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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 Slovenj Gradec pokriva delovanje ljubiteljskih kulturnih društvih v občinah: 

 Slovenj Gradec in  

 Mislinja. 

Na območni ravni organiziramo pregledna srečanja in revije ter s tem zagotavljamo predstavitev svojega delovanja 
vsem posameznikom, skupinam in kulturnim društvom obeh občin, ki jih programsko pokrivamo.  

Lokalna dejavnost je del rednega programa in je tista, ki poteka zunaj piramide na območni, regijski in državni 
ravni. Zato ji posvečamo še posebno skrb in vso pomoč pri razvijanju posameznikov, skupin in celotne društvene 
dejavnosti v posamezni občini. 

Še posebej posvečamo in smo pozorni na izvajanje programov izobraževanja na vseh področjih delovanja. 

Ocena stanja 

V prvem polletju 2016 je izpostava izvedla vsa predvidena pregledna srečanja s področja ljubiteljske kulturne 
dejavnosti. Ljubiteljskim kulturnim društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti.  

V prvem polletju smo na izpostavi posvetili največjo pozornost predstavitvi dela društev in skupin, kar pomeni, da 
smo organizirali srečanja za vsa področja dejavnosti, kjer so se skupine morale predstaviti s svojim programom. 
Najštevilčnejše je zastopana vokalna dejavnost, saj v Mestni občini Slovenj Gradec deluje 23 odraslih pevskih 
zasedb in 20 otroških in mladinski pevskih zborov, kar pomeni, da je na letošnjih srečanjih nastopilo preko 780 
otrok, sledijo gledališka dejavnost, literarna, likovna, folklorna in druge. Zadnja leta vključujemo tudi najmlajšo 
vrtčevsko populacijo otrok. 

Predvsem posvečamo pozornost temu, da so vsa naša srečanja pregledna in strokovno vodena, da lahko skupine 
in društva pridobijo strokovno mnenje in mnenje o svojem delovanju ter s tem razvidom kakovostne ravni 
ustrezno kandidirajo za sredstva za delovanje in da so vključeni v programsko piramido. 

Poudariti je potrebno dobro sodelovanje z mediji. 

Za svojo dejavnost večinoma gostujemo v prostorih, ki jih najamemo za izvedbo naših prireditev, ta pa po večini 
niso ustrezna, še najmanj tehnično. To so prostori OŠ, manjše dvorane, knjižnica, galerija ... 

V Slovenj Gradcu nimamo ustrezne koncertne dvorane oz. prostorov, kjer bi se lahko predstavilo večje število 
skupin in posameznikov, zato ne moremo zagotavljati ustreznih tehničnih pogojev za izvedbo prireditev. 

Želimo urediti tudi primerne prostore za manjšo knjižnico in primerno urediti vso strokovno literaturo, da bo na 
razpolago vsem uporabnikom. 

V prihodnje si v Slovenj Gradcu želimo pridobiti stalne prostore za vadbo naših društev in skupin, v katerih bi imeli 
sedež tudi OI JSKD in Zveza kulturnih društev Slovenj Gradec in ki bi bile tehnično in prostorsko ustrezne. Sedaj 
imamo sedež v kulturnem domu. 

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.  

Izvedli smo srečanja za vsa področja delovanja na območnem in regijskem nivoju. 

To so predvsem vsa pregledna srečanja odraslih pevskih zborov, otroških, vrtčevskih in mladinskih pevskih zborov, 
odraslih folklornih skupin, otroških folklornih skupin, gledališko srečanje odraslih in otroških skupin, literarno 
srečanje in posamezne koncerte ter prireditve društev in skupin v koprodukciji Zveze kulturnih društev Slovenj 
Gradec ali s posameznimi kulturnimi društvi, z osnovnimi šolami ipd. 

Vsako leto se kar nekaj skupin udeleži regijskih srečanj, tako se je tudi letos v prvem polletju uspelo na regijsko 
srečanje odraslih gledaliških skupin uvrstiti GS Studio A Slovenj Gradec. Na regijsko srečanje odraslih folklornih 
skupin se je uvrstila Folklorna skupina Rej Šmartno. V letu 2016 smo izvedli tudi 15. festival mlade literature Urška, 
sodelovalo je 260 mladih soustvarjalcev (dijakov gimnazije Slovenj Gradec in drugih sodelujočih). Ob tej 
priložnosti smo izdali zgoščenko Skleklam svoj jezik, uglasbljene uršljanske za zadnjih pet let. Aranžmaje in 
uglasbitev je avtorsko delo vokalne skupine Kavaret. 



