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Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti

OI TRŽIČ
Pripravil:

Boris Kuburič

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
Občina Tržič zavzema 155,4 km2 ali 0,8 % ozemlja Republike Slovenije. Na severu meji z Republiko Avstrijo, in sicer po
gorskem grebenu osrednjih Karavank, na zahodu meji na občini Žirovnica in Radovljica, na vzhodu na Jezersko in Preddvor
ter na jugu na občini Kranj in Naklo. Ozemlje skoraj v celoti pripada porečju Tržiške Bistrice, le manjši del pripada porečju
Kokre. Severni del občine zavzemajo osrednje Karavanke, proti jugu se pokrajina znižuje v hribovje, najjužnejši del občine
pa predstavljajo uravnave, ki pripadajo severnemu delu ljubljanske kotline in jih imenujemo Dobrave. Gorati del občine
prekinjajo večje in manjše doline. Glavne tri so: dolina Tržiške Bistrice, dolina Mošenika, dolina Lomščice. Ostro alpsko
podnebje, ki prevladuje v občini, je posledica opisane gorske pokrajine in se kaže v dokaj nizkih temperaturah in
nadpovprečni količini padavin. 70 % občine prekriva gozd, med drevesnimi vrstami pa izrazito prevladuje smreka.
Tržič leži ob glavni ljubeljski cesti, ki pelje iz Ljubljane in Kranja čez Ljubelj v Avstrijo. Od glavnega mesta je oddaljen samo
45 km, od mednarodnega letališča Brnik 20 km, od avstrijske meje le 12 km. Mesto ima bogato kulturno tradicijo, ki jo
poleg kulturnih dogodkov, ki jih vsako leto pripravljajo Tržiški muzej, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Turistično društvo
Tržič, TPIC Občine Tržič ter nekatere krajevne skupnosti, bogatijo s programi tudi številna kulturna društva s svojo
raznoliko dejavnostjo, Zveza kulturnih organizacij Tržič, ki deluje od leta 1962 ter 20 let tudi območna izpostava JSKD.

Ocena stanja
Občina Tržič z nekoliko manj kot 15.000 prebivalci je imela v letu 2016, 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 velika večina aktivnih kulturnih 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 obenem tudi porast števila članov. Razveseljuje dejstvo, da beležimo povečano kakovostno
aktivnost na področjih, kjer je še nekaj let nazaj vladalo mrtvilo (fotografska in likovna ter odrasla in otroška gledališka
dejavnost) ter povečan interes za različne izobraževalne programe s področja kulturnega ljubiteljstva. Kulturna društva s
svojimi skupinami pripravijo vsako leto več kot 100 različnih kulturnih dogodkov v občini in na gostovanjih, ki si jih ogleda
prek 20.000 obiskovalcev.
Temeljna načela delovanja območne izpostave JSKD Tržič so skladno s programom LPK Občine Tržič 2015–2020 v letu
2016 bila:


razvijati raznolike in kakovostne produkte na vseh področjih kulture v občini,



z raznolikimi in kvalitetnimi kulturnimi programi in projekti lokalnemu prebivalstvu omogočati kvalitetno
preživljanje prostega časa,



ozaveščati lokalno prebivalstvo o bogati kulturni dediščini in lokalni identiteti,



z vključevanjem kakovostnih kulturnih programov in projektov v turistično ponudbo povečati število
obiskovalcev in turistov – razvoj kulturnega turizma,



uspešna in učinkovita promocija kulturnih programov in projektov, tako za lokalno prebivalstvo kot tudi v
turistične namene,



izboljšati dostopnost kulturnih vsebin (zmanjševati fizične ovire ter izkoriščati možnosti, ki jih omogočajo
sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije ter razvoj digitalizacije),



zagotavljati investicijsko vzdrževanje javne kulturne infrastrukture ter izvesti investicije, ki bodo omogočale
večjo dostopnost kulturnih vsebin in nove razvojne programe,



zagotavljati zaščito, obnovo in promocijo bogate kulturne dediščine,



povezovati vse izvajalce na področju kulture med seboj in tudi z drugimi dejavnostmi z namenom krepitve
raznolikosti kulturnih vsebin in dodajanja nove kvalitete,



preko krepitve kulturnega dogajanja v občini večati atraktivnost in prepoznavnost občine,



pridobivati nove oz. dodatne vire financiranja (državni razpisi, skladi EU, lastni prihodki).

