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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. 
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Območna izpostava Vrhnika 
Nataša Bregant Možina 

Uvod 
Območna izpostava Vrhnika deluje v treh občinah:  

 Vrhnika,  

 Borovnica in  

 Log-Dragomer.  
V občinah Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer beležimo dejavnost 48 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 42 društev, 18 se jih javlja na občinski razpis 
za sofinanciranje kulturne dejavnosti in sodelujejo na prireditvah JSKD, njihovo dejavnost lahko spremljamo. 3 orkestri so 
financirani direktno iz občinskega proračuna. 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. Prireditve sklada so 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 2017 je izpostava izvedla načrtovani temeljni program s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in dodala nekaj 
svežine v zasnovo in izvedbo prireditev in 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 2017 delovala v prestižno obnovljenem ambientu Cankarjevega doma Vrhnika.  
V zimsko-spomladanskem semestru je bil glavni poudarek delovanja območne izpostave na izvedbi območnih in regijskih 
srečanj in revij. Na območni ravni je leto vsekakor po kvaliteti in odmevnosti zaznamovala slavnostna 50. Območna revija 
odraslih pevskih zborov in skupin. Na regijski ravni je bilo to Regijsko Linhartovo srečanje, katerega osrednja prireditev s 
podelitvijo priznanj je bila zelo dobro obiskana, kar je na nivoju osrednje slovenske regije poseben dosežek. Že dolga leta 
pa se niso tako dobro odrezale tudi otroške gledališke skupine, saj sta se kar dve uvrstili na regijsko srečanje. Veselili smo 
se lahko tudi ponovne oživitve delovanja odrasle folklorne skupine v Bistri. Uspešno so potekala spomladanska 
izobraževanja s poudarkom na lutkovnem in literarnem področju. V jesenskem semestru so se zvrstila sodelovanja na 
regijskih tekmovanjih, srečanjih in razstavah ter izobraževanjih glede na potrebe društev. Tako so nova znanja v okviru 
skladovih delavnic pridobivali gledališki igralci, mladi in odrasli literati pa so se tematsko že povezali s Cankarjevim 
ustvarjanjem ob približevanju Cankarjevega leta 2018. 
Na področju financiranja ljubiteljskih kulturnih društev se je premik zgodil v vrhniški občini. Status društva, ki deluje v 
javnem interesu je, tudi ob priporočilu JSKD OI Vrhnika, pridobilo Društvo Big Bang Vrhnika. Ob podpori ZKD Vrhnika je bilo 
uvrščeno direktno med proračunske porabnike občine z znatno povečanimi letnimi sredstvi. Občinski razpis za ostala 
ljubiteljska društva je bil tako razbremenjen za eno društvo in je iz proračuna tudi pridobil še nekaj dodatnih sredstev. 
Leto je bilo posebno tudi zaradi predloga novega pravilnika in meril za razdeljevanje sredstev na področju ljubiteljske kulture 
in predloga dodatnega projektnega razpisa za samostojne kulturne ustvarjalce in zavode. Na več srečanjih v organizaciji ZKD 
Vrhnika in Občine Vrhnika je razprava pokazala kaj malo napredka in razumevanja vsebine predlogov. Vodja izpostave je 
spremembe podprla in v preteklih letih, s svojim znanjem in izkušnjami, tudi dejavno sodelovala pri njihovem oblikovanju. 
Vodstvo ZKD je, na temelju neodločnosti predstavnikov društev, od podpore spremembam odstopilo in predlagalo 
spremembe obstoječega pravilnika po predlogih občinske komisije. Ker le ta deluje izrazito pasivno v zvezi s tem 
vprašanjem, sprememb ni na vidiku. 
Vrhnika se je v letu 2017 že začela pripravljati na Cankarjevo leto 2018. Občina je namenila za izvedbo dodatnih programov 
poseben kupček sredstev, na povabilo Zavoda Ivana Cankarja pa so za sredstva s posebnimi programi kandidirali občinski 
zavodi in društva, med njimi tudi OI Vrhnika. Vse prireditve na Vrhniki bodo potekale pod posebnim logotipom Cankarjevega 
leta. Območna izpostava Vrhnika se je aktivno vključila v priprave z več posebnimi projekti na glasbenem in literarnem 
področju. Seveda pa bodo tudi vse prireditve rednega programa izpostave potekale v duhu spomina na Cankarja. 



 

Naš časopis in Radio 1 sta redno objavljala napovedi prireditev JSKD in članke o izvedenih prireditvah. Napoved in reportaže 
prireditev so bile objavljene tudi na spletni strani občine Vrhnika, v mesečnih Koledarjih prireditev Zavoda Ivana Cankarja 
Vrhnika, mesečnih napovednikih prireditev Knjižnice Vrhnika in na portalih visitvrhnika.si in mojaobčina.si/Vrhnika, kjer je 
vodja izpostave objavila napovedi za vse prireditve in izčrpne članke, opremljene s fotografijami prireditev po njihovi 
izvedbi. 