Želimo si dosežkov in kvalitetnega programa naših skupin tudi v letu 2017, predvsem pa zagotavljanja ustreznih 
finančnih sredstev in prostorov za njihovo delovanje. 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi kulturnimi akterji na območju izpostave 
sklada. Z Mestno občino Slovenj Gradec sodelujemo tudi pri izvedbi nekaterih drugih programov, ki so v interesu 
lokalnega okolja, gre za koprodukcijo posameznih prireditev društev in skupin, ki so namenjeni obeležjem 
praznikov in jubilejev, kjer pripravimo in izvajamo kulturni program. 

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

V letu 2016 je JSKD Območna izpostava Slovenj Gradec opravila postopek razpisa za sofinanciranje kulturnih 
programov na področju ljubiteljske kulture v Mestni občini Slovenj Gradec. Kulturna društva so preko razpisa 
sofinancirana za svojo redno dejavnosti in posamezne projekte. Za kakovostnejše mednarodne in sorodne 
projekte ljubiteljska kulturna društva kandidirajo tudi na druge ustrezne razpise. V letu 2016 smo uspeli zagotoviti 
nekaj več programskih sredstev za nadaljnje nemoteno izdajanje revije za leposlovje in kulturo Odsevanja na račun 
zmanjšanja sredstev za ljubiteljsko kulturo. Za razpis je bilo razpoložljivih 124.808,00 €. Na razpis se je prijavilo 24 
kulturnih društev in ena zveza, prispelo je 76 vlog za izvedbo programov in projektov kulturnih društev. V letu 
2017 se bo sofinanciranje kulturnih društev občine Mislinja preneslo na JSKD. 

Izobraževanja 

V prvem polletju so se naše skupine in društva udeleževala predvsem državnih izobraževalnih oblik, predvsem na 
folklornem področju, sami organiziramo celoletno gledališko šolo, opravili smo seminar za vodje otroških 
folklornih skupin, v jesenskem delu pa sledijo še izobraževalne oblike za vokal in odrasle folklorne skupine. Tudi v 
prihodnje bomo ponudili tiste izobraževalne oblike, ki se bodo pokazale kot nujne za posamezno področje in bo 
za njih še poseben interes, načrtovali jih bomo sprotno, posamezniki pa se lahko vključijo tudi na regijska in 
državna izobraževanja. Izobraževalni fond za sofinanciranje različnih oblik izobraževanja imamo urejen preko 
Zveze kulturnih društev Slovenj Gradec. 

Financiranje 

Financiranje je v letu 2016 potekalo preko javnega razpisa za sofinanciranje programov društev, ki ga je opravil 
JSKD; ni bilo večjih nihanj, tako so v občini prejela društva po opravljenem javnem razpisu pogodbena programska 
sredstva za redno dejavnost in posamezne projekte. Območna izpostava se za izvedbo rednega programa 
sofinancira neposredno iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec v znesku 11.000,00 za izvedbo celotnega 
programa, ki ga izvede vsako leto. Žal z obstoječimi sredstvi ne moremo nadgraditi nekaterih dejavnosti. 

Novi projekti 

V letu 2016 smo dodatno programsko vključili kulturna društva in nekatere programe v Teden ljubiteljske kulture, 
ki ga bomo v letu 2017 nadgradili z osrednjo vseslovensko otvoritvijo tedna. Ker za to nismo pridobili ustreznih 
sredstev, smo vključili ta teden v reden program kulturnih društev, saj se krčijo tako materialni kot programski 
stroški, praktično je v ljubiteljski kulturi trenutno zelo težko nadgrajevati in dodajati nove programske vsebine. 
Glede na obstoječa sredstva za izvedbo programov se trudimo nadgraditi obstoječe vsebine in ne načrtujemo 
novih programov. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

V Mestni občini Slovenj Gradec v ljubiteljski kulturni dejavnosti deluje 24 kulturnih društev, kar pomeni 44 
delujočih skupin in posameznikov znotraj teh. K temu številu prištejemo še vrtčevske, otroške in mladinske pevske 
zbore, ki jih je 20, otroške folklorne skupine, ki jih je 6, in dve lutkovni skupini in dve gledališki skupini. 

Na področju literarne dejavnosti 40 let neprekinjeno izhaja leposlovna revija Odsevanja, ki je po svoji kakovosti 
na zavidljivi ravni med tovrstnimi časopisi v Sloveniji. 

Vse skupine delujejo bolj ali manj stalno, nastajajo tudi nove, v zadnjem obdobju se vključujejo tudi nova kulturna 
društva, v katerih se združujejo mladi kulturni ustvarjalci. Problemi z nastajanjem novih dejavnosti, novih skupin 
so v našem okolju predvsem z mentorji, ki se redko pojavijo in prevzamejo neko delo in skupino, potrebno je 
dodatno izobraževanje, ker se področja dejavnosti zelo hitro razvijajo, za kar je potreben čas in tudi ustrezno 



financiranje, namreč ne glede na novo nastale skupine in večjo produkcijo se za ljubiteljsko kulturo namenjajo 
sredstva v enakem obsegu. 

