Območne izpostave JSKD
TRŽIČ

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 Tržič
Boris Kuburič
Uvod
Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Tržič ima za izhodiščno poslanstvo spodbujanje
društvene dejavnosti, podpiranje ustvarjalnih dosežkov posameznikov in skupin, predvsem pa širjenje ljubiteljske
kulture v občini ter zviševanje njene ravni.

Ocena stanja
Občina Tržič z okrog 15.000 prebivalci je imela v letu 2014, po podatkih Upravne enote, na svojem območju 27
registriranih kulturnih (nekateri s povezavo športa, turizma, izobraževanja) društev in eno združenje (Zveza
kulturnih organizacij Tržič) v katero je večina teh društev tudi vključena. V aktivno kulturno delovanje je vključenih
prek 700 kulturnih ljubiteljev v več kot 40 različnih sekcijah. V zadnjih letih opažamo porast števila kulturnih
društev in sekcij v občini ter porast števila članov. Razveseljuje dejstvo, da beležimo povečano aktivnost na
področjih kjer je še nekaj let nazaj vladalo mrtvilo (fotografska in likovna dejavnost). Kulturna društva s svojimi
skupinami pripravijo vsako leto več kot sto različnih kulturnih dogodkov v občini in na gostovanjih, ki si jih ogleda
prek 20.000 obiskovalcev.
Tudi na vseh treh osnovnih šolah s podružnicami je bilo v kulturno ljubiteljstvo (pevska in gledališka dejavnost)
vključenih okrog 300 otrok. V pretekli sezoni so pripravili okrog 30 prireditev z okrog 5000 gledalci.
Po žanrih je v tržiškem ljubiteljstvu najbolj razvejana glasbena (vokalna) dejavnost, sledita pa ji folklorna in plesna
ter v zadnjem času gledališka. Te dejavnosti beležijo tudi najboljše rezultate in uvrstitve tako na območni kot tudi
na regijski in državni ravni.
Kulturna društva za svojo redno dejavnost pridobivajo sredstva preko občinskega javnega razpisa za
sofinanciranje programov ljubiteljske kulture, za dodatna sredstva pa iščejo sponzorje in donatorje na lokalni
ravni ali v občinskem proračunu. V letu 2014 so sredstva javnega razpisa za sofinanciranje ljubiteljske kulture v
občini Tržič znašala okrog 55.000€. V vsoti so zajeti tudi vsi materialni in obratovalni stroški delovanja društev in
skupin ter stroški izobraževanja in projektov oz. redne dejavnosti.
Sodelovanje območne izpostave z drugimi (kulturnimi) institucijami v občini ter z drugimi območnimi izpostavami
v regiji je dobro, posebej pa velja pohvaliti sodelovanje z občinsko Zvezo kulturnih organizacij in z večino društev
v občini, ki jim Območna izpostava JSKD občasno nudi tudi strokovno pomoč.
Večina društev ima sprejemljive vadbene prostore, večji problem pa so dvorane po KS, ki so namenjene tudi
drugim dejavnostim. Te so po večini v lasti Občine Tržič (Krajevne skupnosti) in so potrebne prenove in obveznega
nakupa odrske opreme. Tržič ima obnovljen osrednji kulturni hram ( dvorano tržiškega kulturnega centra) in tako
smo nekatere občinske pregledne prireditve realizirali v centru mesta, z ostalimi pa smo gostovali v večnamenskih
prostorih tržiških osnovnih šol, v lepo obnovljenem kulturnem domu v Križah ali po domovih krajanov v okolici
Tržiča.

Izvedba rednega programa
Program Območne izpostave Tržič je bil v večji meri realiziran. Območne pregledne prireditve so bile izvedene
skladno z razpisi, ki so jih vsa kulturna društva v občini dobila že na začetku nove kulturne sezone. Razpis izpostava
nato še enkrat ponovi vsaj mesec dni pred načrtovanim datumom izvedbe. Razpisne pogoje in roke večina
prijavljenih skupin oz. društev upošteva. Glede na dane prostorske pogoje so bile vse območne prireditve
izvedene po celotnem območju občine Tržič (Tržič-center, Lom, Bistrica, Kovor, Križe,…). Prireditve, nekatere tudi
s pomočjo kulturnih društev, so bile kvalitetno realizirane tako po organizacijski kot izvedbeni plati, k čimer so
svoj delež prispevali tudi scenski oblikovalci, tonski in svetlobni mojstri, moderartorji in strokovni spremljevalci
prireditev. Z obiskom publike na območnih prireditvah smo lahko zadovoljni. Vseh prireditev v organizaciji sklada
si je ogledalo prek 4000 obiskovalcev.
Izvedene območne in regijske prireditve v letu 2014:
 Srečanje otroških gledaliških in lutkovnih skupin


