
 

 

 

JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 

OBMOČNA IZPOSTAVA ŠENTJUR 
 

 

 

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. 

 

  



 Območna izpostava Šentjur 1.1
Anita Koleša, vodja območne izpostave 

Uvod 
Območna izpostava Šentjur (v nadaljevanju izpostava) zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo ljubiteljski kulturni 
dejavnosti v dveh občinah:  

 Šentjur in 

 Dobje. 

Že nekaj let se število registriranih kulturnih društev v občini Šentjur, ki so člani Zveze kulturnih društev Šentjur, ne spreminja. 
V Šentjurju, ki ima skoraj 20.000 prebivalcev, je 30 društev, v občini Dobje s 1.000 prebivalci pa eno kulturno društvo. Število 
neformalnih skupin in posameznikov, ki delujejo na področju kulture in kulturnih dejavnosti, se je skozi leta ustalilo. V zadnjih 
letih deluje nekaj takšnih skupin na področju inštrumentalne glasbe, ki se vključujejo v posamezne projekte drugih kulturnih 
društev ali sodelujejo v programu različnih kulturnih organizatorjev. 
 
V občini Dobje je sicer več društev, ki izvajajo različne, tudi kulturne, prostočasne dejavnosti. Imajo pa pestro kulturno 
dejavnost na edini osnovni šoli. Zaradi bližine in prepletenosti obeh občin je več članov društev, ki so sicer registrirana v 
občini Šentjur, prebivalcev občine Dobje. Kulturna dejavnost je v občini Šentjur raznolika in na ustrezni kakovostni ravni tudi 
na šestih osnovnih in štirih podružničnih šolah. 

Ocena stanja 
Območna izpostava Šentjur je leto 2018 izpeljala po začrtanem vsebinskem programu, ki ga je lahko zastavila glede na 
finančni načrt. Finančna sredstva so se v zadnjem letu ustalila na višini sofinanciranja obeh občin, tako da je tudi načrtovanje 
odhodkov predvidljivo. Vendar nam podrobnejši vpogled v financiranje izpostave razkriva dejstvo, da se realno financiranje 
zmanjšuje, če upoštevamo višje cene blaga in storitev, še posebej pa visoke stroške najema Ipavčevega kulturnega centra 
Šentjur.  
 
Viri financiranja iz naslova prodaje vstopnic so se povišali nad ravnijo prejšnjih let in se realno še težko povečujejo, ker bi to 
ogrozilo dostopnost do kulturne ponudbe. 
 
Občini Šentjur in Dobje sta izpolnili vse svoje finančne obveznosti, Občina Šentjur tudi sofinanciranje dodatnega programa, 
tako da ostaja večinski sofinancer programa naše izpostave.  
 
Vsebinski del delovanja je v 2018 potekal skladno z načrtom. Izpostava je v sklopu rednega programa (revije, srečanja, 
tekmovanja) izvedla program v načrtovanem obsegu, izvedli smo nekaj izobraževanj ter dodali prireditve lokalnega programa, 
ki jih v glavnem sofinancira Občina Šentjur. Večina programa naše izpostave je v Ipavčevem kulturnem centru Šentjur, poleg 
glavne dvorane uporabljamo tudi avlo in ploščad pred IKC. Za izvedbo kulturnih dogodkov pa že tradicionalno uporabljamo 
nekaj drugih prizorišč. Razlogi so tako v večji funkcionalnosti prostora, večjih možnostih uporabe dodatnih prostorov kot 
boljši akustiki. Tako že leta revijo otroških pevskih zborov pripravljamo v večnamenski dvorani POŠ Blagovna, kjer nam je 
dobrodošla vsestranska pomoč šole in domačega kulturnega društva oziroma krajevne skupnosti. 
 
Poleg poletnega prizorišča na vrtu Ipavčeve hiše je zadnjih nekaj let OI soorganizator poletnih prireditev na Slivniškem jezeru. 
Prizorišče je primerno za prireditve v okviru Šentjurskega poletja, sodelovanje z lokalnim gostincem pa je dober primer, kako 
se lahko v soorganizaciji izvedejo tudi stroškovno zahtevnejši projekti. Uporabljamo tudi Galerijo Zgornji trg in ploščad pred 
galerijo v povezavi z likovnimi razstavami.  
 
Vsekakor pa je treba povečati število prireditev izven mesta Šentjur, saj aktivnih organizacij v drugih krajih primanjkuje, kar je 
treba pripisati ustreznosti prostorov za izvedbo pa tudi pripravljenosti lokalnih organizatorjev, ki se osredotočajo na 
organizacije prireditev kulturnih društev. 
 
