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JAVNEGA SKLADA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KULTURNE DEJAVNOSTI
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 Idrija
Rado Božič

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 2017 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.
V celotnem letu je izpostava izpeljala 65 samostojnih prireditev in izobraževanj, na katerih se je zvrstilo več kot 6.000
obiskovalcev. 9 prireditev je bilo v letu, pri katerih je izpostava sodelovala v soorganizaciji z drugimi organizatorji, bilo pa je
še 8 udeležb na prireditvah drugih izpostav. Najbolj obiskane so prireditve, ki sodijo v dodatni program, to so predvsem
gledališki abonma ter poletne prireditve. Nekoliko manj zanimanja med poslušalci je za program redne ljubiteljske kulture.
Kljub temu, pa so tudi te prireditve kar solidno obiskane. Več zanimanja je seveda za prireditve, na katerih nastopajo
domača društva, nekoliko manj pa za prireditve, na katerih nastopajo društva iz drugih krajev Slovenije. Prav za te prireditve
je potrebno mnogo naporov pri obveščanju javnosti, da je določen dogodek zaradi obilice ostalih aktivnosti v kraju, sploh
opažen.
Izpostava je redni program skoraj v celoti izpolnila. Največ dogodkov je bilo na vokalnem področju, sa je ta dejavnost tudi
najbolj množična. Na našem področju deluje 14 zborov, ki se tudi redno udeležujejo preglednih srečanj. Dokaj množična in
tudi kakovostna je inštrumentalna dejavnost. Delujeta dva pihalna orkestra, v katerih igra veliko mladih glasbenikov. V letu
2016 smo pričeli z delavnicami za godbe v gibanju ter revijo. V letu 2017 pa žal ta dva dogodka zaradi organizacijskih
problemov ter zasedenosti orkestrov nista bila izvedena. Vsekakor bomo to poizkušali ponovno izvesti v naslednjem letu.
Manj razvita je gledališka dejavnost. Otroške skupine delujejo predvsem v okviru osnovnih šol. Te skupine niso stalne in tudi
nimajo bolj kontinuiranega razvoja. Predvsem so vezane na šolski pouk ter na letno pripravljenost mentoric. Je pa vsako
leto izvedeno Srečanje otroških gledaliških skupin, na katerih sodeluje približno 2-5 šolskih skupin. Nekoliko bolj redno
delujeta dve odrasli gledališki skupini, ki imata že večletno tradicijo uprizarjanja predstav. Na novo pa sta ustanovljeni še
dve gledališki skupini, ki sta v tem letu tudi že sodelovali na programu JSKD. 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.
Dokaj uspešne so literarna, likovna in fotografska dejavnost, ki pa so bolj individualne narave in so predvsem vezane na
uspehe in dogodke njihovih posameznih članov. Vsa ta društva pa v celotnem letu izpeljejo tudi mnogo različnih dogodkov
v okviru društev.
Za vsa ta področja JSKD OI Idrija v celotnem letu organizira različna izobraževanja. Želeli bi, da bi se jih domači kulturniki
nekoliko bolj udeleževali ter s tem primogli pri svoji kvalitetni rasti ter razvoju društev.
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, inštrumentalne 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. Da je objavljen kakšen članek o naših prireditvah, smo začeli na uredništvo sami pošiljati
objave o naših dogodkih.

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 sta na Srečanju odraslih gledaliških skupin sodelovali dve skupini, ena skupina je sodelovala
na Festivalu Vizije, dve šolski skupini pa sta se predstavili na Srečanju otroških gledaliških skupin. Na folklornem popotovanju
po severni Primorski so nastopile štiri folklorne skupine in dve pevsko-godčevski. Na regijskem nivoju pa sta bili dve reviji
Primorska poje, srečanje odraslih gledaliških skupin, ter tematska likovna razstava Velika črta. V novembru je bilo izvedeno
Državno srečanje literatov seniorjev – V zavetju besede. Na zaključni prireditvi je potekala podelitev priznanj za najboljšo
samozaložniško knjigo ter predstavitev osmih finalistov.

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. Med občinstvom so zelo lepo sprejete poletne prireditve. Cikel prireditev z naslovom Četrtki na placu
se tedensko odvijajo v juliju in avgustu na Mestnem trgu in v celotnem poletju ponudijo devet raznovrstnih koncertov.

Grajski večeri pa so namenjeni večjim in zahtevnejšim koncertnim dogodkom. V septembru je bil izpeljan koncert
Simfoničnega orkestra RTV Slovenija s solistom pianistom Arminom Ćoralićem. V novembru je bila v Spodnji Idriji izvedena
še dodatna neabonmajska predstava v decembru pa smo za zaključek prvega dela abonmajske sezone organizirali ogled
predstave v SNG Nova Gorica. Izpostava je tudi soorganizator likovnega programa, ki se izvaja v Galeriji sv. Barbara. V
sodelovanju s Centrom za upravljanje z dediščino živega srebra pa smo ob dnevu Svete Barbare izvedli koncert klasične
glasbe v Antonijevem rovu.

