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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA JESENICE 

Petra Ravnihar 
 

1.1.1 Uvod 

Območna izpostava Jesenice deluje na območju upravne enote Jesenice, ki obsega tri občine:  
- Jesenice,  

- Kranjsko Goro in  

- Žirovnico. 

 
Na omenjenem območju živi okoli 31.370 prebivalcev. Od tega največ v občini Jesenice, ki se od 

preostalih dveh razlikuje tudi po heterogeni nacionalni sestavi prebivalstva, saj ob popisu 

prebivalstva leta 2002 tretjina prebivalstva jeseniške občine kot svoj materni jezik ni navedla 

slovenščine. Po večini gre za priseljence ali njihove potomce iz območja nekdanje Jugoslavije. Zato 

ne preseneča, da sta med skupno 25 društvi, kolikor jih deluje na prostoru območne izpostave, 

aktivni tudi dve društvi predstavnikov drugih narodov in narodnosti. 

 
Poslanstvo naše izpostave je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in 

organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočanje dostopnosti kulturnih  

vsebin vsem prebivalcem na območju celotne izpostave, vključevanje vseh dejavnikov na področju 

kulture v kulturno mrežo ter  ustvarjanje pogojev za medkulturni dialog. 

 

 
 
 

1.1.2 Ocena stanja 

V letu 2013 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe 
s področja kulture. Društvom in posameznikom je nudila pomoč pri društveni dejavnosti.  
Sodelovanje z društvi in Zvezo kulturnih društev Jesenice je bilo, tako kot že vsa leta nazaj, več kot 
vzorno. Enako velja tudi za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Najbolj intenzivno je bilo sodelovanje 
z občino Jesenice. Območna izpostava je imela pomembno vlogo pri realizaciji razpisa in sprembah 
meril za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.  
Izpostava največ dejavnosti usmerja v organizacijo in izvedbo tradicionalnih območnih srečanj, 
udeležbam na regijskih in državnih srečanjih ter izobraževanju.  
Preko lokalnih  medijev, predvsem prek Radia Triglav, Jeseniških novic, Turističnega portala občine 
Jesenice in lokalnih televizij; ATM in GTV) je naša dejavnost dobro pokrita. Mediji redno spremljajo 
delovanje naše izpostave ter delovanje ljubiteljske kulture na območju jeseniške izpostave nasploh.  
Največ prireditev izvedemo v kulturnem domu na Slovenskem Javorniku. Ker želimo, da bi bila 
ljubiteljska kulturna produkcija dostopna na celotnem območju OI Jesenice, prireditve organiziramo 
tudi v Kulturnem domu v Kranjski Gori ter na Dovjem, Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah, v 
dvorani Kolpern na  Jesenicah ter v kulturni dvorani na Breznici. 

1.1.3 Izvedba rednega programa 

Programi na področju ljubiteljske kulture  območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na 
vseh področjih delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih.  
V letu 2013  smo na območnem in regijskem nivoju izvedli skupno trinajst preglednih prireditev, enajst 
na območnem in dve na regijskem nivoju (regijsko srečanje otroških gledaliških skupin – Kekčevo 
srečanje ter regijsko srečanje piscev seniorjev – V zavetju besede). Največje število preglednih 
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območnih prireditev smo izpeljali v okviru glasbene (tri) in gledališke dejavnosti (štiri). Ter po eno na 
področju folklore in literature. 
V tem letu so bile skupine z našega območja na območnem in tudi regijskem nivoju precej uspešne, saj 
smo zabeležili zadovoljivo število udeležb na regijskem in tudi državnem nivoju. Tako smo beležili 
regijsko udeležbo Otroške folklorne skupine Breznica, Folklorne skupine Triglav in Folklorne skupine 
Juliana, plesalk Zavoda Tretje uho, pa treh gledaliških skupin, ki delujejo pod okriljem Gimnazijskega 
teatra Gimnazije Jesenice, lutkovne skupine Ringo raja ter otroške in mladinske igralske skupine pri 
Gledališču Toneta Čufarja Jesenice, moške in ženske zasedbe pevskega zbora Vox Carniola, mešane 
pevske skupine dr. France Prešeren in  vokalne skupine Triglavski zvonovi. Tradicionalno so na regijski 
razstavi sodelovali tudi fotografi. Po parih letih pa so tokrat na regijski tematski likovni razstavi 
sodelovali tudi slikarji z našega območja. 
Državnih srečanj so se udeležili: otroška igralska skupina pri Gledališču Toneta Čufarja, Jernej 
Kunsterle (festival mlade literature Urška), Ema Klinar iz Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice (Roševi 
dnevi) in Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora (Pokal Vinka Štrucla. 
 