Šentjurska izpostava JSKD zelo dobro sodeluje z Zvezo kulturnih društev Šentjur in skupaj z njo organizira vsakoletni januarski 
posvet predsednikov vseh kulturnih društev, na katerem začrtamo letni program delovanja in programska izhodišča za tekoče 
leto. Poleg tradicionalnega srečanja z društvi pa smo v letu 2018 sodelovali pri izvedbi nekaterih kulturnih dogodkov na 
likovnem in literarnem področju ter pri organizaciji Tega veselega dneva kulture. Veliko dodano vrednost medsebojnemu 
sodelovanju pa je prispevala mlada sodelavka na ZKD, ki se je s pomočjo projekta JSKD »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade 
na področju kulturnih dejavnosti (subvencioniranje delodajalcev)« v mesecu maju 2018 zaposlila za polovični delovani čas v 
ZKD Šentjur. Ker gre za zelo kreativno in kulturno razgledano osebo, pomeni ta zaposlitev tudi večjo kakovost delovanja.  
 



Sodelovanje izpostave s posameznimi društvi, skupinami in drugimi kulturnimi producenti v občini Šentjur ocenjujem kot 
dobro, društva se ustrezno odzivajo na naše predloge in vabilom za sodelovanje, hkrati pa na skladu iščejo tudi ustrezne 
informacije in pomoč. Društva vseskozi spodbujamo k skupnemu sodelovanju in povezovanju, saj to lahko rezultira v 
kakovostnih in uspešnih dogodkih. Verjamemo, da je v sinergiji moč in možnost uspeha.  
 
Medijska pokritost naših dogodkov je predvsem odvisna od lastne iniciative pri informiranju o dogodkih. Poleg lokalnih 
medijev, kot sta časopis Šentjurčan in spletni portal sentjur.net, o našem delu poročajo še regijski časopis Novi tednik, 
radijske postaje Radio Celje, Radio Štajerski val in Radio Rogla ter internetni portal kozjansko.info.  
 
Tako se odmevnejše zgodbe o delu OI JSKD Šentjur pojavljajo tudi v regijskem merilu, žal pa ne tudi v nacionalnem medijskem 
prostoru. Po razgovoru z novinarjem nacionalnega radia je razlog tudi v zelo omejenem prostoru, ki ga nacionalne medijske 
hiše posvečajo kulturnim vsebinam izven Ljubljane. Zato želja po večji medijski pokritosti našega dela ni odvisna toliko od 
prizadevanj izpostave kot v uredniških odločitvah nacionalnih medijskih hiš. Stroški za radijske in časopisne oglase, ki 
obveščajo o prireditvah v naši organizaciji, so relativno nizki, ker ocenjujem, da višina tovrstnih stroškov ni sorazmerna 
učinkom oglaševanja. Zato pa redno uporabljamo facebook, občasno tudi promoviramo FB stran JSKD, na voljo imamo eno 
mesto za jumbo plakat in city light plakat ter spletno in FB stran IKC za vse prireditve, ki se odvijajo v Ipavčevem kulturnem 
centru Šentjur. Letos smo dobili tudi možnost oglaševanja na občinskem infomatu. Še vedno pa je pomemben vir 
informativnih kanalov elektronska pošta, klasična pošta, deloma pa tudi dodatni plakati in letaki. O delovanju in dogodkih OI 
JSKD pa dvakrat letno poročamo tudi v občinskem glasilu Utrip. Vse naštete promocijske možnosti pa seveda zahtevajo 
dodatno angažiranost in delo v OI, kot sta oblikovanje in vsebinska priprava medijskih sporočil. 
 
Prepoznavnost območne izpostave je v občini Šentjur dobra, naša «blagovna znamka« je med ljudmi cenjena, saj je izpostava 
še vedno eden od najpogostejših organizatorjev kulturnih dogodkov, vsebina in izvedba pa sta na ustrezni kakovostni ravni. 
Zadnja štiri leta, ko je vodenje izpostave prevzela Nastija Močnik, je bilo v program dodanih nekaj dobrodošlih novih vsebin, 
hkrati pa so »uporabniki« naše ponudbe postale tudi mlajše skupine obiskovalcev in izvajalcev. Slednje pomeni dobrodošel 
korak k večji prepoznavnosti izpostave.  
  
Izpostava deluje v prostorih Centra kulture Gustav, kjer skupaj z glasbeno šolo in posameznimi skupinami (zbori, ljudski pevci, 
pihalni orkester, plesne skupine, rok band) usklajuje urnik vaj in uporabe prostorov. 

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. 
 
Tako smo izvedli območne revije oz. srečanja na področju: 

 vokalne glasbe (revija otroških in mladinskih zborov, revija odraslih zborov, srečanje vokalnih skupin), 

 gledališke dejavnosti (srečanje otroških gledaliških skupin, selekcijski ogled predstave odraslega gledališča), 

 folklore (srečanje ljudskih pevcev in godcev), 

 literature (skupaj z Literarnim društvom izdaja zbornika Z besedami, sodelovanje pri posameznih avtorskih izdajah in 
organizacija literarnih večerov) in 

 likovne dejavnosti (izvedba razpisa in fotografske razstave in razstave otroških likovnih del). 
 
Organizacija regijskih srečanj: 

 gledališče: regijsko srečanje otroških gledaliških skupin celjske regije (tri predstave). 
 
