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ZA OBDOBJE 2015–2020 

 
 
 

1. UVOD 
 

Lokalni kulturni program za obdobje 2015–2020 je strateški dokument Občine 
Idrija, ki izhaja iz evropskih in nacionalnih razvojnih strategij ob hkratnem 
upoštevanju lokalnih razvojnih značilnosti. Pri pripravi dokumenta smo upoštevali 
lokalno tradicijo, ki je v kulturnih dejavnostih vedno prepoznavala močan 
družbeni potencial, kar želimo ohraniti in nadgraditi tudi v prihodnje. 
 

1.1. Vizija in prioritete 
 

Temeljna podmena pričujočega lokalnega kulturnega programa je uresničevanja 
načela, da je kultura javna dobrina. Osnovni cilji programa so usmerjeni v 
zagotavljanje javne kulturne infrastrukture, v zagotavljanje dostopnosti kulturnih 
dobrin in pogojev za delovanje in ustvarjalnost, v ohranitev obstoječega 
kulturnega standarda in njegovo postopno nadgraditev ter v financiranje kulturnih 
dejavnosti v skladu z zakonodajo.  
 
2. KULTURNA TRADICIJA V OBČINI IDRIJA 
 
Idrija, najstarejše slovensko rudarsko mesto, je pol tisočletja poznana doma in v 
tujini zaradi svojega živosrebrnega bogastva, ki je pogosto pomembno vplivalo 
na mnoga dogajanja, ne le v nacionalnem, ampak tudi v širšem evropskem 
prostoru. Zgodovinski razvoj rudnika in mesta je potekal vzporedno. Življenje ni 
potekalo samo v rudniku, temveč tudi nad njim, o čemer priča razgibano javno 
življenje na področjih šolstva, čipkarstva in kulturnega življenja, pri čemer je 
potrebno posebej izpostaviti gledališče ter razvoj društev in športa.  
 

 Leta 2012 je bila dediščina idrijskega rudnika in rudarjenja v okviru 
nominacije »Dediščina živega srebra. Idrija in Almadén« vpisana na 
UNESCO Seznam svetovne kulturne dediščine. Gre za priznanje, da je 
Idrija skupaj z Almadénom uspela ohraniti industrijsko in tehniško 
dediščino rudarjenja z živim srebrom, ki je v procesu modernizacije 
zahodnega sveta imelo gospodarsko vlogo svetovnega pomena in je 
lokalno omogočalo razvoj kulture na raznolikih področjih. 
 

 Posebno mesto v kulturni zgodovini Idrije imajo godba na pihala, pevski 
zbori in različne skupine godbenikov. Zgodovinski viri navajajo kot 
ustanovitveno leto godbe na pihala leto 1665, najstarejši zapis o nastopu 
idrijskih godbenikov pa zasledimo v Valvazorjevi Slavi Vojvodine kranjske 
iz leta 1686. Godbeno društvo rudarjev Idrija ima danes status društva 
posebnega družbenega pomena. Idrijska godba predstavlja živo 
dediščino nacionalnega pomena in je od leta 2013 vpisana v Register žive 
kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo RS. 

 

 Idrijska gledališka preteklost je sila zanimiva in bogata. Leta 1769 je bilo v 
dobi Marije Terezije zgrajeno lepo, v baročnem stilu zidano rudniško 
gledališče, ki se je z nekaterimi notranjimi spremembami ohranilo vse do 
danes. Gledališke igre so v njem prirejale potujoče družbe ali pa rudniški 
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uradniki. Prvo slovensko igro so postavili 22.9.1850 leta. Leta 1889 pa je 
bilo ustanovljeno še Dramatično društvo. 

 

 Začetek razvoja čipkarstva na Idrijskem je težko časovno opredeliti. 
Najstarejši vir, ki izpričuje prisotnost in hkrati tudi že precejšnjo stopnjo 
razširjenosti te obrti, je iz l. 1696. Za napredek in razširitev te obrti je bila v 
Idriji leta 1876 ustanovljena čipkarska šola. Veščina klekljanja idrijskih 
čipk danes predstavlja živo dediščino nacionalnega pomena in je od leta 
2012 vpisana v Register žive kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo 
RS.  

 

 Dodatni razmah kulturnega življenja je bilo občutiti po ustanovitvi 
slovenske realke leta 1901. To je bila prva srednja šola na slovenskih 
tleh, v kateri je prevladovala slovenščina kot učni jezik. 
 

 Ljubiteljsko kulturo ohranjajo in razvijajo številna kulturna društva, ki so 
dejavna na področjih glasbene, folklorne, gledališke in  likovne 
ustvarjalnosti. 

 
Bogata kulturna tradicija v Občini Idrija je osnova, da lahko razvoj kulture 
opredelimo za eno od razvojnih prioritet občine. Kultura in z njo povezane 
dejavnosti generirajo družbeni razvoj inv postmodernih okoljih lahko zagotavljajo 
nova delovna mesta. 

 
 

3. OPIS STANJA PO PODROČJIH Z OPREDELITVIJO CILJEV POSAMEZNIH NOSILCEV 
 

3.1. KNJIŽNIČARSTVO - Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 
 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je bila ustanovljena 10. julija 1962, geografsko pa je 
pokrivala enako območje kot danes, ko s knjižničnim gradivom oskrbuje prebivalce občin 
Idrija in Cerkno.  MKČ Idrija posluje v skladu z Odlokom o ustanovitvi (Uradni list RS, št. 
24/09) ter splošno (ZUJIK) in področno zakonodajo: Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, 
št. 87/01), Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03) in Pravilnikom o 
pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 
80/12). 
 
Osnovni namen splošne knjižnice je posredovanje knjižničnega gradiva na različnih medijih in 
opravljanje z zakonom določenih storitev, s čimer knjižnica zadovolji potrebo posameznika ali 
skupine ljudi po izobraževanju, osebnostni rasti ter seveda željo po sprostitvi in razvedrilu. 
Naloge splošne knjižnice pa so: 
- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, 
- zbiranje, obdelovanje, varovanje ter posredovanje domoznanskega gradiva, 
- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 
- pridobivanje, urejanje in posredovanje informacij, 
- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov, 
- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, 
- svetovanje in pomoč pri izbiri in uporabi knjižničnega gradiva ter informacij, 
- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, 
- informacijsko opismenjevanje, 
- sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju, 
- oblikovanje knjižnične mreže (krajevne knjižnice v manjših krajih), 
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- organizacija posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle ter ljudi s 
posebnimi   potrebami, 
- organizacija kulturnih prireditev, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice, 
- spremljanje in uvajanje novosti (od načina dela do nove opreme …) v knjižnici, 
- konstantno izobraževanje strokovnega kadra, 
- sodelovanje z ostalimi knjižnicami v informacijskem sistemu, 
- sodelovanje z ostalimi javnimi zavodi pri organizaciji prireditev in izvajanju programa 
knjižnice, 
- ugotavljanje potreb prebivalstva, kar narekujejo hitre spremembe, katerim smo priča, 
- merjenje uspešnosti delovanja knjižnice, priprava poročil in planov dela. 

