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Območna izpostava Velenje 

Nina Mavec Krenker 

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. 
 
Po zadnjih podatkih Ministrstva za notranje zadeve je v Šaleški dolini registriranih 71 kulturnih društev. Na 
prireditve in izobraževanja, ki jih pripravlja Območna izpostava Velenje se redno prijavlja 44 kulturnih društev v 
Šaleški dolini, ki pokrivajo vsa področja kulturne dejavnosti (glasba, gledališče, folklora, ples, likovna dejavnost, 
literatura, film); znotraj društev deluje še okoli 29 različnih sekcij. Območna izpostava Velenje redno spremlja in 
spodbuja dejavnost aktivnih kulturnih društev. 
 
Program dela izpostave obsega že uveljavljene vsakoletne pregledne revije, nastope in izobraževanja ter 
prireditve, ki so vezane predvsem na lokalno območje.  

Ocena stanja 

V letu 2014 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja 
kulture skladno z letnim programom dela Sklada in lokalne skupnosti ter potrebami kulturnih društev. Društvom 
in posameznikom je pomagala pri prijavah na razpise in organizaciji prireditev.  
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. 
V letu 2014 je Območna izpostava JSKD Velenje izvedla 32 prireditev in 7 izobraževanj, s programom pa 
sodelovala na 24 regijskih in državnih revijah oziroma srečanjih in izobraževanjih, na katera so se uvrstila društva 
iz Šaleške doline. Zaradi racionalizacije dela in financ, smo določene območne prireditve in izobraževanja izvedli 
v sodelovanju z drugimi območnimi izpostavami v celjski regiji, saj se v nasprotnem, naše skupine, zaradi malega 
števila prijavljenih, ne bi mogle predstaviti na območnem nivoju. 
 
Kot vedno so bile tudi v tem letu prireditve, revije in srečanja 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. Naš čas d.o.o. v sodelovanju z MO Velenje in občinama Šoštanj ter Šmartno 
ob Paki izda letni Almanah za preteklo leto, kjer je, med drugim, predstavljeno delovanje vseh kulturnih društev, 
ZKD Šaleške doline in JSKD Območne izpostave Velenje. 
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.  



 

 

 

 

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 2014 izvedla štirinajst (14) območnih prireditev in izobraževanj, eno regijsko 
srečanje in tri izobraževanja, državno kiparsko delavnico – LES in 11. mini festival otroških plesnih skupin PIKA 
MIGA 2014 in 2. Mednarodno konferenco plesne pedagogike. Območne revije oz. srečanja so bila izvedena na 
vseh področjih uprizoritvene umetnosti (vokalna glasba, gledališče, ples, folklora). V letu 2014 je Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti (JSKD) v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije pripravil »Vseslovenski teden 
ljubiteljske kulture«, ki je prvič potekal med 15. in 22. junijem 2014. V Šaleški dolini so ta teden društva počastila 
s številnimi prireditvami, župan MO Velenje, Bojan Kontič in župan občine Šoštanj, Darko Menih sta v podporo 
ljubiteljski kulturi v Velenju in Šoštanju zasadila sadni drevesi. Simbol tedna ljubiteljske kulture je namreč 
rodovitno drevo, ki ponazarja široko dostopnost in raznolikost naše kulture, ohranjanje kulturne dediščine in tudi 
skrb za biotsko raznovrstnost Slovenije ter simbolno obnovo po žledolomu. Skupaj z Mladinskim centrom Velenje 
je OI Velenje pripravila 2. državno tekmovanje v beat boxu, bili so aktivni pri soustvarjanju programa za Festival 
mladih kultur Kunigunda in organizaciji 25. PIKINEGA FESTIVALA. 
 
Leto 2014 se je že tradicionalno začelo s sklicem letne skupščine ZKD in seje Sveta Območne izpostave, ki jo OI 
Velenje pripravlja skupaj z ZKD Šaleške doline.  
 