Večino območnega in regijskega programa rednih preglednih srečanj soorganiziramo z Zvezo kulturnih društev 
Slovenj Gradec. 

V Slovenj Gradcu deluje 24 kulturnih društev, ki vključujejo preko 40 odraslih skupin. V programe pa se vključujejo 
otroške in mladinske zasedbe: 20 pevskih zasedb, 4 folklorne skupine, 6 otroških folklornih skupin, 5 gledaliških 
skupin, 16 otroških in mladinskih zborov, lutkovna skupina, pihalni orkester, vokalno instrumentalne skupine in 
druge zasedbe. 

Društva prostore za redno vadbo poiščejo na šolah ali v bližnjih kulturnih domovih. Ustreznost prostorov za vaje 
je zadovoljiva, za izvajanje prireditev, srečanj oz. produkcije pa prostori niso ustrezni. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

Trenutno naši Prva in Druga OŠ Slovenj Gradec nosita naziv kulturna šola. V letu 2016 ga je pridobila tudi Tretja 
OŠ Slovenj Gradec, česar smo seveda veseli, saj pretežni del otroških prireditev organiziramo na šolah in 
uporabljamo njihove prostore za delovanje društev in posameznih skupin. Še posebej smo veseli, da se aktivno 
vključuje tudi osnovna šola, ki vključuje otroke s posebnimi potrebami. 

Sodelovanje s šolami in drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi v naši občini poteka dobro, sodelujejo na vseh 
naših srečanjih in mentorji se dejavno udeležujejo naših izobraževanj. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Člani kulturnih društev kot posamezniki in društva so prejemniki posameznih jubilejnih priznanj in Gallusovih 
značk, ki so jih v letu 2016 prejeli: za 50-letnico delovanja Moški pevski zbor Sele Vrhe, 20-letnico delovanja 
Mešani komorni zbor Carinthia cantat, ob 15-letnici delovanja Moški pevski zbor Gradiški fantje, jubilejno 
priznanje za 5 let je prejela zasedba klaritetov Claritet, ob 40-letnici pa tudi Vokalna skupina družine Breznik. 

Izvedeni dogodki 

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

ZBOROVODSKA DELAVNICA ZA OTROŠKE IN MLADINSKE PZ 1.1.2016 28.2.2016 vokalna glasba izobraževanje 

MALA GLEDALIŠKA ŠOLA 15.1.2016 30.5.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA - REGIJSKO SREČANJE 5.2.2016   literatura prireditev 

SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ KOROŠKE  28.2.2016   folklora prireditev 

SEMINAR ZA ZBOROVODJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH ZBOROV  23.3.2016   vokalna glasba izobraževanje 

SREČANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV METULJČEK 
CEKINČEK 

23.3.2016   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH LUTKOVNIH SKUPIN 30.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

13. ANDERLIČEVI GLEDALIŠKI DNEVI 31.3.2016 2.4.2016 gledališče in lutke prireditev 

PLESNI ODER KOROŠKE - SREČANJE PLESNIH SKUPIN 1.4.2016   ples prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN Z IGRO PLESOM IN PESMIJO 
V POMLAD 

13.4.2016   folklora prireditev 

52.SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV MISLINJSKE DOLINE 16.4.2016 17.4.2016 vokalna glasba prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN KOROŠKE 19.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN KOROŠKE 23.4.2016 24.4.2016 folklora prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH FOLKORNIH SKUPIN OD CELJA DO KOROŠKE 10.5.2016   folklora prireditev 

SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN (LINHARTOVO SREČANJE) 11.5.2016   gledališče in lutke prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 15.5.2016   drugo prireditev 

V ZAVETJU BESEDE - SREČANJE LITERATOV SENIORJEV (NATEČAJ REVIJE 
MENTOR) 

27.5.2016   literatura prireditev 

SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN OD CELJA DO KOROŠKE 29.5.2016   folklora prireditev 

EX TEMPORE 29.9.2016 2.10.2016 likovna dejavnost prireditev 



LITERARNI VEČER Z ODSEVANJI 12.10.2016   literatura prireditev 

URŠKA 2016, FESTIVAL MLADE LITERATURE 14.10.2016 15.10.2016 literatura prireditev 

BESEDE PLEŠEJO (V OKVIRU FESTIVALA URŠKA) 15.10.2016   ples prireditev 

18. PESNIŠKA OLIMPIJADA 12.11.2016 13.11.2016 literatura prireditev 

LIKOVNA RASZRTAVA DOMAČIH USTVARJALCEV  17.11.2016 30.11.2016 likovna dejavnost prireditev 

SOZVOČENJA, 7. REGIJSKI TEMATSKI KONCERT ODRASLIH PEVSKIH 
ZASEDB 

19.11.2016   vokalna glasba prireditev 

PRIREDITVE V SKLOPU VESELI DECEMBER- KONCERTI 20.12.2016   drugo prireditev 

 


