JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

OBMOČNA IZPOSTAVA IDRIJA

Območna izpostava Idrija
Rado Božič, vodja območne izpostave

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 bolj ali manj redno vključenih 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 2019 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 in se udeležuje dogodkov, ki jih društva samostojno izpeljejo.
Program izpostave ostaja približno v okviru zadnjih let, v celotnem letu je bilo izvedenih 63 samostojnih
prireditev in izobraževanj, ki jih je obiskalo približno 6.000 obiskovalcev. Štiri prireditve so bile izvedene v
soorganizaciji z drugimi organizatorji. Najbolj obiskane so prireditve, ki sodijo v dodatni program, to so
predvsem gledališki abonma ter poletne glasbene 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. Za korektno izvedbo slednjih pa je potrebnega še dosti več napora, da je
določen dogodek zaradi obilice ostalih aktivnosti v kraju sploh opažen.
Največ dogodkov je bilo na vokalnem področju, saj 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. Oba orkestra
sta usmerjena predvsem v koncertno izvajanje. Poizkušalo se je tudi z izobraževanjem na figurativnem
nastopanju, pa večjega napredka ni bilo. Oba orkestra imata skozi leto veliko število nastopov, zato niti ni bilo
večjega zanimanja med godbeniki po dodatni dejavnosti.
Na gledališkem področju delujejo otroške skupine predvsem v okviru osnovnih šol. Te skupine niso stalne in
tudi nimajo rednejšega delovanja. Predvsem so vezane na šolski pouk in na letno pripravljenost mentoric.
Vsako leto izvedemo Srečanje otroških gledaliških skupin, na katerih sodeluje približno 2–5 šolskih skupin. Letos
je na območnem srečanju prvič sodelovala Dramska skupina PŠ Godovič in bila zelo uspešna, saj je uvrstila na
regijsko srečanje otroških gledaliških skupin. Bolj kontinuirano je delovanje na odraslem gledališkem področju.
Gledališka dejavnost je do nedavnega aktivno delovala predvsem v okoliških vaseh, pred tremi leti pa je v Idriji
na novo zaživelo Dramatično društvo, ki je v letu 2019 tudi obeleževalo 130 letnico ustanovitve. Obe aktivni
odrasli gledališki skupini sta bili zelo uspešni. Dramatično društvo se je s predstavo Dogodek v mestu Gogi
uvrstilo na regijsko srečanje festivala Linhart. Priznanje za žensko in moško vlogo pa sta prejela dva člana iz
gledališke skupine KUD Jurko Gore. Ana Kavčič za vlogo Karoline Žašler v predstavi Balada o Karolini Žašler,
Timotej Mrak pa za vlogo Ibre v isti predstavi.
Žal v nobeni občini ni sodobne gledališke kulturne dvorane, ki bi bila primerna za raznolike dogodke in bi tudi
verjetno dodatno spodbudila ljubiteljsko kulturo.
Dokaj uspešni sta likovna in fotografska dejavnost, ki pa sta bolj individualne narave in sta predvsem vezani na
uspehe in dogodke njihovih posameznih članov. Trije člani likovnega društva Cinober so se uvrstili na Tematsko
regijsko razstavo Oblo in oglato, severno-primorskih likovnih ustvarjalcev. Obe društvi v celotnem letu izpeljeta
mnogo prireditev na svojem področju.
Za zelo uspešno pa se je izkazala literarna prireditev Šinkovčevi dnevi poezije, ki se je v letu 2019 na Vojskem
odvijala prvič in bo najverjetneje postala kar tradicionalna prireditev. Gre za dvodnevno pesniško prireditev,
posvečano pesniku Črtomirju Šinkovcu, rojenemu na Vojskem nad Idrijo, ki je bil zgleden primer primorskega
literarnega ustvarjalca, a v zgodovini nekoliko nepravično zapostavljenega literata. Šinkovčevi dnevi poezije
želijo spodbuditi pesniško ustvarjalnost, namenjena je izobraževanju ter druženju ustvarjalcev različnih
generacij. V sklopu teh dnevov je bil najprej objavljen pesniški natečaj, na katerem so sodelovali številni

ustvarjalci. Glavni poudarek na dnevih pa je bila ustvarjalna delavnica kreativnega pisanja z mentorico Majo
Vidmar. Na dnevih pa so se odvijale še druge aktivnosti, delavnice, spoznavanje pesnika Šinkovca, podelitev
nagrad nagrajenim avtorjem natečaja ter tudi kulinarično in zgodovinsko spoznavanje Vojskega. Pri organizaciji
tega projekta se je združilo več različnih akterjev. Vloga izpostave je bila predvsem v izpeljavi natečaja ter v
izvedbi izobraževalnega dela in zaključne prireditve.
JSKD OI Idrija je v celotnem letu organizirala različna izobraževanja. Želeli bi, da bi se jih domači kulturniki
nekoliko bolj udeleževali ter s tem pripomogli pri svoji kakovostni rasti ter razvoju društev.
Manj dejavna sta folklorna in plesna dejavnost. Pred leti edina folklorna skupina v zadnjem času ni aktivna, na
plesnem področju pa je ponovno zaživela ena plesna skupina. Ostalih skupin ni.
V okviru projekta Teden ljubiteljske kulture so bile izvedene štiri samostojne prireditve. Naša želja je bila, da bi
izvedli skupno prireditev, na katerem bi se predstavila domača društva. Žal projekt ni bil izveden, saj zaradi
gradbenih del v kraju ni bilo mogoče dostopati do prireditvenega prostora.
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, se odvijajo 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 poročata lokalni radio Odmev in glasilo občine Idrija. Edini
lokalni časopis o programih JSKD zaradi lastnih interesov na organizacijsko-kulturnem področju največkrat žal
ne poroča ali pa poroča izjemno negativno.