33. TRŽIČ POJE 2014 – srečanje odraslih pevskih zborov



3. območno srečanje tržiških pesnikov in pisateljev



Območno srečanje malih vokalnih skupin Tržiča 2014



6. tržiški gledališki maraton Dolfeta Anderleta – Območno srečanje odraslih gledaliških skupin Tržiča



Kinoteka (film: Srečen za umret /2013/; zadnja filmska vloga Poldeta Bibiča)



TRŽIČ in ŠKOFJA LOKA PLEŠETA 2014 - Srečanje plesnih skupin Tržiča in Škofje loke (skupaj z OI Škofja
loka)



Polka je ukazana 2014 – srečanje odraslih folklornih skupin Tržiča (skupaj z OI Jesenice)



Polka je ukazana 2014 – srečanje otroških folklornih skupin Tržiča (skupaj z OI Jesenice)



Spomladanski koncert – srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov Tržiča



Območni pregled odrasle likovne ustvarjalnosti



1. TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE (skupaj z ZKO Tržič)/ 10 dogodkov



3. SPOMINJARIJE na igralca Poldeta Bibiča



9. vikend smeha (izbor treh predstav)



22. otroška likovna kolonija Lom 2014 z razstavo del nastalih na koloniji



TA VESELI DAN KULTURE s podelitvijo Kurnikovih nagrad



Filmski portreti tržiških kulturnih ljubiteljev (Dorca Kralj, Janko Kermelj)



Regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, 2. del (Jesenice, Kranj,Tržič, Šk.Loka)



Regijsko srečanje malih pevskih zasedb / skupin 2014

Udeležba na regijskih prireditvah v letu 2014
 uvrstitev pevk FS Karavanke in pevk in godcev ljudskih pesmi ter ljudskih viž na medobmočno srečanje
na Vrhniki



uvrstitev Davida Ahačiča in Karmen Hribar na Festival Mlada Urška - regijska literarna revija Sejalec v
Škofji Loki



uvrstitev MePZ Ignacij Hladnik Tržič na 6. regijski tematski večer Sozvočenja v Radovljici



uvrstitev KUD Lom pod Storžičem z igro Vdova Rošlinka na zaključni 17. festival gorenjskih
komedijantov v Dobu



udeležba in nagrade članov Foto kluba Tržič na 36. regijski razstavi v Kranju z naslovom Odsev



uvrstitev plesalk KUD Leyli in plesne skupine OŠ Bistrica na regijsko srečanje plesnih skupin NAMIG v
Kranju



uvrstitev otroške FS Karavanke na regijsko srečanje FS na Bledu



uvrstitev Tanje Ahačič, Alenke Kohek in Jane Kus na regijsko srečanje pesnikov in pisateljev seniorjev v
Kranjski Gori



srebrna plaketa dramskemu krožku predmetne stopnje OŠ Tržič (mentor Blanka Rejc) za predstavo
ENKOLSA na srečanju lutkovnih in otroških gledaliških skupin Slovenije na Jesenicah

Udeležba in doseženi rezultati na državnih prireditvah v letu 2014
 uvrstitev člana KD tržiških likovnikov (Boštjan Močnik) na državno likovno razstavo
 uvrstitev članov mladinske FS Karavanke na državno srečanje FS v Beltincih
 uvrstitev plesne skupine OŠ Bistrica (mentor Sanja Voglar) na državnem plesnem srečanju Pika Miga
v Velenju
 zlata plaketa Pihalnega orkestra Tržič na 19. tekmovanju godb Slovenije v zabavnem programu za
pokal Vinka Štrucla v Ormožu
 uvrstitev kitarske skupine Svarun na 7. državno srečanje malih instrumentalnih skupin Slovenije v
Dravogradu
 ter uspeh MePZ Ignacij Hladnik na Mokranjčevih dnevih v Srbiji
Vse območne in regijske pregledne prireditve izvedene v Tržiču so bile medijsko dobro pokrite saj je preko
občinske informativne pisarne zagotovljeno obveščanje tako na lokalni ravni (lokalna radijska postaja Radio
Gorenc in lokalni mesečnik TRŽIČAN), regijski (Gorenjski Glas, Radio Kranj, Radio Sora, Radio Jesenice, Media TV)
in državni ravni (RTV, Delo, Dnevnik,..). Vse območne prireditve so bile foto ali video arhivirane.
Območna izpostava je z dvema članoma (vodja izpostave in predsednica sveta OI JSKD) tvorno sodelovala v
Komisiji za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture za leto 2014 in bila
reden gost sej Izvršnega odbora Zveze kulturnih organizacij Tržič.

