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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA VELENJE 

Nina Mavec Krenker 
 

1.1.1 Uvod 

Območna izpostava  Velenje izvaja nacionalni kulturni program, spremlja in razvija ljubiteljsko kulturo  
v treh občinah Šaleške doline:  

− Mestni občini Velenje; 

− Šmartnem ob Paki  in 

− Šoštanju.  

Vse tri občine merijo skupaj 196,94 km2 in imajo 45.658 prebivalcev. 
 
Območna izpostava Velenje spremlja in spodbuja dejavnost 42 kulturnih društev v Šaleški dolini, ki 
pokrivajo vsa področja kulturne dejavnosti (glasba, gledališče, folklora, ples, likovna dejavnost, 
literatura, film).  
 
Program dela izpostave obsega že uveljavljene vsakoletne pregledne revije, nastope in 

izobraževanja ter prireditve, ki so vezane predvsem na lokalno območje.  

 

 
 

1.1.2 Ocena stanja 

V letu  2013  je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge 
programe s področja kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti.  
Sodelovanje z društvi in lokalno skupnostjo je zelo dobro, saj kar nekaj prireditev in izobraževanj 
izvedejo v sodelovanju z društvi ali drugimi javnimi zavodi v občinah. 
Kot vedno so bile tudi v tem polletju v ospredju prireditve, revije in srečanja, ki so medijsko dobro 
pokrite v lokalnih medijih (Naš Čas, Šoštanjski List, radio Velenje, VTV Studio – Vaša televizija). Vsako 
leto na začetku leta v časopisu Naš Čas pripravijo daljši prispevek o delu izpostave, prav tako v 
časopisu vsako prireditev napovejo in pozneje o njej poročajo. Objave o dogodkih so tudi na Radiu 
Velenje in napovedniku kulturnih prireditev na VTV Televiziji, občasno vodja izpostave tudi gostuje v 
oddaji Dobro jutro. MO Velenje skupaj s Festivalom Velenje pripravlja mesečni pregled kulturnih 
prireditev  –  tiskovino, ki jo prejme vsako gospodinjstvo, je na voljo obiskovalcem gostinskih lokalov, 
koledar pa je objavljen tudi na spletu.  
Večino prireditev izvedejo v kulturnih domovih v vseh treh občinah, ki so lepo in primerno opremljeni. 
Prav tako poiščejo primerne prostore za izobraževanja. V vseh treh občinah je za kulturno 
infrastrukturo dobro poskrbljeno.  
 

1.1.3 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.  
Območna izpostava Velenje je v letu 2013 izvedla devet (9) območnih prireditev, eno regijsko srečanje 
in eno izobraževanje, državno kiparsko delavnico – LES in 10. mini festival otroških plesnih skupin PIKA 
MIGA 2013. Območne revije oz. srečanja so bila izvedena na vseh področjih uprizoritvene umetnosti 
(vokalna glasba, gledališče, ples, folklora). Skupaj z Mladinskim centrom Velenje so pripravili tudi 1. 
državno tekmovanje v beat boxu.  