Imeli smo udeležence regijskih srečanj in tekmovanj na naslednjih področjih delovanja: 

 srečanje otroških gledaliških skupin (3 skupine),  

 folklorno srečanje (1 folklorna skupina, 2 skupini ljudskih pevcev in 1 skupina ljudskih godcev), 

 likovno področje – regijska tematska razstava (2 udeleženki), 

 literarna srečanja – Urška 2018, (1 udeleženka). 
 
Imeli smo udeležence državnega srečanja: 

 srečanje lutkovnih in gledaliških skupin Slovenije (1 skupina), 

 tekmovanje OPZ in MPZ Zagorje ob Savi (3 otroški zbori), 

 državna tematska razstava Velika črta (1 udeleženka). 
 

Regijsko raven je leta 2018 doseglo 5 otroških pevskih zborov, 2 mladinska pevska zbora, 1 moški pevski zbor, 1 ženski pevski 
zbor, 2 mešana pevska zbora in 4 vokalne skupine.  
 



Državno raven so dosegli 3 otroški in 1 mladinski pevski zbor.  
 
Na podlagi navedenih podatkov ocenjujemo, da je bila sezona 2017/2018 z vidika kakovosti delovanja in uspešnosti 
sodelovanja v sistemu vrednotenja dosežkov za naše ljubiteljske kulturen skupine zelo uspešna. 

Izvedba dodatnega programa 
OI Šentjur vsako leto izvede zelo obsežen dodatni program za občino Šentjur, tako je bilo tudi v letu 2018: 
 

 priredili smo gledališko-glasbeni abonma Gustav 2017/2018 – 5 predstav; 

 v sodelovanju z Občino Šentjur in kulturnimi šolami v občini Šentjur smo izvedli osrednjo prireditev ob Prešernovem 
dnevu; 

 sodelovali smo v programu kulturno- turistične prireditve Šentjurjevo 2018, kjer smo bili tudi organizator enega 
samostojnega dogodka – etno koncerta;  

 v okviru Šentjurskega poletja 2018 smo ponovno prevzeli vlogo aktivnega koordinatorja prireditev in hkrati zasnovali 
novo vizualno in promocijsko podobo projekta ter samostojno ali v soorganizaciji pripravili 5 dogodkov (3 koncerte, 
likovno delavnico, razstavo); 

 aktivno smo sodelovali pri izvedbi Ipavčevih kulturnih dnevov 2018, kjer smo organizirali koncert Musica Academica 
IV; 

 sodelovali smo pri posameznih avtorskih izdajah literarnih del in organizaciji literarnih večerov; 

 organizirali smo gledališko-glasbeni večer; 

 organizirali smo dve likovni razstavi v Galeriji Zgornji trg, Šentjur in eno razstavo na OŠ Planina pri Sevnici; 

 izvedli smo tolkalno delavnico in 

 izvedli smo otroško delavnico senčnega gledališča s predstavo za udeležence. 
 

Koordinirali pa smo tudi vrsto dogodkov, ki so jih različna kulturna društva organizirala v Tednu ljubiteljske kulture in izdali 
priročno zloženko z vsemi dogodki in datumi. 

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri 
njih 
Kot predstavnica interesov ljubiteljske kulture vodja OI JSKD sodeluje v pripravah za izvedbo vsakoletnega razpisa za 
sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, prek delovanja Zveze kulturnih društev Šentjur pa tudi pri pripravi 
meril za delitev sredstev. Dejavnosti v prvem polletju so bile tako pri delovanju v pristojni komisiji, ki je pripravila razpis za 
področje kulture v občni Šentjur in izvedla postopek odločanja, kot tudi pri obveščanju kulturnih društev in drugih 
zainteresiranih o razpisnih pogojih, postopku in odločitvah komisije.  
 
Občna Šentjur je razpis za sofinanciranje kulturnih programov objavila decembra 2017, na podlagi predloga ZKD pa je bil 
razpis podaljšan do 31. januarja 2018. V času razpisa OI pomaga društvom pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije ter pri 
prijavi na razpis za dodatni program. Občina Šentjur sredstva, namenjena za ljubiteljsko kulturo, dodeljuje na podlagi pravilno 
in pravočasno poslanih izpolnjenih obrazcev, ki jih nato točkuje po vnaprej določenih merilih (te sprejme Zveza kulturnih 
društev Šentjur).  
 
Občina Šentjur šentjurski izpostavi nameni določena finančna sredstva v tekočem letu glede na zastavljen vsebinski in 
finančni načrt. Med Občino Šentjur in OI Šentjur je podpisana pogodba, ki navaja višino finančnih sredstev, namenjenih 
izvedbi programa izpostave. OI Šentjur pa se vsako leto z dodatnimi kulturnimi programi prijavi še na razpis, na katerem 
pridobi dodatne finančne vire za izvedbo projektov, ki niso del rednega JSKD programa.  
 
