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Velikokrat slišimo, da je oder ogledalo 

resniènosti. Kljub svoji prežveèenosti rek 

drži. Ogledalo seveda ni idealno, saj nam 

vedno vrne »popaèeno« sliko. Vèasih podoba, 

ki jo gledamo, zbuja žalost, vèasih jezo, vèasih 

smeh. V tem je njena moè. Le ravnodušne nas 

ne sme pustiti. 

Tudi podobe, odigrane v zadnjih pol stoletja v 

Notranjih Goricah, so usidrane v èas in 

prostor, v katerem so nastajale. Od iger s 

kmeèko in kasneje vojno tematiko do tem, ki 

zanimajo »Sukarje« na prelomu dvajsetega in 

enaindvajsetega stoletja. Veliko podob, kot so 

ljubezen, sovraštvo, medèloveško nasilje, 

licemerstvo,  je veènih. Za takšne podobe je 

vseeno, v kakšne kostume jih preobleèemo in 

kakšno masko jim nadenemo. Od antike do 

danes se niso spremenile in jih vsak brez 

težav spozna in se v njih prepozna.  

Podobe so bile v zaèetku obarvane bolj 

»domaèe«. Danes, ko meje naše države že 

dolgo niso veè meje našega sveta, se podobe 

vedno bolj odpirajo. Med »domaèimi« in 

»tujimi« podobami ne delamo veè razlik. 

Vsem spremembam navkljub oder še vedno 

drži ogledalo sodobnosti. Le-ta pa se seveda 

spreminja. Vedno hitreje.   

Gregor Perko         





Režija GREGOR PERKO

Šepetalke  MILENA TRèEK, UR
VERA DRAšKOVIè 
Lektorica  BARBARA MARINèIè
Luè  BOGDAN FRANCELJ
Zvok  GREGOR KRAšEV

Vsega je krivo Društvo kmeèkih fantov in deklet

Predstavo o Kulturnem društvu Janez Jalen Notranje Gorice - Plešivica zaèenjamo v dvajsetih letih minulega 
stoletja, ko je bilo ustanovljeno Društvo kmeèkih fantov in deklet in z njim dramska sekcija, ki velja za predhodnico 
Kulturno-umetniškega društva Zadrugar Notranje Gorice, pozneje preimenovane-ga v Kulturno-umetniško 
društvo Janez Jalen Notranje Gorice - Plešivica oziroma današnjega Kulturnega društva Janez Jalen Notranje 
Gorice - Plešivica. 
Žal nimamo podatkov o tem, ali so to prvi resnejši koraki krajanov po odrskih deskah ali pa morda obstaja 
predzgodba gledališke tradicije kraja, zagotovo pa vemo, da je bila dramska umetnost v obdobju med obema 
vojnama v Notranjih Goricah v velikem razmahu. Takrat so gledališke predstave uprizarjala kar tri društva: 
Gasilsko društvo, Sokolsko društvo in Društvo kmeèkih fantov in deklet. Veliko zaslug za izbor in izvajanja 
razliènih kulturno-umetniških vsebin gre pripisati vaškim uèiteljem, župnikom pa tudi posameznim domaèinom. 

Veèji vpliv na poznejše rodove je imela dramska skupina, ki je že na zaèetku 
pokazala veliko prizadevnost, saj so vsako zimo pripravili vsaj eno gledališko 
predstavo, vèasih pa so v enem letu premierno prikazali tudi po dve igri. 
Zanimivo je, da so na dan premiere igro odigrali kar dvakrat; ob treh popoldne 
so si jo lahko prišli ogledat otroci in starejši krajani - za igralce je bila to 
pravzaprav generalka, ob sedmi ali osmi uri zveèer so odigrali igro še za vse 
ostale. 

Zaèetki Društva kmeèkih fantov in deklet segajo v leto 1921. Svoje prostore so 
imeli èlani najprej v gasilskem domu, pozneje pa v novozgrajenem prizidku. V 
okviru Društva je delovalo veè sekcij, med njimi tudi tamburaška, pevska in 
dramska sekcija. Tamburaši so z glasbo zabavali ljudi na veselicah ter 
družabnih prireditvah v domaèem kraju in v okolici Ljubljane vse do druge 
svetovne vojne. Dokumentov o njihovem delu, umetniških vodjih in èlanih je 
po do sedaj znanih podatkih ohranjenih zelo malo. Tako množièna oblika 
glasbenega poustvarjanja se po prenehanju delovanja tamburaške skupine v 
Notranjih Goricah ni veè ponovila, kot spomin na tiste èase pa v prostorih 
igralske skupine hranimo instrument berda.



Zgodovina 
Notranjih Goric, 
zapiski Alojza Kušarja



Kljub vojni in težkim povojnim èasom 
gledališka dejavnost v teh letih ni zamrla. 
Od leta 1942 do leta 1949 so uprizorili 
naslednje igre: Jurèièevega Domna, 
Finžgarjevega Divjega lovca in Verigo, 
Golarjevi igri Vdova Rošlinka in Dve nevesti, 
Zadregano zadrego ter Protizakonsko društvo. 
Leta 1943 so tik pred premiero prepovedali 
igranje Finžgarjeve Naše krvi. 