Program prireditev in izobraževanj so začeli s plesom in sicer z območnim srečanjem otroških folklornih skupin 
»Z igro in plesom v pomlad«, kjer se je na odru Kulturnega doma Šoštanj predstavilo 8 otroških folklornih skupin 
iz Šaleške in Zgornje Savinjske doline in nadaljevali z nizom koncertov »Pozdrav pomladi 2014«. V dveh delih so 
se na šestih koncertih predstavili otroški, mladinski in odrasli pevski zbori in drugi vokalni sestavi. Kasneje so se 
jim pridružili še otroški pevski zbori vrtcev Šaleške doline, ki so maja nastopili na prireditvi »Prišla je pomlad«. 
Vsega skupaj je pomladi prepevalo 1.852 pevcev različnih starosti. 
Vokalna glasba je v dolini na zavidljivo visokem kvalitativnem nivoju, kar kažejo rezultati zborov na različnih 
tekmovanjih, ki se jih udeležujejo. Na »24. reviji Zagorje ob Savi 2014« so tekmovali OPZ GŠ Fran Korun Koželjski 
Velenje, zb. Manja Gošnik Vovk – prejeli zlato priznanje z odliko, OPZ OŠ Gorica Velenje, zb. Mihaela Britovšek - 
prejeli zlato priznanje, OPZ OŠ Gustava Šiliha Velenje, zb. Andreja Ostruh - prejeli srebrno priznanje, MPZ GŠ Fran 
Korun Koželjski, zb. Matjaž Vehovec - prejeli zlato priznanje. MePZ Svoboda Šoštanj, zb. Anka Jazbec je na 
bienalnem državnem tekmovanju odraslih pevskih zasedb – »23. Naša pesemi Maribor« prejel srebrno priznanje. 
Šaleški akademski pevski zbor si je na »10. mednarodnem zborovskem tekmovanju Varsovia Cantat« v Varšavi 
prislužil prestižno nagrado za najboljšo izvedbo skladbe Alleluia poljskega skladatelja in predsednika žirije 
Romualda Twardowskega. V najbolj zastopani kategoriji odraslih mešanih pevskih zborov so osvojili 2. mesto, za 
Univerzitetnim komornim zborom Glasbene akademije K. Szymanowskega iz Katovic (Poljska). Pred odhodom na 
Poljsko je Šaleški Akademski pevski zbor v sodelovanju z JSKD OI Velenje in ZKD Šaleške doline pripravil koncert, 
na katerem so poleg njih nastopili tudi APZ Univerze na Primorskem Koper, Dekliška vokalna skupina Aurora 
Ljubljana. 
Na regijsko srečanje malih pevskih skupin v Bočni sta se uvrstili Vokalna skupina Fortuna in Kvartet Svit, MePZ 
Gorenje se je na »6. regijskem tematskem koncertu odraslih pevskih zasedb – Sozvočenjih«, predstavil s 
programom Skladbe sodobnih slovenskih skladateljic. 
 
Na področju instrumentalne glasbe se je Big Band VOX udeležil »9. srečanja big bandov Slovenije - MareziJazz«, 
Godba veteranov univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje je nastopila na »8. Festivalu veteranskih godb v 
Ljubljani«, PO Zarja Šoštanj in Godba veteranov univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje sta nastopili na 
regijskem srečanju pihalnih orkestrov v Celju.  



V šaleški dolini delujejo trije pihalni orkestri (PO Premogovnika Velenje, PO Zarja Šoštanj in Godba veteranov 
univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje). Pihalni orkestri v dolini so zelo aktivni v svojem lokalnem okolju. 
PO Zarja Šoštanj je v času poletnih počitnic organiziral Tabor mladih godbenic in godbenikov. 
 
