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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 Idrija deluje v občinah Idrija in Cerkno, kjer živi približno 17.000 ljudi. Na območju deluje 46 
kulturnih društev, od tega jih je 35, ki so bolj ali manj redno vključena v program JSKD OI Idrija. 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 2016 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 instrumentalna 
dejavnost. Delujeta dva pihalna orkestra, v katerih igra veliko mladih glasbenikov.  

Zelo razviti so tudi literarna, likovna in fotografska dejavnost. Vsa ta društva v celotnem letu izpeljejo mnogo 
različnih dogodkov ter tudi skrbijo za izobraževanje svojih članov. Izobraževanja izpeljejo v društveni organizaciji 
ali pa v sodelovanju z območno izpostavo Idrija. Najvidnejši projekt Likovnega društva Cinober je izvedba Ex 
tempora, nekaj njihovih članov pa je tudi uveljavljenih slikarjev v slovenskem prostoru, ki se redno uvrščajo na 
državne razstave. V letu 2016 je enemu njihovemu članu uspela uvrstitev na zaključno državno tematsko razstavo 
Kvadrat in krog, kocka in kroga. Najobsežnejši projekt Literarnega društva Ris je izdaja Zbornika, Foto klub Cerkno 
pa bienalno izvaja zelo kvalitetno in odmevno mednarodno razstavo Maska.  

Na odraslem gledališkem področju bolj kontinuirano deluje le KUD Jurko Gore, ki pripravlja predstave približno 
na dve leti. Gledališko dejavnost gojijo tudi v društvu Planika Vojsko, ki pa zaenkrat še niso sodelovali na 
gledaliških prireditvah v okviru JSKD. Na mladinskem gledališkem področju trenutno redno deluje skupina v 
sklopu Gimnazije Jurija Vege. Otroška gledališka dejavnost pa deluje v okviru osnovnih šol, njihove skupine 
navadno sodelujejo na srečanjih otroških gledaliških skupin. Večji uspeh je dosegla gledališka skupina Turističnega 
društva OŠ Spodnja Idrija, ki se je prvič udeležila območnega Srečanja otroških gledaliških skupin in se je uvrstila 
na regijski nivo. V zaključku leta 2016 se je uspešno ponovno ustanovilo dramatično društvo, ki je bilo več kot 
deset let v mirovanju. V društvu bodo delovali nekateri stari člani, pridružili pa se jim bodo predvsem novi, mladi 
posamezniki, ki so do sedaj delovali v mladinski skupini na gimnaziji. V letu 2017 pa nameravajo na oder postaviti 
že prvo predstavo. Žal v nobeni občini ni sodobne gledališke kulturne dvorane, ki bi bila primerna za raznolike 
dogodke in bi tudi verjetno dodatno spodbudila ljubiteljsko gledališko dejavnost. 

V letu 2016 je izpostava organizirala prireditev za kulturni praznik, na kateri so sodelovala kulturna društva, ki 
delujejo v Idriji, in na kateri so predstavila nekatere pomembnejše dosežke oziroma dogodke iz preteklega leta. 
Ker je prireditev lepo uspela, bo upamo to postala tradicionalna prireditev v počastitev kulturnega praznika.  

Delovanje izpostave je najbolj povezano z občino Idrijo, ki tudi namenja primerna sredstva za ljubiteljski program. 
Ker manjka sodobna kulturna dvorana, se prireditve izvajajo na različnih lokacijah. Pevske, ki so najbolj množične, 
so v osnovnih šolah, instrumentalne v športnih dvoranah ter v dvorani glasbene šole, gledališke pa v rudniški 
dvorani. Manjše prireditve in izobraževanja potekajo na različnih lokacijah, največkrat v šolskih učilnicah. Za 
likovne razstave je na voljo zelo primerna novejša Galerija sv. Barbare ter galerija v Mestni knjižnici. 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 