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih
Izpostava obvešča društva o razpisih, ki jih izvaja JSKD. Sodeluje tudi pri razpisu v občini Idrija za sofinanciranje redne
društvene dejavnosti. Vsa društva obvešča o razpisu ter sodeluje v komisiji za vrednotenje redne ljubiteljske dejavnosti.

Izobraževanja
Od januarja do maja je potekal 20-urni likovni tečaj. Ker je dovolj interesentov, se bo s tem nadaljevalo tudi v prihodnje.
Potekal je 2. del zborovodske šole-vokalna tehnika. Jeseni pa se je začela 40 urna zborovodska šola – mojstrski pristop k
zboru, ki se bo nadaljevala še v začetku leta 2018. Izvedena je bila gledališka delavnica z naslovom Telo, glas, besedilo –
raziskovanje igralčevega potenciala.

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. Del naših sredstev se pridobi z vstopninami ter kotizacijami. Za vse prostore, v katerih se odvijajo naše
prireditve, moramo lastniku plačevati uporabo prostorov. Ti prostori pa niso tehnično opremljeni, zato moramo za vsako
prireditev posebej najemati še potrebno tehnično premo.

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 inštrumentalnem področju delujeta dva pihalna orkestra. Med vsemi
ostalimi društvi imata najboljše pogoje za delovanje, saj sta edina, ki razpolagata s svojimi prostori, v katerih lahko vadijo.
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 je v zadnjih letih uspešno
delovala Mala gledališka šola, ta skupina pa se je v zadnjem letu priključila k ponovno obujenemu Dramatičnemu društvu
in v prihodnje bodo sodelovali na prireditvah odraslih gledaliških skupin.
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.
V letu 2017 so tri društva svojo okroglo obletnico obeležila s slavnostno prireditvijo. KUD Sloga Črni Vrh je praznoval 70.
obletnico delovanja, Vokalna skupina Lira je obeležila 25. letnico delovanja, Ženski pevski zbor pa 20. obletnico delovanja.
Na teh prireditvah je sodelovala tudi izpostava in članom podelila zaslužena priznanja.

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

SELEKTORSKI OGLEDI ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

1.1.2017

28.2.2017

gledališče in lutke

prireditev

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK

5.1.2017

5.1.2017

gledališče in lutke

prireditev

LIKOVNA ŠOLA

13.1.2017

13.1.2017

likovna dejavnost

izobraževanje

GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE

19.1.2017

19.1.2017

gledališče in lutke

prireditev

LIKOVNA ŠOLA

20.1.2017

20.1.2017

likovna dejavnost

izobraževanje

ZBOROVODSKA ŠOLA - VOKALNA TEHNIKA 1 - 2. DEL

21.1.2017

21.1.2017

vokalna glasba

izobraževanje

LIKOVNA ŠOLA

27.1.2017

27.1.2017

likovna dejavnost

izobraževanje

ZBOROVODSKA ŠOLA - VOKALNA TEHNIKA 1 - 2. DEL

28.1.2017

28.1.2017

vokalna glasba

izobraževanje

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK

2.2.2017

2.2.2017

gledališče in lutke

prireditev

LIKOVNA ŠOLA

3.2.2017

3.2.2017

likovna dejavnost

izobraževanje

LIKOVNA ŠOLA

10.2.2017

10.2.2017

likovna dejavnost

izobraževanje

LIKOVNA ŠOLA

17.2.2017

17.2.2017

likovna dejavnost

izobraževanje

FESTIVAL VIZIJE - OBMOČNO SREČANJE MLADINSKIH SKUPIN

22.2.2017

22.2.2017

gledališče in lutke

prireditev

LIKOVNA ŠOLA

24.2.2017

24.2.2017

likovna dejavnost

izobraževanje

PRIMORSKA POJE

3.3.2017

3.3.2017

vokalna glasba

prireditev

PRIMORSKA POJE

4.3.2017

4.3.2017

vokalna glasba

prireditev

PRIMORSKA POJE

4.3.2017

4.3.2017

vokalna glasba

prireditev

LIKOVNA ŠOLA

10.3.2017

10.3.2017

likovna dejavnost

izobraževanje

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IDRIJSKE IN
CERKLJANSKE 2017

11.3.2017

11.3.2017

vokalna glasba

prireditev

ZBOROVODSKA ŠOLA - VOKALNA TEHNIKA 1 - 2. DEL

11.3.2017

11.3.2017

vokalna glasba

izobraževanje

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IDRIJSKE IN
CERKLJANSKE 2017

12.3.2017

12.3.2017

vokalna glasba

prireditev

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

14.3.2017

14.3.2017

gledališče in lutke

prireditev

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

14.3.2017

14.3.2017

gledališče in lutke

prireditev

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK

16.3.2017

16.3.2017

gledališče in lutke

prireditev

PRIMORSKA POJE

18.3.2017

18.3.2017

vokalna glasba

prireditev

ZBOROVODSKA ŠOLA - VOKALNA TEHNIKA 1 - 2. DEL

18.3.2017

18.3.2017

vokalna glasba

izobraževanje

FOLKLORNO POPOTOVANJE PO SEVERNI PRIMORSKI - OBMOČNO
SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN TER SREČANJE LJUDSKIH
PEVCEV IN GODCEV