Na regijskem srečanju otroških folklornih skupin so gostili  10 skupin iz celjske in koroške regije, 
državne kiparske delavnice LES, ki jo že 11. leto zapored vodi Dragica Čadež Lapajne pa se je udeležilo 
18 ustvarjalcev iz cele Slovenije. 
Društva, ki delujejo na območju OI Velenje, so velikokrat izbrana za regijske in državne revije ali 
srečanja. Otroški folklorni skupini Lepi kamen OŠ Karla Destovnika Kajuha, Šoštanj in Šmentana muha 
OŠ Gustava Šiliha Velenje sta bili uvrščeni na regijsko srečanje otroških folklornih skupin Suč jo ti, vod 
jo ti …, regijskega srečanja folkl. plesnih in godčevskih skupin manjšinskih etničnih skupnosti v Lendavi 
se je udeležila folklorna skupina KD Međimurje, Šaleško folklorno društvo Koleda je bilo izbrano na 
regijsko srečanje v Mežici, Plesni studio N in plesna skupina Venas – CVIU Velenje so plesali na regijski 
reviji plesnih skupin V plesnem vrtincu v, Žalcu, na 5. regijskem tekmovanju otroških in mladinskih 
pevskih zborov v Laškem Od Celja do Koroške so tekmovali OPZ OŠ Livada Velenje (srebrno priznanje), 
OPZ OŠ Antona Aškerca Velenje (srebrno priznanje), OPZ OŠ Gorica Velenje (zlato priznanje), OPZ OŠ 
Gustava Šiliha Velenje (zlato priznanje s pohvalo) in MPZ glasbene šole Frana Koruna Koželjskega 
Velenje (zlato priznanje). Regijske revije malih vokalnih skupin v Rogatcu se je udeležili Šaleški 
študentski oktet. Člani Društva šaleških likovnikov (8) so razstavljali na regijski razstavi Parafraza, 
palimpsest, citat in prisvojitev v Rogatcu, regijskega tekmovanja odraslih pevskih zborov pa so se 
udeležili MePZ Svoboda Šoštanj (zlato priznanje), Šaleški študentski oktet (srebrno priznanje) in MePZ 
Šmartno ob Paki (srebrno priznanje).  
 Z zlatim priznanjem s pohvalo in osvojenim pokalom se je z 18. tekmovanja godb Slovenije v 
zabavnem programu za pokal Vinka Štruclja vrnil Pihalni orkester Zarja Šoštanj. Na 5. državnem 
tekmovanju malih trobilnih sestavov v Dravogradu je zmagal Fešta Band, Big Band VOX pa se je 
udeležil državnega srečanja big bandov MareziJazz. Mladinski pevski zbor glasbene šole Fran Korun 
Koželjski Velenje je nastopil na množičnem koncertu mladinskih pevskih zborov Potujoča muzika, 
njihov zborovodja Matjaž Vehovec je bil tudi eden izmed zborovodij na tem koncertu. Samo Uršnik in 
Neja Veternik, oba iz Plesnega studia N Velenje sta se uvrstila na OPUS 1 - 21. mednarodno 
tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev. Zlatko Kraljić je bil izbran na 35. državno srečanje tujejezičnih 
avtorjev, ki živijo v Sloveniji, Sosed tvojega brega Novo mesto, sodelovala pa sta še Ramiz Velagić in 
Josip Bačič. Plesni studio N Velenje se je uvrstil na 10. mini festival otroških plesnih skupin PIKA MIGA 
in Festival plesne ustvarjalnosti mladih – ŽIVA. Folklorna skupina KD Međimurje Velenje je zaplesala v 
Sežani na državnem srečanju odraslih folklornih skupin Le plesat me pelji.  
Druga polovica leta je običajno namenjena regijskim in državnim programom in udeležbam društev na 
teh in pa sodelovanju Območne izpostave Velenje pri pripravi prireditev, izobraževanj, katerih nosilci 
so drugi javni zavodi v Šaleški dolini. Največji tovrstni projekt, pri katerem dejavno sodeluje OI Velenje 
je PIKIN FESTIVAL, ki ga skupaj s Festivalom Velenje pripravljajo še Medobčinska zveza prijateljev 
mladine, Knjižnica Velenje,  Mladinski center Velenje, Muzej Velenje. OI Velenje je soorganizator 
dogodkov in izobraževanj pri Festivalu mladih kultur KUNIGUNDA, ki ga pripravlja MC Velenje, 
sodeluje pa tudi pri pripravi številnih lokalnih dogodkov, prireditev (Ta veseli dan kulture, dan 
reformacije). 
 

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturni akterji na 
področju izpostave sklada.  
V občinah, ki jih pokriva OI Velenje delujejo tudi javni zavodi, ki pokrivajo kulturna dogajanja v 
posameznih občinah (Festival Velenje, Zavod za kulturo Šoštanj, Mladinski center Šmartno ob Paki) in 
se ukvarjajo s pripravo abonmajskih in drugih kulturnih prireditev. Območna izpostava Velenje z vsemi 
organizatorji zelo dobro sodeluje pri pripravi posameznih prireditev (literarni večer – Erotika, S potezo 
čopiča skozi čas, Pikin festival, Kunigunda). Večina prireditev, ki jih OI Velenje pripravlja za lokalne 
skupnosti je izvedena v drugem polletju. 
OI Velenje ne upravlja s prostori. 
 