Izvedba dodatnega programa
Izpostava je skupaj z lokalno Zvezo kulturnih organizacij sodelovala pri pripravi in izvedbi treh novih
dokumentarnih filmov iz cikla Portreti tržiških kulturnih ljubiteljev: Dorca Kralj, Tone Pretnar in Janko Kermelj,
pripravila in izvedla kulturni program ob razglasitvi NAJ ŠPORTNIKA leta 2014 ter tretjič, skupaj s KS Brezje pri
Tržiču, pripravila SPOMINJARIJE na igralca in "domačina" Poldeta Bibiča. Na prireditvi smo odvrteli tudi film
SREČEN ZA UMRET v katerih je eno svojih zadnjih odigral Polde Bibič.

Izvedba ali sodelovanje pri javnih razpisih/pozivih za ljubiteljske kulturne
dejavnosti
Izpostava (njen koordinator in predsednica sveta OI JSKD Tržič) je aktivno sodelovala pri pripravi in izvedbi
občinskega javnega razpisa za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2014 ter skupaj z občinsko
ZKO izvajala nadzor s pogodbami določenih programov.

Izobraževanja
Skupaj z Zvezo kulturnih organizacij Tržič, Zvezo kulturnih društev Jesenice ter OI JSKD Jesenice smo družno v
decembru 2014 izvedli izobraževanje na ljubiteljska kulturna društva z naslovom Finančno poslovanje društev, ki
se ga je skupno udeležilo 21 slušateljev. Izobraževanje je bilo za vsa kulturna društva brezplačna (sofinanciranje
z vseh štirih strani).
Sicer pa se tržiška kulturna društva redno in zadovoljivo udeležujejo ostalih regijskih in državnih izobraževalnih
programov. Pri tem prednjači predvsem folklorna dejavnost.

Financiranje
Financiranje delovanja tržiške izpostave JSKD (programski del) poteka iz treh virov: državni vir (centrala JSKD),
sredstva lokalne skupnosti (Občina Tržič) ter iz t.i. lastnih prihodkov. Financiranje poteka redno v obliki rednih
mesečnih 1/12, je zadovoljivo in se giblje v mejah lanske oz. predlanske višine.

Novi projekti
Letos smo skupaj z Zvezo kulturnih organizacij pripravili precej obsežen program v okviru 1. tedna ljubiteljske
kulture (10 dogodkov), ter pri Mladinskim gledališču Tržič podprli odmevno izdajo dvojnega CD-ja s tonskimi
zapisi lutkovnih predstav iz obdobja 1977-1985 ter priloženo kronologijo lutkarstva v Tržiču do preloma stoletja
s skupnim naslovom PRIŠLE SO LUTKE. Pri istem gledališču smo preko romunske in turške ambasade v Sloveniji
vsebinsko in organizacijsko nadgradili njihov projekt kulturnega turizma z obiskom tržiških kulturnikov Romunije
ter Istanbula.

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva
Po uradnih podatkih UE je bilo v občini Tržič v letu 2014 27 registriranih kulturnih društev in Zveza kulturnih
organizacij Tržič, v katero je večina aktivnih društev tudi vključena. Nekatera med njimi imajo tudi status društva
v javnem interesu.
 VOKALNE SKUPINE (6 otroških in 3 mladinski PZ, 1 ženski, 1 moški PZ, 5 mešanih zborov in 5 malih PZ);
 INSTRUMENTALNE SKUPINE (1 pihalni orkester in 2 glasbeni (kitara) skupini);
 GLEDALIŠKA DEJAVNOST (4 odrasle skupine, 11 otroških skupin in 1 lutkovna skupina);
 PLESNA DEJAVNOST (6 odraslih skupin in 1 otroška skupina);
 FOLKLORNA DEJAVNOST (7 folklornih skupin, 2 godčevski skupini in 3 skupine ljudskih pevcev);
 LIKOVNA DEJAVNOST (1 likovno društvo in x število nepovezanih samostojnih ustvarjalcev);
 LITERARNA DEJAVNOST (x število nepovezanih posameznikov).
 FOTOGRAFSKA DEJAVNOST (1 fotografsko društvo in nekaj nepovezanih posameznikov)
V vsaki od naštetih zvrsti dejavnosti so posamezniki in skupine, ki sodijo tako v regijski kot državni nivo.
Društva oz. skupine delujejo v ustreznih vadbenih prostorih (občina preko javnega razpisa društvom zagotavlja
100 % pokritje obratovalnih stroškov) in svojo dejavnost lahko javnosti prikažejo v številnih bolj ali manj
sprejemljivih in opremljenih odrskih/dvoranskih prostorih.
Društvom in posameznikom izpostava nudi permanentno pomoč pri njihovi dejavnosti.

