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kulturno mrežo in mednarodno sodelovanje. 
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Uvod 
Območna izpostava Jesenice deluje na območju upravne enote Jesenice, ki obsega občine Jesenice, Kranjska Gora in 
Žirovnica. 
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. 
V naše programe vključujemo skupno 23 društev, v katerih aktivno deluje 61 skupin ter eno zvezo društev (ZKD Jesenice). 

Ocena stanja 
V letu 2017 je izpostava v celoti izvedla vse načrtovane območne in regijske prireditve. Poleg tega je izvedla tudi nekaj 
dodatnih prireditev lokalnega programa. Društvom in njihovim sekcijam je nudila pomoč pri društveni dejavnosti in se 
dejavno vključila v koprodukcijske projekte z drugimi društvi in zavodi s področja kulture ter lokalno skupnostjo.  
Sodelovanje z društvi in Zvezo kulturnih društev Jesenice je bilo, tako kot že vsa leta do sedaj, več kot vzorno. Enako velja  
tudi za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Najbolj intenzivno je bilo sodelovanje z Občino Jesenice in Občino Kranjska 
Gora, kjer se je nadaljevala ustaljena praksa sodelovanja in podpore sklada pri izvedbi sofinanciranja kulturnih društev in 
zvez ter njihovih programov. 
Preko lokalnih in regijskih medijev, predvsem prek Radia Triglav, tudi Radia Kranj, Jeseniških in Žirovniških novic, 
Zgornjesavca, 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. V letu 
2017 smo našo dejavnost večkrat predstavili na Radiu Triglav, ki je pokrival poročanje o našem rednem in dodatnem 
programu ter namenil posebno oddajo tudi Tednu ljubiteljske kulture.  
V letu 2017 je območna izpostava nadaljevala koprodukcijo sodelovanje z ostalimi zavodi s področja kulture: z Občinsko 
knjižnico Jesenice, Gornjesavskim muzejem Jesenice ter Gledališčem Toneta Čufarja Jesenice. S slednjim smo uspeli uspešno 
združiti moči pri izvedbi Čufarjevega maratončka in Čufarjevega maratona, s čimer smo pod eno streho združili dve 
prireditvi, ki smo ju pred tem, s skoraj identično udeležbo, izvajali vsak zase.  
Kljub vsemu trudu tako pri promociji, ki je potekala prek različnih medijev (radio, časopis, splet, TIC, turistični portal, 
televizija – lokalne info strani, FB stran), kot tudi pri snovanju pestrega in zanimivega programa še vedno ostaja problem 
majhne obiskanosti določenega segmenta prireditev (revije odraslih pevskih zborov, literarna srečanja in večeri, folklorna 
srečanja …). Izjema so prireditve, na katerih nastopajo otroci. 
Kakovostno je bilo letošnje leto, v primerjavi z leti pred tem, nekoliko šibkejše, vsaj kar se tiče uvrstitev na državna srečanje 
oziroma doseganje državnih nivojev. A to še ne pomeni, da takšnih skupin ni bilo. Državni nivo so dosegli: ženski, mešani in 
moški pevski zbor Vox Carniola ter mladinska igralska skupina pri Gledališču Toneta Čufarja Jesenice s predstavo Človek v 
kolesju sistema 1.1.. Linhartovo plaketo za leto 2016 pa je na letošnjem Linhartovem srečanju prejel Klemen Klemenc iz 
Gledališča Toneta Čufarja Jesenice . Na razpisu za najboljšo samozaložniško knjigo je nagrado za uredniško delo prejel Jernej 
Kusterle. 

Izvedba rednega programa 
V letu 2017 smo na območnem in regijskem nivoju izvedli skupno deset preglednih prireditev, osem na območnem in dve 
na regijskem nivoju (Kekčevo srečanje – regijsko srečanje otroških gledaliških skupin, regijsko srečanje piscev seniorjev – V 
zavetju besede). Največje število preglednih območnih prireditev smo izpeljali v okviru glasbene in gledališke dejavnosti.  