Ustvarjalno bogata je bila tudi gledališka dejavnost, saj je bilo v letu 2014 kar 7 gledaliških in lutkovnih premier, 
ki so si jih ogledali strokovni spremljevalci. V KD Gledališče Velenje so pripravili predstavi »Mišo frajer – Janko 
hajer« (režija: Peter Boštjančič) in »Gospod poslanec (udar po kurje)« v režiji Kajetana Čopa. KUD Šmartno ob 
Paki Gledališče pod kozolcem je pripravilo »Nasvidenje nad zvezdami«, režija Jože Krajnc, Dramska skupina 
AgledaŠ - zavod za kulturo Šoštanj pa »Iz življenja žuželk« (režija: Kajetan Čop). Šolski center Velenje – plesno 
gledališka skupina je uprizorila muzikal JukeBox App (režija: Bojana Urbanc), gledališki krožek OŠ Gorica je 
pripravil glasbeno pravljico Pepelka (režija: Barbara Trebižan), Lutkovno gledališče pa je dalo na ogled lutkovno 
predstavo Trije prašički (režija: Alice Čop). 
V Velenju so v okviru regijskega srečanje odraslih gledaliških skupin – »Linhartnovo srečanje« gostili KUD zarja 
Trnovlje, Celje s komedijo »Krčmarica Mirandolina« v režiji Vojka Belšaka, velenjski igralci pa so nastopili v 
Slovenskih Konjicah z igro Kajetana Čopa: Gospod poslanec (Udar po kurje). 
 
Na področju folklorne dejavnosti je bilo začetku leta zelo dobro obiskano regijsko izobraževanje za vodje 
predšolskih folklornih skupin, ki ga je vodila Saša Meglič, udeležilo pa se ga je 46 mentorjev in mentoric iz celotne 
celjske regije. Kot je omenjeno že na začetku, so se otroške folklorne skupine predstavile na območnem srečanju 
v Šoštanju, odrasle folklorne skupine pa so se udeležile območnega srečanja, ki smo ga letos pripravili skupaj z OI 
Šmarje pri Jelšah. Srečanja so se udeležili ŠFD Koleda Velenje, ŠFD Koleda Velenje - SOK, Folklorno društvo Oglarji 
Šoštanj. Na »Regijsko srečanje otroških folklornih skupin od Celja do Koroške«, ki je bilo v Šentjanžu pri 
Dravogradu so bili izbrani Mlajša otroška FS Kresničke (mentorica: Špela Bukovec, avtorica odrske postavitve: 
Breda Flego), Otroška FS Šmentana muha (vodja in avtorica odrske postavitve: Romea Kanduti), OŠ Gustava 
Šiliha Velenje, regijskega srečanja za odrasle pa v letošnjem letu ni bilo. Se je pa ŠFD Koleda Velenje – SOK uvrstila 
na državno srečanje »Le plesat me pelji« v Sežani. Državni nivo je dosegla tudi skupina ŠFD Koleda Velenje. KD 
Međimurje - folklorna skupina se je uvrstila na regijsko srečanje folklornih, pevskih in godčevskih skupin 
manjšinskih etničnih skupnosti in manjšin Slovenije, ki je bilo v Lendavi. »Eno pesem peti« - območno srečanje 
ljudskih pevcev in godcev je bilo v Solčavi, nastopili so Ljudski pevci iz Kavč pri Velenju in Gaberški cvet. Ob Tednu 
ljubiteljske kulture je ŠFD Koleda pripravila odprto učno uro. 
 