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

OI Velenje je v preteklosti pomagala oblikovati Javni razpis za financiranje programov kulturnih 
društev in financiranje projektov na področju kulture v MO Velenje, prav tako vsako leto za razpisno 
področje Financiranje programov kulturnih društev OI Velenje poda kakovostne ocene društev.  
Občini Šmartno ob Paki in Šoštanj razpise pripravljata brez sodelovanja OI Velenje.  



 

1.1.6 Izobraževanja 

V letu 2013 je OI Velenje skupaj s centralno službo sklada pripravila Državno kiparsko delavnico – LES, 
ki jo že tradicionalno pripravlja v sodelovanju z Mladinskim centrom Šmartno ob Paki. Gledališka 
delavnica s produkcijo Preglej in zaigraj je bila izvedena v lastni izvedbi oz. v sodelovanju s KD 
Gledališče Velenje; plesnega seminarja s Fredom Lasserrjem so se udeležili plesalci iz Maribora, Celja, 
Krškega in Velenja.  
Odziv udeležencev na tovrstna izobraževanja je pozitiven, pokazalo pa se je veliko zanimanje za 
izobraževanje na področju predšolske folklorne in zborovske dejavnosti, zato bo v prihodnje 
organizirano izobraževanje za mentorje folklornih skupin in zborov predšolskih otrok.  
 

1.1.7 Financiranje 

Delovanje OI Velenje je poleg sredstev JSKD financirano od vseh treh občin. MO Velenje financira tudi 
prostore, v katerih ima OI Velenje sedež in del plače strokovne svetovalke JSKD OI Velenje. Veliko 
programov je sofinanciranih tudi na način brezplačnega najema prostorov oz. znižanega plačila 
najema. OI Velenje skoraj tretjino finančnih sredstev pridobi sama z vstopninami in kotizacijami.  
 
 

1.1.8 Novi projekti 

Zaradi velikega števila pevskih zborov, ki delujejo v vrtcih, je v letu 2013 nastala nova prireditev, na 
kateri se je predstavilo 9 pevskih zborov in 4 folklorne skupine. Prireditev bo postala tradicionalna 
zaradi velikega zanimanja strokovnih delavcev vrtcev in tudi velikega zanimanja občinstva.  
V sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje je bilo v okviru KUNIGUNDE – festivala mladih kultur, 
izvedeno 1. državno tekmovanje v beat boxu. 
 

1.1.9 Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Delo kulturnih društev, ki delujejo na področju OI Velenje je zelo dobro. Vse tri občine zagotavljajo 
dobre prostorske pogoje za njihovo delovanje, sredstva za program in projekte pa društva pridobivajo 
na občinskih razpisih in razpisih JSKD.  
Najmnožičnejše je delovanje na področju vokalne glasbe. Na območni reviji otroških in mladinskih 
pevskih zborov je nastopilo 16 otroških in 7 mladinskih pevskih zborov ter 9 pevskih zborov, ki delujejo 
v vrtcih. Revije odraslih pevskih sestavov se je udeležilo 7 mešanih, 4 moški in 3 ženski pevski zbori, 5 
oktetov in 1 kvartet. V dolini delujejo 3 odrasli pihalni orkestri in občasno 1 tamburaška skupina, 5 
gledaliških skupin, ki redno pripravljajo predstave, občasno pa v posameznih kulturnih društvih 
pripravijo krajši gledališki program (skeči, recitacije). Na območju delujejo 3 folklorne skupine,  1 
lutkovna skupina, 1 literarno, 1 likovno in 1 fotografsko društvo. Plesna dejavnost ni organizirana v 
okviru društev, vendar se posamezne plesne šole in oddelki glasbene šole prijavljajo na revije plesnih 
skupin s svojim programom. V zadnjem času se pojavljajo težave na področju fotografske dejavnosti 
(vodstvo). 
Najbolj množična dejavnost je vokalna glasba. Društva, ki delujejo na področju OI Velenje se na skoraj 
vseh področjih uvrščajo na regijska srečanja oz. revije. Na državna srečanja ali revije so se uvrstili: 
folklorna skupina KD Medjimurje Velenje, Šaleško folklorno društvo Koleda (po oceni dosega državno 
raven), Plesni studio N Velenje, Zlatko Kraljić je bil izbran na 35. državno srečanje tujejezičnih avtorjev, 
ki živijo v Sloveniji, Sosed tvojega brega Novo mesto, delo Irene Guček pa bo razstavljeno na državni 
likovni razstavi v Brežicah. Uspehi so vidni na področju instrumentalne glasbe:  Pihalni orkester Zarja 
Šoštanj je na 18. tekmovanju godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štruclja prejel zlato 
priznanje s pohvalo, fešta Band je zmagal na državnem tekmovanju malih trobilnih sestavov, big band 
VOX je nastopil na državnem srečanju big bandov MareziJazz. Mladinski pevski zbor glasbene šole 
Frana Koruna Koželjskega Velenje je nastopil na množičnem koncertu mladinskih pevskih zborov 
Potujoča muzika, njihov zborovodja Matjaž Vehovec je bil tudi eden izmed zborovodij na tem 
koncertu. 
Društva in skupine imajo za svoje delovanje ustrezne prostore, za nastope pa najemajo prostore javnih 
kulturnih ustanov, pri katerem so običajno oproščeni najemnine oz. se jim zaračunajo samo operativni 
stroški (tehnik, hostese …). 