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi akterji na področju kulture.  
V sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Jesenice smo obeležili slovenski kulturni praznik. Prireditev je štela kot osrednja 
prireditev ob kulturnem prazniku v občini Jesenice. Z Zvezo kulturnih društev Jesenice in Mladinskim centrom Jesenice smo 
sodelovali pri izvedbi drugega dneva Kulturne mavrice Jesenic. Konec leta smo skupaj z zvezo organizirali tudi izobraževanje 
za društva in letno srečanje z društvi. V mesecu juniju smo v sodelovanju z razstavnim salonom DOLIK Jesenice izpeljali 
likovni natečaj namenjen mlajšim od 18 let – Lepota je umetnost 2017, odprtje razstave nagrajenih del pa je bil obenem 
tudi osrednja regijska prireditev ob Tednu ljubiteljske kulture.  
Že tradicionalno smo aktivno sodelovali pri organizaciji jubilejnih 30. Čufarjevih dnevov (festival slovenskih ljubiteljskih 
gledališč). 
Konec leta pa smo sodelovali pri izvedbi treh tradicionalnih božičnih koncertov v občini Kranjska Gora ter novoletnega 
koncerta v občinah Jesenice in Kranjska Gora. 
Skupno smo na območnem, regijskem, državnem in lokalnem nivoju izvedli ali beležili udeležbo na 59 prireditvah in 
izobraževanjih. 



Izobraževanja 
V sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Jesenice smo organizirali izobraževanje na temo Finančnega poslovanja v društvih. 
Skupaj z območno izpostavo Tržič in njihovo zvezo društev smo organizirali še predavanje na temo SAZAS. 
Ostala izobraževanja, ki so se jih udeleželi člani naših društev, pa so bila izvedena bodisi na regijski bodisi na državni ravni. 
Pomemben del izobraževalne dejavnosti so tudi območna in regijska pregledna srečanja in revije, saj za vsak tovrstni 
dogodek izpostava omogoči kakovosten avdio- ali videoposnetek, katerega namen je, da ga mentor skladno z 
mnenjem/oceno strokovnega spremljevalca uporabi za lastno analizo nastopa. 

Financiranje 
Programska sredstva izpostave so bila v letu 2017 sestavljena iz sredstev, ki so jih prispevali JSKD, občina Jesenice, občina 
Kranjska Gora, občina Žirovnica in iz vira, ki so ga predstavljale vstopnine. Financiranje s strani občine Jesenice poteka po 
dvanajstinah, medtem ko ostali dve občini nakažeta znesek v enem delu. Vse dvorane oziroma prireditveni prostori na 
našem območju so plačljivi, z izjemo prostorov, s katerimi upravlja Gornjesavski muzej Jesenice, Zavod za turizem in kulturo 
Žirovnica ter Občina Kranjska Gora. 

Novi projekti 
V letu 2017 se je izpostava usmerila k posodobitvi in preobleki že ustaljenih programov. Tako smo začrtali novo smer 
organizacije gledaliških območnih srečanj (Čufarjev maraton in Čufarjev maratonček), ki smo ga skupaj z gledališkimi 
skupinami in Gledališčem Toneta Čufarja Jesenice. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
Delujoče skupine po dejavnostih v letu 2017: 

 VOKALNA GLASBA: 10 odraslih pevskih zasedb v okviru 8 društev, 6 mladinskih pevskih zborov ter 7 otroških 
pevskih zborov 

 INŠTRUMENTALNA GLASBA: Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, Harmonikarski orkester KŠDB Biser ter 
etnoinštrumentalna skupina MKD Ilinden 

 GLEDALIŠKA IN LUTKOVNA DEJAVNOST: 13 gledaliških skupin (8 odraslih gledaliških skupin, 2 mladinski skupini, 3 
otroške gledališke skupine in ena lutkovna skupina) 

 FOLKLORNA DEJAVNOST: 10 folklornih skupin (4 odrasle folklorne skupine, 2 mladinski folklorni skupini, 4 otroške 
folklorne skupine), 1 skupina godcev 