 
3.1.1 Cilji knjižnice 

 
Knjižnična zbirka 
 
Stanje: 
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija ima sprejet Dokument nabavne politike, poleg tega pa 
vsako leto sprejme še Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva, s katerim želi zastaviti bolj 
načrtno, transparentno, sistematično in racionalno izgradnjo knjižnične zbirke. Podatki o 
zalogi in prirastu gradiva v obdobju 2009–2013 kažejo na konstantno (in tudi načrtno) delo na 
področju nabave (in odpisa) knjižničnega gradiva, z rahlimi odstopanji navzgor ali navzdol 
med posameznimi leti, pri čemer so ključni dejavnik pri izgradnji knjižnične zbirke financerji. 
Obrat knjižnične zbirke v letu 2013: 1,28, izposoja gradiva v letu 2013: 148.082 enot, število 
odpisanega gradiva v letu 2013: 1.849 enot gradiva. 
 
Strateške usmeritvein cilji so: 
izkazano ali zaznano zanimanje, potreba in/ali zahteva uporabnikov in potencialnih 
uporabnikov knjižnice (prilagoditev določenega gradiva ranljivim skupinam); aktualni/sodobni 
pomen, poljuden/splošno razširjen interes in/ali trajna vrednost gradiva; tehtnost gradiva za 
delovanje in ustvarjanje različnih populacij; kakovost, vključujoč točnost/doslednost, 
jasnost/razumljivost in uporabnost; odzivi in mnenja strokovnih krogov v kritikah in recenzijah; 
pomembnost, ugled in kompetentnost avtorja oziroma ustvarjalca; pomen gradiva kot 
dokumenta časa; aktualnost in/ali trajnejša veljavnost gradiva; korelacija (tj. koherentnost, 
povezanost oziroma možnost vključitve) z obstoječo zbirko; format, trajnost/obstojnost in 
enostavnost za uporabo; nedosegljivost, pomanjkanje ali dostopnost gradiv na drugih mestih 
in inštitucijah; vrednost določenega gradiva/vira v razmerju do njegove cene; povečanje 
uporabe knjižnične zbirke; povečanje uporabe e-storitev knjižnice; povečanje števila članov in 
uporabnikov knjižnice. 

 
 

Prostori, oprema, vozilo 
 
Stanje: 
Knjižnični prostori v 1. nadstropju Mestne knjižnice in čitalnice Idrija so zgledno urejeni in ne 
potrebujejo oziroma tudi ne omogočajo večjih posegov razen ureditve klimatizacije s 
priključitvijo na že obstoječi sistem v galeriji. 
Po pridobitvi (tudi formalno s Pogodbo o prenosu sredstev v upravljanje med Občino Idrija kot 
lastnico in MKČI) pritličnih prostorov v magazinu seje z najnujnejšimi posegi uredil predvsem 
prireditveni prostor – za literarne večere, predavanja, predstavitve, manjše razstave ter ure 
pravljic in druge dejavnosti za otroke. V prihodnje se načrtuje celostna infrastrukturna 
sanacijo, vgraditev protivlomnega in protipožarnega sistema ter adaptacija in oprema teh 
prostorov po prilagoditvi obstoječega idejnega načrta. 
 
Galerija nad knjižnico se vedno znova izkazuje kot izjemno prijeten in uporaben prostor za 
najrazličnejše knjižnične in druge kulturne dejavnosti, a njegova šibka točka ostaja težka 
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dostopnost, ki jo je mogoče odpraviti edino z vgraditvijo dvigala. V preteklem obdobju je že bil 
izdelan protipožarni sistem in zaščita. 
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija nima ustreznega prostora za hranjenje arhivskega 
dokumentarnega gradiva. V prihodnjem petletnem obdobju si bomo prizadevali najti ustrezen 
prostor ter ga urediti in opremiti tako, da bomo izpolnili zakonske zahteve na tem področju, 
posledično pa tudi sprostili prostor za hranjenje knjižničnega gradiva v skladišču. 
Knjižnica Spodnja Idrija že nekaj let ne dosega željenih rezultatov tako glede obiska 
uporabnikov kot glede izposoje gradiva, čeprav se je situacija po spremembi urnika odprtosti 
nekoliko izboljšala: obisk se je skoncentriral na dva dneva in tudi nekoliko povečal. Ključna 
rešitev za spodnjeidrijsko knjižnico je selitev na drugo – primernejšo lokacijo. Poleg 
prenatrpanosti knjižničnega gradiva je občutni manko čitalniškega prostora, prostora za 
prireditve in sprejemanje organiziranih obiskov (pred)šolskih skupin ter skladiščnega prostora. 
Knjižnica Črni Vrh je vse od odprtja junija 2012 med uporabniki izjemno lepo sprejeta, obisk in 
izposoja se stalno povečujeta, dodatno odprtost so domačini z navdušenjem pozdravili, zato 
so načrti in nujni ukrepi za bližnjo prihodnost prostorska širitev oziroma pridobitev dodatnih 
prostorov in dodatna odprtost. 
 
Filmsko gledališče (Rudniško gledališče), ki je spomenik in objekt izjemnega kulturnega 
pomena in ena središčnih točk idrijske kulturno-tehniške dediščine, je trenutno v slabi 
infrastrukturno-programski kondiciji. Občina Idrija bo v programskem obdobju vodila aktivnosti 
za pripravo in izvedbo investicije v obnovo in oživitev Rudniškega gledališča(Filmskega 
gledališča). 
 
V upravljanje objektprevzema Mestna knjižnica in čitalnica Idrija in ga bo vzpostavila kot svojo 
notranjo organizacijsko enoto, z bogatim in kulturno raznovrstnim programom pa oživila in 
nadgradila. Filmsko gledališče danes nima ustrezne tehnične/strojne opreme, ki bi 
zadostovala za projekcijo najnovejših kinopredstav z digitalnega formata DCP, kaj šele z Blu-
ray diskov. Zato je nujna celovita posodobitev kinematografske infrastrukture. 
 
 
Strateške usmeritvein cilji so: 
prizadevanje za ustrezne prostorske pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti (v pritličju, v 
prvem, nadstropju in v galeriji v magazinu; v dislociranih enotah knjižnice – Spodnja Idrija, 
Črni Vrh); širitev knjižnične in druge kulturno-umetniške ponudbe (tudi s Filmskim gledališčem 
Idrija); prizadevanje za ustrezno in zadostno računalniško, tehnično in drugo opremo za 
izvajanje knjižnične dejavnosti in informacijsko opismenjevanje uporabnikov; celostna obnova 
stavbe Filmskega gledališča (Rudniškega gledališča),digitalizacija oziroma prehod na 
uporabo nove digitalne kinematografske tehnične opreme, ki ustreza določenemu standardu 
(tj. mednarodno sprejet DCP standard); skrb za racionalizacijo delovnih postopkov. 