Sodelovanje s šolami in vrtci
Sodelovanje s šolami in vrtci je zadovoljivo. Osnovne šole s svojimi skupinami redno sodelujejo na območnih
preglednih prireditvah (pevske, gledališke, plesne,…) in ponekod dosegajo regijski nivo (pevski zbori, plesne
skupine) ali celo državnega (gledališka dejavnost, ples). Šolam in vrtcem v sklopu svoje dejavnosti ponujamo
različne kulturne programe (predvsem gledališke), ki jih le ti z veseljem sprejemajo oz. v njih sodelujejo.
Na vseh treh osnovnih šolah s podružnicami je bilo v kulturno ljubiteljstvo (pevska, plesna in gledališka dejavnost)
vključenih okrog 300 otrok, pripravili pa so okrog 30 prireditev z okrog 5000 gledalci.

Izvedba ali sodelovanje pri javnih razpisih/pozivih za ljubiteljske kulturne
dejavnosti
Izpostava (njen koordinator in predsednica sveta OI JSKD Tržič) je aktivno sodelovala pri pripravi in izvedbi
občinskega javnega razpisa za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2014 ter skupaj z občinsko
ZKO izvajala nadzor s pogodbami določenih programov.

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja
Izpostava je za najvišja občinska kulturna priznanja KURNIKOVE PLAKETE v letu 2014 predlagala za izjemne
dosežke v pretekli kulturni sezoni KD Jerbas Tržič.
Ob koncu leta so bile nekaterim članom Pihalnega orkestra Tržič in MePZ Ignacij Hladnik Tržič podeljene tudi
jubilejne Gallusove značke.

Izvedeni dogodki
Naziv dogodka

Datum (od)

Dejavnost

Vrsta

GLEDALIŠKI MARATON DOLFETA ANDERLETA: ZA
PRIJATELJE
REGIJSKO LITERARNO SREČANJE

18.1.2014

gledališče in lutke

Prireditev

28.1.2014

literatura

prireditev

OBMOČNI PREGLED OTROŠKE GLEDALIŠKE IN
LUTKOVNE USTVARJALNOSTI
OBMOČNO SREČANJE PESNIKOV IN PISATELJEV
TRŽIČA
33.TRŽIČ POJE 2014

30.1.2014

gledališče in lutke

prireditev

4.2.2014

literatura

prireditev

7.2.2014

vokalna glasba

prireditev

GLEDALIŠKI MARATON DOLFETA ANDERLETA 2.DEL
: PRETENTANI GOSPOD
OBMOČNO SREČANJE MALIH PEVSKIH SKUPIN
TRŽIČA
SEMINAR: OBLAČILNA DEDIŠČINA

14.2.2014

gledališče in lutke

prireditev

21.2.2014

vokalna glasba

prireditev

folklora

izobraževanje

OBMOČNO SREČANJE ODRSALIH FOLSKLORNIH
SKUPIN TRŽIČA IN JESENIC
OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH
SKUPIN JESENIC IN TRŽIČA
REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH
SKUPIN VIZIJE
OBMOČNO PLESNO SREČANJE TRŽIČA IN ŠKOFJE
LOKE
OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH
PZ: SPOMLADANSKI KONCERT
GLEDALIŠKI MARATON DOLFETA ANDERLETA 3.DEL

14.3.2014

folklora

prireditev

23.3.2014

folklora

prireditev

1.4.2014

gledališče in lutke

prireditev

9.4.2014

ples

prireditev

10.4.2014

vokalna glasba

prireditev

11.4.2014

gledališče in lutke

prireditev

TEMATSKA RAZSTAVA ABSTRAKCIJA

24.4.2014

likovna dejavnost

prireditev

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA

9.5.2014

literatura

prireditev

REGIJSKA LITERARNA REVIJA SEJALEC

9.5.2014

literatura

prireditev

REGIJSKA REVIJA OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN
NAMIG 2014
REGIJSKA REVIJA MLADINSKIH PLESNIH SKUPIN
NAMIG 2014
OBMOČNA PREGLEDNA RAZSTAVA ODRASLIH
LIKOVNIH USTVARJALCEV
VEČER IZTOKA MLAKARJA