Območna revija plesnih skupin »Velenjski plesni oder« je bila v Domu kulture Velenje. Predstavili so se plesalci 
Plesnih delavnic - JZ Mladinski center Šmartno ob Paki iz Šmartna ob Paki, Plesni studio N Velenje in Plesna 
skupina Ladydas - plesno rekreacijski klub Harmonija Vuzenica. Na regijsko revijo »V plesnem vrtincu« se je Plesni 
studio N Velenje uvrstil s tremi otroškimi in dvema mladinskima skupinama. Koreografija Divja ženska (koreo: 
Nina Mavec Krenker) je bila uvrščena direktno na državni »festival ŽIVA 2014«. 22. državnega tekmovanja mladih 
plesnih ustvarjalcev »OPUS I – plesna miniatura« so se udeležili mladi plesalci Plesnega studia N Velenje in prejeli 
dve zlati priznanji (Urška Car in Pia Čretnik, ter Anja Zaverla), tri srebrna (Taja Veselič in Tjaž Medved, Lorna 
Lucija Hacin in Tanja Mitič, Neža Apšner) in štiri bronasta priznanja (Neja Veternik, Laura Hrovat ter Burja 
Podlesnik in Ana Novak). V sodelovanju s Festivalom mladih kultur Kunigunda 2014 je bil organiziran intenzivni 
plesni seminar s plesalci BrookDance Co.  
»Pika miga – 11. Mini festival otroških plesnih skupin« je bil v Velenju, v organizaciji OI Velenje in soorganizaciji 
Festivala Velenje – Pikinega festivala, 10. in 11. oktobra 2014. V programu mini festivala otroških plesnih skupin 
»Pika miga« so bile predstavljene plesne miniature pretekle sezone po izboru državne selektorice za ples pri 
Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, Nataše Tovirac. Zaplesali so jih plesalci in plesalke, stari od 7 do 15 let, 
ki prihajajo iz cele Slovenije. Na festivalu je nastopilo 23 skupin s 57 plesnimi miniaturami. Velenjsko plesno 
dejavnost je zastopal Plesni studio N Velenje, ki je bil na »Piko miga« uvrščen s tremi miniaturami (koreografiji in 
mentorici: Polona Boruta, Nina Mavec Krenker). Sočasno s Piko miga je JSKD in OI Velenje, v sodelovanju s 
Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani in Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, s partnerji Festivalom 
Velenje - Pikinim festivalom, Mladinskim centrom Velenje in Mestno občino Velenje organizirala »2. Mednarodno 
konferenco plesne pedagogike«, kjer so bile v obliki predavanj, delavnic in diskusij predstavljeni najnovejši 
znanstveni izsledki in primeri dobrih praks s področja plesne pedagogike.  
 
Na področju likovne dejavnosti je nosilec le te Društvo šaleških likovnikov, ki dobro sodeluje z JSKD. V času »Tedna 
ljubiteljske kulture« so pripravili razstavo »Tehnika tiska v glini«, ob občinskem prazniku organizirali kolonijo 
»Moje mesto, radi te imamo!« V Slatinah pa so ustvarjali na »8. Koloniji zavedanja preteklosti«. Na državno 
tematsko razstavo »Parafraze«, ki je bila v Brežicah in kasneje še na gradu Snežnik je bila izbrana Irena Guček. 



 
Na razpis za literarni natečaj »Sosed tvojega brega 2014« z naslovom »V pristanišču besed« se je prijavilo 41 
avtorjev. Med osmimi finalisti je bil Zlatko Kraljić iz Velenja za poezijo v hrvaškem jeziku »Pesmi«. Med 
sodelujočimi avtorji sta bila še člana Šaleškega literarnega društva Hotenja Josip Bačić, Ramiz Velagić ter Dragan 
Arsenijević iz Šoštanja. Šaleško literarno društvo Hotenja je v okviru »Tedna ljubiteljske kulture« pripravilo 
literarni večer ob izidu pesniške zbirke Ramiza Velagiča »Oaza sanj«. Na »Ta veseli dan kulture« je društvo v 
sodelovanju z JSKD izvedlo literarni tabor »Mlada hotenja«, JSKD OI Velenje in ZKD Šaleške doline sta pripravila 
literarni večer »Jezikovna pestrost Velenja«, kjer so prebivalci Velenja prebirali literaturo v svojem maternem 
jeziku. 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na področju 
izpostave sklada. Zelo dobro in tesno sodeluje tudi z ZKD Šaleške doline. 
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, Mladinski center Velenje) 
in se ukvarjajo s pripravo abonmajskih in drugih kulturnih prireditev. Območna izpostava Velenje z vsemi 
organizatorji zelo dobro sodeluje pri pripravi posameznih prireditev (Pikin festival, Kunigunda, Sejem lepote in 
dobrot, Ustvarjeno doma).  
Dobro je tudi sodelovanje z društvi, ki se prepleta pri pripravi jubilejnih prireditev, razstav društev. 
OI Velenje ne upravlja s prostori. 