 
 

Kadri 
 
Stanje: 
V obdobju 2009–2014 smo se v MKČI približali doseganju minimalnih pogojev števila 
zaposlenih, in sicer zaradi zaposlitve enega bibliotekarja ob odprtju Knjižnice Črni Vrh v letu 
2012.  
7. člen Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe določa, da je 
število delavcev v knjižnici odvisno od obsega knjižničnih zbirk, letnega prirasta gradiva in 
števila oziroma potreb potencialnih uporabnikov. 
Če bo v bližnji prihodnosti uspela prostorska in vsebinska širitev dejavnosti v črnovrški enoti 
ter podaljšanje časa odprtosti le-te, če bo uspela selitev in posledično prostorsko-vsebinska 
širitev dejavnosti v spodnjeidrijski knjižnici in če se bo naša knjižnična mreža razširila z 
izposojevališčem v Ledinah, bo nujno potrebna tudi kadrovska okrepitev z zaposlitvijo vsaj 
enega knjižničarja. 
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V primeru pridobitve novih osebnih računalnikov ter druge IKT opreme (v pritlični računalniški 
učilnici, v črnovrški in spodnjeidrijski enoti ter morebitnem ledinskem izposojevališču) trenutno 
polovična zaposlitev sistemskega administratorja (oziroma strokovnega delavca za IKT 
opremo – 8. alineja v zgornji tabeli), ki vzdržuje računalniško-informacijsko mrežo ter 
odpravlja napake in okvare, spremlja novosti in načrtuje nakup IK-opreme, zagotavlja zaščito 
računalniške opreme in vodi dokumentacijo IK-opreme ter pomaga uporabnikom pri iskanju 
zahtevnejših informacij in uporabi IK-opreme, ne bi več zadostovala oziroma sistemski 
administrator ne bi več mogel učinkovito opravljati svojih delovnih nalog. 
V primeru pridobitve Filmskega gledališča in Galerije sv. Barbare v upravljanje je načrtovana 
zaposlitev dveh novih strokovnih sodelavcev. 
Ob odprtju nove enote, ob pridobivanju novih prostorov oziroma objektov v upravljanje, ob 
številnih sanacijsko-investicijskih delih ter ob sprotnih nujnih (tehničnih) popravilih in/ali 
izboljšavah se vedno znova izkazuje potreba po sistemizaciji novega delovnega mesta in 
zaposlitvi dodatnega tehničnega kadra, tj. hišnika, in sicer za izvajanje manjših del in popravil 
pri vzdrževanju zgradb, prostorov, opreme, naprav in instalacij; za naročanje in nadzor nad 
deli, ki jih izvajajo pooblaščene organizacije pri popravilih in rednem vzdrževanju; za skrb za 
okolico objektov; za nabavo materiala; za odvoz gradiva in materiala po enotah; za skrb za 
izvajanje požarne varnosti in varstva pri delu po navodilu nadrejenih; za tehnično pomoč pri 
pripravi razstav in prireditev ipd. Tudi trenutna zaposlitev ene same čistilke že dolgo ne 
zadostuje več za učinkovito delo v vseh enotah in prostorih. 

 
Strateške usmeritvein cilji so: 
konstantno kakovostno izobraževanje, izpopolnjevanje in ažurno sledenje novostim v 
knjižničarski in sorodnih strokah; spodbujanje in motiviranje zaposlenih pri razvijanju njihovih 
znanj in sposobnosti; spodbujanje zaposlenih k sodelovanju, povezovanju, timskemu delu, 
medsebojni pomoči; vključevanje v programe oziroma razpise Zavoda za zaposlovanje za 
usposabljanje brezposelnih in/ali težje zaposljivih oseb; z razširitvijo obstoječih in uvedbo 
novih zaposlitev kvalitativno in kvantitativno nadgraditi obstoječe in uvajati nove dejavnosti in 
programe. 

 
 
3.2. KULTURNA DEDIŠČINA 
3.2.1. UNESCO – dediščina živega srebra 
 
Leta 2012 je bila  z odločitvijo Odbora za svetovno dediščino dediščina živega srebra v 
Almadénu in Idriji vpisana na UNESCO Seznam svetovne dediščine. 
Na Seznam vpisana dediščina v Idriji zajema dediščino rudnika in rudarjenja v najširšem 
pomenu te besede: živosrebrovo rudišče, podzemne rove in jaške, vhodne stavbe, skladišče 
živega srebra in žita, upravne stavbe, topilnico, stanovanjske hiše, šolske zgradbe, cerkve, 
nesnovno dediščino kot del načina življenja idrijskega rudarja, poti, po katerih se je živo 
srebro tovorilo v svet… Med vsemi vsekakor na prvem mestu velja izpostaviti: Antonijev rov - 
v muzej urejeno idrijsko podzemlje, grad Gewerkenegg, v katerem domuje najboljši evropski 
muzej industrijske in tehniške dediščine, jašek Frančiške z obnovljenimi rudniškimi stroji in 
napravami, idrijsko kamšt, topilnico, klavže, rudniško žitno skladišče in rudniško gledališče, 
idrijsko rudarsko hišo itd.  
Osrednje območje spomenika zajema mestno jedro Idrije, vpisano v register nepremične 
kulturne dediščine z EŠD 182, Topilnico (EŠD 7460), Kamšt z vodnim kanalom Rake in 
jezom (EŠD 187), ter vse 4 klavže na Idrijci, Belci in Kanomeljci (EŠD 12, 189, 506 in 593). 
 
Razpolaganje z dediščino, ki je svetovnega pomena, predstavlja razvojne možnosti za 
lokalno skupnost, vendar hkrati zahteva visoko stopnjo odgovornosti pri upravljanju samih 
spomenikov in območja v celoti. 

 
Cilji 
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Občina Idrija bo izvrševala svoje naloge v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine  za 
spomenike v svoji lasti: 
- tvorno bo sodelovala v koordinaciji skupnega upravljanja območja dediščine, vpisane na 
Seznam   svetovne dediščine, 
- skrb za kulturno dediščino bo vgradila v postopke upravljanja s prostorom, 
- poskrbela bo za učinkovito upravljanje spomenikov, 
- zagotavljala bo proračunska in izvenproračunska (sredstva evropskih in drugih skladov) 
sredstva za vzdrževanje spomenikov. 
 