10.5.2014

ples

prireditev

10.5.2014

ples

prireditev

likovna dejavnost

prireditev

27.5.2014

gledališče in lutke

prireditev

DRŽAVNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH
SKUPIN SLOVENIJE
TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE KINOTEKA
ŠUŠTARSKA JESEN

3.6.2014

gledališče in lutke

prireditev

14.6.2014

filmska

prireditev

21.2.2014

23.5.2014

Datum (do)

31.1.2014

23.2.2014

17.5.2014

7.6.2014

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE: OTVORITVENA
SLOVESNOST Z ZASADITVIJO DREVESA KULTURE
TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE: GLEDALIŠKI VEČER
MONOLOG
TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE: LITERARNI VEČER

15.6.2014

drugo

prireditev

16.6.2014

gledališče in lutke

prireditev

17.6.2014

literatura

prireditev

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE: VEČER LJUDSKE
PESMI
TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE: GLEDALIŠKA
PREDSTAVA PRETENTANI GOSPOD
SREČANJE LITERATOV - SENIORJI

18.6.2014

vokalna glasba

prireditev

19.6.2014

gledališče in lutke

prireditev

19.6.2014

literatura

prireditev

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE: OTROŠKA
GLEDALIŠKA PREDSTAVA
17. FESTIVAL GORENJSKIH KOMEDIJANTOV

20.6.2014

gledališče in lutke

prireditev

gledališče in lutke

prireditev

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE: ONE & ON

21.6.2014

gledališče in lutke

prireditev

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE: LJUDSKE IGRE BREZ
MEJA
7. FESTIVAL MALIH INŠTRUMENTALNIH SKUPIN

22.6.2014

folklora

prireditev

5.7.2014

prireditev

SEMINAR: NOVA GLASBILA - STAR NAČIN

25.7.2014

27.7.2014

instrumentalna
glasba
folklora

EX TEMPORE TRŽIČ 2014

8.8.2014

26.8.2014

likovna dejavnost

prireditev

9. VIKEND SMEHA - 1. DAN / KOMEDIJA MATJAŽA
ZUPANČIČA: BOLJE TIČ V ROKI KOT TAT NA STREHI
9. VIKEND SMEHA - 2.DAN / KOMEDIJA JEANBAPTIST POQUELIN MOLIERE SKOPUH KOMEDIJA
9. VIKEND SMEHA - 3.DAN / JEAN-BAPTIST
POQUELIN MOLIERE PRETENTANI GOSPOD
KOMEDIJA
3. SPOMINJARIJE NA POLDETA BIBIČA

29.8.2014

gledališče in lutke

prireditev

30.8.2014

gledališče in lutke

prireditev

31.8.2014

gledališče in lutke

prireditev

6.9.2014

literatura

prireditev

SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV I. DEL

26.9.2014

folklora

prireditev

MALA GROHARJEVA KOLONIJA

26.9.2014

likovna dejavnost

prireditev

22. OTROŠKA LIKOVNA KOLONIJA LOM 2014

27.9.2014

likovna dejavnost

prireditev

SREČANJE MALIH PEVSKIH SKUPIN GORENJSKE

18.10.2014

vokalna glasba

prireditev

SEMINAR: DELO V ODRSALIH FOLKLORNIH
SKUPINAH
36. REGIJSKO SREČANJE FOTOGRAFSKIH SKUPIN IN
POSAMEZNIKOV
19. TEKMOVANJE GODB V ZABAVNEM PROGRAMU
ZA POKAL VINKA ŠTRUCLA
SOZVOČENJA, 6. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB
SEMINAR: GODČEVSTVO NA SLOVENSKEM IGRANJE NA KONTRABAS
SEMINAR: PEVSKA DELAVNICA

18.10.2014

folklora

izobraževanje

7.11.2014

likovna dejavnost

prireditev

8.11.2014

instrumentalna
glasba

prireditev

8.11.2014

vokalna glasba

prireditev

22.11.2014

folklora

izobraževanje

22.11.2014

folklora

izobraževanje

FILMSKI PORTRETI TRŽIŠKIH LJUBITELJSKIH
KULTURNIKOV - JANKO KERMELJ
FILMSKI PORTRETI TRŽIŠKIH LJUBITELJSKIH
KULTURNIKOV - DORCA KRALJ
TA VESELI DAN KULTURE

3.12.2014

filmska

prireditev

3.12.2014

filmska

prireditev

3.12.2014

filmska

prireditev

SEMINAR: FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTEV

8.12.2014

drugo

izobraževanje

20.6.2014

22.6.2014

izobraževanje