Med drugo svetovno vojno je bilo igranje Finžgarjeve 
Naše krvi prepovedano

Med obema vojnama so igralci Društva kmeèkih fantov in deklet uprizarjali 
predvsem komedije in drame s kmeèko tematiko slovenskih avtorjev. Krst so 
leta 1921 preživeli s pripravo operetne burke Jake Štoke Moè uniforme, ki je od 
igralcev zahtevala pevske in igralske sposobnosti. Komièni so bili tudi Štokovi 
Trije tièki in Jalnova Lesena peè. Niè manjkrat kot vesele igre pa niso pripravljali 
resnejših predstav. Takšna je bila žaloigra Alojzija Remca Užitkarji, Jalnova 
drama Grobovi ter Rožmarin Vladimirja Pfeiferja. Svojevrsten dogodek je bila 
uprizoritev iz nemšèine prevedene božiène igre Na Betlehemskih poljanah, ki so jo 
odigrali na božièni veèer leta 1936. 

Od burke s petjem do žaloigre



Janez Jalen je bil rojen 26. maja 1891 na Rodinah na Gorenjskem. Z zavestjo, da mu bo duhovniški poklic omogoèal 
veè èasa za ukvarjanje z leposlovjem, se je leta 1911 vpisal na ljubljansko bogoslovje. Službo je veèkrat menjal - 
vèasih po lastni želji, vèasih pa zaradi nesoglasij s politièno ali cerkveno oblastjo. V Notranje Gorice je prišel 
župnikovat leta 1933 in tu ostal vse do svoje upokojitve leta 1937, ko se je preselil v Rožno dolino v Ljubljani. Med 
vojno se ni držal kulturnega molka, zato je bil po osvoboditvi nekaj èasa zaprt, huje pa je bilo, da so prepovedali 
vsa njegova dela. Kljub temu da prepoved uradno ni bila umaknjena, so njegove knjige, zlasti Bobri, kmalu zaèele 
spet izhajati. Leta 1948 je bil nastavljen za župnika v Grahovem pri Cerknici, nazadnje pa je živel v Ljubnem na 
Gorenjskem, kjer je 12. aprila 1966 umrl.

Janez Jalen je v Notranjih 
Goricah spoznaval Barje in se 
pripravljal na pisanje Bobrov, ki 
so bili skupaj s Cvetkovo Cilko, 
Previsi in Tropom brez zvoncev 
nagrajeni z literarno nagrado 
Mestne obèine ljubljanske, 
takratne Prešernove nagrade.

Dobitnik »Prešernove nagrade«

Janez Jalen v vlogi režiserja

Ljudski župnik, ki je pogosto prihajal v nesoglasja s politièno in cerkveno oblastjo



Kot piše avtorica knjige o Janezu Jalnu Marjeta Žebovec, je 
Jalen, ki v družbi ni bil nikoli zadržan, zelo rad prijateljeval 
z mladimi. Veliko jih je prav po njegovi zaslugi sodelovalo 
pri dramski sekciji, kjer je nekaj èasa režiral. Bil je zahteven 
režiser in ni bil hitro zadovoljen s svojimi igralci. Med 
igrami, ki jih je sam režiral, sta bili tudi dve njegovi, napisani 
v Notranjih Goricah: resno igro Grobovi so tukaj odigrali leta 
1936, norèavo burko Lesena peè pa leta 1937. 

Režiser v Notranjih Goricah Premierna predstavitev filma in knjige 
o Jalnu v Notranjih Goricah

Leta 2003 je bila v dvorani Zadružnega doma javnosti prviè 
predstavljena knjiga Janez Jalen, pisatelj in duhovnik za vse 
Slovence Marjete Žebovec, ki zajema Jalnov življenjepis in 
njegova manj znana dela. Ob tej priložnosti je bil premierno 
predvajan tudi dokumentarec o Janezu Jalnu Ostrorogi Jalen. 

Jalnovo hudomušno naravo zelo dobro ponazori najkrajša pridiga v 
njegovi karieri, ki jo je povedal neke mrzle zimske nedelje v Grahovem: 
»Dragi farani! Huda zima, hud je mraz, zebe mene, tudi vas. Hvaljen 
Jezus!«



II. dejanje

USTANAVLJENO JE 
KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO 

ZADRUGAR NOTRANJE GORICE



Z ustanovitvijo Kulturno-umetniškega društva Zadrugar Notranje Gorice jeseni leta 1949 je dobila kulturna 
dejavnost Notranjih Goric in Plešivice nov uradni okvir. Naloga KUD-a je bila »izobraževanje ljudi na vasi  in 
poživitev kulturno-prosvetne dejavnosti«, kot lahko preberemo v Zapisniku obènega zbora KUD-a 12. 10. 1960 (vir: 
arhiv Knjižnice Prežihov Voranc). Znotraj društva je delovala šahovska sekcija, knjižnica, igralska družina, odsek 
ljudske univerze je skrbel za prirejanje kinopredstav, Društvo je organiziralo tudi proslave in izobraževalna 
predavanja.

Po letu 1949

KVADRATURA KROGA, 1963
Avtor: V. Katajev
Režija: Darinka Tomšiè - Dozet

GLAVNI DOBITEK, 1983
avtor: F. Lipah
Režija: Tone Velkavrh

Knjižnica, ki je bila ustanovljena leta 1951 v okviru KUD-a Zadrugar, pozneje pa je postala amaterska enota 
Knjižnice Prežihov Voranc, je bila bralcem vse do danes na voljo brez veèjih prekinitev. Po zadnjih podatkih hrani 
veè kot 4500 enot knjižniènega gradiva in ima okoli 150 rednih obiskovalcev.  