Pri Občini Dobje ne sodelujemo pri postopkih razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti. Med Občino Dobje in OI Šentjur 
je podpisana pogodba, ki navaja višino finančnih sredstev, namenjenih izvedbi programa izpostave. Drugih virov financiranja 
v Občini Dobje ni mogoče pridobiti. 
 
Treba pa je tudi omeniti, da smo letos sodelovali pri dveh uspešnih zaposlitvah v okviru projekta »Pridobivanje dodatnih 
znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti«. Tako je področje kulture s svojimi znanji oblikovanja, likovnega izražanja in 
organizacijskega dela obogatila strokovna sodelavka na Zvezi kulturnih društev Šentjur, v Kulturnem društvu Sekstakord pa se 
je zaposlil mladi skladatelj, inštrumentalist in pevec. 

Izobraževanja 
OI Šentjur je izvedla tri izobraževanja: 

 otroško likovno delavnico z mentorico Manjo Koren Kodele,  



 bobnarsko delavnico zahodnoafriških ritmov z Andrejem Zobaričem in 

 otroško delavnico senčnega gledališča s Katjo Gorečan. 
 
Tudi udeležba naših članov kulturnih društev na različnih seminarjih in izobraževanjih je v porastu, k čemur pripomore tudi 
zelo bogat nabor možnosti. V porastu pa je tudi udeležba na gledaliških izobraževanjih, ki se ga udeležujejo mentorice na 
šolah in v vrtcih. 
 
S programom za spodbujanje udeležbe na različnih izobraževanjih za pridobivanje znanja in kompetenc na področju kulture 
Zveza kulturnih društev Šentjur posameznikom sofinancira plačilo kotizacij za udeležbo tako za izobraževanja v okviru JSKD 
kot tudi nekaterih drugih organizatorjev. 

Financiranje 
Območna izpostava je pridobila sredstva iz naslednjih virov: 

 z odredbo o sofinanciranju programa, prireditev, izobraževanj in založništva ter pokrivanju materialnih stroškov JSKD 
(21 %), 

 na podlagi pogodbe z občinama Šentjur in Dobje za izvedbo rednega programa (20 %), 

 na podlagi razpisov Občine Šentjur za izvedbo posameznih projektov v Občini Šentjur (12 %) in 

 z vstopninami, kotizacijami in donacijami (47 %). 
 
Navedeni podatki razkrivajo, da se realno delež sredstev iz naslova občinskih virov zmanjšuje. Če pa k temu dodamo še 
podatek, da je Območna izpostava v letu 2018 za najem Ipavčevega kulturnega centra Šentjur Občini Šentjur »vrnila« 
1.557,60 EUR ali dobrih 11,5 % s pogodbo dogovorjenih sredstev, je dejansko stanje proračunskega financiranja še toliko bolj 
zaskrbljujoče. Glede na to bo OI v tekočem koledarskem letu pozvala Občino Šentjur in odločevalce, ki krojijo obseg sredstev 
za kulturo, da povečajo postavko za naše financiranje. Delež financiranja iz občinskega razpisa za posamezne projekte je 
manjši zaradi znižanja sredstev za organizacijo abonmaja Gustav ter zaradi zavrnitve nekaterih projektov, ki so bili predlagani 
za izvedbo v programu Šentjurskega poletja. 

Novi projekti 
V preteklih letih je na likovnem področju OI JSKD Šentjur več kot 10 let izvajala poletni ex tempore. Po mnenju izpostave pa 
tudi lokalnih likovnikov akcija ni imela več prave vsebine, zgolj druženje članov različnih likovnih društev pa nikakor ni namen 
izvajanja programa. Zato smo v letošnjem poletju poskusno izvedli fotografski natečaj, ki smo ga poimenovali Naj »škljoc« 
Šentjurskega poletja in pozvali »fotografske spremljevalce« poletnih prireditev, da so nam posredovali svoje fotografije 
dogodkov. Da bi imela akcija večji odmev in vsebino, smo opravili tudi ožji izbor s pomočjo mojstra fotografije, fotografije pa 
postavili na ogled na FB strani, kjer so zbirale všečke. Najbolj všečkana fotografija je bila izbrana za Naj »škljoc« Šentjurskega 
poletja, avtor je prejel nagrado, izbor fotografij pa smo natisnili in jih razstavili tako na ograji športnega parka v Šentjurju kot 
v Galeriji Zgornji trg. Ob tem smo izdali tudi katalog z objavo 12 najboljših fotografij. 
 
Čeprav smo razpis objavili šele sredi poletja in avtorji nanj niso bili pripravljeni, je dogodek lepo uspel in pripomogel tudi k 
prepoznavnosti in promociji JSKD, saj se je obisk spletne strani povečal in dosegel tudi tiste skupine ljudi, ki sicer niso njeni 
redni uporabniki. Zato bomo ta projekt izvedli tudi naslednje leto in ga objavili skupaj z začetkom prireditev Šentjurskega 
poletja.  

