA 2019: OBLO IN OGLATO (Domžale) 
- uvrščena dela na razstavi avtorjev: Anka Štrukelj, Kristina Lindav, Anže Bizjak 

 MALA GROHARJEVA KOLONIJA 2019 (Škofja Loka) 
- udeleženci z mentorji iz vseh treh tržiških OŠ 

 KEKČEVI DNEVI 2019 (Kamnik) 
- igralska skupina POŠ Podljubelj: Eka Vogelnik: O MIŠKI, KI SI JE TREBUŠČEK RAZTRGALA, režija Helena Ahačič 

 35. NAMIG 2019 
- plesna skupina LILIBU – OŠ Bistrica, koreografija GREGORJEVO, mentorica: Sanja Voglar 

 NAPEV - ODSEV 2019 (Tržič) 
- regijski nivo je dosegel podmladek pevcev ljudskih pesmi KD Jerbas 

 V ZAVETJU BESED 2019 (Jesenice) 
- Breda Miščevič 

 REGIJSKI RINGARAJA 2019 
- Mladinska FS KD Karavanke  

 SEMINAR (Tržič) 
- Govor v otroških gledaliških skupinah (predavateljica: Tereza Gosar) 

- Vokalna glasba (predavateljica: Tanja Rupnik) 

 

 

Dosežki na državnih srečanjih/tekmovanjih : 

 24. TEKMOVANJE GODB SLOVENIJE ZA POKAL VINKA ŠTRUCLA 2019 (Ormož) 
- v kategoriji od 35 do 41 članov: 1. mesto in zlata plaketa z pohvalo (95,5 % točk): PIHALNI ORKESTER TRŽIČ 

 NAPEV - ODSEV 2019 (Artiče) 
- revija poustvarjalcev glasbenega izročila: GODCI LJUDSKIH VIŽ KD JERBAS,  



- državni nivo so dosegli tudi PEVCI LJUDSKIH PESMI KD JERBAS 

 PIKA MIGA 2019 (Velenje) 
- plesna skupina LILIBU – OŠ Bistrica, koreografija GREGORJEVO, mentorica: Sanja Voglar 

 RINGARAJA 2019 
- Mladinska folklorna skupina KD FS Karavanke (s posebno pohvalo za kostumsko podobo) 

 12. FESTIVAL MALIH INŠTRUMENTALNIH SKUPIN 2019 (Dravograd) 
- kitarski ansambel Svarun (zlata plaketa s pohvalo) 

 LIKOVNA RAZSTAVA OBLO - OGLATO 
Uvrščeni na državno razstavo v letu 2020: Anže Bizjak: Eggo; Kristina Lindav: Bitka; Anka Štrukelj: Prepih 

 

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je skupaj z lokalno Zvezo kulturnih organizacij Tržič sodelovala pri pripravi in realizaciji 

dokumentarnega filma ob 100-letnici delovanja KUD Lom nad Tržičem, skupaj s KS Brezje pri Tržiču pripravila 

sedme SPOMINJARIJE na igralca in "domačina" Poldeta Bibiča. Gosta večera sta bila igralca URŠKA HLEBEC in 

MATJAŽ PARTLIČ. Sodelovala je tudi pri izdaji knjige Prisrčen pozdrav iz Tržiča (s sodelovanjem Tržiškega muzeja 

jo je izdala ZKO Tržič), zbirke starih razglednic in spominov Tržičanov na preteklo in polpreteklo zgodovino 

mesta in dogodke. 

Izvedba ali sodelovanje pri javnih razpisih/pozivih za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti  
Izpostava (njen vodja, predsednica sveta ter član sveta OI JSKD Tržič) je tudi v preteklem letu sodelovala pri 

pripravi in izvedbi občinskega Javnega razpisa za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2019 in 

skupaj z občinsko Zvezo kulturnih organizacij Tržič izvajala nadzor realiziranih programov. Občina je v letu 2019 

za Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov namenila  72.611.-€, kar je malenkost več kot 

v preteklem letu. Za realizacijo svojih projektov pa so se društva za dodatna sredstva lahko neposredno 

obračala na Občino Tržič (programi Pihalnega orkestra Tržič, KD Kruh Križe, KUD Podljubelj ...). 

Na občinski Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se je prijavilo 17 kulturnih društev oz. 

skupin ter Zveza kulturnih organizacij Tržič s skupaj 52. projekti, med katerimi pa je bilo tudi nekaj 

izobraževalnih programov in zahtevkov za pokrivanje obratovalnih stroškov v prostorih, v katerih delujejo. 