Ljudska knjižnica Notranje Gorice



Igralci so imeli prostore za vaje in prirejanje iger v novozgrajenem Zadružnem domu. V petdesetih letih je èlane 
dramske skupine pri pripravah predstav pestila predvsem èasovna stiska, saj so bili vkljuèeni v veè prostovoljnih 
organizacij hkrati. Zaradi težkega usklajevanja med službenimi in domaèimi obveznostmi ter prostovoljno 
dejavnostjo je bilo nemogoèe sestaviti igralsko zasedbo, ki bi bila prisotna na vseh vajah. Poleg tega so imeli težave 
tudi z režiserji. 
Kljub neugodnim okolišèinam za razvoj gledališke dejavnosti je v šestdesetih, sedemdesetih in do zaèetka 
osemdesetih let na notranjegoriškem odru zaživelo štirinajst premier domaèe igralske skupine, s katerimi so se 
predstavili tudi na revijah dramskih skupin Zveze kulturnih organizacij Ljubljana Viè - Rudnik. Eno takih revij je 
leta 1977 organiziral tudi KUD Zadrugar Notranje Gorice z naslovom Kulturni miting.

Igralska družina

Z VRATI TRESKAJO, 1975
avtor: F. Mond

režija: Milan Malnar

RAZTRGANCI, 1981
avtor: Matej Bor
režija: Tone Velkavrh



     Režijo so vodili tako gostujoèi režiserji kot domaèini. Med 
slednjimi naj omenimo Darinko Tomšiè-Doze, Toneta Velkavrha in 
Staneta Èudna, ki je v Društvu vsestransko aktiven še danes. Na 
oder niso veè postavljali le kmeèkih iger, ampak tudi besedila 
sodobnejših avtorjev, slovenskih in tujih, z aktualno vsebino. Med 
drugim je režiser Roman Novelli v Notranjih Goricah leta 1976 
krstno uprizoril svoje besedilo Brez besed. 

Umetniško vodstvo

DVE NEVESTI, 1980
avtor: Cvetko Golar
režija: Stane Èuden



Leta 1976 so v Notranjih Goricah ponovno obudili organizirano pevsko 
dejavnost (o zborovskem petju v kraju je sicer nekaj znanega iz obdobja med 
obema vojnama). Ustanovljen je bil Moški zbor KUD Zadrugar Notranje Gorice, 
ki je štel okoli dvajset pevcev. Od leta 1978 do 1986 je zbor zamenjal veè 
umetniških vodij: Zmago Žnidariè, Sonjo Rapuc, poroèeno Sojer, Marinko 
Vidmar, poroèeno Gombaè, Lidijo Trampuš in Cilko Èermelj. Tudi zbor se je 
uspešno predstavil na veè revijah pevskih zborov v okviru Zveze kulturnih 
organizacij Ljubljana Viè - Rudnik.

OPERACIJA, 1977
avtor: Mira Puc
režija: Stane Èuden

Igro je zamenjala pesem



III. dejanje

NOV GLEDALIŠKI ZAGON 
ALI

ZA SMEH NE ODGOVARJAMO 



Po nekajletnem igralskem zatišju - v tem èasu je bil bolj aktiven moški zbor - so 
leta 1988 v KUD Zadrugar prišle mlade moèi s svežimi idejami. Nova 
predsednica je postala Urša Popit, poroèena Baèar, leta 1990 pa je njeno mesto 
prevzel Bogdan Francelj, ki je predsednik Društva še danes.

V KUD Zadrugar Notranje Gorice pridejo nove moèi

Društvo se imenuje po vzorniku Janezu Jalnu  

Med starejšimi vašèani še vedno krožijo legende o predvojnem župniku Janezu 
Jalnu. V njegovi iskrivi naravi ter predanosti umetniškemu ustvarjanju, tudi 
gledališkemu odru, smo »kudovci« videli svojega vzornika. Leta 1992 se je 
Društvo tako preimenovalo v Kulturno-umetniško društvo Janez Jalen Notranje 
Gorice - Plešivica. Zaradi spremembe pravne ureditve smo leta 1997 svoj naziv 
še enkrat spremenili; uradno ime se danes glasi Kulturno društvo Janez Jalen 
Notranje Gorice - Plešivica.

Idejna zasnova scene: Nataša Kordiš
MALA IN VELIKA LUNA, 1997
avtor: B. A. Novak
režija: Janez Cimperman



Simbioza nekdanjih izkušenih èlanov in elan novincev se je že takoj na zaèetku 
izkazala za imenitno kombinacijo. Nova zasedba je že prvo leto prièela s 
študijem komedije Antona Tomaža Linharta Ta vseli dan ali Matièek se ženi v 
režiji Vide Selan. Predstavitev žlahtne komedije je bila prava paša za oèi in 
ušesa, saj so igralci nastopali v avtentiènih kostumih, plesne prizore so 
odplesali èlani folklorne skupine, pevski vložki so izhajali iz izvirne glasbe, 
napisane za eno izmed prvih uprizoritev komedije, jezik je sledil Linhartovemu 
originalu in je zaradi svoje arhaiènosti pustil v igri poseben peèat. Premiera je 
bila jeseni, odziv obèinstva, predvsem domaèega, pa izjemno pozitiven, kar je 
dalo skupini nov zalet za delo.  

»Matièka« smo igrali dve sezoni in hkrati že pripravljali novo komedijo Bolha v 
ušesu Georgesa Feydeauja, ki jo je režiral Peter Militarov. Brez omalovaževanja 
do predhodnih uprizoritev lahko reèemo, da je s to predstavo zavel svež veter 
na notranjegoriški oder. Izbor besedila je presegel konvencionalni okvir, 
znaèilen za amaterska gledališèa, profesionalno režijsko delo je izvabilo iz 
igralcev do tedaj skrite igralske razsežnosti ter vneslo v dogajanje na odru nove 
zamisli. Tudi z Bolho v ušesu smo razveseljevali obèinstvo dve sezoni. 

V sezoni 1992/1993 se je z družbeno angažirano komedijo Daria Foja Sedma 
božja zapoved v vlogi režiserke ponovno preizkusila Vida Selan.