 
3.2.2. Mestni muzej Idrija muzej za Idrijsko in Cerkljansko 
 
Želja po tem, da bi imeli muzej, je v Idriji obstajala že v začetku 19. stoletja (1822), vendar ni 
naletela na razumevanje na Dunaju. Pa vendar naj bi v začetku 20. stoletja pri rudniku 
obstajala manjša zbirka predmetov kot osnova bodočemu muzeju. Žal se je v času italijanske 
oblasti zanjo izgubila vsaka sled. Ideje so ponovno oživele po vojni in leta 1953 je bil 
ustanovljen Mestni muzej Idrija z namenom, da ohranja dediščino rudnika in drugo dediščino 
na območju občine Idrija. V skladu z zakonodajo je bil muzej leta 1992 preoblikovan v javni 
zavod, leta 1999 je bil na osnovi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju 
kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ponovno ustanovljen kot Mestni muzej Idrija, muzej za 
Idrijsko in Cerkljansko, katerega teritorij delovanja sta občini Idrija in Cerkno. Njegov 
ustanovitveni akt je bil 29. 9. 2006 (Uradni list RS, št. 100/2006) usklajen z Zakonom o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo in njegova edina ustanoviteljica je odtlej Občina 
Idrija. Na podlagi 87. in 140. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine je bil vpisan v razvid 
muzejev. S Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 62100-2/2009/17, z dne 12.11.2009, mu je 
bilo podeljeno pooblastilo za opravljanje državne javne službe in s sklepom 62100-1/2013/17, 
z dne 19. 3. 2013 podeljeno do preklica. Javni zavod posluje v skladu s splošno in področno 
zakonodajo (Zakon o varstvu kulturne dediščine – Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 90/12, 
111/13; Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13; Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe 
na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev – Uradni list 
RS, št. 97/00, 103/00,105/00). 
 
Danes je Mestni muzej Idrija muzej splošnega značaja s poudarkom na tehniški dediščini. Za 
svoje delo je muzej leta 1993 prejel Pirnatovo nagrado – nagrado občine Idrija, leta 2013 mu 
je Občina Cerkno podelila Bevkovo priznanje za dolgoletno uspešno upravljanje Partizanske 
bolnišnice Franja. 1997 je Evropski muzejski forum, ki deluje pod okriljem Sveta Evrope 
muzeju podelil Michelettijevo nagrado in naslov najboljši evropski muzej industrijske in 
tehniške dediščine. Avtorji razstave »Idrijska čipka, z nitjo pisana zgodovina« so leta 2009 za 
svoje delo prejeli najvišje slovensko stanovsko priznanje – Valvasorjevo priznanje. 
Muzej danes hrani ali upravlja s precejšnjim deležem nepremične in premične dediščine, ki je 
osnova dediščine živega srebra, vpisane na UNESCO Seznam svetovne dediščine. 

 
Poslanstvo zavoda se izraža skozi skrb za spoznavanje in razumevanje materialne kulturne 
dediščine, načina življenja in dela ter nesnovne kulturne dediščine, veščin, znanj, vrednotenj, 
tehnik in ustvarjalnosti ljudi v določenem času in prostoru. S svojo strokovnostjo muzej na 
primeren način ohranja, varuje in prezentira kulturno dediščino s stalnimi in občasnimi 
razstavami ter z založniško in pedagoško dejavnostjo, jo popularizira in opozarja na njen 
pomen in vlogo v preteklosti, kar je pomembno za prepoznavanje in utrjevanje identitete. Z 
galerijsko dejavnostjo muzej širi zanimanje ljudi za preteklo in sodobno likovno ustvarjalnost, 
oblikuje estetski odnos do te ustvarjalnosti in jo spodbuja. Pomembno vlogo ima v 
izobraževalnih procesih, še posebej pri domoznanstvu, kjer s svojimi zbirkami in razstavami 
predstavlja vez med zgodovino v učbenikih in dejanskimi ostanki preteklosti. 
Poleg tega Mestni muzej Idrija skrbi za spomenike nepremične kulturne dediščine na območju 
občin Idrija in Cerkno, s katerimi upravlja. 
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Nepremična kulturna dediščina v upravljanju muzeja 
 
Muzej svojo redno dejavnost oz. javno službo (skrb za premično dediščino oz. muzejske 
zbirke) opravlja v prostorih, ki so del spomenikov. Nekateri med njimi so spomeniki najvišje 
kategorije, t.j. spomeniki državnega pomena. Muzej je doslej odgovorno in učinkovito skrbel 
za obnovitvena dela ter restavratorsko-konservatorske posege na vseh spomenikih v katerih 
se njegove zbirke nahajajo: grad Gewerkenegg, Partizanska bolnica Franja, Partizanska 
tiskarna Slovenija, idrijska rudarska hiša, idrijska kamšt, Bevkova domačija. To se je izkazalo 
za smiselno in učinkovito in ta model velja ohranjati tudi vnaprej. Nujno pa je za upravljanje 
teh objektov skleniti z lastnikom ustrezne upravljavske pogodbe.  
 
Strateške usmeritve in cilji: 
Izvajanje odgovornega upravljavstva spomenikov nepremične dediščine, na podlagi 
dodelanih in dopolnjenih upravljavskih pogodb, ki se kaže zlasti v zagotavljanju rednega 
izvajanja investicijskega in rednega vzdrževanja. 
 
 
Premična in nesnovna kulturna dediščina – zbirke muzejskega gradiva 
 
Javna služba 
 
Kustosi izvajajo svoja dela in naloge v skladu s poslanstvom muzeja in sprejeto zbiralno 
politiko. Za vsa delovna področja (tehniška dediščina, etnologija, zgodovina in umetnostna 
zgodovina oz. vizualna umetnost) kustosi opravljajo javno službo državnega pomena. Gradivo 
evidentirajo na terenu, ga zbirajo, zaščitijo pred nadaljnjim propadanjem, ustrezno hranijo, 
dokumentirajo, proučujejo in razstavljajo.  
 
Mestni muzej Idrija v svojih zbirkah hrani 241.465 kosov dokumentiranih predmetov in okrog 
30.000 kosov neobdelanega gradiva ter neznano število (ne več kot 2.000) kosov 
nerazvrščenega gradiva, ki ni popisano. Vrednost popisanega muzejskega gradiva je 
ocenjena na 1.033.722,70 € ob upoštevanju, da 20.800 kosov predmetov še nima ocenjene 
vrednosti.  
Muzejsko gradivo je razvrščeno v 12 zbirk: Zgodovinska zbirka, Etnološka zbirka, Rudarska 
zbirka, Čipkarska zbirka, Geološka zbirka, Likovna zbirka, Bevkova spominska soba 
Partizanska tiskarna Slovenija, Partizanska bolnica Franja, Bevkova domačija Zakojca, Zbirka 
Aleša Beblerja, Zbirka industrija, obrt in rokodelstvo, Zbirka razglednic in Zbirka pustnih mask. 
Poleg tega se dokumentarno gradivo hrani še v hemeroteki, fototeki, diateki, zbirki avdio in 
filmskega gradiva ter zbirki arhivskega gradiva. V interni strokovni knjižnici muzej hrani 9.750 
enot knjižnega gradiva. 
V procesu dokumentacije je potrebno v naslednjem petletnem obdobju v celoti preiti na 
računalniško obliko hranjenja podatkov (projekt »Digitalizacija muzejskega gradiva«) in 
vzpostaviti sistem, ki mora biti učinkovit, vsebinsko zadovoljiv, predvsem pa mora omogočati 
hiter dostop do iskanih podatkov. S tem bo omogočen tudi večji in enostavnejši dostop 
javnosti do gradiva. 
 