 LIKOVNA DEJAVNOSTI: 1 likovno društvo, 2 fotografski društvi 

 LITERARNA DEJAVNOST: Klub Artista ter posamezniki 

 
Društva ohranjajo svoje tradicionalne programe in izvajajo številne produkcije. Prevladujoči dejavnosti, s katerimi se le-ta 
ukvarjajo, sta glasbena (predvsem vokalna) in gledališka dejavnost. Poleg omenjenih dveh so kakovostno in številčno dobro 
zastopane še inštrumentalna in fotografska, pa tudi likovna dejavnost. Praviloma se skupine iz naše izpostave uvrščajo na 
regijska srečanja. Nekatera pa redno tudi na državna.  
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. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 
Sodelovanje s šolami in vrtci je zadovoljivo. Osnovne šole s svojimi pevskimi zbori redno sodelujejo na območnih preglednih 
prireditvah. Šolam in vrtcem v sklopu svoje dejavnosti ponujamo različne kulturne programe (predvsem gledališke), ki jih 
le-ti z veseljem sprejemajo oz. v njih sodelujejo. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
V letu 2017 večjih jubilejev na območju naše izpostave nismo beležili. Kljub temu čisto brez jubilejev tudi v letu 2017 ni šlo. 
Dvajseto obletnico preimenovanja je obeležil Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora, ki se je na svojem jesenskem koncertu 
poklonil tudi 100 obletnici zadnje soške bitke in Habetovemu letu. 100 obletnico bombardiranja Koroške Bele je z bogatim 
kulturno-izobraževalnim programom obeležilo Farno kulturno društvo Koroška Bela. Trideseti jubilej so praznovali Čufarjevi 
dnevi. Svoj osebni in ustvarjalni jubilej pa sta s samostojnima razstavama obeležila likovnika Marjeta Žohar in Marko Rolc.  

  



Izvedeni dogodki 

NAZIV DOGODKA 
Datum 

(od) 
Datum 

(do) 
Dejavnost Vrsta 

AIRPOWER 2016 - ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE FOTOKLUBA 
JESENICE 

12.1.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

SLOVESNOST OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU IN PODELITEV 
PRIZNANJ ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV JESENICE 

8.2.2017   razno prireditev 

ODPRTJE FOTO-LITERARNE RAZSTAVE IN PREDSTAVITEV HAIKU IN 
FOTO ZBIRKE 100 

14.2.2017   literatura prireditev 

ENO PESEM Č'MO ZAPET - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH 
SKUPIN 

19.2.2017   vokalna glasba prireditev 

KE STE DEKLIČ, DA B' RAJAL FANTIČ II. - OBMOČNO SREČANJE 
ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 

11.3.2017   folklora prireditev 

KE STE DEKLIČ, DA B' RAJAL FANTIČ I. - OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 

11.3.2017   folklora prireditev 

VRTIKOLO IN ROŽMARIN I. - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH, PEVSKIH IN GODČEVSKIH SKUPIN MANJŠINSKIH 
ETNIČNIH SKUPNOSTI 

12.3.2017   folklora prireditev 

 VRTIKOLO IN ROŽMARIN II. - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH, PEVSKIH IN GODČEVSKIH SKUPIN MANJŠINSKIH 
ETNIČNIH SKUPNOSTI 

12.3.2017   folklora prireditev 

1. ČUFARJEV MARATONČEK - OBMOČNO SREČANJE MLADINSKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

17.3.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

REGIJSKO SREČANJE MLADIH LITERATOV PRIMORSKE 18.3.2017   literatura prireditev 

1. ČUFARJEV MARATONČEK - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH IN LUTKOVNIH SKUPIN 

18.3.2017 19.3.2017 
gledališče in 

lutke 
prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN MALIH PEVSKIH 
SKUPIN DOMŽALE 

19.3.2017   vokalna glasba prireditev 

23. KEKČEVO SREČANJE - REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

5.4.2017 6.4.2017 
gledališče in 

lutke 
prireditev 

SREČANJE SAŠE KUMPA - REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 8.4.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA I. IN II. - OBMOČNI REVIJI OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

12.4.2017 13.4.2017 vokalna glasba prireditev 

REGIJSKE VIZIJE - REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH GLEDLAIŠKIH 
SKUPIN 

13.4.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2017, REGIJSKO SREČANJE 20.4.2017   literatura prireditev 

SEJALEC - REGIJSKA LITERARNA REVIJA 20.4.2017   literatura založništvo 

SKUPINSKA RAZSTAVA DOLINSKIH SLIKARJEV 21.4.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 21.4.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

16. ČUFARJEV MARATON - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

24.4.2017 13.5.2017 
gledališče in 

lutke 
prireditev 

REGIJSKO REČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 6.5.2017   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 6.5.2017   folklora prireditev 

