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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA VRHNIKA 

 

Nataša Bregant Možina 

1.1.1 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.  

 

 
 

1.1.2 Ocena stanja 

V letu 2013  je izpostava v celoti izvedla načrtovani program s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti 
in nekaj dodatnih projektov, predsem na področju izobraževanja.  
Sodelovanje z lokalno skupnostjo se vsako leto utrjuje. 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. 
Tako se je v letu 2013 na pobudo območne izpostave sklada oživilo delovanje ZKD Vrhnika, ki ni bila 
dejavna že več let, zadnja skupščina ZKD je bila izvedena pred desetimi leti. Z administrativno in 
organizacijsko  podporo izpostave je izvršilni odbor ZKD pripravil novo volilno skupščino, ki je bila 
uspešno izvedena. Da so se društva odzvala, je bil najbolj zaslužen prav trud vodje izpostave sklada in 
dobra povezanost le te z društvi. V zadnjih petih letih sta namreč propadla že dva sklica skupščine ZKD, 
IO ZKD pa je popolnoma izgubil stik z društvi. Izpostava sklada je tako že dalj časa delovala kot glavna 
povezovalka društev in organizirala tudi vsakoletno družabno srečanje, kjer so nastale mnoge 
povezave in sodelovanja med samimi društvi. Dobro je sklad sodeloval z društvi tudi ob skupni 
organizaciji srečanj in prireditev. 
V zimsko-pomladnem semestru je bil glavni poudarek na izvedbi območnih srečanj in revij, redno pa 
so potekala tudi načrtovana izobraževanja. Naš časopis in Radio 1 redno objavljata napovedi prireditev 
JSKD, prav tako novinarji časopisa objavljajo članke o izvedenih prireditvah. Napoved in reportaže 
prireditev pa so objavljene tudi na spletni strani občine 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 
na vasi. 
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1.1.3 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 prvem polletju izvedla 24 projektov, od tega je bilo 10 izvedb območnih srečanj in 1 
izvedba regijskega srečanja, 2 udeležbi na območnih srečanjih v soorganizaciji sosednjih izpostav, 2 
udeležbi na regijskih srečanjih in 1 udeležba na državnem srečanju, 2 izvedbi območnih izobraževalnih 
programov in 5 izvedb dodatnih projektov. Regijske plesne revije Preplesavanja se je udeležila skupina 
Plesne pripravnice 2 iz Glasbene šole Vrhnika, Regijskega literarnega srečanja Urška – Alenka Mrše iz 
Borovnice, Pevskega tabora v Šentvidu pa so se udeležile Barjanke iz Borovnice, Me PZ Društva 
invalidov Vrhnika in Me PZ KUD Drenov Grič - Lesno Brdo. 
V drugem polletju se je zvrstilo 14 izvedb programov, od tega izvedba 2. prireditev, soorganizacija in 
udeležba na 1. območnem srečanju in udeležba na 2. regijskih srečanjih: Ženski pevski zbor Tonja in 
Oktet Raskovec sta se udeležila regijskega tekmovanja pevskih zborov in dosegla srebrno in zlato 
priznanje, Dušan Šabič, Jože Brenčič, Marija Vesel, Bernarda Koselj in Jože Omerzu, člani vrhniške 
literarne skupine, pa so se udeležili seniorskega literarnega srečanja v Litiji. Sledijo udeležba na 1. 
državnem in 2. regijskih izobraževanjih, izvedba 4. območnih izobraževalnih delavnic in udeležba na 2. 
slavnostnih prireditvah ob desetletnicah društev in skupin s podelitvijo jubilejnih priznanj območne 
izpostave in Maroltovih značk, za dolgoletno udejstvovanje na področju folklorne dejavnosti. 
 

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na 
področju izpostave sklada. Tako je v sodelovanju z Izvršilnim odborom Zveze kulturnih društev Vrhnika 
pripravila izvedbo volilne skupščine ZKD Vrhnika, ki ni bila dejavna že več kot 5 let, zadnja volilna 
skupščina pa je bila pred 10 leti. Z novim vodstvom ZKD izpostava odlično sodeluje. Društvom je 
izpostava redno svetovala pri načrtovanju in izvedbi programa in pri sodelovanju na lokalnih in 
državnih razpisih. Kot dodaten projekt je podprla izdajo knjige To ni bila navadna kava avtorice Tatjane 
Oblak Milčinski, nekdanje zmagovalke Literarnega natečaja Urška. Izpostava je organizirala več 
dodatnih izobraževalnih delavnic na gledališkem in literarnem področju.  Vodja izpostave je na 
slavnostnih prireditvah društev in skupin, v sodelovanju s predsednico Sveta območne izpostave, 
podelila 4 jubilejna priznanja območne izpostave in ob njih Gallusove značke za dolgoletno 
udejstvovanje na glasbenem področju in Maroltove značke za udejstvovanje na folklornem področju. 
 