26.3.2017

26.2.2017

folklora

prireditev

GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE

30.3.2017

30.3.2017

gledališče in lutke

prireditev

NAŠA POMLAD, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH
PEVSKIH ZBOROV

4.4.2017

4.4.2017

vokalna glasba

prireditev

PRIMORSKA POJE

8.4.2017

8.4.2017

vokalna glasba

prireditev

PRIMORSKA POJE

9.4.2017

9.4.2017

vokalna glasba

prireditev

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK

12.4.2017

11.4.2017

gledališče in lutke

prireditev

LIKOVNA RAZSTAVA

12.4.2017

12.4.2017

likovna dejavnost

prireditev

SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

24.4.2017

24.4.2017

gledališče in lutke

prireditev

NAŠA POMLAD, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH
PEVSKIH ZBOROV

25.4.2017

5.4.2017

vokalna glasba

prireditev

GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE

5.5.2017

5.5.2017

gledališče in lutke

prireditev

GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE

11.5.2017

11.5.2017

gledališče in lutke

prireditev

12.5.2017

12.5.2017

vokalna glasba

prireditev

17.5.2017

17.5.2017

literatura

prireditev

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE - JAVNA VAJA ŽEPZ CERKLANKE

19.5.2017

19.5.2017

vokalna glasba

prireditev

REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ

25.5.2017

25.5.2017

vokalna glasba

prireditev

LIKOVNA RAZSTAVA - MARJAN MIKLAVEC

26.5.2017

26.5.2017

likovna dejavnost

prireditev

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE - LETNI KONCERT MEŠANEGA
PEVSKEGA ZBORA DU IDRIJA
TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE - LITERARNI VEČER IN
PREDSTAVITEV ČRTOMIRJA ŠINKOVCA

LIKOVNI EXTEMPORE KROMBERK

28.5.2017

ČETRTKI NA PLACU

28.5.2017

likovna dejavnost

prireditev

6.7.2017

vokalna glasba

prireditev

ČETRTKI NA PLACU

13.7.2017

inštrumentalna
glasba

prireditev

ČETRTKI NA PLACU

21.7.2017

vokalna glasba

prireditev

inštrumentalna
glasba
inštrumentalna
glasba
inštrumentalna
glasba
inštrumentalna
glasba
inštrumentalna
glasba

ČETRTKI NA PLACU

27.7.2017

ČETRTKI NA PLACU

3.8.2017

ČETRTKI NA PLACU

10.8.2017

ČETRTKI NA PLACU

17.8.2017

ČETRTKI NA PLACU

24.8.2017

ČETRTKI NA PLACU

31.8.2017

vokalna glasba

prireditev

MEDNARODNA RAZSTAVA SLIKARJEV VDMFK

1.9.2017

likovna dejavnost

prireditev

prireditev
prireditev
prireditev
prireditev

OSREDNJI DOGODEK OB 70-LETNICI KUD SLOGA ČRNI VRH IN
PODELITEV JUBILEJNIH PRIZNANJ

3.9.2017

GRAJSKI VEČERI

8.9.2017

V ZAVETJU BESEDE 2017, REGIJSKO SREČANJE LITERATOV
SENIORJEV

21.9.2017

literatura

prireditev

GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE

28.9.2017

gledališče in lutke

prireditev

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK

5.10.2017

gledališče in lutke

prireditev

ZBOROVODSKA ŠOLA

7.10.2017

vokalna glasba

izobraževanje

REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA

19.10.2017

likovna dejavnost

prireditev

LETNI KONCERT OB 25-LETNICI DELOVANJA VOKALNE SKUPINE
LIRA

21.10.2017

vokalna glasba

prireditev

ODPRTA VRATA GALERIJ

24.10.2017

likovna dejavnost

prireditev

GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE

26.10.2017

gledališče in lutke

prireditev

V ZAVETJU BESEDE - DRŽAVNO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV

7.11.2017

literatura

prireditev

GLEDALIŠKA DELAVNICA - TELO, GLAS, BESEDILO

11.11.2017

gledališče in lutke

izobraževanje

REVIJA PIHALNIH ORKESTROV SEVERNE PRIMORSKE

19.11.2017

inštrumentalna
glasba

prireditev

RETORIČNI KABARET

21.11.2017

razno

prireditev

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK

23.11.2017

gledališče in lutke

prireditev

GLEDALIŠKA PREDSTAVA

26.11.2017

gledališče in lutke

prireditev

ZBOROVODSKA ŠOLA

1.12.2017

vokalna glasba

izobraževanje

JUBILEJNI KONCERT OB 20. OBLETNICI DELOVANJE ŽEPZ IVAN
RIJAVEC IN PODELITEV GALLUSOVIH PRIZNANJ

2.12.2017

vokalna glasba

prireditev

KONCERT OB DNEVU SV. BARBARE

4.12.2017

vokalna glasba

prireditev

GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE

28.12.2017

gledališče in lutke

prireditev

8.9.2017

11.11.2017

večzvrstna
dejavnost
inštrumentalna
glasba

prireditev

prireditev
prireditev