Izobraževanja 
Pripravili smo štiri izobraževalne programe (območnega in tri regijske), a zaradi skromnega števila prijav izvedli 

le dva. So pa se naša društva udeleževala drugih regijskih in/ali državnih izobraževalnih programov (folklora, 

glasba, likovna dejavnost, literatura ...). 

Financiranje 
Financiranje delovanja tržiške izpostave JSKD (programski del) poteka iz treh virov: državni vir (centrala JSKD: 

3.700.-€), sredstva lokalne skupnosti (Občina Tržič: 14.919.-€) ter lastni prihodki (kotizacije: 300.-€). Za pokritje 

materialnih in programskih stroškov smo v letu 2019 prejeli skupaj: 20.971.-€. Financiranje je potekalo stabilno 

in redno v obliki rednih mesečnih dvanajstin; bilo je zadovoljivo ter se je gibalo blizu lanske višine. 

Novi projekti 
Tudi letos smo skupaj z Zvezo kulturnih organizacij Tržič pripravili pester kulturni program v okviru 6. tedna 

ljubiteljske kulture v Tržiču. V petih projektih so sodelovali tako glasbeniki kot pevci ljudskih pesmi in godci 

ljudskih viž, folklorniki ter likovniki. Skozi leto pa smo posebno pozornost namenili Vodnikovemu spominskemu 

letu v (ko)produkciji Mladinskega gledališča Tržič. Leto poprej Ivanu Cankarju. 



Precej spomladanske aktivnosti je bilo namenjeno praznovanju 100-letnice KUD Lom pod Storžičem, ki je visok 

jubilej obeležil z nekaj priložnostnimi prireditvami in z brošuro o delovanju društva. Podeljeno jim je bilo 

posebno priznanje območne izpostave JSKD Tržič. 

Posebej velja omeniti, da smo v okviru Dneva evropske kulturne dediščine skupaj s Tržiško knjižnico dr. Toneta 

Pretnarja pripravili tretji domoznanski večer iz cikla Gor pa dol po pvac in ga letos poimenovali BILI SO 

GLASBENIKI ter na njem obudili bogato družabno in glasbeno življenje Tržiča po drugi svetovni vojni. 

Tudi 2. FLIF (Festival ljubiteljskega igranega filma) je v Kovorju in Tržiču našel publiko in utrjuje lani začrtane 

usmeritve. Merila in kriteriji so postala jasnejša, odziv med slovenskimi ljubiteljskimi filmarji pa nad 

pričakovanim. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
 

V občini registrirana kulturna društva ter Zveza kulturnih organizacij Tržič, v katero je večina aktivnih društev 

tudi vključena (med njimi je tudi nekaj takih, ki imajo status društva v javnem interesu), so po dejavnostih 

razporejena takole: 

 VOKALNE SKUPINE (6 otroških in 3 mladinski PZ, 1 ženski PZ, 1 moški PZ, 6 mešanih zborov in 4 malih PZ);  

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

 GLEDALIŠKA DEJAVNOST (4 odrasle gledališke skupine, 1 mladinska in 8 šolskih otroških skupin);  

 LUTKOVNA DEJAVNOST (0); 

 PLESNA DEJAVNOST (več orientalskih plesnih skupin različnih starosti, 1 skupina sodobnega plesa in 1 skupina 
country plesa);  

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

 LIKOVNA DEJAVNOST (2 likovni društvi in nekaj nepovezanih samostojnih ustvarjalcev);  

 LITERARNA DEJAVNOST (nekaj nepovezanih posameznikov); 

 VIDEO PRODUKCIJA (1 društvo in več nepovezanih posameznikov); 

 FOTOGRAFSKA DEJAVNOST (1 fotografsko društvo in nekaj nepovezanih posameznikov). 
 

Med društvi oz. skupinami je nekaj takih, ki dosegajo državni kvalitetni nivo, nekaj regijski, večina pa ostaja na 

območnem oz. občinskem nivoju.  

Odmevnejši projekti na lokalni ravni v letu 2019:  

"Neuničljiva melodija" (KD Jerbas: libreto Andrej Rozman Roza, glasba Matej Bečan, režija Metka Knific 

Zaletelj), "Prišle so novice" (KD FS Karavanke), "Hmeljska princesa" (MePZ Ignacij Hladnik: glasba in libreto 

Radovan Gobec, režija Nana Peharc, dirigent Tomaž Meglič) ter "Obtoženi volk" (Mladinsko gledališče Tržič, 

besedilo Žarko Petan, režija Boris Kuburič) so projekti/predstave, ki so se spogledovale z musicli, spevoigrami 

oz. operetami - z žanrom torej, ki ga doslej v Tržiču v takem obsegu skoraj nismo poznali. Ob tem pa ne gre 

prezreti tudi kostumsko in scensko bogate gledališke izvedbe Martina Krpana (KD Kruh Križe, besedilo Jože 

Vombergar po predlogi Frana Levstika, režija David Ahačič). 