Izvedba rednega programa
Program Območne izpostave Tržič je bil v celoti realiziran. Izjema je bilo območno plesno srečanje, ki pa smo ga zaradi
skromnih prijav izvedli skupaj z izpostavama v Kranju in Kamniku. Območne pregledne prireditve so bile izvedene skladno
z razpisi, ki so jih vsa kulturna društva v občini dobila že na začetku nove kulturne sezone. 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, Brezje, 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 / besedni oblikovalci prireditev ter strokovni spremljevalci prireditev.
Z obiskom publike na območnih prireditvah smo lahko zadovoljni. Vseh prireditev v organizaciji OI JSKD Tržič, teh je bilo
čez 50, si je ogledalo 5645 obiskovalcev, kar je za 10 % več kot leto poprej.
Izveden območni program OI JSKD Tržič v letu 2016:


filmski portreti tržiških kulturnih ljubiteljev (potret bratov Zupan) skupaj z ZKO Tržič,



filmski portreti tržiških kulturnih ljubiteljev (potret Toneta Pretnarja) skupaj z ZKO Tržič,



srečanje otroških gledaliških in lutkovnih skupin (2 dni v Kulturnem centru Tržič),



35. Tržič poje 2016 – srečanje odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin (OŠ Bistrica),



srečanje plesnih skupin Tržiča ( skupaj z OI Kranj in OI Kamnik),



5. srečanje pesnikov in pisateljev Tržiča (Tržiška knjižnica dr. Toneta Pretnarja),



7. gledališki maraton Dolfeta Anderleta – srečanje odraslih gledaliških skupin Tržiča (Križe, Lom),



Polka je ukazana 2016 – srečanje otroških folklornih skupin Tržiča,



Polka je ukazana 2016 – srečanje odraslih folklornih skupin Tržiča,



Spomladanski koncert – srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov Tržiča,



3. teden ljubiteljske kulture,



5. pregled odrasle likovne ustvarjalnosti,



11. vikend (gledališkega) smeha,



24. otroška likovna kolonija Lom 2016, skupaj s KD Zali rovt,



razstava otroške likovne ustvarjalnosti, skupaj s KD Zali rovt,



Ta veseli dan kulture s podelitvijo Kurnikovih nagrad in projekcijo dokumentarnih filmov, skupaj z ZKO,



Spominjarije na Poldeta Bibiča (literarni večer) skupaj z KS Brezje pri Tržiču,



MO Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž.


Presežki v tržiški ljubiteljski kulturi v letu 2016
Regijski nivo:


udeležba na Kekčevih dnevih na Jesenicah,



(otroška gledališka skupina: POŠ Podljubelj z Zmajsko ter mladinski gledališki skupini OŠ Tržič s predstavama To
ni ter in Frkolini z ulice),



gorenjski plesni Namig v Kranju: plesna skupina OŠ Bistrica,



regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Rogaška: godci Jerbas,



nagrajena udeležba članov Foto kluba Tržič na regijski foto razstavi v Kranju,



udeležba učencev in mentorjev vseh treh tržiških OŠ na Mali Groharjevi koloniji (Škofja Loka),



regijski nivo godcev ljudskih viž in pevcev ljudskih pesmi so dosegli Godci ljudskih viž ter pevke ljudskih pesmi
KD Jerbas (mentor: Metka Knific),



regijski (Radovljica) nivo so dosegle tudi otroške folklorne skupine, ki delujejo pri KD FS KARAVANKE,



dosežen pa je tudi regijski nivo nekaterih domačih PZ (MePZ Lom in Fantovski kvintet Lom).