 

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. 

Izobraževanja 

V letu 2014 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 
plesalci Brookdance Co. so se udeležili plesalci iz Celja, Laškega in Velenja. Zelo dobro je bilo obiskano 
izobraževanje za mentorje predšolskih folklornih skupin, ki ga je vodila Saša Meglič. 
Odziv udeležencev na tovrstna izobraževanja je pozitiven. Ker pa se kot slabše razvito področje v Šaleški dolini 

kaže področje filma, bomo v prihodnosti skušali pripraviti še delavnice na tem področju umetnosti. 

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. 

Novi projekti 

V letu 2014 so na novo pripravili seminar za vodje predšolskih otroških folklornih skupin, ki je bil odlično obiskan.  
Zaradi velikega števila zborov, ki delujejo v vrtcih, je v letu 2013 nastala nova prireditev PRIŠLA JE POMLAD, na 
kateri se je predstavilo 9 pevskih zborov in 4 folklorne skupine, v letu 2014 pa kar 12 zborov, ki so nastopili na 
dveh koncertih. Zaradi množičnega obiska, bodo v letu 2015 pripravili 3 koncerte. 



 

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. 24. Revije Zagorje ob Savi so se udeležili 3 otroški in 1 
mladinski pevski zbor, in osvojili zlato priznanje z odliko, 2 zlati in 1 srebrno priznanje. Srečanja pevskih zborov, 
ki delujejo v vrtcih se je udeležilo 12 zborov iz vrtcev Velenje, Šoštanj in Šmartno ob paki. Revije odraslih pevskih 
sestavov se je udeležilo 9 mešanih, 4 moški in 2 ženska pevska zbora, 5 oktetov in 1 kvartet. V dolini delujejo 3 
odrasli pihalni orkestri in 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 in filmske 
dejavnosti. 
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 (2 skupini po oceni dosegata državno raven), Plesni studio N Velenje, Zlatko Kraljić je bil izbran na 36. 
državno srečanje tujejezičnih avtorjev, ki živijo v Sloveniji, Sosed tvojega brega, delo Irene Guček je bilo 
razstavljeno na državni likovni razstavi v Brežicah. Kvalitetno je področje instrumentalne glasbe: Big band VOX je 
nastopil na državnem srečanju big bandov MareziJazz, PO univerze za 3. Življenjsko obdobje je nastopil na 
državnem srečanju Veteranskih godb.  
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 …). 
 

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 2014 sta si naziv kulturna šola 2014 prislužili OŠ Gorica in OŠ Antona Aškerca Velenje.  

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 2014 so Gallusove značke prejeli člani Mešanega pevskega zbora Svoboda 
Šoštanj, MePZ Invalid Konovo in oktet Lipa Konovo Velenje, Linhartove značke so prejeli člani KUD Lipa Konovo 
Velenje. Svet Območne izpostave Velenje je podelil Priznanje sveta Območne izpostave Dragu Martinšku, Članu 
KUD Lipa Konovo.  
Leto 2014 je bilo tudi leto nagrad in priznanj, ki so jih prejeli kulturniki, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture:  
Dragica Karolina Mavec je prejela srebrno plaketo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti za ustvarjalni 
prispevek na področju sodobnega plesa, Karli Čretnik je za dosežke na področju gledališča prejel Linhartovo 
listino, Alice in Kajetan Čop sta prejela posebno priznanje regijskega selektorja na področju odraslih gledaliških 
predstav Mihe Goloba, za konceptualno domišljeni predstavi »Gospod poslanec (udar po kurje)« (KD Gledališče 
Velenje) in »Iz življenja žuželk« (AGledaš Šoštanj), Peter Iršič za vlogo Janeza Novaka v Gospod poslanec (udar po 
kurje) in Tomaž Potočnik za vlogo direktorja pokopališča v Nasvidenje nad zvezdami. 



