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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 Idrija 

Rado Božič 

Uvod 

Območna izpostava Idrija deluje v občinah Idrija in Cerkno, kjer živi nekaj več kot 17.000 ljudi. Na območju deluje 
46 kulturnih društev, od tega jih je 35, ki so bolj ali manj redno vključeni v program območne izpostave. Izpostava 
skrbi za uspešno delovanje ljubiteljskih skupin in njihovo predstavljanje v javnosti. S prireditvami, ki so strokovno 
spremljana, omogoča društvom kakovostno rast, z izobraževanji pa ponuja društvom in posameznikom možnost 
uspešnega razvijanja. Poslušalcem omogoča dostopnost do različnih kulturnih vsebin in jih seznanja z delovanjem 
ljubiteljskih ustvarjalcev. Izpostava ne izvaja samo programa ljubiteljske kulture, temveč ima v svoji organizaciji 
tudi nekatere druge kulturne prireditve, ki jih financira občina Idrija. 

Ocena stanja 

V letu 2014 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja 
kulture. Izpostava zgledno sodeluje z društvi, ki se udeležujejo prireditev v organizaciji JSKD, spremlja društveni 
program ter se udeležuje dogodkov, ki jih društva samostojno izpeljejo. Najbolj množična je zborovska dejavnost, 
14 delujočih zborov se redno udeležuje preglednih srečanj. Dokaj množična in tudi kakovostna je inštrumentalna 
dejavnost. Delujeta dva pihalna orkestra in en big band, v katerih igra veliko mladih glasbenikov. Zelo razviti sta 
tudi literarna in likovna dejavnost. Na teh področjih se izvajajo izobraževanja, ki se bodo nadaljevala tudi v 
prihodnje. Delovanje izpostave je najbolj povezano z občino Idrijo, ki tudi namenja primerna sredstva za 
ljubiteljski program. Žal v nobeni občini ni sodobne kulturne dvorane, ki bi bila primerna za raznolike programe. 
Prireditve potekajo na različnih lokacijah. Pevske, ki so najbolj množične, so v osnovnih šolah, instrumentalne v 
športnih dvoranah, gledališke pa v Rudniški dvorani. Manjše prireditve in izobraževanja potekajo na različnih 
lokacijah, ki obstajajo v lokalni skupnosti. Za likovne razstave je na voljo zelo primerna novejša Galerija sv. 
Barbare. Želja širšega občinstva je sodobnejša kulturna dvorana, ki bi ustrezala različnim dejavnostim. O 
delovanju izpostave najbolj dosledno poroča lokalni radio Odmev ter glasilo občine Idrija. Edini lokalni časopis o 
programih JSKD zaradi lastnih interesov na organizacijsko-kulturnem področju največkrat žal ne poroča.  

Izvedba rednega programa 

Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh 
področjih delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih. Navadno sta bili na območni ravni 
izvedeni dve reviji za odrasle pevske zbore. V letu 2014 je bila zaradi žleda v času območnih revij izvedena samo 
ena revija odraslih pevskih zborov, druga pa je bila odpovedana. Dve reviji sta tudi za otroške in mladinske pevske 
zbore Naša pomlad. V dveh dneh je potekalo srečanje otroških gledaliških skupin, ena skupina je sodelovala na 
srečanju mladinskih gledaliških skupin, ki se je uvrstila na regijski nivo. Od januarju do maja je potekalo 
izobraževanje na območni ravni za likovne ustvarjalce. Na regijski ravni so bilo izvedeno srečanje odraslih 
folklornih skupin severne Primorske ter srečanje otroških folklornih skupin. Izpeljana je bila Revija pihalnih 
orkestrov in big bandov severne Primorske, dve reviji Primorska poje in srečanje odraslih gledaliških skupin. V 
maju je bila tudi zaključna revija najboljših otroških in mladinskih pevskih zborov Naša pomlad, na kateri je 
nastopilo 300 mladih pevcev. Oktobra je bila izpeljana Medobmočna likovna razstava, razstavljalo je 29 
primorskih avtorjev.  



 

 

 

 

 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na območju 
izpostave sklada. Poleg rednega ljubiteljskega programa izvaja še dodatni občinski program. V njeni organizaciji 
je tudi gledališki abonma za odrasle in otroke. Je tudi soorganizator likovnega programa, ki se izvaja v Galeriji sv. 
Barbara. V sodelovanju s Krajevno skupnost Sp. Idrija v kulturni dvorani v Sp. Idriji izpelje še eno ali dve 
neabonmajski predstavi. Med občinstvom so zelo lepo sprejete poletne prireditve, Četrtki na placu in Grajski 
večeri. V okviru Četrtkovih večerov je bilo v juliju in avgustu devet prireditev. Na Grajskih večerih je bil organiziran 
koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija s solistom Jernejem Albrehtom. Kot soorganizator je izpostava 
sodelovala še na koncertu Godbenega društva rudarjev Idrija in na koncertu Pihalnega orkestra Cerkno. 
 
