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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 2015 je izpostava izvedla načrtovani temeljni program s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in dodala 
nekaj svežih projektov, predvsem na področju literarne dejavnosti. 
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je potekalo v duhu vzajemne naklonjenosti in podpore. Izpostava je nudila 
društvom in posameznikom svetovanje in pomoč pri društveni dejavnosti, pri sodelovanju na razpisih JSKD in na 
občinskih razpisih, ter pri povezovanju med društvi.   
Izpostava Vrhnika je v letu 2015 delovala v posebnih razmerah. Cankarjev dom Vrhnika, kjer ima izpostava pisarno 
in v katerem izvede večino prireditev in srečanj, je bil večino leta gradbišče, zaradi obnove. Pisarna OI Vrhnika je, 
po dogovoru z direktorjem, Občino Vrhnika in Občino Logatec, delovala začasno v prostorih izpostave Logatec. 
Izpostavi že tradicionalno dobro sodelujeta, v letu 2015, pa se je njuna povezava še okrepila. Za izvedbo prireditev 
je vodja izpostave poiskala alternativne lokacije, kar je prineslo novo dinamiko dogajanja. Tako so se srečanja in 
revije odvijale v dvoranah osnovnih šol na Vrhniki, v Borovnici, na Drenovem Griču in v Župnijskem vrtcu Vrhnika, 
skupine pa so na območnem nivoju gostovale tudi v Logatcu in v Medvodah. Jeseni so, pisarna JSKD in prireditve, 
ponovno dobile mesto v prenovljenem Cankarjevem domu, sedaj novem ponosu kulturnikov in občanov Vrhnike. 
Izkušnja preselitve pisarne v sosednji kraj je jasno pokazala, kako pomemben je stik z lokalnim okoljem, kjer 
izpostava deluje, tudi z umestitvijo sedeža izpostave v kraju in prostoru, kjer se kultura snuje in izvaja. Kar nekaj 
energije in časa bo potrebno, da se zrahljane niti povezav z lokalno skupnostjo razporedijo v novo, sveže tkanje 
medsebojne prepletenosti. 
V zimsko spomladanskem semestru je bil glavni poudarek delovanja območne izpostave na izvedbi območnih 
srečanj in revij, redno pa so potekala tudi načrtovana izobraževanja, na nadomestni lokaciji v Logatcu. V 
jesenskem semestru so se zvrstile izvedbe in sodelovanja na regijskih tekmovanjih, srečanjih in razstavah, dodatni 
poudarek pa je bil predvsem na izobraževanju, glede na potrebe društev in v vidu spodbujanja novih področij 
ustvarjalnosti. Tako so nova znanja pridobivali gledališki igralci, mladi literati in lutkarji. 
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, v mesečnih Koledarjih prireditev 
Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika in mesečnih napovednikih prireditev Knjižnice Vrhnika. 



 

 

 

 

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 2015 izvedla in sodelovala pri 39 projektih, od tega je bilo 7 izvedb območnih srečanj na 
gledališkem, folklornem in na področju vokalne glasbe in 3 udeležbe na območnih srečanjih v so organizaciji s 
sosednjimi izpostavami JSKD na folklornem, plesnem in likovnem področju. Izpostava je izvedla 2 regijski srečanji, 
regijsko tematsko likovno razstavo in otroško folklorno srečanje. Regijsko folklorno srečanje odraslih skupin smo 
izvedle v so organizaciji vse izpostave koordinacije osrednje Slovenije, pri tem je imela OI Vrhnika vlogo 
koordinatorja organizacije prireditve, ki je bila izvedena, kot začetek Tedna ljubiteljske kulture, v Litiji. Na 
območnem nivoju je izpostava izvedla 5 izobraževanj, za otroke na literarnem, za odrasle pa na gledališkem, 
folklornem in lutkovnem področju. Na regijskem nivoju je bilo izvedenih 7 delavnic regijske literarne šole za 
odrasle. Naše skupine so se udeležile 4. regijskih srečanj in tekmovanj: na plesnem področju, na področju vokalne 
glasbe in na literarnem področju in 1. državnega srečanja, to je Šentviškega tabora pevskih zborov. Izpostava je 
sodelovala v 8. v dodatnih in lokalnih projektih. Pripravila je dve predstavitvi literarnega zbornika PIŠ! v 
sodelovanju s knjižnicama Domžale in Vrhnika.  