TA VESELI DAN ALI MATIÈEK SE ŽENI, 1988
avtor: A.T. Linhart
režija: Vida Selan

Prve igre



BOLHA V UŠESU, 1990
avtor: Georges Feydeau
režija: Peter Militarov



Sledilo je okroglih deset let uspešnega režiserskega in igralskega sodelovanja z 
Janezom Cimpermanom, ki je med èlane KD-a Janez Jalen prišel kot igralec v 
Bolhi v ušesu, ko je obèinstvo in soigralce navdušil z briljantno odrsko oživitvijo 
dveh znaèajsko popolnoma razliènih likov. V sezoni 1993/1994 se je preizkusil 
še kot režiser. Komedijo Jeana Anouilha Povabilo v grad z nekaj moènimi 
psihološkimi momenti in obèutljivim humorjem je zaèutil prav do njene srèike; 
gledalcev ni prevzela le romantièna zgodba, ampak tudi premišljeno vodena 
igralska ekipa, kostumi in inovativna scenografija. Janez Cimperman je z 
notranjegoriškimi igralci na oder postavil dvanajst iger.  

Obèinstvo je lahko svoje gledališke užitke zadovoljevalo ob raznovrstnem 
izboru besedil in ob vedno svežih režijskih rešitvah. Po Povabilu v grad je sledila 
Jovanoviæeva komedija Življenje podeželskih plejbojev in družinska komedija Rodil 
se je oèka. V Pokvarjenem … angleškega avtorja Raya Cooneyja je prevladovala 
situacijska komika, ki je zbujala najveè smeha tudi v nekaj let pozneje 
uprizorjeni komediji Vinka Möderndorferja Jožef in Marija. Z igranjem 
Feydeaujevega besedila smo se igralci v raznih zapletih in razpletih še enkrat 
preizkušali v Damskem zdravniku ali krojaèu po sili. Poseben izziv je bila tako za 
režiserja kot za igralce postavitev pretresljive drame Via Mala, povsem nekaj 
novega pa je bilo igranje kriminalne komedije Osem žensk. Ponovno je bila 
postavljena Sedma božja zapoved, kradi malo manj nobelovca Daria Foja.

 Medtem ko je vsako gledališko sezono zaživela premiera za odrasle gledalce, 
sta bili uprizorjeni tudi dve zelo dobro sprejeti predstavi za otroke: Jurèek in 
Storžek ter Mala in velika luna. Sredi devetdesetih let so se skupini pridružili 
mladi igralski upi. Z njimi je Janez Cimperman pripravil mladinsko predstavo 
Sreèni dnevi.

POVABILO V GRAD, 1994
avtor: Jean Anouilh
režija: Janez Cimperman

Režija: Janez Cimperman

Pester repertoar s kakovostnimi besedili 



JURÈEK IN STORŽEK, 1994
režija: Janez Cimperman

ŽIVLJENJE PODEŽELSKIH PLEJBOJEV, 1995
avtor: Dušan Jovanoviæ
režija: Janez Cimperman



RODIL SE JE OÈKA, 1996
avtor: Eprahim Kishon
režija: Janez Cimperman



Dokaz, da gre za dejavno društvo, je sedemnajst premierno uprizorjenih 
predstav v zadnjih sedemnajstih letih in povpreèno petnajst ponovitev 
posamezne igre. S triindvajsetimi ponovitvami prednajèi Linhartov Ta veseli dan 
ali Matièek se ženi. 

V zadnjih petnajstih letih se je v društvu zvrstilo preko petdeset igralcev, štirje 
režiserji in veè kot dvajset zunanjih sodelavcev.  V teh letih smo gostovali na 
veè kot petdesetih odrih po Sloveniji in dvakrat v tujini pri zamejskih Slovencih.  

Predstave KD Janez Jalen si ogleda do 2000 gledalcev, vendar je obisk zelo 
odvisen od žanra in poznanosti besedila. 

Èlani društva smo veseli vsakega obiskovalca predstav in njihovih iskrenih 
pohval ali pripomb. Nekaj posebnega pa je obisk staroste slovenskega 
gledališèa. Pred leti sta naše predstave zaèeli obiskovati igralki Mila Kaèiè in 
Ivanka Mežan, ki še danes ne zamudi nobene premiere.     

POKVARJENO, 1998
avtor: Ray Cooney
režija: Janez Cimperman

Obisk, gostovanja, èlani

Predstava z najveè ponovitvami je bila Matièek se ženi 
in drugi statistièni podatki

Obiskovalci

Med obiskovalci so sloveèa imena

Èlani in gostovanja



DAMSKI ZDRAVNIK ali 
KROJAÈ PO SILI, 2000
avtor: Georges Feydeau
režija: Janez Cimperman

OSEM ŽENSK, 2001
avtor: Robert Thomas
režija: Janez Cimperman



Ostale dejavnosti društva

NOTRANJE GORICE 2004

Ves èas se Društvo ukvarja tudi z nekaj drugimi aktivnostmi, ki dopolnjujejo njegov program. V veliko pomoè pri 
pripravi spremljevalnih dejavnosti so sposobnosti èlanov in njihova raznolikost.

V Društvu smo prevzeli organizacijo in vodenje najrazliènejših prireditev v domaèem kraju in tudi izven njega. Vsa 
leta uspešno sodelujemo in ustvarjamo s Podružnièno osnovno šolo Notranje Gorice  Plešivica, med drugim tudi 
zato, ker si iz vrst osnovnošolcev obetamo najveè novih èlanov. Vsekakor pa ne smemo zanemariti dela tehniène 
ekipe, ki je z osvetlitvijo in ozvoèenjem obogatila že marsikatero prireditev. 