 

 

 

Izvedeni dogodki 

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

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

20.1.2014   gledališče in lutke Prireditev 

OBMOČNI OGLED VIZIJE - JUKEBOX APP 18.2.2014   gledališče in lutke prireditev 

SEMINAR O OBLAČILNI DEDIŠČINI -  20.2.2014 23.2.2014 folklora izobraževanje 

GLASBENA DELAVNICA 21.2.2014   vokalna glasba izobraževanje 

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

6.3.2014   folklora prireditev 

POZDRAV POMLADI - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH 
IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV - 1.DEL 

19.3.2014   vokalna glasba prireditev 

POZDRAV POMLADI - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH 
IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV - 2.DEL 

20.3.2014   vokalna glasba prireditev 

TRIJE PRAŠIČKI - LUTKOVNA PREDSTAVA - 
OBMOČNI OGLED 

21.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

SEMINAR ZA MENTORJE PREDŠOLSKIH OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

22.3.2014   folklora izobraževanje 

ODER MLADIH - OBMOČNI OGLED OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN - PEPELKA 

27.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

MIŠO FRAJER, JANKO HAJER - OBMOČNI OGLED 27.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

NASVIDENJE NAD ZVEZDAMI - OBMOČNI OGLED 27.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH, PEVSKIH IN 
GODČEVSKIH SKUPIN MANJŠINSKIH ETNIČNIH 
SKUPNOSTI IN MANJŠIN SLOVENIJE  

29.3.2014   folklora prireditev 

IZ ŽIVLJENJA ŽUŽELK - OBMOČNI OGLED 31.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

24. REVIJA ZAGORJE OB SAVI 2014 1.4.2014   vokalna glasba prireditev 

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

5.4.2014 13.4.2014 vokalna glasba prireditev 

SEMINAR ZA ZBOROVODJE VRTČEVSKIH ZBORČKOV  5.4.2014   vokalna glasba izobraževanje 

POZDRAV POMLADI - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH 
ZBOROV, VOKALNIH SKUPIN IN OKTETOV - 2. DEL 

6.4.2014   vokalna glasba prireditev 

NAŠA PESEM 2014 - DRŽAVNO TEKMOVANJE 
ODRASLIH PZ 

11.4.2014 12.4.2014 vokalna glasba prireditev 

LE OKOL - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

12.4.2014   folklora prireditev 

22. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH PLESNIH 
USTVARJALCEV OPUS I&#8211; PLESNA 
MINIATURA 2014 

12.4.2014 13.4.2014 ples prireditev 

PREBERI IN PREGLEJ - GLEDALIŠKA DELAVNICA 12.4.2014   gledališče in lutke izobraževanje 

VELENJSKI PLESNI ODER - OBMOČNA REVIJA 
PLESNIH SKUPIN 

16.4.2014   ples prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN OD CELJA DO KOROŠKE 

24.4.2014   folklora prireditev 

GOSPOD POSLANEC - OBMOČNI OGLED  11.5.2014   gledališče in lutke prireditev 



PRIŠLA JE POMLAD - OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV VRTCEV VELENJE, 
ŠOŠTANJ, ŠMARTNO OB PAKI IN PREBOLD 

13.5.2014   vokalna glasba prireditev 

V PLESNEM VRTINCU - REGIJSKA REVIJA PLESNIH 
SKUPIN 

22.5.2014   ples prireditev 

DRŽAVNA KIPARSKA DELAVNICA LES 23.5.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

KIPARSKA DELAVNICA LES 23.5.2014 25.5.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

SOSED TVOJEGA BREGA - 36. DRŽAVNO SREČANJE 
TUJEJEZIČNIH AVTORJEV 

31.5.2014   literatura prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE - REGIJSKO SREČANJE 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

8.6.2014   gledališče in lutke prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE - REGIJSKO SREČANJE 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

12.6.2014   gledališče in lutke prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE - SAJENJE DREVESA 
V OBČINI ŠOŠTANJ 

16.6.2014   drugo prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE - OTVORITEV 
RAZSTAVE TEHNIKA TISKA V GLINI  