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je uspešno sodelovala z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na področju 
izpostave sklada. Društvom je redno svetovala pri načrtovanju in izvedbi programa in pri sodelovanju na lokalnih 
in državnih razpisih. Vodja izpostave je sodelovala v razpisnih komisijah za dodeljevanje sredstev ljubiteljskim 
društvom v občini Vrhnika in v občini Log – Dragomer in pri oblikovanju novega pravilnika za razdeljevanje 
sredstev v kulturi za občino Vrhnika. Na Vrhniki so bile tudi tri slavnostne podelitve jubilejnih priznanj: jubilejnega 
priznanja ob 30. letnici Mešanega pevskega zbora KUD Drenov Grič – Lesno Brdo in dve zlati priznanji JSKD RS, 
ob 60 letnici ZKD Vrhnika in ob 90 letnici Pihalnega orkestra Vrhnika. Pri organizaciji obeh slavnostnih prireditev, 
je OI Vrhnika sodelovala predvsem s svetovanjem pri organizaciji in s finančno podporo.  

Izobraževanja 
Poudarek pri izobraževanju je bil na literarnem področju. Redno so potekale delavnice regijske literarne šole pod 
vodstvom Ane Porenta, ki je potekala že peto leto, izvedenih pa je bilo sedem delavnic. Ob pričetku leta je skupina 
prijela v roke svoj prvi zbornik PIŠ!, ki ga je uredila Ana Porenta. Recenzijo zbornika, ki jo je pripravil David Bedrač, 
je objavila revija Mentor. Člani skupine so izvedli tudi dve njegovi predstavitvi, v obliki literarnega večera z glasbo 
in branjem izbranih prispevkov, v knjižnicah Vrhnika in Domžale. Literarno izobraževanje smo, v sodelovanju s 
knjižnico Vrhnika, pripravili tudi za mlade avtorje z osnovnih šol. LITERARNICA, smo poimenovali tridnevno 
delavnico v času jesenskih počitnic. Udeležencev je bilo pet, njihovo iskreno navdušenje pa je botrovalo ponovni 
organizaciji LITERARNICE v mesecu decembru. Tokrat se je je udeležilo že 10 učencev osnovnih šol. Mentorica je 
bila Ana Porenta. S pričetim ciklom delavnic bomo nadaljevali, saj sta stik in delo z mladimi avtorji neprecenljiva. 
Izobraževalne delavnice so v sodelovanju s KUD Ligojni potekala še za pevce ljudskih pesmi in za gledališke igralce. 
Pričeli pa smo tudi z delavnicami za lutkovne mentorje v sodelovanju z Vrtcem Vrhnika in v nadaljevanju z 
osnovnimi šolami Antona Martina Slomška in OŠ Polhov Gradec. 

Financiranje 
Program izpostave se financira iz treh občin. Večino sredstev prispeva občina Vrhnika, po desetino pa še občini 
Borovnica, ki je v minulem letu svoj delež malo povečala (za 20 %) in se tako izenačila z občino Log - Dragomer. 
V vseh treh občinah je program OI JSKD vključen kot redna postavka občinskega proračuna. V letu 2015 je bil 
delež lasnih prihodkov izpostave znatno okrnjen, saj z deložacijo prireditev iz Cankarjevega doma Vrhnika, le ta 
ni pobirala za prireditve vstopnin. Zato pa je izpostava pridobila brezplačno dvorano za izvedbo Pevske revije v 
Župnijskem vrtcu Vrhnika in galerijo v Cankarjevem domu za Regijsko tematsko likovno razstavo v sodelovanju z 
Zavodom Ivana Cankarja Vrhnika. Nekaj lastnih sredstev je izpostava pridobila s kotizacijami za literarno 
izobraževanje odraslih. 