 



Režijo prevzame Gregor Perko

V sezoni 2004/2005 je režijo in glavno vlogo v 
Kralju Ubuju, satirièni farsi s konca devetnajstega 
stoletja francoskega avtorja Alfreda Jarryja, prevzel 
Gregor Perko. Tako kot je bila igra pred stotimi leti 
zaradi drznega jezika, karikiranih likov in 
nerealistiènega odrskega dogajanja preseneèenje za 
tedanjo publiko, je bilo domaèe obèinstvo 
preseneèeno predvsem nad mojstrsko režijo in 
vrhunsko odigranimi vlogami prav vseh 
nastopajoèih, še posebej pa nosilca glavne vloge. 
Levji delež k uspehu Kralja Ubuja je prispevala 
tehnièna opremljenost dvorane in kakovostno delo 
tehniène ekipe, ki je omogoèila profesionalne 
scenske prizore. Gregor Perko se je v vlogi 
režiserja drugiè preizkušal v sezoni 2005/2006. 



KRALJ UBU, 2005
avtor: Alfred Jarry
režija: Gregor Perko



Zakaj je Damski zdravnik ali krojaè po sili komedija?
      Predstava ni bila komedija zaradi svoje zgodbe, saj je v 
dogajanju le malo zares smešnih dogodkov. Komedija je zaradi 
obnašanja igralcev in njihovega odliènega igranja. Verjetno je 
(preveè) poudarjati èustva še težje, kot vživeti se v vlogo. Igra 
je bila zaigrana odlièno, saj je uspela nasmejati gledalce 
navkljub pomanjkanju smešnih situacij.
  Osebno sicer nisem navdušen nad takšnim poudarjanjem 
èustev, saj se mi zdi, da to predstavi vzame vso realnost in zato 
se gledalec ne more prav vživeti. A kljub svojemu mnenju 
moram priznati, da so igralci svoje delo opravili zelo dobro.

Matej Adamiè
nekdanji uèenec OŠ Brezovica

(Po ogledu predstave s šolo)

Le malo je tako kvalitetnih amaterskih gledaliških skupin, kot 
je prav KUD Janez Jalen, kar pa lahko presodite sami, èe si 
boste kdaj ogledali katero od njihovih fantastiènih predstav. 
Vedno sem obèudovala ljudi, ki delujejo v skladu s svojim 
preprièanjem, hotenjem in veseljem, saj so vedno poplaèani z 
odobravanjem in navdušenjem obèinstva in le malokdaj s 
sponzorji, kar pa bi si nadvse zaslužili. Sprašujem se, èe 
Slovenci res tako malo damo na lastno kulturo, da lahko takšne 
skupine preživijo le s pomoèjo trdega dela in iskrenega veselja 
do odra. Marsikateri profesionalni režiser in igralec bi se lahko 
veliko nauèil od njih in se vprašal, zakaj predstave KUD-a 
Janez Jalen vedno napolnijo dvorane do zadnjega sedeža, 
medtem ko kinodvorane, ko se vrtijo domaèi filmi, ostajajo 
prazne, saj gledalci obièajno do konca predstave niti ne zdržijo.

          odlomek iz èlanka Silve Požlep
(revija Horus 1997) 

Kje so našli gledališèniki iz Notranjih Goric eleganco za 
Anouilhevo Povabilo na grad? Èe je ne bi imeli v sebi, je ne bi 
uzrli. Duh veje, kjer hoèe.

odlomek iz èlanka Metke Zobec
(èasopis Odsevanja, 1994) 

Igralke in igralci KUD-a Janez Jalen že dolgo ne igrajo 
domaèih iger. Povsem razumljivo, saj so mladi in ideološko 
svobodni. Igre naših prednikov niso veè aktualne in star slovenski 
jezik prepojen s takratno realnostjo, pretežak za današnji èas. Pa 
tudi vrednote in opisane stiske so premalo atraktivne, da bi 
publiko privabile v dvorano.

Seveda sem vesel vsakega kulturnega delovanja. Vendar 
pa roko na srce. Prisotnost alkohola, cigaret, klevet, prešuštva, 
laži in podobnega, prej razumem kot nekulturo. Vsak ima svoj 
prav in zato je tudi prav, da se ob že opisani pojavijo tudi druge z 
drugaèno vsebino.

                             odlomek iz èlanka Draga Stanovnika
(èasopis Slovenske Brazde, 1998)

Zveza kulturnih organizacij Slovenije je tudi letos 
predlagala, da si Severjevo nagrado delita predstavnik 
tradicionalnega ljubiteljskega gledališèa in predstavnica mladega 
gledališkega odra. Janez Cimperman je že dolga leta požrtvovalni 
igralec in režiser v Kulturno-umetniškem društvu Janeza Jalna iz 
Notranjih Goric.

KŠ
(èasopis Dnevnik, 1993)

      
Predstava je narejena zelo dobro, uživala sem ob vašem 
igralskem napredku; vsi ste bili preprièljivi v igri; seveda pa bom 
posebej pohvalila oba glavna igralca - oèeta in mater Ubu, za 
dobre dialoge, ki jih imata med seboj, za igralsko podporo drug 
drugemu in za dobre monologe; sta preprièljiva in živa v igri 
(mati Ubu naj še malo dodela sceno z zakladom in tega, ko govori 
o ljubimcu); tudi ostali niso slabi in sledijo njunemu stilu igre; 
ansambel resnièno v celoti diha s predstavo.
    Seveda pohvala tudi organizaciji in tehnièni obnovi odra in 
nakupu luèi, ki so omogoèile popolnoma sodobno odrsko 
predstavitev.
    Na gledališkem listu naj bo napisana še scenografija, izbor 
glasbe in kostumografija ter maska!!

odlomek iz Komentarja k predstavi Kralj Ubu
Simone Zorc Ramovš

(arhiv KD Janez Jalen)    

Nekdanja èlanica, režiserka Darinka Tomšiè-Dozet 

Biti igralec ali kakorkoli sodelovati pri uprizoritvi dramskega dela v neprofesionalni skupini na podeželju pred 40 leti 
je pomenilo, da ti je tako delo v prvi vrsti v veselje, na drugi strani pa zavedanje, da se boš moral zaradi tega odreèi 
marsikateri uri prostega èasa.