 

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali 
sodelovanje pri njih 

Izpostava sodeluje tudi pri razpisu v občini Idrija za sofinanciranje redne društvene dejavnosti in projektov, saj 
izpostava vse prispele prijave pregleda, po pravilniku ovrednoti in pripravi za branje komisiji, ki o razpisu odloča. 
Že prej pa vsa društva obvešča o razpisu in jim pošlje obrazce o poročilu o delu v preteklem letu ter potrebne 
obrazce za prijavo na razpisu. 

Izobraževanja 

Izobraževanja potekajo v sodelovanju z društvi in glede na njihove želje ter potrebe. Od januarja do maja je 
potekal 20-urni likovni tečaj. Ker je dovolj interesentov, se bo s tem nadaljevalo tudi v prihodnje. Izvedeni sta bili 
dve delavnici z različnima temama na literarnem področju ter ena fotografska delavnica.  

Financiranje 

Financiranje poteka dokaj nemoteno. Po končanih dogodkih izpostava na občino izstavi zahtevek, ki je nato v 30 
dneh nakazan. Občina Idrija poravnava tudi stroške prostora, v katerih deluje izpostava. Želeli bi nekoliko več 
sredstev za program v občini Cerkno. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Na območju OI Idrija deluje 14 odraslih pevskih zborov, štirje mešani, pet moških in pet ženskih zborov. 
Najuspešnejša je Vokalna skupina Radost iz Godoviča, ki stalno dosega državno raven. V letu 2014 so se uvrstili 
na zaključno prireditev Naša pesem v Mariboru. Redno sodeluje tudi na mednarodnih tekmovanjih, na katerih 
dosega vidne uspehe.  
Kakovostno zelo napreduje tudi Moški pevski zbor Pobje iz Črnega Vrha. Njihova dirigentka se redno izpopolnjuje 
na izobraževanjih v okviru JSKD. V letu 2014 so se udeležili festivala Canta Al Mar v Španiji, kjer so osvojili zlato 
priznanje. 
V osnovnih šolah je 12 otroških in mladinskih pevskih zborov, štirje delujejo v vrtcih. Na instrumentalnem 
področju delujeta dva pihalna orkestra in en big band. Ena odrasla gledališka skupina navadno sodeluje na 
preglednih srečanjih JSKD, drugi dve se ne prijavljata na te prireditve. Več je otroških gledaliških skupin, navadno 
sta vsako leto izpeljani dve srečanji. V okviru Gimnazije Jurija Vege v zadnjih letih uspešno deluje Mala gledališka 
šola, katere skupina se je že uvrstila na finalno državno srečanje Vizije.  
Na literarnem področju je prepoznavno in zelo dejavno Literarno društvo Ris. V njem deluje nekaj članov, ki se 
redno udeležujejo regijskih in državnih prireditev ter izobraževanj. Društvo se redno udeležuje tudi drugih 
občinskih ali društvenih prireditev. 



Med uspešnejše sodi likovno društvo Cinober, ki ima med člani nekaj priznanih ustvarjalcev in posameznike, ki 
se vedno bolj uveljavljajo na likovnem področju. Med kakovostnejša društva sodi še Foto klub Cerkno, ki poleg 
rednih društvenih dejavnosti bienalno organizira mednarodno fotografsko razstavo. Mnogo je takih društev, 
znotraj katerih delujejo različne sekcije, društva pa so navadno tudi glavni organizator raznih kulturnih dogodkov 
v kraju. Folklorna dejavnost nima večje tradicije, je pa začela delovati folklorna skupina v Zadlogu, ki je tudi že 
sodelovala na folklornih srečanjih, že nekaj časa pa deluje tudi pevsko-godčevska skupina. Skupine razpolagajo z 
različnimi društvenimi prostori. Največ jih deluje v raznih prostorih lokalne skupnosti ali šole. Tudi na tem 
področju se opaža primanjkljaj dobre kulturne dvorane, ki bi skupinam omogočala tudi možnost za vaje. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

