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Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje 
strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, 

omogočanje dostopnosti kulturnih vsebin na celotnem slovenskem 
kulturnem prostoru ter vključevanje v kulturno mrežo in mednarodno 

sodelovanje. 

 



 Uvod 
Območna izpostava Vrhnika deluje v treh občinah:  

 Vrhnika,  

 Borovnica in  

 Log-Dragomer.  

V občinah Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer beležimo dejavnost 47 kulturnih društev, 5 samostojnih skupin brez 
društvene strehe, 1 glasbenega kluba, 4 mladinskih orkestrov v okviru Glasbene šole (GŠ) Vrhnika in 5 večjih plesnih šol 
s skupinami v vrtcih in šolah ter več baletnih skupin na GŠ Vrhnika – skupaj blizu 80 učnih skupin plesalcev.  

Občina Vrhnika meri 115 km2 in šteje 16.086 prebivalcev. V njej je registriranih 41 društev, 20 se jih javlja na občinski 
razpis za sofinanciranje kulturne dejavnosti in sodelujejo na prireditvah JSKD, njihovo dejavnost lahko spremljamo. Za 
okoli 5 društev, ki se ne javljajo na razpise, aktivnosti lahko prepoznamo. Neaktivnih je 5 društev. Za okoli 10 društev 
aktivnosti ne sledimo in ne poznamo, ne sodelujejo na skladovih ali občinskih prireditvah, ne prirejajo javnih prireditev.  

Občina Borovnica meri 42 km2, ima 3.933 prebivalcev in 4 kulturna društva. 

Občina Log-Dragomer meri 11 km2, šteje 3.465 prebivalcev in 2 Kulturni društvi. 

Za društva, ki se ne javljajo na občinske razpise za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti lahko domnevamo, da 
se javljajo na druge razpise oziroma pridobivajo sredstva za delovanje s članarinami, kotizacijami, vstopninami, 
donacijami in sponzorskimi sredstvi.  

Območna izpostava JSKD opravlja svoje poslanstvo 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 2016 je izpostava izvedla načrtovani temeljni program s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in dodala nekaj 
svežine v zasnovo in izvedbo prireditev in predvsem na področju izobraževanj. 

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 2016 ponovno delovala v znanem ambientu prenovljenega Cankarjevega doma Vrhnika. Če 
so se vezi z društvi v predhodnem letu malo zrahljale, so se v 2016 ponovno utrdile. Migracija pisarne OI Vrhnika med 
prenovo Cankarjevega doma na OI Logatec je potonila v pozabo, ostale pa so dobre izkušnje novih sodelovanj in bolj 
odprtih možnosti za izvedbo prireditev. 

V zimsko-spomladanskem semestru je bil glavni poudarek delovanja območne izpostave na izvedbi območnih in regijskih 
srečanj in revij, uspešno pa so potekala tudi načrtovana izobraževanja s poudarkom na lutkovnem in literarnem področju. 
V jesenskem semestru so se zvrstila sodelovanja na regijskih tekmovanjih, srečanjih in razstavah. Ponovno pa je bila jesen 
tudi čas izobraževanj glede na potrebe društev. Tako so nova znanja v okviru skladovih delavnic pridobivali gledališki 
igralci, mladi literati in zborovodkinje otroških pevskih zborov. 

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 2016 izvedla in sodelovala pri 41 projektih, od tega je bilo 7 izvedb območnih srečanj in 8 lokalnih 
prireditev, 2 izvedbi regijskih srečanj, 2 udeležbi na območnem srečanju v so organizaciji s sosednjimi izpostavami JSKD, 
6 udeležb na regijskih srečanjih, 1 udeležba na državnem srečanju, 6 izvedenih izobraževalnih delavnic območnega nivoja 
in 7 izvedenih delavnic regijskega nivoja ter 2 zabeleženi sodelovanji na izobraževanju državnega nivoja. 

Na območnem nivoju je izpostava izvedla 6 izobraževanj, za otroke na literarnem, za odrasle pa na gledališkem, 



lutkovnem področju in zborovskem področju. Na regijskem nivoju je bilo izvedenih 7 delavnic regijske literarne šole za 
odrasle. Naše skupine so se udeležile 7 regijskih srečanj in tekmovanj na področju vokalne glasbe, na literarnem področju 
in na likovnem področju. Edino državno srečanje je bila udeležba na Taboru pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Izpostava 
je sodelovala v 8 dodatnih lokalnih projektih.  

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. Spremljala je delo v društvih, obiskovala njihove prireditve in podeljevala skladova priznanja za dolgoletno 
delovanje na posamičnih področjih ljubiteljske kulture. Vodja izpostave je dodatno sodelovala v razpisnih komisijah za 
dodeljevanje sredstev ljubiteljskim društvom v občini Vrhnika in v občini Log-Dragomer. V dodatni program lahko štejemo 
predvsem razširitev programov izobraževanj na literarnem, gledališkem, lutkovnem in zborovskem področju. 