Državni nivo:


udeležba najmlajših članov KD FS KARAVANKE na državnem srečanju otroških fs Slovenije,



udeležba plesne skupine OŠ Bistrica na državnem srečanju plesnih skupin Pika miga v Velenju (mantor Sanja
Voglar),



udeležba Toneta Janša na 1. srečanju slovenskih aforistov v Mozirju,



udeležba godcev Jerbasa na državnem srečanju na gradu Bogenšperk,



prejeto odličje članov Pihalnega orkestra Tržič na tekmovanju slovenskih godb v Ormožu,



na pevskem področju pa je MePZ Ignacij Hladnih dosegel državni kvalitetni nivo.

Pohvalno je tudi dejstvo, da so bili tržiški kulturni ljubitelji povabljeni k sodelovanju v programih drugih kulturnih inštitucij
v občini (Tržiški muzej, Tržiška knjižnica dr. Toneta Pretnarja, TPIC Občine Tržič) oz. da so sodelovali v projektih nekaterih
profesionalnih režiserjev (Alenka Bole Vrabec, Peter Militarov) izven občine ter da smo bili medijsko opaženi tako v
občinskih kot tudi v regijskih in državnih medijih (Gorenjski glas, Radio Ognjišče, RTV Slovenija).

Izvedba dodatnega programa
Izpostava je skupaj z lokalno Zvezo kulturnih organizacij Tržič sodelovala pri pripravi in izvedbi dveh novih dokumentarnih
filmov iz cikla Portreti tržiških kulturnih ljubiteljev: Tone Pretnar in KVINTET BRATOV ZUPAN, skupaj s KS Brezje pri Tržiču
pripravila pete SPOMINJARIJE na igralca in "domačina" Poldeta Bibiča. Gosta večera sta bila igralec BORIS CAVAZZA in
knjižničarka MARIJA MARŠIČ. V drugem delu večera pa smo odvrteli film VESELO GOSTIVANJE Franceta Štiglica, v katerem
je Polde Bibič odigral vlogo glasbenika Pickove bande.
Kot dodatni program izpostave lahko štejemo soorganizacijo priprav in aktivnosti v zvezi z izvedbo 3. tedna ljubiteljske
kulture. Program je bil nekoliko skromnejši, a vsebinsko bogatejši od lanskega.

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 2016 in 2017 ter skupaj z občinsko Zvezo
kulturnih organizacij Tržič izvajala nadzor s pogodbami določenih programov. Občina je v letu 2016 za kavni razpis za
sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov namenila več kot 70.000 €, kar je več kot v preteklem letu. Vsako društvo
je imelo tudi pravico do enkratnega brezplačnega najema Kulturnega centra Tržič. Za realizacijo svojih programov pa so
se društva za dodatna sredstva lahko neposredno obračala tudi na občino Tržič.
Na razpis se je prijavilo 17 kulturnih društev oz. skupin ter Zveza kulturnih organizacij Tržič s skupaj več kot 50 projekti, s
prijavami udeležbe na številne izobraževalne programe ter z vlogami za pokrivanje obratovalnih stroškov v prostorih, v
katerih delujejo.

Izobraževanja
Skupaj z Zvezo kulturnih organizacij Tržič, Športno zvezo Tržič ter z Ljudsko univerzo Tržič smo v letu 2016 izvedli naslednje
izobraževalne programe:


društva in davčna blagajna (skupaj z OI JSKD Jesenice),



društvo kot pravna oseba (skupaj z LU Tržič),



prijava prireditve: da ali ne in kaj je IPF (skupaj s LU Tržič).

So pa se naša društva udeleževala številnih regijskih in državnih izobraževalnih programov (folklora, glasba, likovna
dejavnost, literatura).