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 2017 izvedla in sodelovala pri 38 projektih, od tega je bilo 8 izvedb območnih srečanj in 8 izvedb in 
sodelovanj na lokalnih prireditvah in projektih, 3 udeležbe na območnih srečanjih v soorganizaciji s sosednjimi izpostavami, 
3 izvedbe regijskih prireditev, 3 izvedbe območnih izobraževanj, 3 izvedbe regijskih izobraževanj, 6 udeležb na regijskih 
srečanjih, 2 udeležbi na državnih srečanjih, 2 zabeleženi sodelovanji na izobraževanju državnega nivoja. 
Osnovo rednega programa so tvorila območna srečanja na vseh področjih kulturnih dejavnosti: na plesnem, folklornem, 
zborovskem, literarnem, gledališkem in likovnem področju so se zvrstila srečanja in revije za otroke in odrasle. Pomlad je 
vsekakor najbolj zasijala na področju zborovske dejavnosti, saj je Vrhnika praznovala ob 50. Območni reviji pevskih zborov 
in skupin, posvečeni 150. letnici rojstva skladatelja Mateja Hubada in 70. letnici Tomaža Habeta, ki je revijo strokovno 
spremljal in dirigiral skupno pesem, Hubadovo Škrjanček poje. 
Revijo je pospremila razstava o zgodovini zborovskega petja in organizaciji vrhniških Območnih revij in Koncertna knjižica.  
Na regijska srečanja so se po daljšem premoru uvrstile otroške gledališke in plesne skupine. Po dolgoletnem aktivnem 
izobraževanju otrok in odraslih na literarnem področju, so se literati uvrstili tako na regijski Festival Mlada Urška, kot na  
Regijsko srečanje seniorjev in tudi na Državno literarno srečanje V zavetju besede. Na glasbenem področju so se zbori 
udeležili tradicionalnega Tabora v Šentvidu pri Stični, Big Band pa Državnega srečanja v Marezigah.  

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je uspešno sodelovala z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na področju delovanja. 
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 folklornem področju. Kar nekaj pa se je zvrstilo 
tudi dodatnih prireditev, kot so umestitve regijske otroške likovne razstave v Cankarjev dom in knjižnico Vrhnika v Tednu 
ljubiteljske kulture, pa otroška folklorna prireditev Ob bistrem potoku v OŠ Log Dragomer, prav tako v Tednu ljubiteljske 
kulture. Izpostava je tudi sodelovala in podprla Skupino pevk ljudskih pesmi Trlc ob izvedbi slavnostnega koncerta ob njihovi 
desetletnici in izdaji CD-ja.  

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 sedmo leto, izvedenih pa je bilo osem delavnic. 
Članstvo v skupini se je zaokrožilo na 10 in prav vsa srečanja so bila izvedena v polni prisotnosti njenih članov. 
Člani skupine so se udeležili območnega, regijskega in državnega srečanja Literatov seniorjev. LITERARNICA smo 
poimenovali srečanja mladih literatov, ki jih je prav tako vodila pesnica Ana Porenta. V sodelovanju z vrhniško knjižnico smo 
jeseni izvedli dve srečanji, na katerih je mentorica že zastavila temo Cankarjeve 11. šole pod mostom v današnjem času. 
Srečanja se bodo mesečno nadaljevala v Cankarjevem letu 2018, ko bo iz prispevkov nastala knjižica, Slovarček 11. šole pod 
mostom, za današnji čas. 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 v treh društvih in pripravil z njimi tri krajše predstave. Na področju državnih izobraževanj 
pa smo beležili dve udeležbi v NIP izobraževanju na plesnem področju. 

Financiranje 
Program izpostave se sofinancira 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 
2017 je izpostava beležila tudi lastne prihodke, nekaj od vstopnin, kljub temu, da je bil vstop na slavnostni pevski reviji 
brezplačen, prav tako je otroška revija Živ žav namenjena pevcem in torej brez vstopnine, srečanje otroških gledaliških 
skupin pa brezplačno namenimo ogledu osnovnošolcev in vrtcev. Izpostava je pridobila brezplačno uporabo dvorane za 
slavnostno 50. pevsko revijo, dodatna sponzorska sredstva s strani občine (prav tako za to revijo), sponzoriranje 
transparenta s strani komunalnega podjetja in delno sponzoriranje pogostitve za 50. revijo pevskih zborov. Nekaj lastnih 
dohodkov se je zbralo še iz naslova izobraževanja za odrasle literate.  