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

Vodja izpostave je že tretje leto sodelovala pri izvedbi občinskega razpisa za dodeljevanje sredstev 
ljubiteljskim kulturnim društvom kot članica razpisne komisije. Sodelovala je tudi kot svetovalka pri 
pripravi prvega razpisa v občini Log - Dragomer, kjer so jo ravno tako vključili tudi kot članico razpisne 
komisije. 
 

1.1.6 Izobraževanja 

V prvem polletju je izpostava izvedla dve območni izobraževanji, literarno delavnico za otroke in 
delavnico za ljudske pevce. Redno je potekala tudi regijska literarna šola pod vodstvom Ane Porenta, 
ki se odvija že tretje 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 drugem polletju je izpostava izvedla 4 dodatne izobraževalne delavnice, 1. gledališko in 3 literarne.  
Zanimivega in kakovostnega državnega seminarja za vodje otroških in mladinskih pevskih zborov so se 
udeležile zborovodkinje Helena Grbac, Ljubica Jelovšek, Neža Verdinek, Urška Zamejc, Tanja Avsec in 
Mojca Lorber, kar je izjemen odziv, glede na prejšnja leta. Tudi na regijska seminarja Rezijanskih 
plesov in seminarja za vodje otroških folklornih skupin je bil odziv domačih folkloristov dober. Udeležili 
so se jih Klemen Frank, Anita Garafolj, Jelka Ogrin in Nataša Pišek. 
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1.1.7 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 IO JSKD vključen kot 
redna postavka občinskega proračuna. V zadnjih letih so bila finančna sredstva z naslova občin 
zmanjšana za 8 %. 
 

1.1.8 Novi projekti 

Izpostava je v prvem polletju izvedla en nov  projekt. Finančna je podprla založbo knjige To ni bila 
navadna kava avtorice Tatjane Oblak Milčinski, nekdanje zmagovalke Literarnega natečaja Urška. 
Projekt je izpostava podprla predvsem zaradi izjemno visoke ravni avtoričinega pisanja in redkosti 
izdaje knjig lokalnih avtorjev. 
 

1.1.9 Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Najmočneje je v okviru izpostave zastopana glasbena dejavnost. Z 11 se je v letu 2013 število odraslih 
vokalnih sestavov dvignilo na 15. 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. Mladinski 
Simfonični orkester, pod vodstvom Jake Jerina, je v letu 2013, na mednarodnem festivalu "Helikon" 
dosegel 1. mesto. Festival je potekal v mestu Hengelo na Nizozemskem. Sodelovale so zasedbe iz 
Madžarske, Nemčije, Slovenije in Nizozemske. 
Na gledališkem področju delujejo tri odrasle skupine, število otroških pa se je zmanjšalo, ker je na OŠ 
Ivana Cankarja dolgoletna mentorica Lidija Rajer odšla v pokoj. Od štirih delujočih sta se za območno 
srečanje pravočasno pripravili dve skupini. Žal pa že nekaj let nimamo dejavne lutkovne skupine.  
Plesne revije se je udeležilo 11 plesnih skupin, v okviru izpostave 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 skupinice delujejo po osnovnih šolah in vrtcih. Prvič sta se revije udeležili 
tudi dve skupini malih balerin z Glasbene šole Vrhnika in ena od njih je nastopila tudi na regijski reviji 
Preplesavanja. 
Na področju folklore smo veseli 3 odraslih folklornih skupin, 2 otroških in 3 skupin ljudskih pevcev. 
Letos se je srečanja pevcev ljudskih pesmi prvič udeležil Družinski trio Jesenovec.  
Na likovnem področju imamo močno likovno skupino akvarelistov, ki deluje že pet let in redno prireja 
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, letos na temo Obraz v množici – 
portret, kjer je sodelovalo kar 269 mladih likovnikov. 
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 preteklo leto 
obnovljenem prostoru Stare pošte. V Dragomerju so prireditve v dvorani osnovne šole. V manjših 
krajih – Ligojna, Stara Vrhnika, Bevke imajo društva boljše razmere in brezplačne prostore v okviru 
krajevnih in kulturnih domov. 
 

1.1.10 sodelovanje s šolami in vrtci 

Kulturne skupine šol in vrtcev redno vabimo na otroške revije in srečanja. Tako so zbori sodelovali na 
pevskih revijah Živ žav in Nagajiva pomlad, na plesnih revijah Vija vaja in Preplesavanja, na otroški 
folklorni reviji Poprej v starih časih, na likovnem in literarnem srečanju ter literarni delavnici in razstavi 
na temo Portret in na otroškem 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, še niso vključile v projekt JSKD Kulturna šola. 
 

1.1.11 Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Pomladi 2013 je območna izpostava podelila dve jubilejni priznanji: Oktetu Raskovec ob 20-letnici 
delovanja in Mešanemu cerkvenemu pevskemu zboru sv. Pavla ob njegovi 30-letnici. Ob koncu leta je 
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vodja izpostave podelila še dve jubilejni priznanji, ob desetletnicah Kulturnega društva Stara Vrhnika in 
Folklorne skupine Cepci Kulturnega društva Ligojna. 
 