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

Novi projekti
Tudi letos smo skupaj z Zvezo kulturnih organizacij Tržič pripravili obsežen kulturni program v okviru 3. tedna ljubiteljske
kulture v Tržiču.
Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva
Po uradnih podatkih UE je bilo v občini Tržič v letu 2016 27 registriranih kulturnih društev ter 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 4 malih PZ);



INSTRUMENTALNE SKUPINE (1 pihalni orkester in 2 glasbeni (kitara) skupini);



GLEDALIŠKA DEJAVNOST (4 odrasle skupine, 1 mladinska in 11 otroških skupin);



PLESNA DEJAVNOST (več orientalskih plesnih skupin različnih starosti, 1 skupina sodobnega plesa);



FOLKLORNA DEJAVNOST (6 folklornih skupin, 2 godčevski skupini in 3 skupine ljudskih pevcev);



LIKOVNA DEJAVNOST (1 likovno društvo in nekaj nepovezanih samostojnih ustvarjalcev);



LITERARNA DEJAVNOST ( nekaj nepovezanih posameznikov);



FOTOGRAFSKA DEJAVNOST (1 fotografsko društvo in nekaj nepovezanih posameznikov).

V vsaki od naštetih zvrsti dejavnosti so posamezniki in skupine, ki sodijo na regijski ali celo na državni nivo.
Društva oz. skupine delujejo v ustreznih vadbenih prostorih (občina preko javnega razpisa društvom zagotavlja celotno
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 dejavnost (pevska, plesna in gledališka dejavnost)
vključenih okrog 300 otrok. Skupaj so pripravili okrog 30 različnih kulturnih prireditev z okrog 5000 obiskovalci.

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja
Ob 50-letnici delovanja KD FS KARAVANKE Tržič je društvo prijelo posebno priznanje direktorja JSKD, tržiška izpostava je
za najvišje občinsko kulturno priznanje v letu 2016 prav tako predlagala prej omenjeno društvo, podeljena so bila
Maroltova priznanja ter častna Gallusova značka. Moški zbor Društva upokojencev Tržič je s jubilejnim koncertom
praznoval 40-letnico svojega delovanja. So pa v letu 2016 bile podeljena številna lokalna priznanja (Kurnikova priznanja,
listine in značke) za dejavnost v kulturnem ljubiteljstvu v občini Tržič.

Izvedeni dogodki
Naziv dogodka

Datum (od)

Datum (do)

Dejavnost

Vrsta

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 1.

22.1.2016

22.1.2016

gledališče in lutke

prireditev

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 2.

22.1.2016

gledališče in lutke

prireditev

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 3.

22.1.2016

gledališče in lutke

prireditev

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 4.

22.1.2016

gledališče in lutke

prireditev

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 5.

22.1.2016

gledališče in lutke

prireditev

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 6.

29.1.2016

gledališče in lutke

prireditev

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 7.

29.1.2016

gledališče in lutke

prireditev

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 8.

29.1.2016

gledališče in lutke

prireditev

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 9.

29.1.2016

gledališče in lutke

prireditev

REGIJSKE ROCK VIZIJE

1.2.2016

inštrumentalna glasba

prireditev

OBMOČNO LITERARNO SREČANJE

2.2.2016

literatura

prireditev

OBMOČNA REVIJA MALIH PEVSKIH SKUPIN

5.2.2016

vokalna glasba

prireditev

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV

5.2.2016

vokalna glasba

prireditev

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN TRŽIČA 1.DEL

6.2.2016

gledališče in lutke

prireditev

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN TRŽIČA 2.DEL

20.2.2016

gledališče in lutke

prireditev

SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN MANJŠINJSKIH ETNIČNIH
SKUPNOSTI