No, saj tako je tudi danes. Brez entuziastov kulturno-umetniških društev in druženja ob plemenitih dejavnostih ne bi bilo. 
V letih so nastale pomembne spremembe, ki so prinesle nove kakovosti, zaradi boljših materialnih možnosti pa je 
delovanje gledališke skupine pogosto lažje.

V tistih »davnih« èasih sem bila študentka, ostali sodelujoèi pa so bili že zaposleni. Osebni avtomobili so bili redki, 
razdalje smo prepešaèili ali prekolesarili. Pozimi, v mrazu, je bilo marsikdaj prav odveè oditi iz toplega doma, recimo v 
Žabnici, pešaèiti v Zadružni dom na vaje in se po kakih dveh urah vraèati v mrazu in snegu. Nemalokrat se je zgodilo, da 
sem po celodnevnih študentskih obveznostih prišla na vaje naravnost z vlaka. Neizmerno smo bili veseli, èe je gospa 
Žiberna pred prièetkom vaje zakurila v peèi, sicer pa smo imeli vaje ogrnjeni s plašèi in v rokavicah.

Ker smo bili majhna skupina je vsak èlan skupine moral prevzeti veè nalog. Tako bila sem jaz: umetniški vodja, režiserka, 
igralka, scenografinja, organizatorka gostovanj, rekviziterka. Sceno nam je pomagal narediti hišnik doma gospod Andrej 
Žiberna, z veseljem in brez plaèila. Kulturno umetniško društvo ni dobivalo finanène podpore. Odvisni smo bili samo od 
izkupièka od prodanih vstopnic.

 Z entuziazmom in mladostjo smo premagali vse težave, plaèilo pa je bilo opravljeno tedaj, ko je padla zavesa in so nas 
gledalci, zadovoljni s predstavo, nagradili z buènim aplavzom.

Dolgoletni èlan, igralec in režiser Stane Èuden

      Dolgo je tega, odkar sem prišel na goriški amaterski oder. K odru me je vlekla mladostniška radovednost in 
spoštovanje do gledališke vloge in igralcev, ki so v mojih oèeh na odru vedno vse opravili brezhibno. Tradicija v domaèi 
vasi, somišljeniki moje generacije in neka notranja sila so me pripeljali do tega, da sem vsrkal vonj gledališke šminke, 
obèutil prijeten srh odrske treme pred nastopom, užival v glasnem obèudovanju gledalcev ter prižigajoèih se scenskih 
podobah.
     Vsako leto nova vloga, tudi režiranje, poslikava scen, nepozabna vesela in žalostna doživetja so se za vedno vtisnili v 
spomin. Doživetij pa se ne da poplaèati z dobrinami sodobnega sveta - edino plaèilo, ki kaj velja med amaterji, je notranje 
zadovoljstvo ob uresnièevanju želje po ustvarjanju in ob navdušenju obèinstva. V èasu, ko se veliko razpravlja o vrednosti 
vlaganja sredstev, èasa in truda, ob zasièenosti kulturnega prostora z raznimi filmskimi stvaritvami, televizijo, poklicnimi 
gledališèi in hitremu tempu življenja, se vèasih pojavljajo tudi vprašanja o smiselnosti našega poèetja. A s temi mislimi si 
goriški igralci in igralke že dolgo ne belimo veè glave; s svojim delom takšno razmišljanje pogosto postavljamo na glavo. 
     Med nami vlada velika ustvarjalna vnema, ki ji je dal prizidek novih moèi in delovnega zagona. Upam si trditi, da je 
pred nami še veliko lepih predstav, ki bodo v veselje nam, igralcem in vam, zvestim gledalcem. 
 

Ocene, mnenja, odmevi … Besedo imajo …



IV. dejanje

PLEMENITENJE DELOVNEGA OKOLJA

SLIKA DVORANE



Od  leta 1988 je bilo v dvorani opravljenega veliko opaznega dela: 
oplesk dvorane, sanacija parketa, zamenjava starih peèi z novo toplozraèno, nakup 200 novih stolov, nov svetlobni 
park,  sanacija in ureditev odra, novo ozvoèenje, podaljšanje odra, postavitev teras na balkonu in nakup novih 
stolov za balkon.

Z izgradnjo Zadružnega doma je bil zagotovljen osnovni pogoj za delo kulturnikov in ostalih somišljenikov. Velika 
dvorana ni dajala zavetja samo kulturnim prireditvam, ampak tudi raznim družabnim in politiènim dogodkom. 
Nenehno ustvarjalno vrvenje je upravièevalo nujnost dvorane, katere skelet pa se kljub bogatemu duhu ni mogel 
upirati zobu èasa. 

Prvi veèji obnovitveni poseg je dvorana doživela po požaru leta 1972, ko je prvotni leseni oder nadomestil nov 
betonski oder s parketom   vsaka slaba stvar prinese tudi kaj dobrega.