Strateške usmeritve in cilji: 
Muzejsko gradivo ažurno in kontinuirano obdelovati na osnovi standardov za izvajanje 
državne javne službe za področje muzealstva ter posledično stanje muzejskega gradiva v 
strokovnih dokumentih muzeja s sodelovanjem ustanovitelja uskladiti s stanjem v 
računovodskih knjigah muzeja; slediti sodobnim zahtevam stroke in družbe za varovanje in 
hranjenje ter zagotavljanje dostopanja javnosti do gradiva (digitalna orodja). 
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Proučevanje 
 
Med raziskovalnim delom in proučevanjem sev ospredje postavlja:  
- področje rudniške zgodovine (jama, jamske karte, odkopna polja, metalurgija oziroma 
proizvodnja živega srebra in sodelovanje z drugimi upravljavci dediščine živega srebra v Idriji 
in španskem   Almadénu); 
- področje čipkarstva, kjer je v zvezi z zgodovino čipkarstva in starejšo zgodovino Idrije 
potrebno  zagotoviti nadaljevanje začetega proučevanja virov v dunajskih in graških arhivih; 
- zgodovino polpreteklega obdobja, ki je opredmetena v dveh izjemnih pomnikih iz časa 2.  
         svetovne vojne (Partizanska bolnica Franja in Partizanska tiskarna Slovenija). Ta 
muzeju nalaga  skrb za ohranjanje in prezentacijo ideje humanosti in medsebojne solidarnosti 
ter iznajdljivosti. V  tem pogledu je potrebno izkoristiti priložnost in se svetu predstaviti pod 
zaščitnim Znakom  evropske dediščine;  
- ljudsko izročilo in ljudsko umetnost – na podlagi študij, materialnih dokazov in arhivskih 
virov pripraviti čim več prijav s področja  nesnovne dediščine za vpis v slovenski Register 
nesnovne dediščine, posamezne utemeljeneprimere razglasiti za žive mojstrovine in 
predlagati njihov vpis v Unescov register nesnovne   svetovne dediščine.  
 
Strateške usmeritve in cilji: 
Sistematično delo na proučevanju, zbiranju in vrednotenju gradiva s področja nesnovne 
dediščine ter spodbujati vpise v registre od nacionalnega do Unescovega Registra nesnovne 
dediščine; zagotavljanje promocije nesnovne dediščine in objavljanje strokovnih člankov, 
povezovanje in mreženje s sorodnimi inštitucijami ter sodelovanje v mednarodnih projektih. 
 
 
 
Razstavna dejavnost 
 
Uravnoteženo je potrebno razvijati vse v muzeju zastopane stroke, za izvajanje katerih je le-ta 
pooblaščen, in v okviru teh pripravljati samostojne ali medinstitucionalne občasne razstave v 
okviru katerih izpostavimo izjemne dogodke iz naši preteklosti, enkratne dosežke na področju 
človekove ustvarjalnosti in jih predstaviti primerjalno s podobnimi dejstvi v evropskem 
prostoru. Muzejsko vodilo na področju prezentacije dediščine mora zato biti »iskati povezave 
s sorodnimi institucijami v Evropi in izvajati skupne projekte.« 
S sodelovanjem zainteresirane javnosti, države in lokalne skupnosti, zlasti z ustrezno 
finančno pomočjo le-teh, želimo skozi muzejske aktivnosti redno obeleževati posamezne 
pomembnejše spominske obletnice 
 
Razstavno dejavnost muzeja bi bilo potrebno glede na gradivo in značilnosti terena razširiti na 
prezentacijo naravoslovne in arheološke dediščine, kar pa je odvisno od zaposlitve 
ustreznega, strokovnega kadra. 
Z razstavno dejavnostjo je tesno povezano tudi izobraževalno delo – organizacija, vsebinska 
priprava in izvedba pedagoško–andragoških programov. V ta namen je potrebno organizirati 
posebno službo kustosa pedagoga. Z vzpostavitvijo te službe  bi v muzeju lahko bistveno 
povečali raznolikost in številčnost muzejskih pedagoških programov, zlasti učnih ur in 
muzejskih  delavnic. 
 
Strateške usmeritve in cilji: 
Konstantno kakovostno delo z muzejskim gradivom, ki rezultira v priprave lastnih občasnih 
razstav; sodelovanje z drugimi sorodnimi inštitucijami, ki omogoča gostovanje naših razstav 
izven Idrije in drugih razstav v Idriji; v navezavi na razstave – stalne in občasne – pripravljati 
in izvajati pedagoške programe, prilagojene različnim potrebam ter usmeritvam in stopnjam 
osnovnih, srednjih in visokih šol – kvalitetno nadgraditi obstoječe in uvajati nove programe; 
pridobivanje potrebnih sredstev na razpisih. 
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Muzej in javnost 
 
Mestni muzej Idrija spada med bolje obiskane slovenske muzeje, s čemer pa ne moremo biti 
zadovoljni, saj število obiskovalcev stagnira (cca 50.000 na leto). Beležimo upad 
organiziranih, agencijskih gostov in rahel porast individualnih obiskovalcev. Razstave v 
muzeju po vsebini presegajo lokalno »problematiko«. Kljub temu ali pa prav zaradi tega 
muzej ljudem pomaga gojiti identiteto in pripadnost prostoru ter ohranja tradicionalne kulturne 
vrednote. Je varuh dediščine, ki jo javnosti daje na ogled prvenstveno v obliki razstav. Skozi 
razstave nudi pestre pedagoške programe in prispeva k izobraževanju in vzgoji. S svojo 
dejavnostjo prireditev, predavanj (med katerimi so najbolj prepoznavni Muzejski večeri), 
izdajanja strokovne literature in revije Idrijski razgledi je muzej v Idriji tudi kulturno središče. 
To področje delovanja muzeja je nujno potrebno ohranjati, saj je z njim prepoznaven v kraju 
in sprejet med ljudmi, nujno pa bi ga bilo nadgraditi  v smislu povezovanja z drugimi nosilci 
podobnih dejavnosti v kraju, da bi delovali usklajeno in s skupnimi močmi (tudi finančnimi) 
realizirali kakšen večji in v širšem prostoru odmevnejši projekt (razstave, festivali,  kongresi). 
Muzej se bo po svojih močeh (kadrovsko omejen) in finančnih zmožnostih vključeval v 
sodobne tokove in bo prispeval k  razvoju kraja. Zato se bodo njegovi strokovni delavci tudi v 
bodoče vključevali v delovne skupine, ki snujejo za kraj pomembne strokovne (Antonijev rov, 
Center idrijske čipke, Center za idrijsko dediščino, Center za upravljanje z dediščino živega 
srebra …) ali turistične projekte (Festival idrijske čipke) in sodelovali pri njihovi izvedbi. 
Dejstvo je, da je muzej pomemben nosilec t. i. kulturnega turizma na območju lokalne 
skupnosti in celotne regije. Kljub dobremu obisku ga lahko še poveča. Priložnost je predvsem 
strokovna javnost iz Evrope in sveta ter turisti popotniki. Tudi tu velja poudariti, da se morajo 
nosilci turistične dejavnosti povezati znotraj kraja, pa tudi preko meja kraja in občine ter 
skupno nastopiti na trgu. Prizadevanja v tej smeri bo potrebno močno povečati. 
Muzej mora v naslednjih letih javnosti omogočiti dostop do gradiva tudi preko spletnih zbirk 
preko svojih spletnih strani kot tudi drugih platform. Za uspešnejše delo na tem področju bo 
nujno uvajanje sodobne informacijske tehnologije.  
 