27.2.2016

folklora

prireditev

OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN HOPLA 2016

10.3.2016

ples

založništvo

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN

20.3.2016

folklora

prireditev

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

20.3.2016

folklora

prireditev

ŠOPEK PISANIH BESED SPOMLADANSKE BESEDARIJE TRŽIŠKIH
UPOKOJENCEV

22.3.2016

literatura

prireditev

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - KEKČEVO SREČANJE

6.4.2016

gledališče in lutke

založništvo

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN SAŠE KUMPA

9.4.2016

gledališče in lutke

prireditev

REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN VIZIJE

12.4.2016

gledališče in lutke

prireditev

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PZ - SPOMLADANSKI
KONCERT 2016

14.4.2016

vokalna glasba

založništvo

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA

18.4.2016

literatura

prireditev

REGIJSKA LITERARNA REVIJA SEJALEC

18.4.2016

literatura

prireditev

likovna dejavnost

prireditev

5. OBMOČNA LIKOVNA RAZSTAVA

6.5.2016

20.5.2016

REGIJSKA REVIJA MLADINSKIH PLESNIH SKUPIN NAMIG 2016

7.5.2016

ples

prireditev

REGIJSKA REVIJA OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN NAMIG 2016

7.5.2016

ples

prireditev

SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

7.5.2016

folklora

prireditev

večzvrstna dejavnost

prireditev

3. TEDEN LJUBITELJKE KULTURE

12.5.2016

21.5.2016

SREČANJE ODRSALIH GLEDALIŠKIH SKUPIN TRŽIČA 3.DEL

13.5.2016

gledališče in lutke

prireditev

SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN

14.5.2016

folklora

prireditev

RINGARAJA 2016 DRŽAVNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH
SKUPIN

28.5.2016

folklora

prireditev

SREČANJE LITERATOV - SENIORJI V ZAVETJU BESED

2.6.2016

literatura

prireditev

FILMSKI PORTRETI TRŽIŠKIH LJUBITELJSKIH KULTURNIKOV: TONE
PRETNAR

9.8.2016

film in video

prireditev

VIKEND SMEHA, 1. DAN: TRŽIŠKE PRIPOVEDI & U ŠTERO

25.8.2016

gledališče in lutke

založništvo

VIKEND SMEHA, 2. DAN: DKD SVOBODA SENOVO, MOLIERE:
ZDRAVNIK PO SILI

26.8.2016

gledališče in lutke

založništvo

VIKEND SMEHA, 3.DAN: JEAN AUNOILH DAMSKI ORKESTER

26.8.2016

gledališče in lutke

prireditev

VIKEND SMEHA, 4.DAN: BRANISLAV NUŠIĆ: NAVADNI ČLOVEK

28.8.2016

gledališče in lutke

prireditev

2.9.2016

literatura

prireditev

IVAN CANKAR LITERARNI VEČER

13.9.2016

literatura

prireditev

SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV I. DEL

23.9.2016

folklora

prireditev

OTROŠKA LIKOVNA KOLONIJA

24.9.2016

likovna dejavnost

izobraževanje

SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV II. DEL

25.9.2016

folklora

prireditev

MALA GROHARJEVA KOLONIJA

30.9.2016

likovna dejavnost

prireditev

SPOMINJARIJE NA POLDETA BIBIČA

1. SREČANJE AFORISTOV SLOVENIJE

21.10.2016

literatura

prireditev

38. REGIJSKO SREČANJE FOTOGRAFSKIH SKUPIN IN POSAMEZNIKOV

25.10.2016

likovna dejavnost

prireditev

SEMINAR: PRIJAVA PRIREDITVE: DA ALI NE, KDAJ, ZAKAJ IN KOMU
TER KAJ JE TO IPF?

30.11.2016

drugo

izobraževanje

večzvrstna dejavnost

prireditev

drugo

izobraževanje

TA VESELI DAN KULTURE
SEMINAR FINANČNO POSLOVANJE V DRUŠTVIH

3.12.2016
12.12.2016