S ponovnim zagonom gledališèa kot glavne dejavnosti leta 1988 je skupina pri pripravah predstav naletela na 
veliko tehniènih težav. Z iznajdljivostjo in velikimi željami po izboljšanju delovnih razmer ter z vedno 
kakovostnejšimi predstavami nam je uspel tudi boj s pomanjkljivo tehnièno opremljenostjo dvorane in slabimi 
pogoji za nadgradnjo obstojeèe.
Delo je obrodilo sadove pri obnavljanju in posodabljanju dvorane, neprecenljive pa so tudi pridobitve 
najsodobnejše tehniène opreme, ki so predpogoj za izvedbo dobre oziroma zahtevne gledališke predstave - to 
namreè tvorita odlièna interpretacija uprizorjenega dela in kakovostna podpora tehnike. Tako smo z rastjo 
gledališke ekipe soèasno plemenitili in bogatili delovno okolje. Rezultati dela in podpora zunanjih sodelavcev  
mecenov in sponzorjev so nam dali še dodatni naboj in voljo za stremljenje h kakovostnejšemu delu.

 

  

V sezoni 2005/2006 je KD Janez Jalen s 
pobudnikom, pogajalcem in idejnim vodjo 
projekta predsednikom Bogdanom Francljem 
na èelu po devetih letih prošenj in borb 
skupaj z Obèino Brezovica in KS Notranje 
Gorice  Plešivica doèakal prizidek k dvorani. 
S tem so pridobljeni nujno potrebni pomožni 
prostori:
sanitarije, kulisarnica, soba za vaje in 
shramba.

Obnovitvena dela v dvorani in bogatejša tehnièna oprema 

» … eden drugmu ogenj dajmo« - 
Obèina, krajevna skupnost in KD Janez Jalen

Prizidek

Tehnièna oprema leta 1988

Od leta 1988 do danes delo v Društvu ni bilo vedno lahko. S pomoèjo obèinske uprave pod vodstvom župana ter 
Krajevne skupnosti nam je uspelo premagati marsikatero oviro na poti do uresnièitve zastavljenih ciljev: Obèina 
Brezovica zagotavlja vsakoletna osnovna finanèna sredstva, s Krajevno skupnostjo pa ustvarjamo dobre delovne 
pogoje.

V delovanje KD Janez Jalen je Obèina Brezovica vpeta tudi kot soustanoviteljica Obmoène izpostave Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti Ljubljana okolica  (OI JSKD Ljubljana okolica) in je tako tudi njena sofinancerka. 
Za tvorno sodelovanje med Skladom in Obèino je soodgovoren tudi Bogdan Francelj kot podpredsednik sveta OI  
JSKD Ljubljana okolica.      





Pri svojem delu beleži KD Janez Jalen 
Pomembne uspehe. Po letu 1988 je na sreèanju 
amaterskih gledaliških skupin Slovenije nastopilo 
trikrat. 
S predstavama Osem žensk in Kralj Ubu se je 
udeležilo Èufarjevih dnevov, kjer je bilo Osem 
žensk nominiranih za najboljšo predstavo po 
izboru kritikov, Gregor Perko pa je bil nominiran 
za glavno moško vlogo v Kralju Ubuju. 

Pomembna priznanja so v zadnjih letih dobili tudi 
številni èlani društva:

imetnik nagrade sklada Staneta Severja
je Janez Cimperman,

lastnika Linhartove zlate plakete sta
Stane Èuden in Mojca Novak,

Linhartovo zlato znaèko za izjemne
dosežke v amaterskem gledališèu je 
dvakrat prejel Gregor Perko, po enkrat pa 
Mojca Novak in Urša Baèar, 

priznanje za najboljšo moško vlogo na
 Linhartovem sreèanju je dobil Gregor 

Perko.





Vsak èlan ali èlanica, ki se enkrat 
preizkusi na odrskih deskah 
notranjegoriškega odra, mora 
prestati krst in sprejem v Kulturno 
društvo Janez Jalen in mu priseèi 
svojo zvestobo … 

Ustvarjalni klepeti

Krst novih èlanov

Za »kudovce« predstave nikoli ni 
konec, ko je odigran zadnji prizor 
na odru. Zadnje dejanje se odvija 
ob ustvarjalnem klepetu po vsem 
naporu, ki ga vložimo v vaje, 
predstavo, pospravljanje dvorane, 
vrhunec pa doseže na obveznem 
vsakoletnem pikniku … 



Èlani na Jalnovi domaèiji Dva režiserja



GLEDALIŠKI LIST 
1921 - 2006



1963  V. Katajev: Kvadratura kroga  režija: Darinka Tomšiè-Doze

1964   J. Anouilh: Cecilija ali šola za oèete režija: Darinka Tomšiè-Doze

1967   V. Pipan: Dekle iz Trente režija: Anton Šlibar

1968   M. Držiè: Tripèe de Utolèe režija: Milan Malnar

1970   F. S. Finžgar: Razvalina življenja režija: Silvo Teršek

1971   M. Remec: Užitkarji režija: Miro Peljhan

1974   N. Krasna: John ljubi Mary režija: Milan Malnar

1975   F. Mond: Z vrati treskajo režija: Milan Malnar

1976   R. Novelli: Brez besed režija: Roman Novelli

1977   M. Puc: Operacija režija: Roman Novelli

1978   R. Novelli: Direktor v zadregi  režija: Stane Èuden

1980   C. Golar: Dve nevesti režija: Stane Èuden

1981   M. Bor: Raztrganci režija: Tone Velkavrh

1983  F. Lipah: Glavni dobitek režija: Tone Velkavrh

Premiere dramske sekcije Društva kmeèkih fantov in deklet Premiere KUD-a Zadrugar Notranje Gorice