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
VOKALNA GLASBA  
Nekaj let zapored že področje vokalne glasbe relativno ohranja stabilno kakovost, brez izrazitih vzponov in padcev. Zbori z 
daljšo tradicijo delovanja imajo težave s staranjem članstva, to se odraža predvsem v sestavi zborov v mestu Šentjur, kjer 
izrazito manjka kontinuitete zborovskega udejstvovanja in usiha priliv mlajših pevcev. V drugih krajih so prenekateri 
zborovodje osnovnošolskih zborov tudi zborovodje odraslih in tam pomladitev starejših pevskih sestavov ni tolikšen problem, 
saj so dobri pevci pravočasno nagovorjeni k sodelovanju.  
Na reviji odraslih zborov v tem letu je sodelovalo 9 pevskih zborov: 3 MoPZ, 2 ŽePZ, 4 MePZ, na našem področju redno deluje 
tudi 6 vokalnih skupin. Tretjina pevskih skupin dosega regijski nivo, letos nobena od sodelujočih ni prišla v izbor za 
tekmovanja in se ni udeležila regijskih srečanj. Delujejo tudi manjše pevske skupine (kvarteti, okteti), ki predvsem skrbijo za 
popestritev različnih kulturnih dogodkov. 
Zato pa so kakovostnejši naši otroški in mladinski pevski zbori, kar kažejo rezultati na tekmovanjih, saj so kar trije zbori letos 
dosegli dobre rezultate na tekmovanju v Zagorju ob Savi. Pevski zbori delujejo na vseh osnovnih šolah in eni podružnični šoli. 
Na reviji OPZ in MPZ je, kot že nekaj let zapored, sodelovalo 15 zborov.  
 
INSTRUMENTALNA GLASBA  



Pihalni orkester Šentjur je zelo kakovosten in množičen instrumentalni sestav s približno 70 člani, ki je tudi organizacijsko 
urejen in ima dobro umetniško vodstvo. Sedmo leto vzgajajo tudi mlade instrumentaliste v t. i. šoli za mlade člane orkestra, ki 
jih poučujejo strokovno usposobljeni in izkušeni glasbeniki. Posamezni člani orkestra se uveljavljajo tudi kot člani manjših 
glasbenih sestavov, jazz skupin ipd. Pihalni orkester Šentjur na leto pripravi več samostojnih koncertov, tradicionalno tudi ob 
prazniku državnosti in božično-novoletni koncert. Nimajo pa ambicij za sodelovanje na tekmovanjih in srečanjih 
instrumentalnih zasedb v okviru programa JSKD. 
 
V Šentjurju redno deluje tudi Big band Šentjur, ki z novim strokovnim in organizacijskim vodstvom začenja ambicioznejše in 
pestrejše poglavje svojega delovanja. Vsekakor jih bomo spodbujali, da bi se udeleževali tudi skladovih srečanj, in se 
nadejamo, da bodo v sodelovanju na tovrstnih dogodkih našli motivacijo za svoje delo. 
 
V občini Dobje pod okriljem KD Dobje občasno deluje mladinska tamburaška skupina. 
 
V okviru glasbene šole deluje več glasbenih sestavov učencev in glasbenih pedagogov, s katerimi občasno sodelujemo na 
kulturnih prireditvah. Pomembna obogatitev glasbenega področja pa so skupine in bendi mlajših glasbenikov, ki pa so se že 
izkazali z nekaj odmevnimi nastopi in tudi s predstavitvijo avtorske glasbe (Pocket Edition, Radiostorm, Ars Groova, Epik 
Akustiks). Nekatere od njih povezuje tudi prostor delovanja, to je Center kulture Gustav.  
 
Zelo pomembno pa je, da v zadnjih letih glasbeni prostor na našem področju polnijo mladi glasbeniki, skladatelji, aranžerji in 
muzikologi, ki vsak zase in skupaj dodobra bogatijo šentjursko umetniško ustvarjalnost. 
 
GLEDALIŠKA DEJAVNOST  
Otroška gledališka dejavnost na naših osnovnih šolah se je izjemno razmahnila in dosegla tudi zelo visok kakovostni nivo. Na 
srečanju otroških gledališč 2018 je sodelovalo kar 7 gledaliških skupin. Na regijski nivo so se uvrstile 3 skupine, 1 predstava 
šentjurskega otroškega odra pa je sodelovala tudi na državnem srečanju.  
Odrasla gledališka skupina, ki je prve predstave postavila na oder pred dvema letoma, je tudi v letu 2018 pripravila predstavo 
in z njo sodelovala v programu Linhartovega srečanja. Poleg tega pa redno pripravljajo še predstave impro-gledališča. 
Na izpostavi upamo na nadaljevanje delovanja in vzpostavitev redne gledališke produkcije, ki bi vsekakor obogatila naš 
kulturni prostor. 
Še vedno občasno delujejo manjše skupine, nekatere so v preteklosti že sodelovale na skladovih srečanjih. S spodbujanjem za 
sodelovanje na gledališkem izobraževanju poskušamo ustvarjati možnosti za redno gledališko ustvarjanje.  
Udeležba nekaterih mladih mentoric na lutkovnih seminarjih, izvedba otroške delavnice senčnega gledališča in dogovor s 
Knjižnico Šentjur o sodelovanju na tem področju pa daje upanje na boljše čase tudi za lutkovno dejavnost v Šentjurju.  
 