Izobraževanja 

Največ izobraževalnih delavnic je bilo izvedenih na literarnem področju. Redno so potekale delavnice regijske literarne 
šole pod vodstvom Ane Porenta, ki je potekala že šesto leto, izvedenih pa je bilo sedem delavnic. 
Članstvo v skupini se je zaokrožilo na 10 in prav vsa srečanja so bila izvedena v polni prisotnosti njenih članov. 
Skupina se je tudi udeležila prvič organizirane prireditve NOČ KNJIGE, kjer so literati brali poezijo iz svojega zbornika PIŠ. 
LITERARNICA smo poimenovali srečanja mladih literatov, ki jih je prav tako vodila pesnica Ana Porenta. Skupina 
udeležencev se je gibala okoli 10 na srečanje, izvedli pa smo štiri, v sodelovanju z vrhniško knjižnico, kjer so delavnice 
potekale. Na gledališkem področju smo izvedli več delavnic za igralce pod mentorskim vodstvom dramskega igralca in 
režiserja Gašperja Jarnija. Na lutkovnem področju je lutkar Boris Kononenko izvedel izobraževanje lutkovnih animatorjev 
v obsegu 20 šolskih ur in pripravil z njimi tri krajše predstave. Pravo doživetje pa je bila tudi zborovodska delavnica, pod 
taktirko prof. Barbare Kovačič, ki je na strokovnem razgovoru po pevski reviji tako pridobila zborovodkinje otroških 
pevskih zborov, da so si zaželele ponovnega dela z njo, kar je na Vrhniki pravi precedens in torej velik uspeh. Na delavnici 
je bila zelo velika udeležba, prišle so vse domače zborovodkinje in gostje celo s Primorske. 

Financiranje 

Program izpostave se financira iz treh občin. Večino sredstev prispeva občina Vrhnika, po desetino pa še občini Borovnica 
in občina Log-Dragomer. V vseh treh občinah je program OI JSKD vključen kot redna postavka občinskega proračuna. V 
letu 2016 je izpostava ponovno povečala delež lastnih prihodkov, saj je z vrnitvijo v prostore Cankarjevega doma pobrala 
tudi nekaj vstopnin in v okviru izobraževanj šolnine za izvedene izobraževalne delavnice. Dodatno je izpostava pridobila 
brezplačno dvorano v so organizaciji predstav ob dnevu lutk in postavitvi razstave vrhniških akvarelistov Lepote Vrhnike 
in lepote Barja, z Zavodom Ivana Cankarja Vrhnika. Brezplačno pa je prispevala uporabo prostorov za izvedbo lutkovnega 
seminarja in zborovodske delavnice tudi OŠ Antona Martina Slomška in za izvedbo Literarnic Cankarjeva knjižnica 
Vrhnika. 

Novi projekti 

Svežino so v letu 2016 prinesle predvsem ideje na področju izobraževanja, kjer je bila zelo odmevna LITERARNICA za 
otroke. V sodelovanju s knjižnico Vrhnika smo izvedli 4 sobotna triurna srečanja. Na gledališkem področju je bilo izjemno 
mentorsko sodelovanje Gašperja Jarnija pri postavitvi predstave s sodobnim tekstom DOHODNINA Jeana Jacquesa 
Bricaira, kar se je videlo že na premieri predstave, ki je močno prekašala dosedanjo izvedbeno raven gledališke skupine 
iz Ligojne. Zelo pomembno je bilo izobraževanje za mentorje lutkovnih skupin z zavidljivim številom sodelujočih 
vzgojiteljic in učiteljic, kar 20 jih je bilo 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. Prvič pa smo 
za otroke pripravili predstave ob dnevu lutk, prav s sodelovanjem udeleženk seminarja, predstavo pa si je ogledalo preko 
300 otrok s treh osnovnih šol. Novost je bil tudi zelo uspešen zborovodski seminar z Barbaro Kovačič za zborovodkinje 
otroških pevskih zborov. Čisto nov projekt v okviru koordinacije osrednje Slovenije je bil skupni likovni natečaj za otroke 
Pusti, naj te nosi voda in razstava, ki je bila v 2016 postavljena dvakrat, v Kult3000 v Ljubljani in v Muzeju Stična. V 
januarju 2017 pa bo dobila prostor tudi v avli Cankarjevega doma na Vrhniki.  

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Najmočneje je v okviru izpostave zastopana glasbena dejavnost. Od deset se je število odraslih vokalnih sestavov v 
zadnjih letih dvignilo na 15, na reviji jih je sodelovalo 11. 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, 2 otroški in 5 skupin ljudskih pevcev in godcev.  

Na likovnem področju deluje že sedem let močna likovna skupina akvarelistov (21), ki redno prireja skupinske in 
individualne razstave, v letu 2016 pa jih je v Cankarjevem domu Vrhnika predstavila območna izpostava. Otroška likovna 
ustvarjalnost dobi prostor na vsakoletni Petkovškovi koloniji in razstavi v organizaciji OŠ Ivana Cankarja in v okviru 
regijskega natečaja koordinacije osrednja Slovenija.  