1921  J. Štoka: Moè uniforme

1930  A. Remic: Užitkarji

1934  J. Štoka: Trije tièki

1935  S. Savinšek: Izpod Golice

1935  Zagorski zvonovi

1936  Pondelkarji

1936  J. Jalen: Grobovi

1936  Na Betlehemskih poljanah

1937  J. Jalen: Lesena peè

1940  Duše 

 od 1942 
 do 1949 

J. Jurèiè: Domen
F. S. Finžgar: Divji lovec
F. S. Finžgar: Veriga
F. S. Finžgar: Naša kri
C. Golar: Vdova Rošlinka
C. Golar: Dve nevesti

Zadregana zadrega
Protizakonsko društvo



Premiere KUD-a/KD-a Janez Jalen Notranje Gorice - Plešivica

1988   A. T. Linhart: Ta veseli dan ali Matièek se ženi režija: Vida Selan

1990   G. Feydeau: Bolha v ušesu režija: Peter Militarov

1993 D. Fo: Sedma zapoved režija: Vida Selan

1994 J. Anouilh: Povabilo v grad režija: Janez Cimperman

1994 Jurèek in storžek režija: Janez Cimperman

1995 D. Jovanoviè: Življenje podeželskih plejbojev režija: Janez Cimperman

1996 J.-C. Puget: Sreèni dnevi režija: Janez Cimperman

1996 E. Kishon: Rodil se je oèka režija: Janez Cimperman

1997 B. A. Novak: Mala in velika luna režija: Janez Cimperman

1998 R. Cooney: Pokvarjeno režija: Janez Cimperman

1999 J. Knittel: Via Mala režija: Janez Cimperman

2000 G. Feydeau: Damski zdravnik ali krojaè po sili režija: Janez Cimperman

2001 R. Thomas: Osem žensk režija: Janez Cimperman

2002 V. Möderndorfer: Jožef in Marija režija: Janez Cimperman

2004 D. Fo: Sedma zapoved - kradi malo manj režija: Janez Cimperman

2005 A. Jarry: Kralj Ubu režija: Gregor Perko

2006 D. Jovanoviè: Klinika Kozarcky režija: Gregor Perko

Èlani KD Janez Jalen od 1988-2006

Marko
Blanka

Neža
Peter
Urša

Renata
Janez

Viktor
Stane
Zala

Metod
Vera
Irena

Bogdan
Andreja
Marinka

Tatjana
Leon
Maja
Tina

Peter
Radojko
Jasmina

Janez
Sandi

Alenka
Tadej

Andreja
Sonja

Bernard
Nina

Gregor
Maša
Ervin

Zdenka
Gordana

Janez
Barbara

Vesna

Gregor
Igor

Silvo
Mojca

Gregor
Silva

Lidija
Tamara

Peter
Gorazd

Bojan
Damjana

Nataša
Daša

Dejan
Marija
Justina
Marjan

Jože
Janez
Vida

Lidija
Boštjan

Klavdija
Miloš

Nataša
Marko
Alenka
Suzana
Milena
Boštjan

Urša

Sandi
Milan

Slavko
Matej

Urša

Ervin

Janez

Aliè
Artaè
Artaè
Baèar
Baèar
Ceglar- Mlalnar
Cimperman
Èuden
Èuden
Èuden
Debevec
Draškoviè
Flajšoker
Francelj
Glavaè
Gombaè
Grèa
Grèa
Hrovat
Hribar
Hrovat
Jaæimoviæ
Jamnik
Juhant
Kenk
Kenk Slapar
Klemenèiè
Kokot
Konestabo
Košir
Kralj
Kraševec
Kraševec
Kušar
Leskovar
Magdaleniè
Marinèiè
Marinèiè
Novak

Novak
Novak
Novak
Novak
Perko
Perko
Perko
Pervanje
Pešec
Peternel
Pižem
Poje
Poje
Ponikvar
Ponikvar
Ponikvar
Popit
Rogelj
Rogelj
Selan
Selan
Selan
Slana
Slana
Smole
Sojer
Sojer
Stražišar
Svete
Štrukelj
Trèek
Ulaga
Umek
Urbanèiè
Vehar
Vidmar
Založnik
Založnik
Žiberna



Mrak, Ciril (2004): Notranje Gorice - Plešivica skozi èas. Brezovica: Obèina Brezovica.   
Žebovec, Marjeta (2002): Janez Jalen, pisatelj in duhovnik za vse Slovence.  Smlednik: samozaložba.
Žebovec, Marjeta (2005): Slovenski književniki; rojeni do leta 1899. Ljubljana: Karantanija.
Osnovna šola Brezovica 
Požlep, Silva (1997): KUD Janez Jalen. Horus št. 4. Str. 36.
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Viri in literatura:

Izid publikacije in naše delo finanèno podpirajo:

Viri podatkov in fotografij:

Arhiv Kulturnega društva Janez Jalen Notranje Gorice - Plešivica
Zasebni arhiv Ivana Kušarja (Notranje Gorice)
Arhiv Prostovoljnega gasilskega društva Notranje Gorice - Plešivica
Arhiv Knjižnice Prežihov Voranc (Ljubljana)
Upravna enota Ljubljana
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota Mestni arhiv Ljubljana in Enota za obljubljansko obmoèje

Obèina Brezovica

Krajevna skupnost
Notranje Gorice - Plešivica

Notranje Gorice



CIP

55 let KD Janez Jalen

Pisca besedila: Bogdan Francelj
Barbara Marinèiè

Uredila in oblikovala: 
Andreja Aljanèiè-Povirk

                        
Jezikovni pregled:  

Vida Selan

Fotografije:  Bogdan Francelj in arhivsko gradivo

Izdalo:  Kulturno društvo Janez Jalen Notranje Gorice - Plešivica

Naklada: 1000 izvodov

Notranje Gorice, 2006
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