1.1.10   Sodelovanje s šolami in vrtci 

Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami v dolini je zelo dobro, predvsem na področju vokalne glasbe 
in folklore. Prav tako dobro sodelujemo z Vrtcema Velenje in Šmartno ob Paki, manj pa se na naše 
razpise odzivajo v Vrtcu Šoštanj. V letu 2013 sta si naziv kulturna šola 2013 prislužili OŠ bratov Letonja 
Šmartno ob Paki in OŠ Gustava Šiliha Velenje.  
 

1.1.11   Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Na jubilejnih dogodkih posameznih društev ali skupin je vedno prisoten predstavnik OI Velenje, ki po 
potrebi podeli tudi jubilejna priznanja. V letu 2013 smo Gallusove značke podelili Mešanemu 
pevskemu zboru Šmartno ob Paki (24), Lovskemu PZ Škale (7) in Oktetu TEŠ (9), Maroltove značke pa 
so prejeli člani Šaleškega folklornega društva Koleda (12). Podelili smo tudi priznanje sveta Območne 
izpostave in jubilejno priznanje Območne izpostave, prejela pa sta jih ustanovitelja in dolgoletna člana 
KD Kulturnica Gaberke. 
Neva in Mile Trampuž sta prejela srebrni znak Republike Slovenije. 
 

1.1.12   Izvedeni dogodki 

LITERARNI VEČER EROTIKA 15.1.2013 literatura prireditev 1-drugo 

S POTEZO ČOPIČA SKOZI ČAS 28.2.2013 likovna dejavnost prireditev 1-drugo 

Z IGRO IN PLESOM V POMLAD - OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH FOKLORNIH SKUPIN 

5.3.2013 folklora prireditev 2-območni 

POZDRAV POMLADI 2013- OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

19.3.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

POZDRAV POMLADI 2013- OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

21.3.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

5.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

OPUS 1 - PREDIZBOR ZA MEDNARODNO TEKMOVANJE 
MLADIH PLESNIH USTVARJALCEV 

13.4.2013 ples prireditev 4-državni 

POZDRAV POMLADI - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH 
ZBOROV, MALIH VOKALNIH SKUPIN IN OKTETOV 

13.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

VELENJSKI PLESNI ODER 2013 - OBMOČNA REVIJA PLESNIH 
SKUPIN 

18.4.2013 ples prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN OD 
CELJA DO KOROŠKE 

25.4.2013 folklora prireditev 3-regijski 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN OD 
CELJA DO KOROŠKE 