Novi projekti 
Svežino so v letu 2015 prinesle predvsem ideje na področju izobraževanja, kjer je največji uspeh in up 
LITERARNICA za otroke, ki se nadaljuje v leto 2016, z njo pa tudi sodelovanje s knjižnico Vrhnika. Tudi gledališke 
delavnice so za ljubiteljske igralce, ki v 10. letih delovanja skupine še niso sodelovali na nobenem izobraževanju, 
izredna pridobitev in uvod v nadaljnje izobraževanje, ki ga bomo organizirali v sodelovanju s KUD Ligojna v letu 
2016. Velik preboj pa je izobraževanje za mentorje lutkovnih skupin, ki se je začelo koncem leta 2015 in se bo, 
pod vodstvom mentorja Borisa Kononenka nadaljevalo že v januarju 2016, z zavidljivim številom sodelujočih 
vzgojiteljic in učiteljic, kar 20 jih je v skupini, kar je tudi meja, ki smo jo postavili za njen obseg. S sistematično 
vzgojo mladih mentoric želimo oživeti lutkovno dejavnost na Vrhniki in v okolici, ki je zadnja leta praktično ni bilo.  

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 letih dvignilo na 15, na reviji jih je sodelovalo 13. 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 delujeta 2 odrasli skupini in ena odrasla lutkarska skupina, na srečanju MLADI ODER pa 
so sodelovale 4 otroške skupine.  
Na plesnem področju deluje 10 skupin, tja do 60 pa se povzpne število skupinic v okviru plesnih šol Urška, Plesno 
mesto, Plesni klub 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 sedem 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 regijskega natečaja JSKD.  
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 nove osnovne šole in v novo pridobljenih prostorih v Stari šoli. V manjših krajih – Ligojna, 
Stara Vrhnika, Bevke uporabljajo društva brezplačne prostore v okviru krajevnih, kulturnih in Gasilskih domov. 
V času obnove Cankarjevega doma so imela društva alternativne prostore v Kulturnem centru na Vrhniki, kjer so 
tudi prostori knjižnice, v kateri so bile izvedene marsikatere prireditve in razstave, ki bi bile sicer umeščene v 
Cankarjev dom. Ob ponovnem odprtju le tega v mesecu septembru, je vodstvo knjižnice nadaljevalo z bogatim 
obsegom in vsebinami kulturnih dogodkov, kar je pozitivna resonanca obnove Cankarjevega doma, v katerega 
Vrhničani vstopajo z novim ponosom. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 
Kulturne skupine osnovnih šol, vrtcev in glasbene šole 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 pa gostujejo 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 2015 smo s šolo Ivana Cankarja Vrhnika sodelovali pri izvedbi odrasle in otroške pevske revije v njihovi več 
namenski dvorani. Revijo predšolskih pevskih zborov smo izvedli v sodelovanju z Župnijskim vrtcem v prijazni Beli 
dvorani. Dve folklorni srečanji pa smo izvedli v sodelovanju z Osnovno šolo Borovnica, v večnamenski dvorani.  

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
V letu 2015 je območna izpostava podelila jubilejno priznanje, ob 30 letnici delovanja, Mešanemu pevskemu 
zboru KUD Drenov Grič – Lesno Brdo; Zlato jubilejno priznanje JSKD RS ZKD Vrhnika, ob njeni 60. letnici delovanja 
in Zlato jubilejno priznanje JSKD RS Pihalnemu orkestru Vrhnika, ob njegovi 90. letnici delovanja. 