V šolah se izvajajo vse naše vokalne prireditve, ki zaradi številčnosti nastopajočih potrebujejo veliko prostorov. V 
njihovih učilnicah se navadno izpelje tudi kakšna delavnica. Šolske gledališke skupine in šolski zbori redno 
sodelujejo na naših preglednih srečanjih. Na vokalnem področju sodelujejo tudi zbori iz vrtcev. Na razpisu za 
Kulturno šolo sta sodelovali Osnovna šola Cerkno in Idrija. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Navadno se društva ob pomembnejših jubilejnih dogodkih na izpostavo obrnejo za pomoč pri soorganizaciji. 
Pomaga se jim tudi pri obveščanju posameznih dogodkov. Če pošljejo vlogo za prejem jubilejnih priznanj, se jim 
na takih dogodkih tudi podelijo. V letu 2014 so jubilej praznovali Ženski pevski zbor društva upokojencev ob 30. 
obletnici delovanja ter Moški pevski zbor Pobje ob 10. obletnici delovanja. Pevke ŽePZ DU Idrija so preje dve 
bronasti, tri srebrne, tri zlate in tri častne Gallusove značke. Pevci iz MoPZ Pobje pa 5 bronastih in 5 srebrnih 
Gallusovih značk.  
 

Izvedeni dogodki 

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

ZBOROVODSKA ŠOLA 4.1.2014 23.3.2014 vokalna glasba Izobraževanje 

GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE 9.1.2014   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNI TEČAJ 10.1.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK 16.1.2014   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNI TEČAJ 24.1.2014 30.5.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

25.1.2014 28.2.2014 gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 1.2.2014   vokalna glasba prireditev 

LIKOVNI TEČAJ 7.2.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK 11.2.2014   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKI ABONMA 27.2.2014   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNI TEČAJ 28.2.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

PRIMORSKA POJE 8.3.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 9.3.2014   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

12.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK 13.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNI TEČAJ 14.3.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

PRIMORSKA POJE 15.3.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 16.3.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 16.3.2014   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

19.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

PRIMORSKA POJE 22.3.2014   vokalna glasba prireditev 

FOLKLORNO POPOTOVANJE 23.3.2014   folklora prireditev 



GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE 27.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNI TEČAJ 28.3.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

PRIMORSKA POJE 30.3.2014   vokalna glasba prireditev 

REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 31.3.2014   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 3.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNA RAZSTAVA - DANILO JEREB 4.4.2014   likovna dejavnost prireditev 

REVIJA PIHALNIH ORKESTROV IN BIG BANDOV 
SEVERNE PRIMORSKE 

6.4.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

PRIMORSKA POJE 11.4.2014   vokalna glasba prireditev 

LIKOVNI TEČAJ 11.4.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK 15.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH IN 
LUTKOVNIH SKUPIN 

20.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

NAŠA POMLAD, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

23.4.2014   vokalna glasba prireditev 

LIKOVNI TEČAJ 25.4.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

PRIMORSKA POJE 27.4.2014   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 27.4.2014   vokalna glasba prireditev 

LIKOVNA RAZSTAVA - MARTA FREI 9.5.2014   likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 
PRIMORSKE 

16.5.2014   folklora prireditev 

ZAKLJUČNI KONCERT NAŠA POMLAD 27.5.2014   vokalna glasba prireditev 

KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV IDRIJA 

6.6.2014   vokalna glasba prireditev 

ČETRTKI NA PLACU 3.7.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

ČETRTKI NA PLACU 10.7.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

ČETRTKI NA PLACU 17.7.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

ČETRTKI NA PLACU 24.7.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

ČETRTKI NA PLACU 31.7.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

ČETRTKI NA PLACU 7.8.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

ČETRTKI NA PLACU 14.8.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

ČETRTKI NA PLACU 21.8.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

ČETRTKI NA PLACU 28.8.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

GRAJSKI VEČERI NA GRADU GEWERKENEGG 5.9.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK 16.10.2014   gledališče in lutke prireditev 

ZBOROVODSKA ŠOLA 18.10.2014 20.12.2014 vokalna glasba izobraževanje 

GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE 23.10.2014   gledališče in lutke prireditev 

MEDOBMOČNA LIKOVNA RAZSTAVA 24.10.2014   likovna dejavnost prireditev 

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK 13.11.2014   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNA RAZSTAVA 14.11.2014   likovna dejavnost prireditev 

REVIJA PIHALNIH ORKESTROV SEVERNE PRIMORSKE 16.11.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE 20.11.2014   gledališče in lutke prireditev 

LITERARNA DELAVNICA 22.11.2014 30.11.2014 literatura izobraževanje 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA 23.11.2014   gledališče in lutke prireditev 



TRAKULJA PO TRAKULJI 27.11.2014   filmska prireditev 

FOTOGRAFSKA DELAVNICA 29.11.2014   drugo izobraževanje 

LITERARNA DELAVNICA 29.11.2014   literatura izobraževanje 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA 7.12.2014   gledališče in lutke prireditev 

KONCERT GODBENO DRUŠTVO RUDARJEV IDRIJA 14.12.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

KONCERT PIHALNI ORKESTER CERKNO 26.12.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

  



 