Sodelovanje s šolami in vrtci 
Sodelovanje s šolami in vrtci je dobro. Osnovne šole s svojimi skupinami redno sodelujejo na območnih 

preglednih prireditvah (pevske, gledališke, plesne, …) in ponekod dosegajo regijski nivo (pevski zbori, plesne 

skupine, gledališke skupine) ali celo državnega (gledališka dejavnost, ples). Šolam in vrtcem v sklopu svoje 

dejavnosti ponujamo različne kulturne programe (predvsem gledališke), ki jih ti z veseljem sprejemajo oz. v njih 

sodelujejo. Srednje šole Tržič (žal) nima. 

Na vseh treh osnovnih šolah s podružnicami je bilo v kulturno dejavnost (pevska, plesna in gledališka dejavnost) 

vključenih približno enako število otrok kot leto poprej, okrog 300.  



Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
Stoletnico KUD Lom pod Storžičem in aktivnosti ob praznovanju visokega jubileja smo že omenili, med jubilante 

pa nedvomno sodi tudi MePZ Ignacij Hladnik s svojo 40-letnico delovanja. Med letom smo članom posameznih 

skupin in društev podelili 45 jubilejnih priznanj JSKD (Gallus, Linhart, …), na prireditvi Ta veseli dan kulture - 

Inventura 2019 pa najvišja občinska (Kurnikova) priznanja.  

Na Maroltovem srečanju folklornih skupin Slovenije, ki ga je 26. oktobra gostil Žalec, je predsednica KD 

Folklorna skupina Karavanke Saša Meglič prejela Maroltovo listino, ki jo Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 

podeljuje za predano pedagoško in mentorsko delo ter nepogrešljiv prispevek k razvoju in širjenju folklorne 

dejavnosti. 

Tržičani pa smo v minulem letu zaradi zahrbtne bolezni izgubili Slavka Bohinca, kulturnega ljubitelja z velikim 
srcem in dušo, ustanovitelja KD Kruh Križe, očeta Vikenda smeha in neumornega delavca v Zvezi kulturnih 
organizacij Tržič in območni izpostavi OI JSKD Tržič. 

Izvedeni dogodki 

  NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE 
KRAJ 
DOGODKA 

DATUM 
(OD) 

DATUM 
(DO) 

DEJAVNOST 

1 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN TRŽIČA: 11. TRŽIŠKI GLEDALIŠKI 
MARATON DOLFETA ANDERLETA, 1.DAN: 
BODALO Z ROŽNIM ROČAJEM KOVOR 13.01.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

2 
OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH 
ZBOROV: 38.TRŽIČ POJE 2019 BISTRICA 1.02.2019  VOKALNA GLASBA 

3 FOTO TEMATSKA DELAVNICA VODA JESENICE 4.02.2019  FILM IN VIDEO 

4 
OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH IN 
LUTKOVNIH SKUPIN, 1. DAN TRŽIČ 5.02.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

5 
OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH IN 
LUTKOVNIH SKUPIN,  2.DAN TRŽIČ 6.02.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

6 
6. OBMOČNO SREČANJE PESNIKOV IN PISATELJEV 
TRŽIČA TRŽIČ 9.02.2019  LITERATURA 

7 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN TRŽIČA: 11. TRŽIŠKI GLEDALIŠKI 
MARATON DOLFETA ANDERLETA, 2.DAN: VOHUN 
IZ ŠIŠKE PODLJUBELJ 16.02.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

8 
TEMATSKA FOTO DELAVNICA: DOLGA 
EKSPOZICIJA JESENICE 4.03.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

9 
OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN TRŽIČA IN JESENIC: POLKA JE UKAZANA 
2019 JESENICE 8.03.2019  FOLKLORA 

10 
OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN TRŽIČA IN JESENIC: POLKA JE UKAZANA 
2019 JESENICE 8.03.2019  FOLKLORA 

11 URŠKA - REGIJSKO SREČANJE MLADIH LITERATOV ŠKOFJA LOKA 15.03.2019  LITERATURA 

12 SEJALEC - REGIJSKA LITERARNA REVIJA ŠKOFJA LOKA 15.03.2019  LITERATURA 

13 
OBMOČNO SREČANJE MALIH VOKALNIH SKUPIN 

LOM 17.03.2019  VOKALNA GLASBA 



TRŽIČA 

14 REGIJSKI SEMINAR VOKALNA TEHNIKA TRŽIČ 6.04.2019  VOKALNA GLASBA 

15 
25. KEKČEVO SREČANJE - REGIJSKO SREČANJE 
OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN KAMNIK 8.04.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