Izvedba rednega programa
Na območni ravni smo izpeljali dve Reviji za odrasle pevske zbore in dve Reviji otroških in mladinskih pevskih
zorov. Na gledališkem področju sta na Srečanju odraslih gledaliških skupin sodelovali dve skupini, tri šolske
skupine pa so se predstavile na Srečanju otroških gledaliških skupin. Na regijskem nivoju pa sta bili dve reviji
Primorska poje, Srečanje odraslih gledaliških skupin, Šinkovčevi dnevi poezije ter Srečanje odraslih literatov
Primorske. V sodelovanju z ostalimi izpostavami severnoprimorske koordinacije je bila izvedena še Tematska
regijska razstava, ki je bila v Tolminu in na kateri so sodelovali trije naši likovniki.

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. V vsakem abonmaju se na sezono zvrsti šest predstav. V abonmaju za
odrasle je bil vključen še ogled dodatne predstave v SNG Drama Ljubljana. Med občinstvom so zelo lepo
sprejete poletne prireditve. Cikel prireditev z naslovom Četrtki na placu se tedensko odvija 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 letu 2019 sta bila izvedena dva odlična koncerta. Zelo
odmeven je bil koncert sopranistke Elvire Hasanagić in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki je bil izpeljal v
sodelovanju z Rotary clubom. V sklopu Grajskih večerov je bil izveden še koncert z naslovom Kako diši svoboda,
kakšne barve je mir. Tu pa se je izpostava povezala z Mestno knjižnico Idrija ter ZZB Idrija.

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 za odrasle. Ker je dovolj interesentov, bomo s tem
nadaljevali tudi v prihodnje. V novembru se je začelo nadaljevanje likovne šole za otroke, ki se bo odvijalo še v

letu 2020. Bila je izvedena ena zborovodska delavnica ter zborovodska šola – vokalna tehnika, ki se bo
nadaljevala še v letu 2020. Izvedena je bila še tridnevna 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. Del svojih sredstev pridobimo z vstopninami in kotizacijami. Za vse
prostore, v katerih so 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, 4 mešani, 5 moških in 5 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, 4 delujejo v vrtcih. Na inštrumentalnem področju
delujeta 2 pihalna orkestra. Med vsemi ostalimi društvi imata najboljše pogoje za delovanje, saj sta edina, ki
razpolagata s svojimi prostori, v katerih lahko vadita. Dve do tri odrasle gledališke skupine navadno sodelujejo
na preglednih srečanjih JSKD, ostale se ne prijavljajo na te prireditve. Obe aktivni gledališki skupini sta bili v letu
2019 zelo uspešni. Dramatično društvo se je uvrstilo na regijski nivo festivala Linhart, dva člana KUD Jurko Gore
pa sta prejela priznanje za najboljšo moško in žensko vlogo. Več je različnih otroških gledaliških skupin, ki
delujejo v okviru osnovnih šol. Dramska skupina PŠ Godovič se je s predstavo Škrat Kuzma uvrstila na uvrstila na
Regijski srečanje otroških gledaliških skupin.
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 odmevno 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. Skupine razpolagajo z različnimi društvenimi prostori. Največ jih deluje v raznih
prostorih lokalne skupnosti ali šole. Tudi na tem področju opažamo primanjkljaj kulturne dvorane, ki bi
skupinam omogočala tudi možnost za vaje.
V letu 2019 je Dramatično društvo obeležilo 130-letnico ustanovitve.

Sodelovanje s šolami in vrtci
V šolah izvajamo vse svoje vokalne prireditve, ki zaradi številčnosti nastopajočih potrebujejo veliko prostorov. V
njihovih učilnicah navadno izpeljemo tudi različne delavnice. 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 Osnovna šola Idrija.