PLESNA DEJAVNOST  
V okviru Literarnega društva Šentjur je nekaj let uspešno delovala skupina za izrazni ples, vendar je zaradi odsotnosti 
mentorice skupina prenehala redno delovati. Plesna dejavnost sicer poteka tudi na številnih osnovnih šolah, v mestu je več 
plesnih šol hip hopa in klasičnih plesov, deluje pa tudi skupina orientalskega plesa. Več posameznikov, predvsem otrok, 
obiskuje tudi celjske plesne šole. Pogoji za tovrstno umetniško ustvarjanje obstajajo v dvorani IKC in mansardi Centra kulture 
Gustav, večji problem je v pomanjkanju domačega strokovnega kadra.  
  
FOLKLORNA DEJAVNOST  
Na območju naše izpostave deluje 5 odraslih folklornih skupin (ena od teh je projektna skupina generacije folklornikov, ki so 
to dejavnost začeli pred več desetletji), občasno pa tudi 2 otroški folklorni skupini na osnovni šoli. Imamo zelo dober obisk na 
seminarjih oziroma izobraževanjih, več let smo pripravljali tudi harmonikarsko delavnico za mlade harmonikarje v otroških 
folklornih skupinah.  
Zato pa ohranjamo številčnost in še posebej kakovost ljudskega petja in godčevstva, kar dokazuje tudi sodelovanje naših 
pevcev in godcev na regijskem in državnem srečanju. Sicer pa so na območnem srečanju sodelovale 3 skupine ljudskih pevcev 
in 4 skupine godcev. Slednji podatek je še posebej razveselil strokovno spremljevalko srečanj, saj je na področju folklorne 
dejavnosti očiten upad godčevstva.  
 
LIKOVNA DEJAVNOST  
Pestrost likovnega življenja v naših krajih ustvarjajo člani likovnega društva in skupin znotraj različnih institucij (ljudska 
univerza, šole, posamezniki). Dejavnost se manifestira na razstavah v Galeriji Zgornji trg, Knjižnici Šentjur, na zunanjih 
razstavnih panojih, na ograji športnega parka Šentjur in občasnih razstavah v avli IKC ter prostorih kulturnih domov v drugih 
krajih. 
Po štirih letih, odkar program razstav in dogodkov v Galeriji Zgornji trg pripravlja Občina Šentjur, OI pripravi najmanj dve 
razstavi, od tega je ena posvečena otroški likovni izraznosti. V prihodnje imamo na tem področju večje ambicije predvsem v 
smeri večje raznolikosti in kakovosti ter v smeri predstavitve pomembnih likovnih dogodkov z udeležbo mladih, kreativnih 
umetnikov. 



 
LITERARNA DEJAVNOST  
Organizirana literarna dejavnost v Šentjurju bo v letu 2019 obeležila 20 let kontinuiranega dela, ki se je manifestiralo v 
vsakoletni izdaji zbornika članov društva. Hkrati pa vsako leto več članov izda tudi lastne literarne izdelke, povečini pesniške 
zbirke. 
V letu 2018 je izšla tudi slikanica za otroke. Tako literarno društvo kot tudi posamezni, bolj (samo)kritični člani, pričakujejo 
strokovno podporo sklada, zato je na mestu poziv k temu, da bi lahko znotraj naše organiziranosti literarnega področja imeli 
več strokovne podpore tej dejavnosti v smislu ustreznih recenzij literarnih izdelkov in hkrati likovne opreme. 
Odrasle člane oziroma šentjurske literate spodbujamo k sodelovanju na literarnih natečajih, mlade literate pa k sodelovanju 
na Roševih dnevih. Tudi v letu 2018 smo imeli eno udeleženko na regijskem literarnem srečanju in tri udeležence na prireditvi 
V zavetju besed. 
 
Četudi v letu 2018 društvo ni organiziralo v prejšnjih letih že uveljavljenih literarnih jamov v Galeriji Zgornji trg, so načrti 
literatov, da bodo v prihodnosti to dejavnost vsekakor nadaljevali.  

Sodelovanje s šolami in vrtci 
Sodelovanje s šolami v občinah Šentjur in Dobje je zelo ustvarjalno. Omejuje ga zgolj pomanjkanje časa za umestitev kulturnih 
in umetniških vsebin v skupne projekte. Zelo dober odziv na zaključno prireditev v okviru Cankarjevega leta in ponovno 
sodelovanje s Šolskim centrom Šentjur pa dokazuje, da še obstajajo možnosti za to sodelovanje.  
 