25.4.2013 folklora prireditev 3-regijski 

REGIJSKO SREČANJE FOLKL.PLESNIH IN GODČEVSKIH 
SKUPIN MANJŠINSKIH ETNIČNIH SKUPNOSTI 

12.5.2013 folklora prireditev 3-regijski 

POZDRAV POMLADI 2013 - OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV IN FOLKLORNIH SKUPIN 
VRTCEV ŠALEŠKE DOLINE 

17.5.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 2-območni 

V PLESNEM VRTINCU - REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN 23.5.2013 ples prireditev 3-regijski 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH  
PEVSKIH ZBOROV 

25.5.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 26.5.2013 folklora prireditev 3-regijski 

LINHARTOVO SREČANJE - REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

3.6.2013 gledališče in lutke prireditev 3-regijski 

OPUS 1- MEDNARODNO TEKMOVANJE MLADIH PLESNIH 
USTVARJALCEV 

9.6.2013 ples prireditev 4-državni 

SOSED TVOJEGA BREGA - 35. DRŽAVNO SREČANJE 
TUJEJEZIČNIH AVTORJEV, KI ŽIVIJO V SLOVENIJI, NOVO 
MESTO 

21.6.2013 literatura prireditev 4-državni 

REGIJSKO SREČANJE MALIH PEVSKIH SKUPIN 21.6.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 



MAREZIJAZZ - 8. DRŽAVNO SREČANJE BIG BANDOV 5.7.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 4-državni 

5. TEKMOVANJE MALIH TROBILNIH SESTAVOV ZA  6.7.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 4-državni 

BEATBOX BATTLE - 1. DRŽAVNO PRVENSTVO 23.8.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

PLESNA PREDSTAVA SVATBA - KUNIGUNDA - 16. FESTIVAL 
MLADIH KULTUR 

30.8.2013 ples prireditev 3-regijski 

ENO PESEM PETI - OBMOČNO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV 
IN GODCEV 

1.9.2013 folklora prireditev 2-območni 

7. FESTIVAL VETERANSKIH GODB 7.9.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 4-državni 

PIKA MIGA 2013 - 10. MINI FESTIVAL OTROŠKIH PLESNIH 
SKUPIN 

12.10.2013 ples prireditev 4-državni 

LE PLESAT ME PELJI 2. DEL, SEŽANA 19.10.2013 folklora prireditev 4-državni 

LITERARNI VEČER - PREDSTAVITEV KNJIGE BESEDE IZ 
LJUBEZNI JOSIPA BAČIČA - SAVSKEGA 

25.10.2013 literatura prireditev 1-drugo 

PROSLAVA OB DNEVU REFORMACIJE 29.10.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA PARAFRAZE, PALIMPSEST, 
CITAT IN PRISVOJITEV 

8.11.2013 likovna dejavnost prireditev 3-regijski 

18. TEKMOVANJE GODB SLOVENIJE V ZABAVNEM 
PROGRAMU ZA POKAL VINKA ŠTRUCLA 

9.11.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 4-državni 

FESTIVAL TRUBAŠKIH SKUPIN  16.11.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

ŽIVA 2013 - FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH 21.11.2013 ples prireditev 4-državni 

PP POTEH ŠALEŠKEGA GODCA 23.11.2013 folklora prireditev 1-drugo 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV OD 
CELJA DO KOROŠKE 

24.11.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

TA VESELI DAN KULTURE 3.12.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

POTUJOČA MUZIKA 8.12.2013 vokalna glasba prireditev 4-državni 

LIKOVNA RAZSTAVA MEĐIMURJE IN EU  20.12.2013 likovna dejavnost prireditev 1-drugo 

PREGLEJ IN ZAIGRAJ - GLEDALIŠKA DELAVNICA Z JAVNO 
BRALNO VAJO 

16.3.2013 gledališče in lutke izobraževanje 2-območni 

KIPARSKA DELAVNICA LES 24.5.2013 likovna dejavnost izobraževanje 4-državni 

POLETNI PLESNI SEMINAR S FREDOM LASSERRJEM 8.7.2013 ples izobraževanje 3-regijski 

REGIJSKA PLESNA DELAVNICA - S PRODUKCIJO PREDSTAVE 
SVATBA 

29.8.2013 ples izobraževanje 3-regijski 

 
 
 
 
 