Na območni ravni sta bili izpeljani dve reviji za odrasle pevske zbore in dve reviji Naša pomlad za otroške in 
mladinske pevske zbore. Na gledališkem področju je bilo na območnem nivoju srečanje za odrasle, mladinske in 
otroške skupine. Od januarja do aprila je potekala likovna šola, izvedena je bila dvodnevna delavnica za godbe v 
gibanju ter v novembru večdnevni fotografski seminar. Na regijskem nivoju pa sta bili dve reviji Primorska poje, 
zaključni koncert najboljših otroških in mladinskih pevskih zborov Naša pomlad, regijsko srečanje odraslih 
folklornih skupin, srečanje odraslih gledaliških skupin, regijsko srečanje za godbe v gibanju ter tematska likovna 
razstava Žanr. Jeseni se je pričela zborovodska šola Vokalna tehnika (1. del), drugi del pa se bo nadaljeval v letu 
2017. V času Tedna ljubiteljske kulture je bilo izvedenih deset dogodkov, šest vokalnih prireditev, dve razstavi, en 
recital ter ena folklorna prireditev. 



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 
gledališki abonma za odrasle in otroke. Je tudi soorganizator likovnega programa, ki se izvaja v Galeriji sv. Barbara. 
V juniju je bilo v sodelovanju z Občino Idrija in Krajevno skupnostjo Idrija izpeljan koncert gostujočega zbora iz 
pobratenega mesta Aumetz. Med občinstvom so zelo lepo sprejete poletne prireditve. Četrtki na placu se 
tedensko odvijajo v juliju in avgust na Mestnem trgu, Grajski večeri pa so namenjeni večjim in zahtevnejšim 
koncertnim dogodkom. V decembru je bila v Spodnji Idriji izvedena še dodatna neabonmajska predstava ter v 
Cerknem koncert Irene Yebuah Tiran in Eve Hren. 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, 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. Izvedena je bila 
delavnica za godbe v gibanju, 1. del zborovodske šole ter fotografski seminar.  

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. Redno sodeluje tudi na 
mednarodnih tekmovanjih, na katerih dosega vidne uspehe. Tudi ostali zbori so po kakovosti na dokaj zavidljivi 
ravni. V osnovnih šolah je 12 otroških in mladinskih pevskih zborov, štirje delujejo v vrtcih. Na instrumentalnem 
področju delujeta dva pihalna orkestra. Ena odrasla gledališka skupina navadno sodeluje na preglednih srečanjih 
JSKD, drugi dve se ne prijavljata na te prireditve. Več je različnih otroških gledaliških skupin, ki delujejo v okviru 
šole. V okviru Gimnazije Jurija Vege v zadnjih letih uspešno deluje Mala gledališka šola, 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 Maska. Mnogo je takih društev, 
znotraj katerih delujejo različne sekcije, društva pa so navadno tudi glavni organizator raznih kulturnih dogodkov 
v kraju. Folklorna dejavnost v teh krajih nima večje tradicije. V zadnjih letih je z delovanjem pričela 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. 



 

Izvedeni dogodki 

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

ZBOROVODSKA ŠOLA 9.1.2016 26.3.2016 vokalna glasba izobraževanje 

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK 14.1.2016   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNI TEČAJ 15.1.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE 21.1.2016   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNI TEČAJ 29.1.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK 4.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU 7.2.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

LIKOVNI TEČAJ 12.2.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE 25.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNI TEČAJ 26.2.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

REGIJSKA DELAVNICA ZA PIHALNE ORKESTRE V GIBANJU 27.2.2016   inštrumentalna glasba izobraževanje 

PRIMORSKA POJE 27.2.2016   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV  4.3.2016   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV  6.3.2016   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 9.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 9.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK 10.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNI TEČAJ 11.3.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

FOLKLORNO POPOTOVANJE PO SEVERNI PRIMORSKI-SREČANJE 
ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN I 

12.3.2016   folklora prireditev 

OBMOČNO SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 16.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE 17.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNI TEČAJ 18.3.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

PRIMORSKA POJE 18.3.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 20.3.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 1.4.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 2.4.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 3.4.2016   vokalna glasba prireditev 

NAŠA POMLAD, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

7.4.2016   vokalna glasba prireditev 

LIKOVNA RAZSTAVA 8.4.2016   likovna dejavnost prireditev 

PRIMORSKA POJE 9.4.2016   vokalna glasba prireditev 

NAŠA POMLAD, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

10.4.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 10.4.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIMORSKA POJE 10.4.2016   vokalna glasba prireditev 

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK 13.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 14.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNI TEČAJ 15.4.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

REGIJSKA DELAVNICA ZA GODBE V GIBANJU  16.4.2016   inštrumentalna glasba izobraževanje 