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, delavnice društva Kosec pa 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. 

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 pri organizaciji izobraževalnih delavnic in izvedbi 
pevskih revij, kjer so potrebne učilnice OŠ za pripravo posamičnih zborov na revijo. Čeprav so šole kulturno zelo dejavne, 
se še niso vključile v projekt JSKD Kulturna šola.  

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V letu 2016 je območna izpostava podelila Gallusove značke za dolgoletno delovanje na področju glasbene dejavnosti 
članom Orkestra Vrhnika, ki je praznoval 25-letnico delovanja. 

Izvedeni dogodki 

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

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 10.1.2016   gledališče in lutke prireditev 

LITERARNA ŠOLA 11.1.2016 20.12.2016 literatura izobraževanje 

DELAVNICE ZA MENTORJE LUTKOVNIH SKUPIN 13.1.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

LITERARNICA, LITERARNA DELAVNICA ZA OTROKE 6.2.2016   literatura izobraževanje 

MLADI ODER, OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH IN 
LUTKOVNIH SKUPIN 

10.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ  13.2.2016   folklora prireditev 

LITERARNA DELAVNICA Z ANO PORENTA 15.2.2016   literatura izobraževanje 

SEMINAR OBLAČILNE DEDIŠČINE 19.2.2016 21.2.2016 folklora izobraževanje 

SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 27.2.2016   folklora prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 4.3.2016   literatura prireditev 

VIJA VAJA, ZDRUŽENA OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN OI VRHNIKA, 
OI LOGATEC IN OI LJUBLJANA OKOLICA 

9.3.2016   ples prireditev 

LITERARNA DELAVNICA Z ANO PORENTA 14.3.2016   literatura izobraževanje 

RAZSTAVA OB 60 LETNICI ZKD VRHNIKA 16.3.2016   drugo prireditev 

49. OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN SKUPIN 19.3.2016 19.3.2016 vokalna glasba prireditev 

LITERARNICA, LITERARNA DELAVNICA ZA OTROKE 19.3.2016   literatura izobraževanje 

PRAZNUJEMO SVETOVNI DAN LUTK 21.3.2016 21.3.2016 gledališče in lutke prireditev 

SEMINAR GORENSKI PLESI 2. DEL 8.4.2016   folklora izobraževanje 

NAGAJIVA POMLAD, REVIJA PREDŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV  12.4.2016   vokalna glasba prireditev 

LITERARNICA, LITERARNA DELAVNICA ZA OTROKE 16.4.2016   literatura izobraževanje 



LITERARNA DELAVNICA Z ANO PORENTA 18.4.2016   literatura izobraževanje 

ŽIV ŽAV, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 21.4.2016   vokalna glasba prireditev 

NOČ KNJIGE, LITERARNI VEČER VRHNIŠKE LITERARNE SKUPINE 22.4.2016   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 3.5.2016 5.5.2016 gledališče in lutke prireditev 

LITERARNA DELAVNICA Z ANO PORENTA 16.5.2016   literatura izobraževanje 

PUSTI NAJ TE NOSI VODA, REGIJSKA RAZSTAVA MLADIH LIKOVNIKOV 1.6.2016   likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 6.6.2016 6.6.2016 literatura prireditev 

LITERARNA DELAVNICA Z ANO PORENTA 15.6.2016   literatura izobraževanje 

TABOR PEVSKIH ZBOROV ŠENTVID PRI STIČNI 19.6.2016   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIKOV 13.9.2016   likovna dejavnost prireditev 

KOMISIJA ZA VREDNOTENJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV IN PROJEKTOV KULTURNE DEJAVNOSTI OBČINE LOG - 
DRAGOMER 

29.9.2016   drugo izobraževanje 

REGIJSKA RAZSTAVA OTROŠKE LIKOVNE USTVARJALNOSTI PUSTI NAJ TE 
NOSI VODA 

30.9.2016   likovna dejavnost prireditev 

GLEDALIŠKA DELAVNICA 6.10.2016 24.11.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

LITERARNA DELAVNICA ZA ODRASLE 12.10.2016   literatura izobraževanje 

KLASIČNO IN DRUGAČNO, 25. LET ORKESTRA SIMFONIKA VRHNIKA 22.10.2016   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

LITERARNICA, LITERARNA DELAVNICA ZA OTROKE 22.10.2016   literatura izobraževanje 

ZBOROVODSKA DELAVNICA 10.11.2016   vokalna glasba izobraževanje 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA 10.11.2016 30.11.2016 likovna dejavnost prireditev 

SOZVOČENJA 2016 13.11.2016   vokalna glasba prireditev 

LIKOVNA RAZSTAVA LEPOTE VRHNIKE IN LEPOTE BARJA 22.11.2016   likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKA RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIKOV OBLAK, VODA, ZVOK, 
KRISTAL 

3.12.2016   likovna dejavnost prireditev 

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

13.12.2016   drugo izobraževanje 

 