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturni akterji na 
področju izpostave sklada.  
V sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Jesenice in Gledališčem Toneta Čufarja Jesenice smo s 
prireditvijo Čitavniški večer obeležili slovenski kulturni praznik. Prireditev je štela kot osrednja 
prireditev ob kulturnem prazniku v občini Jesenice, ob katerem smo moči združili vsi, ki delujemo na 
področju tako profesionalne kot ljubiteljske kulture. 
V mesecu juniju smo v sodelovanju z razstavnim salonom DOLIK Jesenice izpeljali tudi likovni natečaj 
namenjen mlajšim od 18. let – Lepota je umetnost 2013. 
Že tradicionalno smo sodelovali pri organizaciji 26. Čufarjevih dni, festivala slovenskih ljubiteljskih 
gledališč. 
Tokrat smo prvo leto sodelovali tudi z Gornjesavskim muzejem Jesenice in Občinsko knjižnico Jesenice 
pri obeleževanju Dnevov evropske kulturne dediščine. 
 

1.1.5 Izvedba ali sodelovanje pri javnih razpisih/pozivih za ljubiteljske kulturne dejavnosti  

Izpostava je aktivno sodelovala pri pripravi in izvedbi razpisa za sofinanciranje ljubiteljske kulture v 
občini Jesenice. Hkrati pa ves čas sodeluje tudi pri popravkih in uskladitvi kriterijev, na podlagi katerih 
se v občini Jesenice delijo sredstva za ljubiteljsko kulturo. 
 

1.1.6 Izobraževanja 

V sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Jesenice smo organizirali dve izobraževanji: Nastop in gibi na 
odru ter Finančno poslovanje v društvih.  
 

1.1.7 Financiranje 

Programska sredstva izpostave: JSKD 14,8 %, občina Jesenice 42,5 %, občina Kranjska Gora 13,5 %, 
občina Žirovnica 5,6 % in vstopnine 23,6 %. Financiranje s strani občine Jesenice poteka po 
dvanajstinah, medtem ko ostali dve občini nakažeta znesek v enem delu. Sredstva so se v letošnjem 
letu v celoti oziroma pri vsakem viru (občine, država) skrčila za 10 %, kar se pozna tudi pri izvajanju 
programa. 
 

1.1.8 Novi projekti 

V letošnjem letu smo, v sodelovanju z razstavnim salonom DOLIK, prvič izpeljali likovni natečaj Lepota 
je umetnost, ki smo ga namenili učencem in dijakom, ki obiskujejo osnovne in srednje šole na našem 
območju. Z odzivom učencev, dijakov ter njihovih mentorjev smo bili zelo zadovoljni.  
 
Tokrat smo prvič sodelovali tudi z Gornjesavskim muzejem Jesenice in Občinsko knjižnico Jesenice pri 
obeleževanju Dnevov evropske kulturne dediščine. 
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1.1.9 Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

 

Med skupno 25 društvi, kolikor jih deluje na prostoru območne izpostave, sta aktivni tudi dve društvi 
predstavnikov drugih narodov in narodnosti: KŠD Bošnjakov »Biser« in KD Makedoncev »Ilinden«. 
Znotraj omenjenih 25 društev deluje okoli 40 sekcij. Prevladujoči dejavnosti, s katerimi se le-te 
ukvarjajo, sta glasbena (predvsem vokalna) in gledališka dejavnost. Poleg omenjenih dveh so 
kakovostno in številčno dobro zastopane še folklorna, instrumentalna in fotografska, pa tudi likovna 
dejavnost. Praviloma se skupine iz naše izpostave uvrščajo na regijska srečanja. Nekatera pa redno 
tudi na državna. Med slednjimi je potrebno izpostaviti predvsem Mešani pevski zbor Vox Carniola, 
folklorno skupino Kulturno umetniškega društva Triglav iz Slovenskega Javornika, mlade plesalke iz 
Zavoda Tretje uho ter gledališke skupine, ki ustvarjajo pod okriljem Gledališča Toneta Čufarja ter 
Gimnazije Jesenice. 
V letošnjem letu, se je najbolj opazno povečalo število pevskih skupin. Znotraj društva Voc Carniola sta 
posebej namreč začela delovati še moški in ženski sestav. Pohvalno je tudi, da je po daljšem premoru 
ponovno začela delovati tudi otroška folklorna skupina Rožletki iz KŠD Hrušica. Razveseljivo je tudi, da 
je v okviru KUD Triglav začela v letošnjem letu delovati tudi otroška folklorna skupina. 
Vsa društva se, poleg povsem naravnega cikličnega nihanja v kvaliteti in številu članstva, srečujejo s 
problemom pomlajevanja svojega članstva, kar trenutno poleg težav s financiranjem ter pokrivanjem 
materialnih stroškov, predstavlja največji izziv društvom na našem območju. 
 

1.1.10   Sodelovanje s šolami in vrtci 

Sodelovanje s šolami in vrtci je zadovoljivo. Osnovne šole s svojimi skupinami redno sodelujejo na 
območnih preglednih prireditvah in na nekaterih področjih dosegajo regijski nivo ali celo državni nivo.  
Šolam in vrtcem v sklopu svoje dejavnosti ponujamo različne kulturne programe (predvsem 
gledališke), ki jih le ti z veseljem sprejemajo oz. v njih sodelujejo. 
 