Strateške usmeritve in cilji: 
Z zagotavljanjem usposobljenega kadra slediti sodobnim (elektronskim) orodjem in medijem 
na področju promocije in omogočanja dostopanja javnosti do muzejskega gradiva; v 
sodelovanju z vsemi lokalnimi akterji s področja dediščine in turizma, tudi ali predvsem s 
pomočjo UNESCO blagovne znamke, povečati prepoznavnost območja; pridobivanje 
dodatnih sredstev na razpisih. 
 
 
Založniška dejavnost 
 
Idrijski razgledi so domoznanska revija, ki jo izdaja Mestni muzej Idrija od leta 1956 in se 
ponaša s tradicijo najdaljšega izhajanja med primorskimi revijami. V začetnem obdobju so 
izhajali kot trimesečna revija (1956–76), letni zbornik (1977–80), med 1981–86 kot zbornik, od 
1987 kot polletna revija. Idrijski razgledi že 60 let ohranjajo zvestobo idrijsko–cerkljanskemu 
območju, hkrati pa ostajajo odprti v širši slovenski prostor. V njih so objavljeni strokovni 
prispevki, poročila, predstavitve, zapisi, spomini in recenzije knjižnih izdaj, ki posegajo na 
področje zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine, sociologije, geografije, geologije in 
naravoslovja. Literarna in likovna priloga sta največkrat prispevek domačih kulturnih 
ustvarjalcev. Vsebina Idrijskih razgledov do leta 2010 je dostopna tudi v digitalni obliki na 
spletni strani dLib.si. 
Poleg Idrijskih razgledov muzej izdaja promocijsko gradivo, plakate, zgibanke in letake, med 
obsežnejše edicije pa spadajo katalogi razstav in monografije.  
 
Strateške usmeritve in cilji: 

http://www.dlib.si/results/?query=%27keywords=Idrijski+razgledi%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=100


 10 

Kontinuirano nadaljevati tradicijo izdajanja najstarejše domoznanske revije na Primorskem – 
Idrijskih razgledov – omogočiti objavljanje strokovnih in poljudno-znanstvenih člankov z 
območja Idrijsko-cerkljanske regije ter domačih avtorjev, omogočiti objave mlajšim 
raziskovalcem, srednješolcem; na področju muzejske dejavnosti zagotavljati objave raziskav 
in proučevanja muzejskega gradiva. 

 
 

Prostorski pogoji delovanja 
 
Delovni prostori morajo zagotavljati kvalitetne razmere in ustrezno opremo za varno in zdravo 
delo vsega osebja, zato bo v bodoče v to potrebno vložiti precej finančnih sredstev za 
ureditev delovnih prostorov kustosov in tehničnega osebja. 
 
Še večje težave pa so trenutno na področju hranjenja gradiva. Muzej nima ustreznih depojev. 
Nujno potrebno je pridobiti prostore za sprejem in obdelavo gradiva (prehodni depo), prostore 
za skladiščenje težkih in velikih predmetov, sicer bo precejšen del dediščine rudnika živega 
srebra in dediščine kmečkega gospodarstva, trenutno še hranjenega na terenu, izginil. 
Primerni se zdijo prostori na območju Jožefovega jaška, kjer bi lahko uredili ne le običajne 
pač pa tudi ogledne depoje. Vse depoje bo potrebno tudi opremiti po standardih za hranjenje 
določenega gradiva (filmi, fotografije, likovna dela, tekstil, les, kovina). 
 
Strateške usmeritve in cilji: 
Zagotavljati prostorske in tehnične pogoje za kvalitetno delo celostno delo muzeja ter 
hranjenje in varovanje premične dediščine.  
 
 
Kadrovska zasedba 
 
Muzej si bo prizadeval, da bi na nivoju državnih predpisov ali izvedbenih aktov dosegli 
dogovor, da se Mestnemu muzeju Idrija prizna tudi opravljanje javne službe za področje 
naravoslovja in arheologije. Poleg zastopanih strok – zgodovina, etnologija, tehnika in 
umetnostna zgodovina je skozi ta dokument potrebno zagotoviti še delovna mesta za 
arheologa in naravoslovca, ob tem pa tudi za kustosa pedagoga, muzejskega tehnika za delo 
v depojih in receptorja.  
Ob tem pa med pomembne naloge vodenja javnega zavoda spada tudi skrb za karierni razvoj 
sodelavcev. Nujno bi morali podpirati in stimulirati nadarjenost, prizadevnost, 
samoiniciativnost pri delu. 
 
Strateške usmeritve in cilji: 
Omogočiti rast muzejske dejavnosti predvsem z vidika varovanja in ohranjanja dediščine ter 
zadovoljevanja potreb javnosti z zagotavljanjem številčno in strokovno ustrezno izobraženega 
kadra za vsa področja njegovega delovanja.  
 
 
3.3. LJUBITELJSKA KULTURNA DEJAVNOST 
 
Ljubiteljska kulturna dejavnost vsakemu občanu Občine Idrija omogoča vključevanje v 
kulturno ustvarjanje. Naloga lokalne skupnosti je spodbujanje ljubiteljske kulture. V Občini 
Idrija je aktivnih malo več kot 20 kulturnih društev z ugledno tradicijo in dosežki. Največ 
društev deluje na glasbenem področju, društva se ukvarjajo z likovno in fotografsko 
ustvarjalnostjo, gledališko dejavnostjo, folklorno dejavnostjo, proučevanjem in ohranjanjem 
kulturne dediščine, literaturo in tudi s filmsko dejavnostjo. Nekaj društev združuje različne 
umetniške zvrsti in nekatera društva po kakovosti in odmevnosti močno presegajo lokalno 
raven. 
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Kulturna društva so močno vpeta v lokalno okolje in njegovo življenje, združujejo ljudi in s tem 
pomembno prispevajo k krepitvi socialne kohezivnosti. 
 