Odzivnost ravnateljev in mentorjev z različnih področij je dobra. Naša stalna skrb ostajajo prizadevanja za odziv čim več 
učencev na različne razpise in natečaje, ki jih pripravlja JSKD (na vseh ravneh in področjih). Operativno sodelovanje je odlično, 
šole nam omogočajo brezplačno uporabo prireditvenih ali pomožnih prostorov in sodelujejo pri organizaciji.  
 
Osrednja proslava ob slovenskem kulturnem prazniku je bila odlična priložnost za predstavitev ustvarjalnega delovanja 
najbolj kulturnih šol v občini Šentjur, OŠ Franja Malgaja Šentjur in OŠ Planina pri Sevnici. Ob tem pa je treba poudariti, da so 
vse šole na našem območju že prejele naziv kulturna šola. 
 
Za vrtčevske otroke smo pripravili lutkovno delavnico, vsekakor pa še iščemo ustrezne aktivne programe, kjer bi jih lahko 
vključili. Zagotovo bo priložnost v programu poletnih lutkovnih produkcij, saj so otroci iz vrtca zelo hvaležni obiskovalci 
otrokom primernih prireditev, ki jih organiziramo. Enote Vrtca Šentjur vsako leto s svojimi projekti sodelujejo v Tednu 
ljubiteljske kulture. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
V OI Šentjur nadaljujemo tradicijo podelitve priznanj udeležencem regijskih in državnih srečanj in tekmovanj na osrednji 
občinski proslavi ob kulturnem prazniku. Priznanja so v letu 2018 prejeli: 
 

1. Maruša Miheljak za uvrstitev in sodelovanje na regijskem srečanju Festival mlade literature Urška,  
2. Patricija Žvegler za uvrstitev in sodelovanje na regijskem srečanju Festival mlade literature Urška, 
3. Dejan Štiglic za uvrstitev in sodelovanje na regijskem srečanju Festival mlade literature Urška, 
4. Polona Kitak za uvrstitev na regijsko likovno tematsko razstavo Velika črta,  
5. Kvirina Martina Zupanc za uvrstitev na državno likovno tematsko razstavo Velika črta, 
6. OPZ OŠ Dobje za uvrstitev in sodelovanje na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov ter prejem 

zlatega priznanja, 
7. OPZ OŠ Dramlje za uvrstitev in sodelovanje na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov ter 

prejem zlatega priznanja, 
8. OPZ OŠ Planina pri Sevnici za uvrstitev in sodelovanje na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih 

zborov, 
9. Gledališki krožek OŠ Franja Malgaja Šentjur za uvrstitev in sodelovanje na regijskem srečanju otroških gledaliških 

skupin, 
10. Teater (nade)budnih OŠ Franja Malgaja Šentjur za uvrstitev na državno srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije 

in 
11. Mladinska folklorna skupina Lintvar za uvrstitev in sodelovanje na regijskem srečanju odraslih folklornih skupin. 

V 2018 smo podelili: 
 

 Gallusova priznanja in značke pevkam in pevcem Vokalne skupine Grič, 

 Gallusova priznanja pevcem vokalne skupine 7 de'ci in 

 Maroltova priznanja Folklorni skupini KD Blagovna. 



Izvedeni dogodki 
  NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE KRAJ DOGODKA DATUM (OD) DATUM (DO) DEJAVNOST 

1 DJEMBE – BOBNARSKA DELAVNICA Z AFRIŠKIMI BOBNI ŠENTJUR 13. 1. 2018   
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

2 
ŽALUJOČA DRUŽINA – PREDSTAVA ABONMAJA GUSTAV 
2017/2018 

ŠENTJUR 13. 1. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

3 ZBOROVODSKI SEMINAR Z DEMONSTRACIJSKIM ZBOROM ŠEMPETER 2. 2. 2018   VOKALNA GLASBA 

4 ZAČETNA LUTKOVNA DELAVNICA DRAVOGRAD 3. 2. 2018 17. 2. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

5 
UČITELJ, KULTURE BI! – PRIREDITEV OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU 

ŠENTJUR 4. 2. 2018   VEČZVRSTNA DEJAVNOST 

6 ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE KORENINE ŠENTJUR 6. 2. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

7 FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA DRAVOGRAD 9. 3. 2018   LITERATURA 

8 
(TOTALNO) KATASTROFALNA VEČERJA (KOMEDIJA) – 4. 
PREDSTAVA ABONMAJA GUSTAV 2017/2018 

ŠENTJUR 12. 3. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

9 
IGRAJMO SE GLEDALIŠČE – OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

ŠENTJUR 16. 3. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

10 GLASBENO-GLEDALIŠKA PREDSTAVA JANEZA DOVČA: TESLA  ŠENTJUR 22. 3. 2018   
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