 

Novi projekti 
Svežino so v letu 2017 prinesle predvsem ideje na področju izobraževanja, kjer je bila prav posebna LITERARNICA za otroke 
na temo prihajajočega Cankarjevega leta. V sodelovanju s knjižnico Vrhnika smo izvedli 2 sobotni triurni srečanji, projekt 
11. šole pod mostom za današnje čase pa se bo nadaljeval v letu 2018. Na gledališkem področju je bilo izrednega pomena 
mentorsko sodelovanje Gašperja Jarnija pri postavitvi predstave Zakonske nadloge gledališke skupine iz Ligojne. 
Na novo smo osmislili sodelovanje z občino Log – Dragomer ob umestitvi nove otroške folklorne prireditve Ob bistrem 
potoku v lokalni ambient OŠ Log – Dragomer. Tu izpostava še ni izvedla nobenega srečanja, saj ima dvorana fizične in 
tehnične omejitve. Za majhno lokalno prireditev, kjer so se lahko predstavile otroške folklorne skupine, ki še niso zrele za 
udeležbo na Območnem srečanju, pa se je prostor izkazal za primernega in dvoranica se je trla od obiskovalcev.  
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 je dobila prostor 
tudi v avli Cankarjevega doma na Vrhniki in v Tednu ljubiteljske kulture 2017, posvečenem likovni dejavnosti, na mladinskem 
oddelku Knjižnice Vrhnika. 
 Ob približevanju Cankarjevega leta, pa je izpostava v sodelovanju z Mitjo Gobcem pripravila brošuro Uglasbitve besedil 
Ivana Cankarja, ki jo je poslala vsem zborom ob Novem letu. Tako lahko izbirajo zborovodje v naboru že obstoječih 
zborovskih uglasbitev Cankarjevih besedil in jih predstavijo na tematski območni reviji ali v okviru prireditev ob Cankarjevem 
letu, ki bo Vrhniko v 2018 dodobra obarvalo.  

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 9. Deluje še 9 otroških, 3 mladinski in 5 predšolskih pevskih zborov. Na Vrhniki 
deluje kar 7 orkestrov in vsako leto se pojavi kakšen nov inštrumentalni sestav ali društvo. V letu 2017 je bilo to Društvo 
inštrumentalne skupine Rupnik. Deluje pa tudi nekaj alternativnih inštrumentalnih skupin, ki niso organizirane v društveni 
obliki. Orkestri: Pihalni orkester, Mladinski pihalni orkester Vrhnika, Big band, Mladinski big band, Orkester Simfonika, 
Mladinski simfonični in Mladinski godalni orkester. Vsako leto pripravijo po dva premierna koncerta.  
Na gledališkem področju delujeta 2 odrasli skupini in dve odrasli lutkarski skupini; na srečanju MLADI ODER je sodelovalo 5 
otroških skupin, v KD Stara Vrhnika pa je premiero pripravila tudi otroška lutkarska skupina, ki jo kmalu pričakujemo na 
območnem srečanju.  
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 Glasbeni šoli 
Vrhnika pa prav tako deluje kar nekaj skupin, ki negujejo klasični balet in metode otroškega ustvarjalnega plesa. 
Na področju folklore delujejo 4 odrasle folklorne skupine, 3 otroške skupine, 3 skupine ljudskih pevcev in dve skupini 
pritrkovalcev. Seveda beležimo tudi nastope godcev in pevcev na vaških prireditvah, ki pa se ne prijavljajo na srečanja JSKD. 
Na likovnem področju deluje že sedem let močna likovna skupina akvarelistov (21), ki redno prireja skupinske in individualne 
razstave. Na razpise sklada se bolj pogosto prijavijo likovni ustvarjalci, ki delujejo samostojno in so jim srečanja z drugimi 
likovniki in strokovna povratna informacija manj dosegljivi in zato verjetno bolj pomembni. 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 in v prostorih Kluba študentov Zakon. Društvo Hud-O je osmislilo zapuščen 
vrhniški bazen, kjer prireja letni festival 12. koncertov borovniško kulturno društvo. Koncerti potekajo 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 in nove, mlajše na sveži prireditvi 
v OŠ Dragomer Ob bistrem potoku, s katero smo zasnovali prvo sodelovanje, kar velja tudi za KUD Kosec, ki deluje v tej 
občini. 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 2017 je območna izpostava podelila Maroltove značke za dolgoletno delovanje na področju glasbene dejavnosti 
članicam Pevk ljudskih pesmi Trlcam KUD Ligojna in skupini podelila Jubilejno priznanje območne izpostave ob 10 letnici 
delovanja. 