1.1.11   Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V prvih šestih mesecih sta svoja jubileja slavila Makedonsko kulturno društvo Ilinden (20 letnica) in 
Kulturno društvo Vox Carniola ( 15 letnica). Ob tej priložnosti smo pevcem in pevkam mešanega 
pevskega zbora Vox Carniola podelili 25 Gallusovih značk (7 bronastih, 6 srebrnih, 8 zlatih in 4 častne). 
Hkrati je koordinatorka območne izpostave začela sodelovati v organizacijskem odboru za obeležitev 
140 letnice Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora. 
Na jesenskem koncertu pihalnega orkestra so bile podeljene tudi Gallusove značke (7 bronastih, 5 
srebrnih in 1 zlata). 
 

1.1.12   Izvedeni dogodki 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE 12.1.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

OBMOČNO KEKČEVO SREČANJE 7.2.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

ČITAVNIŠKI VEČER 8.2.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 3.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

ENO PESEM Č'MO ZAPET  9.3.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

OBMOČNE VIZIJE 16.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

GIB 2013 - OBMOČNA PLESNA REVIJA 16.3.2013 ples prireditev 2-območni 

XXVI. ROŠEVI DNEVI 2013 21.3.2013 literatura prireditev 4-državni 

KE STE DEKLIČ, DA B' RAJAL FANTIČ 22.3.2013 folklora prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - 20. 
KEKČEVO SREČANJE 

3.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN GORENJSKE - SAŠE KUMPA 6.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA 2013 11.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 
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REGIJSKE VIZIJE 2013 16.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

REGISJKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 20.4.2013 folklora prireditev 3-regijski 

KEKČEVA PESEM 2013 9.5.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 10.5.2013 literatura prireditev 3-regijski 

SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 11.5.2013 folklora prireditev 3-regijski 

REVIJA MLADINSKIH PLESNIH SKUPIN NAMIG 11.5.2013 ples prireditev 3-regijski 

REVIJA UČITELJSKIH PEVSKIH ZBOROV - UČITELJEVA 
PESEM 2011 

31.5.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

XIII. UBRANE MISLI 1.6.2013 literatura prireditev 1-drugo 

SREČANJE LUTKOVNIH IN OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
SLOVENIJE 

4.6.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 4-državni 

LEPOTA JE UMETNOST 2013 6.6.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

REGIJSKO SREČANJE PISCEV SENIORJEV 2013  11.6.2013 literatura prireditev 3-regijski 

44. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV ŠENTVID PRI 
STIČNI 

22.6.2013 vokalna glasba prireditev 4-državni 

OBMOČNA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 23.8.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 2-območni 

SLOVENSKE FOTOGRAFINJE SE PREDSTAVIJO 2013 12.9.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

OBMOČNA LIKOVNA RAZSTAVA 13.9.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 2-območni 

ODPRTI ATELJE SLADKA ISTRA 2013 21.9.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE - TOVARNE 
PROPADAJO, PRIJETNI SPOMINI OSTAJAJO 

26.9.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

MALA GROHARJEVA KOLONIJA 27.9.2013 literatura prireditev 3-regijski 

IX. ČUFARJEV MARATON 27.9.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV 18.10.2013 folklora prireditev 2-območni 

16. LAVTIŽARJEVI DNEVI 24.10.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

POHOD TRIGLAVANOV 25.10.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

JESENSKI KONCERT   27.10.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN DRUGIH 
NARODOV IN NARODNOSTI 

8.11.2013 folklora prireditev 3-regijski 

SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN DRUGIH 
NARODOV IN NARODNOSTI 

8.11.2013 folklora prireditev 3-regijski 

18. TEKMOVANJE GODB SLOVENIJE V ZABAVNEM 
PROGRAMU ZA POKAL VINKA ŠTRUCLA 

9.11.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 4-državni 

26. ČUFARJEVI DNEVI 13.11.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH ZBOROV IN MALIH 
SKUPIN 

17.11.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

REGIJSKA RAZSTAVA LIKOVNIH DEL ČLANOV DRUŠTEV IN 
POSAMEZNIKOV 

19.11.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 3-regijski 

35. REGIJSKO SREČANJE FOTOGRAFSKIH SKUPIN IN 
POSAMEZNIKOV 

4.12.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 3-regijski 

OTROŠKI FOLKLORNI, PEVSKI IN GODČEVSKI TABOR 27.9.2013 folklora izobraževanje 4-državni 

NASTOP IN GIBI NA ODRU 15.11.2013 
gledališče in 
lutke 

izobraževanje 1-drugo 

LETNO SREČANJE Z DRUŠTVI 2.12.2013 drugo izobraževanje 2-območni 

FINANČNO POSLOVANJE V DRUŠTVIH 2.12.2013 drugo izobraževanje 1-drugo 

ZAČETNI SEMINAR ZA MAŽORETE IN MENTORJE 7.12.2013 drugo izobraževanje 4-državni 

 