PRIMORSKA POJE 17.4.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 21.4.2016   gledališče in lutke prireditev 



LIKOVNI TEČAJ 22.4.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 9.5.2016   gledališče in lutke prireditev 

  



TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE - VEDNO VEČ JIH JE ... 20 LET-
KONCERT IDRIJSKEGA OKTETA 

14.5.2016   vokalna glasba Prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE  18.5.2016   likovna dejavnost prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 20.5.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN PRIMORSKE 21.5.2016   folklora prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 22.5.2016   vokalna glasba prireditev 

ZAKLJUČNI KONCERT NAŠA POMLAD 24.5.2016   vokalna glasba prireditev 

KONCERT - GLASOVI Z VZHODA 8.6.2016   vokalna glasba prireditev 

REVIJA PIHALNIH ORKESTROV SEVERNE PRIMORSKE - GODBA V 
GIBANJU 

18.6.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

ČETRTKI NA PLACU 30.6.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

ČETRTKI NA PLACU 7.7.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

ČETRTKI NA PLACU 14.7.2016   vokalna glasba prireditev 

ČETRTKI NA PLACU 21.7.2016 21.7.2016 inštrumentalna glasba prireditev 

ČETRTKI NA PLACU 28.7.2016 28.7.2016 inštrumentalna glasba prireditev 

ČETRTKI NA PLACU 4.8.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

ČETRTKI NA PLACU 11.8.2016   vokalna glasba prireditev 

ČETRTKI NA PLACU 18.8.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

ČETRTKI NA PLACU 25.8.2016   vokalna glasba prireditev 

DRŽAVNA LIKOVNA RAZSTAVA KVADRAT IN KROG, KOCKA IN 
KROGLA 

1.9.2016 16.9.2016 likovna dejavnost prireditev 

LIKOVNA RAZSTAVA 5.9.2016   likovna dejavnost prireditev 

VPIS V GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE 21.9.2016 26.9.2016 gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE 29.9.2016   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNA RAZSTAVA 30.9.2016   likovna dejavnost prireditev 

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK 6.10.2016   gledališče in lutke prireditev 

ZBOROVODSKA ŠOLA - VOKALNA TEHNIKA 1 - 1. DEL 8.10.2016   vokalna glasba izobraževanje 

ZBOROVODSKA ŠOLA - VOKALNA TEHNIKA 1 - 1. DEL 15.10.2016 8.10.2016 vokalna glasba izobraževanje 

ZBOROVODSKA ŠOLA 19.10.2016 17.12.2016 vokalna glasba izobraževanje 

GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE 20.10.2016   gledališče in lutke prireditev 

RAZSTAVA MOZAIKOV 21.10.2016   likovna dejavnost prireditev 

GRAJSKI VEČERI 8.11.2016 8.11.2016 inštrumentalna glasba prireditev 

REGIJSKA RAZSTAVA SEVERNOPRIMORSKIH LIKOVNIH 
USTVARJALCEV 

10.11.2016   likovna dejavnost prireditev 

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK 17.11.2016 17.11.2016 gledališče in lutke prireditev 

ZBOROVODSKA ŠOLA - VOKALNA TEHNIKA 1 - 1. DEL 26.11.2016 26.11.2016 vokalna glasba izobraževanje 

FOTOGRAFSKA DELAVNICA 29.11.2016 29.11.2015 drugo izobraževanje 

FOTOGRAFSKA DELAVNICA 30.11.2016 30.11.2016 drugo izobraževanje 

ZBOROVODSKA ŠOLA - VOKALNA TEHNIKA 1 - 1. DEL 3.12.2016 3.12.2016 vokalna glasba izobraževanje 

NEABONMAJSKA GLEDALIŠKA PREDSTAVA 4.12.2016 4.12.2016 gledališče in lutke prireditev 

FOTOGRAFSKA DELAVNICA 5.12.2016 5.12.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

FOTOGRAFSKA DELAVNICA 6.12.2016   film in video izobraževanje 

KONCERT - IRENA YEBUAH TIRAN, EVA HREN 7.12.2016 7.12.2016 vokalna glasba prireditev 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GODBENEGA DRUŠTVA RUDARJEV 
IDRIJA 

11.12.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA CERKNO 25.12.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

 