S sistemsko urejenim sofinanciranjem redne dejavnosti društev ljubiteljske kulture boObčina 
Idrija  spodbujala aktivno participacijo čim širšega kroga ustvarjalcev v kulturnih dejavnostih in 
nagrajevanje najboljših dosežkov.Zato bo na podlagi lokalno sprejetih pravnih aktov izvajala 
letne javne razpise za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in pomembno sofinancirala 
delovanje Godbenega društva rudarjev Idrija.Na javnem razpisu običajno sodeluje cca. 20 
društev, ki so aktivna na različnih področjih kulturne ustvarjalnosti.. 
 
Cilji: 

- Zagotavljanje  sredstev za vzpodbujanjeljudske kulturne 
ustvarjalnosti, 

- Z merili za sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih društev 
spodbujati aktivno vključevanje občanov v delovanje društev, še 
posebej mladih. 

 
 
3.3.1. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Idrija  
 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) je bil ustanovljen leta 1996 kot 
strokovna organizacija za podporo ljubiteljskim kulturnim dejavnostim. 
Leta 2010 sta bila sprejeta Zakon o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 29/10) ter Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti(Uradni list RS, št. 72/10). Sklad je član regionalne kulturne povezave dežel srednje 
in jugovzhodne Evrope ECuCo in evropske mreže prostočasnih kulturnih organizacij ENVAA.  
Z ustanovitvijo sklada je bila postavljena pomembna kulturna mreža  59 območnih izpostav 
sklada, ki pokriva celotno ozemlje Slovenije in tako omogoča dostop do pomembnejših 
kulturno umetniških dosežkov tudi zunaj večjih urbanih središč. Poslanstvo sklada je 
spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore 
ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočanje dostopnosti kulturnih vsebin v celotnem 
slovenskem kulturnem prostoru, vključevanje vseh dejavnikov na področju kulture v kulturno 
mrežo, ustvarjanje pogojev za medkulturni dialog in vključevanje v mednarodno sodelovanje v 
evropskem in svetovnem prostoru. 
 
 Naloge Javnega sklada za kulturne dejavnosti so: 
 
- organiziranje in posredovanje kulturnih prireditev,  
- izvajanje seminarjev, delavnic, tečajev, kolonij,  
- izdajanje revij in drugih publikacij, 
- sofinanciranje kulturnih projektov, manjših investicij v  prostore in opremo na podlagi javnih 
razpisov  in pozivov 
- podeljevanje priznanj za izjemne dosežke in dolgoletno kulturno delo 
 
 Sklad pripravlja programe in projekte na naslednjih kulturnih področjih: 
 
- glasba: zborovstvo in instrumentalna glasba,  
- gledališče in lutke,  
- folklorni programi, 
- etno programi, 
- likovni programi: kiparstvo, slikarstvo, keramika, fotografija, 
- film in video, 
- sodobni ples ,  

http://www.jskd.si/organizacija/zakon_o_jskd_2010.pdf
http://www.jskd.si/organizacija/akt_o_ustanovitvi_jskd_2010.pdf
http://www.jskd.si/organizacija/akt_o_ustanovitvi_jskd_2010.pdf
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- literatura,  
- založništvo.  
 
Program, ki se izvaja na območnih izpostavah JSKD po vsej Sloveniji, se izvaja na treh 
nivojih – območni, medobmočni  in državni. Nastopi so strokovno spremljani. Na podlagi 
strokovne ocene, se lahko društva uvrstijo na naslednji nivo predstavljanja. Ocena in pogovor 
s strokovnim selektorjem naj bi bila predvsem pomoč mentorjem in skupinam pri njihovem 
nadaljnjem delovanju.  
 
 
 
a) Območni program  
Prireditve so namenjene predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov ljubiteljske 
dejavnosti. Namenjena so vsem društvom, skupinam ali posameznikom, ki delujejo na 
določenem področju.  
 
b) Medobmočni program (regijska raven)  
Območne izpostave se povezujejo v medobmočne koordinacije, kar omogoča povezovanje 
dejavnikov tudi izven lokalnega kroga. S tem se krepijo regionalne povezave in spodbuja 
skladen regionalni razvoj. Medobmočne koordinacije pripravljajo pregledna srečanja skupin in 
posameznikov, ki so bili na podlagi strokovne selekcije izbrani na območnih srečanjih. To je 
višja kakovostna stopnička, kamor se uvrščajo le izbrane skupine.  
 
c) Državni program  
Na področjih, kjer velja piramidni sistem, se srečanja zaključijo z državnim prikazom najboljših 
skupin. Veljajo izključno merila kakovosti. Na zaključno prireditev se uvrstijo na medobmočnih 
srečanjih najbolje ocenjene skupine. 
 
Temeljni program JSKD OI Idrija 
 
Prireditve in izobraževanja  
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Idrija izvaja program ljubiteljske 
kulture v občini Idrija in Cerkno, omogoča poslušalcem dostopnost do različnih kulturnih 
vsebin ter jih seznanja z delovanjem ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev. V ta program so 
vključena ljubiteljska kulturno-umetniška društva, posamezniki ter številne šolske in mladinske 
kulturne skupine. S prireditvami, ki so strokovno spremljane, omogoča društvom kakovostno 
rast, z izobraževanji pa ponuja društvom in posameznikom možnost uspešnega razvijanja. 
Najštevilčnejša je zborovska dejavnost, na odraslem kot tudi na otroškem in mladinskem 
področju. Največ prireditev in izobraževanj je tako na vokalnem področju. Zelo razvita je tudi 
instrumentalna, likovna in literarna dejavnost. Gledališka odrasla dejavnost je trenutno 
dejavna le na podeželju. Bolj dejavne so gledališke otroške in mladinske skupine. Na 
podeželju se je v zadnjem času začela razvijati tudi folklorna dejavnost. 
JSKD OI Idrija je v občini Idrija tudi organizator Gledališkega abonmaja za odrasle in otroke, 
Grajskih večerov, Četrtkov na placu ter še nekaterih drugih prireditev. 
Pri izvedbi določenih društvenih prireditev OI sodeluje kot soorganizator. 
Izpostava je od leta 2014 vključena v mednarodni projekt Kulturni vodiči (CulturalGuides), ki 
je v prvi vrsti namenjen vzpostavitvi mreže prostovoljcev za mentorsko delo na področju 
kulture s predstavniki družbeno depriviligiranih skupin. Osnovni namen projekta je 
spodbujanje kulturne udeležbe in ustvarjalnosti tistih ljudi, ki na tem področju iz različnih 
družbenih razlogov niso aktivni. 
 