16.6.2014   likovna dejavnost prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE - SAJENJE DREVESA 
V MO VELENJE 

17.6.2014   drugo prireditev 

LITERARNI VEČER OB 90. LETNICI VINKA ŠMAJSA 20.6.2014   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE MALIH PEVSKIH SKUPIN 20.6.2014   vokalna glasba prireditev 

GODBE SE PREDSTAVIJO - REGIJSKO SREČANJE PO - 
CELJE 

21.6.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

MAREZIJAZZ - 9. SREČANJE BIG BANDOV SLOVENIJE 4.7.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA ŠMARTNO 8.8.2014 17.8.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

LIKOVNA KOLONIJA MOJE MESTO, RAD TE IMAM! 23.8.2014   likovna dejavnost prireditev 

PLESNE DELAVNICE S PLESALCI BROOKDANCE '14 
COMPANY IRSKA 

24.8.2014 25.8.2014 ples izobraževanje 

17. FESTIVAL MLADIH KULTUR KUNIGUNDA - 
LITERARNI VEČER STRAŠ! 

28.8.2014   literatura prireditev 

8. LIKOVNA KOLONIJA ZAVEDANJE PRETEKLOSTI 30.8.2014   likovna dejavnost prireditev 

ENO PESEM PETI - OBMOČNO SREČANJE LJUDSKIH 
PEVCEV IN GODCEV 

21.9.2014   folklora prireditev 

25. PIKIN FESTIVAL 21.9.2014 27.9.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PARAFRAZE - DRŽAVNA TEMATSKA RAZSTAVA 26.9.2014   likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKA DELAVNICA ZA ZBOROVODJE 
MLADINSKIH ZBOROV Z DEMONSTRACIJSKIM 
ZBOROM 

27.9.2014   vokalna glasba izobraževanje 

8. FESTIVAL VETERANSKIH GODB 28.9.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

PIKA MIGA 2014 - 11. MINI FESTIVAL OTROŠKIH 
PLESNIH SKUPIN 

10.10.2014 11.10.2014 ples prireditev 

PIKA MIGA 2014 - 11. MINI FESTIVAL OTROŠKIH 
PLESNIH SKUPIN 

10.10.2014   ples prireditev 

2. MEDNARODNA KONFERENCA PLESNE 
PEDAGOGIKE 

10.10.2014   ples izobraževanje 

2. MEDNARODNA KONFERENCA PLESNE 
PEDAGOGIKE 

10.10.2014 12.10.2014 ples izobraževanje 

SEMINAR ZA PRIPOVEDOVALCE 11.10.2014   gledališče in lutke izobraževanje 

LE PLESAT ME PELJI 2014, 2. DEL - DRŽAVNO 
SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 

18.10.2014   folklora prireditev 

DELO V ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPINAH &#8211; 
OD PRAKTIČNEGA DELA V FOLKLORNI SKUPINI DO 
PREDSTAVITVE NA ODRU 

18.10.2014   folklora izobraževanje 



TRIJE ZBORI - KONCERT 19.10.2014   vokalna glasba prireditev 

PEVSKA DELAVNICA - SEMINAR 3.11.2014   folklora izobraževanje 

45 LET MEPZ SVOBODA ŠOŠTANJ 7.11.2014   vokalna glasba prireditev 

SOZVOČENJA, 6. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 

9.11.2014   vokalna glasba prireditev 

UJETI V ČASU - LIKOVNA RAZSTAVA 12.11.2014   likovna dejavnost prireditev 

ŽIVA - FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH 19.11.2014   ples prireditev 

POLJSKA PO POLJSKI - TA VESELI DAN KULTURE 3.12.2014   literatura prireditev 

TA VESELI DAN KULTURE - JEZIKOVNA PESTROST 
VELENJA 

5.12.2014   literatura prireditev 

USTVARJENO DOMA 15.12.2014   drugo prireditev 

ZAVEDANJE PRETEKLOSTI - RAZSTAVA 19.12.2014   likovna dejavnost prireditev 

 
  



 