1.1.12 Izvedeni dogodki 

PREDSTAVITEV KNJIGE TO NI BILA NAVADNA KAVA, TATJANE 
OBLAK MILČINSKI 

24.5.2013 literatura založništvo 1-drugo 

SREČANJE ČLANOV KULTURNIH DRUŠTEV OBČIN VRHNIKA, 
BOROVNICA IN LOG-DRAGOMER 

25.1.2013 drugo prireditev 1-drugo 

OD KOD SI DEKLE TI DOMA - OBMOČNO SREČANJE PEVCEV 
LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ  

10.2.2013 folklora prireditev 2-območni 

MLADI ODER - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
IN LUTKOVNIH SKUPIN 

13.2.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

FESTIVAL URŠKA - REGIJSKO SREČANJE MLADIH LITERATOV 6.3.2013 literatura prireditev 2-območni 

VIJA VAJA - OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN 6.3.2013 ples prireditev 2-območni 

46. OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN SKUPIN 15.3.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 17.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

ŽIV ŽAV - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

21.3.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

VOLILNA SKUPŠČINA ZKD VRHNIKA 22.3.2013 drugo prireditev 1-drugo 

PODELITEV GALLUSOVIH IN JUBILEJNEGA PRIZNANJA OB 20 
LETNICI DELOVANJA OKTETA RASKOVEC 

27.3.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

POPREJ V STARIH ČASIH - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

9.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

NAGAJIVA POMLAD, OBMOČNA REVIJA PREDŠOLSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

9.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

OD ŽITA DO KRUHA, OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

13.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 23.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

PODELITEV JUBILEJNEGA PRIZNANJA MEŠANEMU 
CERKVENEMU PEVSKEMU ZBORU SV. PAVLA VRHNIKA OB 
NJEGOVI 30 LETNICI  

26.4.2013 drugo prireditev 1-drugo 

OBRAZ V MNOŽICI-PORTRET - OBMOČNO SREČANJE IN 
LIKOVNA RAZSTAVA OTROŠKIH USTVARJALCEV 

41415 
likovna 
dejavnost 

prireditev 2-območni 

LITERARNI PORTRET - OBMOČNO LITERARNO SREČANJE 
OTROŠKIH USTVARJALCEV 

21.5.2013 literatura prireditev 2-območni 

PREPLESAVANJA - REGIJSKA REVIJA PLESNIH USTVARJALCEV 1.6.2013 ples prireditev 3-regijski 

PEVSKI TABOR ŠENTVID 23.6.2013 vokalna glasba prireditev 4-državni 

OBMOČNO LIKOVNO SREČANJE IN RAZSTAVA ODRASLIH 
LIKOVNIKOV 

25.9.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 2-območni 

V SVOBODI AKVARELA - LIKOVNA RAZSTAVA VRHNIŠKE 
SKUPINE AKVARELISTOV 

1.10.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 2.10.2013 literatura prireditev 3-regijski 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 16.11.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

SLAVNOSTNA PRIREDITEV OB 10-LETNICI KULTURNEGA 
DRUŠTVA STARA VRHNIKA 

22.11.2013 drugo prireditev 1-drugo 

SLAVNOSTNA PRIREDITEV OB 10-LETNICI FOLKLORNE SKUPINE 
CEPCI 

7.12.2013 folklora prireditev 1-drugo 

KOMISIJA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV NA RAZPISU ZA 
SOFINANCIRANJE  PROGRAMOV LJUBITELJSKIH KULTURNIH 
DRUŠTEV 

8.1.2013 drugo izobraževanje 1-drugo 
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LITERARNA ŠOLA 9.1.2013 literatura izobraževanje 3-regijski 

IZOBRAŽEVALNA DELAVNICA ZA LJUDSKE PEVCE 30.1.2013 folklora izobraževanje 1-drugo 

LITERARNA DELAVNICA ZA OTROKE 21.5.2013 literatura izobraževanje 2-območni 

KIPARSKA DELAVNICA KAMEN 26.8.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 4-državni 

REGIJSKI FOLKLORNI SEMINAR REZIJANSKI PLESI 15.9.2013 folklora izobraževanje 3-regijski 

LITERARNA DELAVNICA Z ANO PORENTA 9.10.2013 literatura izobraževanje 1-drugo 

SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

12.10.2013 vokalna glasba izobraževanje 4-državni 

LITERARNA DELAVNICA Z ANO PORENTA 13.11.2013 literatura izobraževanje 1-drugo 

GLEDALIŠKA DELAVNICA 16.11.2013 
gledališče in 
lutke 

izobraževanje 2-območni 

FOLKLORNI SEMINAR 30.11.2013 folklora izobraževanje 3-regijski 

LITERARNA DELAVNICA Z ANO PORENTA 11.12.2013 literatura izobraževanje 1-drugo 

 