 

 

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

REGIJSKA LITERANA ŠOLA 21.1.2015 31.12.2015 literatura izobraževanje 

MLADI ODER, OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH IN LUTKOVNIH SKUPIN 

11.2.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

KOMISIJA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV VRHNIŠKEGA 
OBČINSKEGA RAZPISA ZA DOTACIJE KULTURNIM 
DRUŠTVOM 

13.2.2015   drugo izobraževanje 

SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV 
LJUDSKIH VIŽ 

13.2.2015   folklora prireditev 

LITERARNA DELAVNICA Z ANO PORENTA 16.2.2015   literatura izobraževanje 

SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 21.2.2015   folklora prireditev 

VIJA VAJA - PLESNI MOZAIK OBMOČNA REVIJA 
PLESNIH SKUPIN 

5.3.2015   ples prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

8.3.2015 31.3.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

LITERARNA DELAVNICA Z ANO PORENTA 16.3.2015   literatura izobraževanje 

48. OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 
IN SKUPIN 

28.3.2015   vokalna glasba prireditev 

LITERARNA DELAVNICA Z ANO PORENTA 30.3.2015   literatura izobraževanje 

NAGAJIVA POMLAD, REVIJA PREDŠOLSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

14.4.2015   vokalna glasba prireditev 

PREDSTAVITEV LITERARNEGA ZBORNIKA PIŠ! 
 

21.4.2015   literatura prireditev 

ŽIV ŽAV, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

21.4.2015   vokalna glasba prireditev 

PREDSTAVITEV LITERARNEGA ZBORNIKA PIŠ! 13.5.2015   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 13.5.2015   folklora prireditev 

SLAVNOSTNI KONCERT OB 90 LETNICI PIHALNEGA 
ORKESTRA VRHNIKA, OTVORITVENA PRIREDITEV TLK 
NA VRHNIKI 

15.5.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 15.5.2015   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 16.5.2015   folklora prireditev 

SLAVNOSTNI KONCERT OB 30 LETNICI ME PZ DRENOV 
GRIČ LESNO BRDO, PODELITEV PRIZNANJ 

23.5.2015   vokalna glasba prireditev 

PREPLESAVANJA 2015-REGIJSKA REVIJA MLADIH 
PLESNIH USTVARJALCEV 

29.5.2015 30.5.2015 ples prireditev 

KOMISIJA ZA RAZDELJEVANJE DOTACIJ 
LJUBITELJSKIM KULTURNIM DRUŠTVOM NA RAZPIS 
OBČINE LOG - DRAGOMER 

4.6.2015   drugo izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 8.6.2015   literatura prireditev 

LITERARNA DELAVNICA Z ANO PORENTA 15.6.2015   literatura izobraževanje 

PEVSKI TABOR ŠENTVID PRI STIČNI 21.6.2015   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO LITERARNO SREČANJE OTROŠKIH 
USTVARJALCEV 

1.10.2015 29.10.2015 literatura prireditev 

60 LET ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV VRHNIKA 2.10.2015   drugo prireditev 

OBMOČNA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA 
ODRASLIH LIKOVNIKOV KVADRAT IN KROG, KOCKA 
IN KROGLA 

2.10.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 



OBLIKOVANJE PRAVILNIKA IN MERIL ZA OBČINSKI 
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURE 

13.10.2015 22.10.2015 drugo izobraževanje 

LITERARNA DELAVNICA Z ANO PORENTA 19.10.2015   literatura izobraževanje 

FOLKLORNA DELAVNICA ZA LJUDSKE PEVCE 22.10.2015 31.10.2015 folklora izobraževanje 

LITERARNICA, LITERARNA DELAVNICA ZA OTROKE 27.10.2015 29.10.2015 literatura izobraževanje 

REGIJSKA RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIKOV 10.11.2015 29.11.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

DELAVNICA GLEDALIŠKE IGRE 11.11.2015 20.11.2015 gledališče in 
lutke 

izobraževanje 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 15.11.2015   vokalna glasba prireditev 

LITERARNA DELAVNICA Z ANO PORENTA 23.11.2015   literatura izobraževanje 

LUTKOVNA DELAVNICA 4.12.2015 6.12.2015 gledališče in 
lutke 

izobraževanje 

LITERARNICA, LITERARNA DELAVNICA ZA OTROKE 12.12.2015   literatura izobraževanje 

 
 