 

Izvedeni dogodki 

NAZIV DOGODKA Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

LITERARNA ŠOLA ZA ODRASLE 1.1.2017 15.6.2017 literatura izobraževanje 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 8.1.2017   gledališče in lutke prireditev 

KOMISIJA VRHNIŠKEGA OBČINSKEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE 
DEJAVNOSTI LJUBITELJSKIH KULTURNIH DRUŠTEV 

12.1.2017 16.3.2017 razno izobraževanje 

PUSTI, NAJ TE NOSI VODA, 3. POSTAVITEV REGIJSKE OTROŠKE LIKOVNE 
RAZSTAVE OSREDNJE SLOVENIJE 2016 

16.1.2017   likovna dejavnost prireditev 

SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 12.2.2017   folklora prireditev 

MLADI ODER, OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH IN LUTKOVNIH 
SKUPIN 

15.2.2017   gledališče in lutke prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2017, REGIJSKO SREČANJE 18.2.2017 18.2.2017 literatura prireditev 

SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 18.2.2017   folklora prireditev 

VIJA VAJA - PLESNI MOZAIK, OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN 8.3.2017   ples prireditev 

DOKUMENTARNA RAZSTAVA OB 50. OBMOČNI REVIJI ODRASLIH PEVSKIH 
ZBOROV IN SKUPIN 

18.3.2017 31.5.2017 razno prireditev 

50. OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN SKUPIN 18.3.2017   vokalna glasba prireditev 

NAGAJIVA POMLAD, REVIJA PREDŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV 28.3.2017   vokalna glasba prireditev 

ŽIV ŽAV, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 6.4.2017   vokalna glasba prireditev 

PLES V GLASBI - GLASBA V PLESU, NIP IZOBRAŽEVANJE 8.4.2017   ples izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN LINHARTOVO SREČANJE 
2017 

10.4.2017 22.4.2017 gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 9.5.2017 9.5.2017 gledališče in lutke prireditev 

PUSTI, NAJ TE NOSI VODA, 4. POSTAVITEV REGIJSKE OTROŠKE LIKOVNE 
RAZSTAVE OSREDNJE SLOVENIJE 2016 

10.5.2017 10.6.2017 likovna dejavnost prireditev 

KOMISIJA OBČINSKEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI 
LJUBITELJSKIH KULTURNIH DRUŠTEV OBČINE LOG - DRAGOMER  

12.5.2017 13.6.2017 razno izobraževanje 

REGIJSKA RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIKOV OBLAK, VODA, ZVOK, KRISTAL 15.5.2017   likovna dejavnost prireditev 

OB BISTREM POTOKU JE MLIN, SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 16.5.2017   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE MLADIH PLESNIH USTVARJALCEV 19.5.2017 20.5.2017 ples prireditev 

OD IMPROVIZACIJE DO KOMPOZICIJE IN KOREOGRAFIJE  3.6.2017   ples izobraževanje 

V ZAVETJU BESEDE 2017, REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 5.6.2017 5.6.2017 literatura prireditev 

PEVSKI TABOR ŠENTVID PRI STIČNI 18.6.2017   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIKOV 10.9.2017   likovna dejavnost prireditev 

GLEDALIŠKA DELAVNICA 3.10.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

LITERARNA DELAVNICA ZA ODRASLE 17.10.2017   literatura izobraževanje 

SLAVNOSTNI KONCERT PEVK LJUDSKIH PESMI TRLC KUD LIGOJNA, OB 10. 
LETNICI DELOVANJA 

21.10.2017   folklora prireditev 

LITERARNA DELAVNICA ZA OTROKE 28.10.2017   literatura izobraževanje 

V ZAVETJU BESEDE, DRŽAVNO SREĆANJE LITERATOV SENIORJEV 7.11.2017   literatura prireditev 

GLEDALIŠKA DELAVNICA 7.11.2017 28.11.2017 gledališče in lutke izobraževanje 

VELIKA ČRTA, REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIH 
USTVARJALCEV 

14.11.2017 29.11.2017 likovna dejavnost prireditev 

BESEDNA DOTIKANJA, OBMOČNO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 20.11.2017   literatura prireditev 

LITERARNA DELAVNICA Z ANO PORENTA 23.11.2017   literatura izobraževanje 

OBMOČNO LITERARNO SREČANJE OTROŠKIH USTVARJALCEV 2.12.2017   literatura izobraževanje 

NATEČAJ IN LIKOVNA RAZSTAVA OTROŠKIH USTVARJALCEV 3.12.2017   likovna dejavnost prireditev 

LITERARNA DELAVNICA Z ANO PORENTA 13.12.2017   literatura izobraževanje 

KOMISIJA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV VRHNIŠKEGA OBČINSKEGA RAZPISA 
ZA DOTACIJE KULTURNIM DRUŠTVOM 

14.12.2017   razno izobraževanje 

 