11 
(G)RAJSKA PLANINA PRI SEVNICI – RAZSTAVA POLENEGA EX 
TEMPORE 2017 

PLANINA PRI 
SEVNICI 

22. 3. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

12 DRŽAVNO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 
ZAGORJE OB 
SAVI 

26. 3. 2018   VOKALNA GLASBA 

13 ZAČETNA LUTKOVNA DELAVNICA DRAVOGRAD 7. 4. 2018 14. 4. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

14 MI SMO POMLAD–OBMOČNO SREČANJE OPZ IN MPZ 
BLAGOVNA, 
PROSENIŠKO 

12. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

15 LINHARTOVO SREČANJE – INDIVIDUALNI OGLED SELEKTORJA PONIKVA 14. 4. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

16 
GLEDALIŠČE NA OBISKU – REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

SLOVENSKE 
KONJICE 

17. 4. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

17 
GLEDALIŠČE NA OBISKU – REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

RADEČE 18. 4. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

18 
GLEDALIŠČE NA OBISKU – REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

ŠENTJUR 19. 4. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

19 
28. ŠENTJURJEVA REVIJA – OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
PEVSKIH ZBOROV 

ŠENTJUR 26. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

20 ETNO KONCERT NA BOTRIČNICI – GETONKA BOTRIČNICA 2. 5. 2018   FOLKLORA 

21 
ORLEK IN MATJAŽ JAVŠNIK: FRPRUH – 5. PREDSTAVA 
ABONMAJA GUSTAV 2017/2018  

ŠENTJUR 10. 5. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

22 
KO ULEGA MRAK SE PO VASI – OBMOČNO SREČANJE MALIH 
VOKALNIH SKUPIN 

ŠENTJUR 16. 5. 2018   VOKALNA GLASBA 

23 
LE PLESAT ME PELJI – REGIJSKO SREČANJE ODRASLH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

ŠOŠTANJ 19. 5. 2018   FOLKLORA 

24 
POJEM IN IGRAM – OBMOČNO SREČANJE VRTČEVSKIH 
ZBOROV 

CELJE 23. 5. 2018   VOKALNA GLASBA 

25 MOJA RAZSTAVA – POLETNE OTROŠKE LIKOVNE DELAVNICE ŠENTJUR 2. 6. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

26 
SREČANJE LUTKOVNIH IN OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
SLOVENIJE 

NOVO MESTO 6. 6. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

27 MOJA RAZSTAVA – RAZSTAVA OTROŠKIH LIKOVNIH DEL ŠENTJUR 10. 6. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

28 V ZAVETJU BESEDE 2018 – LITERARNA DELAVNICA 
SLOVENSKE 
KONJICE 

15. 6. 2018   LITERATURA 

29 V ZAVETJU BESEDE 2018 
SLOVENSKE 
KONJICE 

15. 6. 2018   LITERATURA 

30 VELIKA ČRTA – 6. DRŽAVNA TEMATSKA RAZSTAVA JSKD VELENJE 20. 6. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

31 RAMNAJAZZ2018 
GORICA PRI 
SLIVNICI 

29. 6. 2018   
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

32 MIHAEL STRNIŠA IN CABERNET QUARTET ŠENTJUR 8. 7. 2018   VOKALNA GLASBA 

33 FOTO NATEČAJ NAJ ŠKLJOC ŠENTJURSKEGA POLETJA 2018 ŠENTJUR 9. 7. 2018 10. 9. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

34 OBMOČNO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV ŠENTJUR 26. 8. 2018   FOLKLORA 

35 
FOTO NATEČAJ NAJ ŠKLJOC ŠENTJURSKEGA POLETJA 2018, 
RAZSTAVA IN IZDAJA KATALOGA 

ŠENTJUR 27. 9. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

36 MUSICA ACADEMICA IV ŠENTJUR 6. 10. 2018   
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

37 
PEVCI NAM POJEJO GODCI PA GODEJO, REGIJSKO SREČANJE 
PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GoDCEV LJUDSKIH VIŽ 

ROGAŠKA 
SLATINA 

14. 10. 2018   FOLKLORA 



38 SEMINAR V VLOGI SELEKTORJA ŽALEC 20. 10. 2018 20. 10. 2018 FOLKLORA 

39 ČAKALNICA, ABONMA GUSTAV ŠENTJUR 5. 11. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

40 PESEM NA USTIH, VIŽA V PRSTIH KOPER 10. 11. 2018   FOLKLORA 

41 GLEDALIŠKA DELAVNICA ZA OTROKE ŠENTJUR 1. 12. 2018 22. 1. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

42 TA VESELI DAN KULTURE ŠENTJUR 3. 12. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

43 LEPI DNEVI V ARANJUEZU ŠENTJUR 4. 12. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

44 
MED ČRNOBELIMI VERZI PESNIŠKIH TIPK, JURSKI PAR – JURE 
TORI IN JURE LONGYKA 

ŠENTJUR 11. 12. 2018   LITERATURA 

45 LITERARNI ZBORNIK, Z BESEDAMI IN MED NJIMI ŠENTJUR 19. 12. 2018   LITERATURA 

 


