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JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega  potenciala 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost, 
razvoj ustvarjalnih kapacitet in strokovnih standardov ter širjenje 

dostopnosti kulturnih programov. 
 

 

 



 

 

Območna izpostava Vrhnika 

Nataša Bregant Možina 

Uvod 

Območna izpostava Vrhnika deluje v treh občinah:  

 Vrhnika,  

 Borovnica in  

 Log-Dragomer.  

 
Občina Vrhnika meri 115 km2 in šteje 16.086 prebivalcev, občina Borovnica 42 km2 in 3.933 prebivalcev, občina 
Log - Dragomer pa 11 km2 in 3.465 prebivalcev. Območna izpostava JSKD ima sedež v Cankarjevem domu na 
Vrhniki.  
Svoje poslanstvo opravlja z zagotavljanjem strokovne in organizacijske podpore delovanju in razvoju dejavnosti 
v kulturnih društvih, skupinah in med ljubiteljskimi kulturnimi samorastniki. V zadnjih nekaj letih so prireditve 
Sklada postale dobro prepoznavne po kakovostni vsebinski in oblikovni izvedbi. Program vsako leto popestri svež 
izbor regijskih prireditev, na katerih se predstavijo vrhniškim gledalcem vrhunske skupine na različnih področjih 
ustvarjalnosti.  

Ocena stanja 

V letu 2014 je izpostava izvedla načrtovani temeljni program s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in dodala 
nekaj svežih projektov, med drugim na področju založništva. 
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi poteka v duhu vzajemne naklonjenosti in podpore. Izpostava nudi društvom 
in posameznikom svetovanje in pomoč pri društveni dejavnosti, pri sodelovanju na razpisih JSKD in na občinskih 
razpisih, ter pri povezovanju med društvi. 
V letu 2013 se je, na pobudo in ob pomoči območne izpostave sklada, ponovno vzpostavilo delovanje ZKD 
Vrhnika. V letu 2014 je zveza začela dejavno opravljati svojo funkcijo povezovanja. Sodelovanje med ZKD, društvi 
in skladom se je tako, na okrepljenih organizacijskih temeljih, uspešno nadgrajevalo. Vodja OI Vrhnika je 
sodelovala na občnem zboru ZKD, kjer je predstavila pomen oblikovanja lokalnega kulturnega programa in 
osvetlila delovanje mreže JSKD in izvajanje programa območne izpostave.  
Kot že nekaj let zapored, je izpostava z organizacijo Družabnega srečanja članov kulturnih društev povezala člane 
le teh v skupnem kulturnem dogodku in omogočila njihovim predsednikom javno predstavitev dela v minulem 
letu. Poleg 200 članov kulturnih društev, so predstavitvam prisostvovali tudi vsi trije župani vrhniške, 
dragomerske in borovniške občine in kot gost, direktor JSKD RS mag. Igor Teršar. V družabnem delu srečanja se 
je spontano odigral spev povezovanja in možnih sodelovanj pri kulturnih snovanjih v prihajajočem letu. 
V zimsko pomladnem semestru je bil glavni poudarek delovanja območne izpostave na izvedbi območnih srečanj 
in revij, redno pa so potekala tudi načrtovana izobraževanja. V jesenskem semestru je bil poudarek na izvedbi in 
sodelovanju na regijskih revijah in srečanjih, ter na spodbujanju likovnih in literarnih ustvarjalcev preko 
izobraževanja, razstavne dejavnosti in založniške dejavnosti. 
Naš časopis in Radio 1 sta redno objavljala napovedi prireditev JSKD in članke o izvedenih prireditvah. Napoved 
in reportaže prireditev pa so bile objavljene tudi na spletni strani občine Vrhnika in napovedniku Zavoda Ivana 
Cankarja Vrhnika. 
Večino skladovih prireditev poteka v Cankarjevem domu Vrhnika, nekatere pa tudi v kulturnih domovih okoliških 
vasi. To velja predvsem za folklorna srečanja, ki zazvenijo posebno avtentično prav v vaškem okolju. Tako je bilo 
območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž v gosteh v Ligojni, kjer je prav posebno atmosfero 
pričaralo domače društvo in skupina pevk Trl'ce. Regijsko srečanje pevcev in godcev pa je zaživelo v 
neponovljivem ambientu domačije na Kurenu. 