ODPRTJE TLK IN RAZSTAVE JANEZA KRAMARJA ULICA Z NASTOPOM 
FS MALI TRIGLAV 

11.5.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
prireditev 

TLK - DAN ODPRTIH VRAT &#8211; ODPRTA VAJA MEŠANEGA 
PEVSKEGA ZBORA VOX CARNIOLA  

12.5.2017   vokalna glasba prireditev 

TLK - BRUŠENJE STEKLA &#8211; RAZSTAVA IZDELKOV ŠEVALE KOVAČ 
S PRIKAZOM  

12.5.2017   razno prireditev 

TLK - JAVNA VAJA OTROŠKE IN MLADINSKE FOLKLORNE SKUPINE 
MKD ILINDEN JESENICE 

13.5.2017   folklora prireditev 

TLK - TEČAJ KLEKLJANJA &#8211; TEČAJ BODO VODILE ČLANICE 
KROŽKA ROČNIH DEL FKD KOROŠKA BELA  

18.5.2017   razno prireditev 

TLK - NASTOP PIHALNEGA ORKESTRA JESENICE &#8211; KRANJSKA 
GORA 

19.5.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

FESTIVAL VIZIJE 2017 19.5.2017 21.5.2017 
gledališče in 

lutke 
prireditev 

TLK - LEPOTA JE UMETNOST 2017 - 4. LIKOVNI NATEČAJ ZA MLADE 19.5.2017 8.6.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

TLK - KONCERT ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA VEČERNA ZARJA (DU 
JAVORNIK-KOROŠKA BELA)  

19.5.2017   vokalna glasba prireditev 

TLK - KONCERT SRBSKEGA TRADICIONALNEGA PETJA 20.5.2017   folklora prireditev 

TLK - VESELO POD TRIGLAVOM &#8211; 19. ZVONARIADA 20.5.2017   vokalna glasba prireditev 

TLK - 19. SREČANJE BOŠNJAŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN V SLOVENIJI Z 
GOSTI  

20.5.2017   folklora prireditev 



TLK - LUTKOVNA PREDSTAVA MILENA, RIBIŠKA HČI 21.5.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 
2017 

24.5.2017   vokalna glasba prireditev 

V ZAVETJU BESEDE 2017, REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 1.6.2017   literatura prireditev 

SPOMINSKI VEČER OB 100 LETNICI ROJSTVA STANKA KOŠIRJA 1.6.2017   literatura prireditev 

PREGLEDNA DRUŠTVENA RAZSTAVA FOTOGRAFIJ 2017 21.7.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

13. ŠKERLOVI DNEVI - PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK 18.8.2017   vokalna glasba prireditev 

MUSICA CREATIVA 2017 20.8.2017 27.8.2017 
inštrumentalna 

glasba 
izobraževanje 

KLUBSKA RAZSTAVA BARVNIH FOTOGRAFIJ 2017 14.9.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

MALA GROHARJEVA KOLONIJA 29.9.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH 
VIŽ I. - EN GODEC NAM GODE, EN PEVEC PA POJE 

4.10.2017   folklora prireditev 

JESENSKI - JUBILEJNI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA JESENICE-
KRANJSKA GORA 

15.10.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

UJETI POGLEDI 2017 - 39. REGIJSKA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 20.10.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL - MARKO ROLC (30 LET ČLANSTVA V 
DOLIKU) 

27.10.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

NAJBOLJŠA SAMOZALOŽNIŠKA KNJIGA IZDANA V LETU 2016 7.11.2017   literatura založništvo 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 12.11.2017   vokalna glasba prireditev 

30. ČUFARJEVI DNEVI - FESTIVAL LJUBITELJSKIH GLEDALIŠČ 14.11.2017 20.11.2017 
gledališče in 

lutke 
prireditev 

6. OBMOČNA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA - ŠPORT 22.11.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

SAZAS KAJ TO JE? 23.11.2017   
večzvrstna 

dejavnost 
izobraževanje 

KONCERT KVINTETA VINTGAR 2.12.2017   vokalna glasba prireditev 

LETNO SREČANJE Z DRUŠTVI IN FINANČNO POSLOVANJE V DRUŠTVIH 11.12.2017   razno izobraževanje 

BOŽIČNI KONCERT - PODKOREN 27.12.2017   vokalna glasba prireditev 

NOVOLETNI KONCERT 28.12.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

BOŽIČNI KONCERT - RATEČE 28.12.2017   vokalna glasba prireditev 

BOŽIČNI KONCERT - KRANJSKA GORA 29.12.2017   vokalna glasba prireditev 

 