Skrb za kulturna društva 
OI JSKD spremlja dejavnosti društev, obvešča društva o dogodkih in izobraževanjih, ki se 
odvijajo na njihovem področju na medobmočni in državni ravni. Obvešča in pomaga društvom 
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pri javnih razpisih za sofinanciranje kulturnih projektov in investicij, ki jih izvaja JSKD. Naloge 
OI JSKD: 
- posredovanje informacij glede izobraževanj, prireditev, revij, javnih razpisov in drugih    
  podatkov,  
- pomoč društvom pri prijavljanju na razpise za sofinanciranje na lokalnem državnem nivoju, 
- organiziranje izobraževanj za potrebe društev - za člane in strokovne vodje (praktična  
   izobraževanja, ki so neposreden odziv na potrebe društev), 
- pomoč pri organizaciji samostojnih prireditev kulturnih društev, 
- pomoč pri izpeljavi večjih projektov/festivalov, kjer je glavni organizator kulturno društvo, 
- pomoč pri promociji dejavnosti kulturnih društev, 
- spremljanje potreb po izobraževanju članov in vodij društev. 

 
Cilji JSKD OI Idrija  
JSKD OI Idrija bo nadaljevala s sistematičnim organiziranjem dogodkov v lokalni skupnosti za 
vsa področja ljubiteljskega delovanja, ki imajo uveljavljeno piramidno programsko shemo. 
Zavzemala se bo za krepitev regionalnega povezovanja posameznih področij ter spodbujala 
gostovanja kvalitetnejših projektov. Nadaljevala bo s sistemom izobraževanj in usposabljanj 
mentorjev in ljubiteljskih ustvarjalcev. S tem se bo ohranjalo in dodatno razvijalo področja, ki 
so že dobro delujoča. Preko izobraževanj pa se bo poizkušalo tudi spodbuditi dejavnosti, ki so 
trenutno manj razvite.  
Izpostava bo tudi nadaljevala z izvajanjem kulturnih dogodkov, ki so že do sedaj v njeni 
organizaciji, nudila bo tudi podporo dogodkom festivalske narave. V naslednjih letih bi želeli 
pričeti z izvajanjem gledališkega abonmaja za starejše otroke in mladince ter z glasbenim 
abonmajem. 
 
 

3.3.2. Godbeno društvo rudarjev Idrija 
 
Godbeno društvo rudarjev Idrija je že 350 let  nepogrešljivo pri oblikovanju kulturnega utripa v 
občini. Godba kot najstarejša v Sloveniji in ena najstarejših na svetu se je do danes ohranila 
zaradi generacij godbenikov, ki so kljub težaškemu delu v rudniku z glasbo bogatili sebe in 
ostale prebivalce mesta. Pomembno vlogo pri podpori društva je do zaprtja igral Rudnik 
živega srebra. 
Godbeno društvo rudarjev Idrija je kulturno društvo s statusom društva posebnega pomena in 
je bilo leta 2013 v okviru enote Godbeništvo vpisano na seznam Žive kulturne dediščine. 
 
Razvija kulturne dejavnosti s področja izvajanja kulturnih dejavnosti, združevanje poklicnih 
delavcev in ljubiteljev na področju kulturne vzgoje in izobraževanja, ustvarjanja, posredovanja 
in varovanja kulturnih vrednot. Društvo se vključuje v programe lokalnega in nacionalnega 
pomena kot tudi mednarodne projekte. 
 
Stalno zasedbo orkestra, ki šteje cca. 60 članov, večinoma mladih, sestavljajo pihala, trobila 
ter tolkala, občasno v sodelovanje vključijo tudi druge glasbene inštrumente. Veliko 
pozornosti se posveča vzgoji mladih glasbenikov za katere se organizira izobraževanja ali pa 
se jih pošilja na različna izobraževanja in seminarje pri priznanih profesorjih. Društvo dobro 
sodeluje z Glasbeno šolo Idrija, ki predstavlja glavni kadrovski vir. 
Godbeno društvo rudarjev Idrija je pomemben dejavnik kulturnega življenja v Idriji, ki hkrati 
neguje tradicijo in se razvija v sodoben orkester, ki sodeluje z uveljavljenimi glasbeniki. 
 
Godbeno društvo rudarjev Idrija ima letno 20–25 različnih nastopov. Organizira in izvede 
najmanj dva vsebinsko zaključena tematska koncerta , ki se jih udeleži 600–700 poslušalcev. 
Zvesto publiko so si pridobili z izvajanjem tehtnih skladb priznanih slovenskih in tujih 
skladateljev. Dirigent veliko pozornost posveča prav slovenskim skladateljem. Poleg tega 
redno sodeluje na revijah pihalnih orkestrov v organizaciji JSKD,  na katerih prejema odlične 
ocene ocenjevalcev.  
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Cilji društva v programskem obdobju so: 
- uspešno sodelovanje z Glasbeno šolo Idrija in s tem zagotavljanje popolnjevanja 
orkestra z mladimi glasbeniki, 
- izvajanje izvirnih skladb napisanih za pihalni orkester, s poudarkom na slovenskih 
avtorskih  skladbah, 
- sledenje modernim glasbenim trendom in stalno izpopolnjevanje glasbenikov, 
- zagotavljanje zadostnih finančnih virov, potrebnih za uspešno delovanje orkestra, 
- podpiranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov članov orkestra in tako 
zagotavljanje   kvalitete glasbenega poustvarjanja, 
- poleg koncertnih nastopov tudi aktivno vključevanje v družbeno življenje občine 
(sodelovanje na  prireditvah in dogodkih), 
- promocija glasbe in orkestra, ter spodbujanje k aktivnemu in koristnemu preživljanju 
prostega  časa mladih (sodelovanje z osnovnimi šolami), 
- raziskovanje glasbene preteklosti, povezane z Idrijo in godbeništvom.. 
 
Osnovni cilj društva je skrb za ohranjanje tradicije godbeništva in s tem tudi spomina na našo 
rudarsko preteklost. 
 

4. JAVNA KULTURNA INFRASTRUKTURA 
 

Občinski svet Občine Idrija je s svojima sklepoma z dne 16.3.1995 in 18.9.1995(Uradni list 
RS, št. 50/96) kot javno kulturno infrastrukturo razglasil: 
- Stavbo Rudniškega magazina in prostore mestne knjižnice v stavbi Mestni trg 15, Idrija, 
- Grad Gewerkenegg,          
- Rudarsko hišo na Bazoviški ul. 4, Idrija, 
- Kamšt z dvoriščem, 
- Partizansko tiskarno Slovenija, 
- Filmsko gledališče v Idriji, 
- Večnamensko dvorano v Spodnji Idriji. 
 

Poleg javne kulturne infrastrukture se v Občini Idrija za izvajanje kulturnih dejavnosti 

uporabljajo tudi številni drugi javni objekti kot so šole, športni objekti, objekti v krajevnih 

skupnostih in javne površine, ki sicer niso razglašeni za javno kulturno infrastrukturo, so pa 

pomembni za dejavnosti. 

Cilji so:  

- izvajanje javnega interesa s potrebnimi vlaganji v javno kulturno infrastrukturo, še posebej 

izvajanje aktivnosti za nujno obnovo in oživitev Filmskega gledališča ( Rudniško gledališče). 

 
 

 
 
 
 
Št: 610-0003/2015- 
Datum: 2.6.2015 
 