 

 

Izvedba rednega programa 

Programi območne izpostave na področju ljubiteljske kulture zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh 
ustvarjalnih področjih delovanja društev ter izobraževanje. 
Izpostava je v letu 2014 izvedla 36 projektov, od tega je bilo 10 izvedb območnih srečanj, 2 udeležbi na območnih 
srečanjih v so organizaciji s sosednjimi izpostavami JSKD, 8 izvedenih delavnic regijskega izobraževanja, 7 
sodelovanj v lokalnih projektih, 5 udeležb na regijskih srečanjih in 2 udeležbi na državnih srečanjih, 1 založba 
knjige. Regijskega literarnega srečanja Urška sta se udeležila Rada Kikelj Drašler in Rok Mihevc, oba iz Borovnice. 
Pevskega tabora v Šentvidu so se udeležile Barjanke iz Borovnice in Me PZ Društva invalidov Vrhnika. Regijskega 
srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž so se udeležili pritrkovalci Pinkači iz KD Stara Vrhnika. 
Srečanja Big Bandov Slovenije se je udeležil Big Band Vrhnika, regijskih tematskih koncertov Sozvočenja v Zagorju 
ob Savi pa Ženski pevski zbor Tonja iz Borovnice in Mešani cerkveni pevski zbor sv. Pavla Vrhnika. Slednji je dobil 
priznanje za zanimivo predstavitev teme Komu zvoni. 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na področju 
izpostave sklada. Tako je v sodelovanju z Izvršilnim odborom Zveze kulturnih društev Vrhnika na občnem zboru 
društva vodja izpostave predstavila društvom delovanje Sklada in območne izpostave in pomen oblikovanja 
lokalnega kulturnega programa občin. Društvom je izpostava redno svetovala pri načrtovanju in izvedbi programa 
in pri sodelovanju na lokalnih in državnih razpisih. Vodja izpostave je na slavnostnih prireditvah društev, v 
sodelovanju s predsednico Sveta območne izpostave, podelila jubilejno priznanje območne izpostave ob 20. 
letnici Mešanega pevskega zbora Mavrica in Gallusove značke za dolgoletno udejstvovanje na glasbenem 
področju Me PZ Mavrica in Me PZ Ivana Cankarja Vrhnika. Vodja izpostave je sodelovala v komisijah občinskih 
razpisov za dodelitev sredstev ljubiteljskim kulturnim društvom v občini Vrhnika in občini Log – Dragomer. Kot 
eno izmed prednostnih aktivnosti, pa je vodja izpostave izvajala spremljanje prireditev lokalnih društev. 
Po nekaj letih se je izpostava ponovno lotila založniškega področja z založbo literarnega zbornika avtorjev, 
udeležencev regijske literarne šole, ki poteka pod vodstvom Ane Porenta na Vrhniki že štiri leta. 

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali 
sodelovanje pri njih 

Vodja izpostave je, kot članica razpisne komisije, sodelovala pri izvedbi vrhniškega in dragomerskega občinskega 
razpisa za dodeljevanje sredstev ljubiteljskim kulturnim društvom.  

Izobraževanja 

Poudarek pri izobraževanju je bil na rednem izvajanju delavnic regijske literarne šole pod vodstvom Ane Porenta, 
ki je potekala že četrto leto. Spodbuda na literarnem področju je zelo dobrodošla, saj tu avtorji delujejo najbolj 
intimno in zato največkrat tudi osamljeno ter brez povratne informacije. V krogu srečevanja skupine je viden 
njihov literarni razvoj. V skupino vstopajo novi člani iz okolice Vrhnike, Logatca, iz ljubljanske regije in celo iz 
goriške regije. 

Financiranje 

Program izpostave se financira iz treh občin. Večino sredstev prispeva občina Vrhnika, po desetino pa še občina 
Borovnica in občina Log - Dragomer. V vseh treh občinah je program OI JSKD vključen kot redna postavka 
občinskega proračuna. V zadnjem letu so ostala finančna sredstva za izvedbo programa območne izpostave, z 
naslova občin, nespremenjena. 