Izvedeni dogodki
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3
4
5

NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE

KRAJ
DOGODKA

DATUM
(OD)

DATUM
(DO)

GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE

IDRIJA

10.01.2019

6.03.2019

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK

IDRIJA

15.01.2019

LIKOVNI TEČAJ ZA OTROKE

CERKNO

16.01.2019

27.03.2019

LIKOVNA
DEJAVNOST

LIKOVNA ŠOLA

IDRIJA

18.01.2019

22.03.2019

LIKOVNA
DEJAVNOST

LIKOVNA ŠOLA

IDRIJA

25.01.2019

19.04.2019

DEJAVNOST
GLEDALIŠČE IN
LUTKE
GLEDALIŠČE IN
LUTKE

LIKOVNA

DEJAVNOST
6

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH
SKUPIN

IDRIJA

3.03.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE

7

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV

IDRIJA

9.03.2019

VOKALNA GLASBA

8

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV

CERKNO

10.03.2019

VOKALNA GLASBA

9

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH
PEVSKIH ZBOROV

IDRIJA

2.04.2019

VOKALNA GLASBA

10

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH
SKUPIN

IDRIJA

3.04.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE

11

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH
SKUPIN

GORE

4.04.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE

SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

IDRIJA

11.04.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE

13

PRIMORSKA POJE

ČRNI VRH

13.04.2019

VOKALNA GLASBA

14

PRIMORSKA POJE

CERKNO

14.04.2019

VOKALNA GLASBA

15

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH
PEVSKIH ZBOROV

CERKNO

24.04.2019

VOKALNA GLASBA

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK

IDRIJA

25.04.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE

17

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN
SEVERNOPRIMORSKE 2019

TOLMIN

26.04.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE

18

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH
SKUPIN

IDRIJA

28.04.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE

19

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE

ČRNI VRH

17.05.2019

VOKALNA GLASBA

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE

IDRIJA

17.05.2019

LIKOVNA
DEJAVNOST

21

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE

CERKNO

24.05.2019

VOKALNA GLASBA

22

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE

IDRIJA

25.05.2019

VOKALNA GLASBA

ČETRTKI NA PLACU

IDRIJA

4.07.2019

INŠTRUMENTALNA
GLASBA

24

ŠINKOVČEVI DNEVI POEZIJE

VOJSKO

6.07.2019

25

ČETRTKI NA PLACU

IDRIJA

11.07.2019

VOKALNA GLASBA

ČETRTKI NA PLACU

IDRIJA

18.07.2019

INŠTRUMENTALNA
GLASBA

ČETRTKI NA PLACU

IDRIJA

25.07.2019

INŠTRUMENTALNA
GLASBA

ČETRTKI NA PLACU

IDRIJA

1.08.2019

INŠTRUMENTALNA
GLASBA

12

16

20

23

26
27
28

7.07.2019

LITERATURA

ČETRTKI NA PLACU

IDRIJA

8.08.2019

INŠTRUMENTALNA
GLASBA

ČETRTKI NA PLACU

IDRIJA

15.08.2019

INŠTRUMENTALNA
GLASBA

ČETRTKI NA PLACU

IDRIJA

22.08.2019

INŠTRUMENTALNA
GLASBA

ČETRTKI NA PLACU

IDRIJA

29.08.2019

VOKALNA GLASBA

GRAJSKI VEČERI NA GRADU GEWERKENEGG

IDRIJA

7.09.2019

VEČZVRSTNA
DEJAVNOST

VPIS V GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE

IDRIJA

17.09.2019

GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE

IDRIJA

25.09.2019

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH LITERATOV
PRIMORSKE - V ZAVETJU BESEDE

IDRIJA

2.10.2019

GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE

IDRIJA

17.10.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK

IDRIJA

23.10.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE

TEMATSKA REGIJSKA RAZSTAVA

TOLMIN

24.10.2019

ZBOROVODSKA DELAVNICA -VOKALNA TEHNIKA

ČRNI VRH

2.11.2019

VOKALNA GLASBA

LIKOVNI TEČAJ ZA OTROKE

CERKNO

13.11.2019

LIKOVNA
DEJAVNOST

GLEDALIŠKI ABONMA ZMAJČEK

IDRIJA

14.11.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE

ZBOROVODSKA DELAVNICA - VOKALNA TEHNIKA

ČRNI VRH

23.11.2019

VOKALNA GLASBA

LIKOVNI TEČAJ ZA OTROKE

CERKNO

27.11.2019

LIKOVNA
DEJAVNOST

45

GRAJSKI VEČERI NA GRADU GEWERKENEGG KAKO DIŠI SVOBODA, KAKŠNE BARVE JE MIR

IDRIJA

28.11.2019

VOKALNA GLASBA

46

ZBOROVODSKA DELAVNICA

IDRIJA

29.11.2019

VOKALNA GLASBA

GLEDALIŠKI ABONMA ZA ODRASLE

LJUBLJANA

2.12.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE

FOTOGRAFSKA DELAVNICA

CERKNO

3.12.2019

LIKOVNI TEČAJ ZA OTROKE

CERKNO

11.12.2019

LIKOVNA
DEJAVNOST

KONCERT PIHALNI ORKESTER CERKNO

CERKNO

25.12.2019

INŠTRUMENTALNA
GLASBA

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

47
48
49
50

18.09.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE
GLEDALIŠČE IN
LUTKE

2.10.2019

28.11.2019

5.12.2019

LIKOVNA
DEJAVNOST

LIKOVNA
DEJAVNOST

LIKOVNA
DEJAVNOST