16 
OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV TRŽIČA: SPOMLADANSKI 
KONCERT 2019 KRIŽE 16.04.2019  VOKALNA GLASBA 

17 
OBMOČNO SREČANJE PLESNIH SKUPIN KAMNIKA 
IN TRŽIČA : FINESA PLESA KAMNIK 17.04.2019  PLES 

18 
REGIJSKI SEMNIAR ZA TEMATSKO LIKOVNO 
RAZSTAVO DOMŽALE 6.05.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

19 
RINGARAJA, REGIJSKI FESTIVAL OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN TRŽIČ 10.05.2019  FOLKLORA 

20 
8. OBMOČNI PREGLED ODRASLE LIKOVNE 
USTVARJALNOSTI TRŽIČ 17.05.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

21 6. TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE TRŽIČ 17.05.2019 26.05.2019 DRUGO 

22 
NAPEV - ODSEV OBMOČNA REVIJA 
POUSTVARJALCEV GLASBENEGA IZROČILA TRŽIČ 22.05.2019  FOLKLORA 

23 
NAMIG I. - REGIJSKA REVIJA OTROŠKIH PLESNIH 
SKUPIN KRANJ 24.05.2019  PLES 

24 
NAMIG II. - REGIJSKA REVIJA MLADINSKIH 
PLESNIH SKUPIN KRANJ 25.05.2019  PLES 

25 
REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN KAMNIK 26.05.2019  FOLKLORA 

26 
V ZAVETJU BESEDE - REGIJSKO SREČANJE PISCEV 
SENIORJEV JESENICE 31.05.2019  LITERATURA 

27 2. FESTIVAL LJUBITELJSKEGA FILMA FLIF KOVOR 1.06.2019  FILM IN VIDEO 

28 
12. FESTIVAL MALIH INSTRUMENTALNIH SKUPIN 
SLOVENIJE DRAVOGRAD 6.07.2019  

INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

29 
14. VIKEND (GLEDALIŠKEGA) SMEHA - 1. DAN KRIŽE 23.08.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

30 
14. VIKEND (GLEDALIŠKEGA) SMEHA - 2. DAN KRIŽE 24.08.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

31 
14. VIKEND (GLEDALIŠKEGA) SMEHA - 3.DAN KRIŽE 25.08.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

32 
MALA GROHARJEVA KOLONIJA ŠKOFJA LOKA 27.09.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

33 
DOMOZNANSKI VEČER / OKROGLA MIZA: BILI SO 
GLASBENIKI TRŽIČ 1.10.2019  LITERATURA 

34 
8. SPOMINJARIJE NA POLDETA BIBIČA (LITERERNI 
VEČER) BREZJE 5.10.2019  LITERATURA 



35 
KINOTEKA - IZBOR IZ DOMAČE FILMSKE KLASIKE V 
KATERI IGRA POLDE BIBIČ (SPOMINJARIJE) BREZJE 5.10.2019  FILM IN VIDEO 

36 PIKA MIGA  VELENJE 6.10.2019  PLES 

37 
27. OBMOČNA OTROŠKA LIKOVNA KOLONIJA TRŽIČ 10.10.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

38 
REGIJSKI SEMINAR: GLEDALIŠKI GOVOR V 
OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPINAH TRŽIČ 12.10.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

39 
UJETI POGLEDI 2019 - 41. REGIJSKA 
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA JESENICE 9.11.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

40 
24. TEKMOVANJE GODB SLOVENIJE V ZABAVNEM 
PROGRAMU ZA POKAL VINKA ŠTRUCLA 2019 ORMOŽ 9.11.2019  

INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

41 
REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA: OBLO IN OGLATO DOMŽALE 12.11.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

42 
FILMSKI PORTRETI TRŽIŠKIH KULTURNIH 
LJUBITELJEV: 100 LET KUD LOM POD STORŽIČEM TRŽIČ 3.12.2019  DRUGO 

43 
INVENTURA - LETNI PREGLED DOSEŽKOV 
OBMOČNE LJUBITELJSKE KULTURE TA VESELI DAN 
KULTURE TRŽIČ 3.12.2019  DRUGO 

44 
OBMOČNA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA TRŽIČ 3.12.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

45 
VESELI DECEMBER: IGRA ŽARKO PETAN 
OBTOŽENI VOLK TRŽIČ 20.12.2019 21.12.2019 

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

 