 

 

Novi projekti 

Izpostava je sodelovala pri izvedbi novega, vseslovenskega projekta Teden ljubiteljske kulture, kjer so prav v vseh 
3 občinah župani zasadili simbolično drevo ljubiteljske ustvarjalnosti in ohranjanja slovenske kulturne dediščine. 
Kot novost svojega programskega sklopa, se je izpostava lotila priprave in založbe literarne zbirke vrhniške 
literarne skupine, pod naslovom PIŠ! V njej se predstavlja 9 avtorjev, udeležencev regijske literarne šole. Zbirko 
je uredila Ana Porenta. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Najmočneje je v okviru izpostave zastopana glasbena dejavnost. Z dobre desetine, se je število odraslih vokalnih 
sestavov v zadnjih dveh letih dvignilo na 15. V letu 2014 se je na območno revijo prijavilo 14 zborov in skupin. 
Deluje še 9 otroških, 3 mladinski in 4 predšolski pevski zbori. Na Vrhniki deluje kar 7 orkestrov in nekaj 
alternativnih instrumentalnih skupin: Pihalni orkester, Mladinski pihalni orkester Vrhnika, Big Band, Mladinski 
Big Band, Orkester Simfonika, mladinski Simfonični in mladinski Godalni orkester, ki pripravijo vsako leto po dva 
premierna koncerta.  

Na gledališkem področju delujejo 3 odrasle skupine, na srečanju MLADI ODER pa so sodelovale 4 otroške skupine.  

Plesna revija je združila predstavitev skupin iz treh območnih izpostav: vrhniške, logaške in izpostave Ljubljana - 
okolica. Nastopilo je 17 skupin, 6 iz vrhniške izpostave. V celoti jih deluje okoli 15. Tja do 60 pa se povzpne število 
skupinic v okviru plesnih šol Urška, Plesno mesto, Plesni klubi Peter Pan in Šolsko športno društvo Žabice. Te 
skupine delujejo po osnovnih šolah in vrtcih.  

Na področju folklore delujejo 3 odrasle folklorne skupine, 1 otroška in 5 skupin ljudskih pevcev in godcev.  

Na likovnem področju deluje že šest let močna likovna skupina akvarelistov, ki redno prireja skupinske in 
individualne razstave. Otroška likovna ustvarjalnost dobi prostor na vsakoletni Petkovškovi koloniji in razstavi v 
organizaciji OŠ Ivana Cankarja in v okviru natečaja in razstave OI JSKD. Prvič je bila razstava, ob zaključku natečaja 
na temo MOBILE, umeščena v nove prostore Cankarjeve knjižnice Vrhnika – obnovljeni prostori bivše šivalnice 
IUV Vrhnika. 

Večina društev deluje v prostorih krajevne skupnosti. Vrhničani gostujejo v Cankarjevem domu, na Osnovni šoli 
Ivana Cankarja, v Glasbeni šoli in v godbeniškem domu, borovniško kulturno društvo v večnamenski dvorani 
Osnovne šole, v manjši strešni dvorani Vrtca Borovnica in v obnovljenem prostoru Stare pošte. V Dragomerju so 
prireditve v dvorani osnovne šole, občina pa je že predvidela prostor za gradnjo novega kulturnega doma. V 
manjših krajih – Ligojna, Stara Vrhnika, Bevk uporabljajo društva brezplačne prostore v okviru krajevnih in 
kulturnih domov. 

Občina Vrhnika je v minulem letu izvedla obnove prostorov v kar nekaj kulturnih zavodih in tako izboljšala pogoje 
dela na področju kulture: v Glasbeni šoli, v Knjižnici Ivana Cankarja Vrhnika in v Cankarjevem domu Vrhnika, kjer 
se bo obnova nadaljevala v leto 2015. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

Kulturne skupine šol in vrtcev redno vabimo na skladove otroške revije in srečanja. Mladi pevci sodelujejo na 
pevskih revijah Živ žav in Nagajiva pomlad, plesalci na plesnih revijah Vija vaja in regijskih Preplesavanjih, otroške 
folklorne skupine se zberejo v Starem trgu pri Ložu na reviji Poprej v starih časih. Otroci se vključujejo v likovni in 
literarni natečaj ter delavnice, mladi gledališčniki pa se predstavijo na gledališkem srečanju Mladi oder. Z vrtcem 
Vrhnika sodelujemo pri pripravi predšolske pevske revije in s šolami ob pripravi likovnih razstav. Čeprav so šole 
kulturno zelo dejavne, se še niso vključile v projekt JSKD Kulturna šola.  
V letu 2014 izjemoma ni bila izvedena revija otroških pevskih zborov Živ Žav. Ravnatelji šol so se odločili, da ne 
bodo zagotovili zborom spremljevalce na klavirju in zborov na revijo niso prijavili. V debato in reševanje nastale 
situacije se je aktivno vključila svetovalka z zavoda za šolstvo, ga. Inge Breznik, s predlogi za rešitev problema v 
vidu udeležbe zborov na revijah v prihodnjem letu. 



Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V letu 2014 je območna izpostava podelila jubilejno priznanje ob 20 letnici delovanja Mešanemu pevskemu zboru 
Mavrica Vrhnika in Gallusove značke pevcem Me PZ Mavrica in Me PZ Ivana Cankarja Vrhnika.  

Izvedeni dogodki 

Naziv dogodka Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

SREČANJE ČLANOV KULTURNIH DRUŠTEV 17.1.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

MLADI ODER, OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH IN LUTKOVNIH SKUPIN 

12.2.2014 12.2.2014 gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKA LITERARNA ŠOLA 19.2.2014 31.12.2014 literatura izobraževanje 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN, ŠOTA, KD BOROVNICA 

8.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKA LITERARNA ŠOLA 12.3.2014   literatura izobraževanje 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN, SADIKA KUD LIGOJNA 

15.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

VIJA VAJA, OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN 20.3.2014   ples prireditev 

URŠKA 2014 - REGIJSKO SREČANJE MLADIH 
LITERATOV 

26.3.2014   literatura prireditev 

47. REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV, II. 
KONCERT 

29.3.2014   vokalna glasba prireditev 

47. OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 
IN SKUPIN, I. KONCERT 

29.3.2014   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 3.4.2014   folklora prireditev 

JUBILJNI KONCERT OB 20. LETNICI ME PZ MAVRICA 
VRHNIKA 

5.4.2014   vokalna glasba prireditev 

NAGAJIVA POMLAD, REVIJA PREDŠOLSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

9.4.2014   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV 
LJUDSKIH VIŽ 

13.4.2014   folklora prireditev 

OBČNI ZBOR ZKD VRHNIKA 15.4.2014   drugo izobraževanje 

REGIJSKA LITERARNA ŠOLA 16.4.2014   literatura izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

9.5.2014   folklora prireditev 

REGIJSKA LITERARNA ŠOLA 14.5.2014   literatura izobraževanje 

SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 31.5.2014   folklora prireditev 

JUBILEJNI KONCERT ME PZ IVANA CANKARJA 
VRHNIKA, PODELITEV GALLUSOVIH PRIZNANJ 

10.6.2014   drugo prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV V 
ZAVETJU BESEDE 

10.6.2014   literatura prireditev 

REGIJSKA LITERARNA ŠOLA 11.6.2014   literatura izobraževanje 

ZASADITEV DREVESA SIMBOLA LJUBITELJSKE 
KULTURNE USTVARJALNOSTI V DRAGOMERJU 

16.6.2014   drugo prireditev 

ZASADITEV DREVESA SIMBOLA LJUBITELJSKE 
KULTURNE USTVARJALNOSTI NA VRHNIKI 

16.6.2014   drugo prireditev 

PRAZNOVANJE TLK S SIMBOLNO ZASADITVIJO 
SADNEGA DREVESA 

17.6.2014   drugo prireditev 

TABOR PEVSKIH ZBOROV ŠENTVID PRI STIČNI 22.6.2014   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE BIG - BANDOV SLOVENIJE 5.7.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

KIPARSKA DELAVNICA KAMEN 25.8.2014 29.8.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

LITERARNA DELAVNICA Z ANO PORENTA 8.10.2014   literatura izobraževanje 



REGIJSKO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

17.10.2014   folklora prireditev 

LITERARNA DELAVNICA Z ANO PORENTA 5.11.2014   literatura izobraževanje 

SOZVOČENJA, 6. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 

15.11.2014   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE IN LIKOVNA RAZSTAVA 
OTROŠKIH USTVARJALCEV 

15.12.2014   likovna dejavnost prireditev 

LITERARNA DELAVNICA Z ANO PORENTA 17.12.2014   literatura izobraževanje 

ZALOŽBA LITERARNEGA ZBORNIKA PIŠ! 18.12.2014   literatura založništvo 

 
  



 


