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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 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 196,7 km2 in imajo 44.845 prebivalcev. 

Po zadnjih podatkih Ministrstva za notranje zadeve je v Šaleški dolini registriranih 71 kulturnih društev. V Zvezo kulturnih 
društev Šaleške doline je včlanjenih 46 društev, ki pokrivajo vsa področja kulturne dejavnosti (glasba, gledališče, folklora, 
ples, likovna dejavnost, literatura, film); vsa se prijavljajo na prireditve in izobraževanja, ki jih pripravlja Območna 
izpostava JSKD Velenje. 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. V sodelovanju z drugimi institucijami podpira širok spekter različnih oblik 
kulturnega udejstvovanja, od ohranjanja tradicij do najsodobnejših oblik umetniškega izraza. 

Ocena stanja 

V letu 2016 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. V začetku leta so skupaj z 
ZKD Šaleške doline sklicali letno skupščino ZKD in sejo sveta območne izpostave. Vabilu na skupščino in sejo so se odzvala 
številna društva. Predsednike oz. predstavnike društev so seznanili z razpisi MO Velenje za področje kulture in projektnim 
razpisom JSKD ter planom dela območne izpostave.  

V marcu je bila konstitutivna seja sveta OI. S strani društev in lokalnih skupnosti so bili v svet imenovani: Neva Trampuš, 
Srečko Potočnik, Matija Blagus, Matej Mraz, Tomaž Potočnik. Nova (stara) predsednica je Neva Trampuš, ki je svetu 
predsedovala že v preteklem mandatu.  

Sodelovanje z društvi in lokalno skupnostjo je zelo dobro. Kar nekaj prireditev in izobraževanj izvedejo v sodelovanju z 
društvi ali drugimi javnimi zavodi v občinah. Društvom in posameznikom pomagajo pri prijavah na razpise in organizaciji 
prireditev. 

V letu 2016 je Območna izpostava JSKD Velenje izvedla 37 prireditev in 5 izobraževanj. Od tega je bilo 7 lokalnih, 11 
območnih, 4 regijske in 4 državni programi. Društva iz Šaleške doline so se uvrstila ali sodelovala na 13 regijskih in 22 
državnih revijah oziroma srečanjih in izobraževanjih, kar kaže na zelo visoko kvaliteto naših društev. Nekatere območne 
prireditve in izobraževanja že nekaj let izvajamo 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. 
Odmevi na regijske prireditve, pa tudi nekaj pomembnejših območnih so objavljeni v Celjskem tedniku in na Radiu Celje.  

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 2016 izvedla sedemindvajset (27) lokalnih programov, petnajst (15) območnih 
prireditev in izobraževanj, eno regijsko srečanje in tri izobraževanja, 13. mini festival otroških plesnih skupin PIKA MIGA 



2016, državno kiparsko delavnico – LES in razstavo nastalih del na delavnici. Območne revije oz. srečanja so bila izvedena 
na vseh področjih uprizoritvene umetnosti (vokalna glasba, gledališče, ples, folklora). Letošnji Teden ljubiteljske kulture, 
ki je bil od 13. do 22. maja je zaznamovalo 23 prireditev, ki so jih pripravila kulturna društva v Šaleški dolini, Zveza 
kulturnih organizacij Šaleške doline in JSKD Območna izpostava Velenje. Osrednji dogodek Tedna ljubiteljske kulture je 
bila svečana podelitev priznanj sveta OI Velenje in jubilejnih priznanj OI Velenje (nosilca projekta JSKD: OI Velenje in ZKD 
Šaleške doline), 20. maja 2016 v Šoštanju.  

Projekt »KULTURNA ŠOLA«, ki ga Javni sklad RS za kulturne dejavnosti pripravlja v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev 
Slovenije, se je zaključil v Petrovčah, sklepna prireditev, kjer so izmed 15 nominiranih šol razglasili najboljšo med 
najboljšimi – »najbolj kulturno šolo leta 2016« – in podelili priznanja najboljši srednji, veliki in mali oziroma podružnični 
šoli ter desetim šolam, ki izstopajo na posameznih področjih kulturnega udejstvovanja in ustvarjanja. Najbolj kulturna 
šola leta je postala OŠ Grosuplje, v kategoriji srednjevelikih šol pa je laskavi naslov pripadel OŠ Gustava Šiliha Velenje in 
Dvojezični OŠ I Lendava. OŠ bratov Letonje Šmartno ob Paki je pridobila naziv »kulturna šola« za 5-letno obdobje 2016–
2021. 

Leto 2016 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.  

Ker na nekaterih področjih kulturnega udejstvovanja ni dovolj skupin, se nekatere območne revije povezujejo znotraj 
regije. Takšno je stanje na področju odraslih folklornih skupin. V letu 2016 sta na območju OI Velenje delovali samo dve 
folklorni društvi, od tega ima eno več skupin, vendar še vedno ne dovolj, da bi lahko srečanje izvedli samostojno.  

V letu 2016 se je malo prebudila gledališka dejavnost na osnovnih šolah; na območno srečanje otroških gledaliških skupin 
sta se prijavili dve šoli. Območno srečanje lutkovnih skupin ni bilo izvedeno. 

Vedno več težav se pojavlja tudi pri pevcih ljudskih pesmi in godcih ljudskih viž, saj jih na terenu skorajda ni ali pa se 
pojavljajo posamezniki, za katere na OI ne vedo. 

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 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, Čarobna promenada).  

Največji projekt, v katerega se JSKD OI Velenje vključuje kot soorganizator, je Pikin festival, katerega nosilca sta MO 
Velenje in Festival Velenje. Sodelovali so pri organizaciji likovne kolonije Moje mesto, ki ga ob občinskem prazniku MO 
Velenje pripravlja Društvo šaleških likovnikov, pri predstavitvi novega zbornika Hotenja, pri pripravi programa za Čarobni 
december (Festival Velenje) in Prazničnem prepevanju na velenjskem gradu (Muzej Velenje). Ob 3. decembru – TA VESELI 
DAN KULTURE – so pripravili literarni večer v sodelovanju s Knjižnico Velenje – oddelek Šmartno ob Paki. 

Dobro je tudi sodelovanje z društvi, ki se prepleta pri pripravi jubilejnih prireditev, razstav društev in izobraževanj. Dobro 
sodelovanje med javnimi zavodi v Šaleški dolini je ključ do dobro pripravljenih prireditev in izobraževanj ter pestrosti 
programa. V časih, ko se v državi vedno manj sredstev namenja kulturi, sploh ljubiteljski, se lahko v Šaleški dolini 
pohvalimo, da vse tri občine dobro skrbijo za delovanja društev, JSKD Območna izpostava Velenje pa se po najboljših 
močeh trudi, da s skromnimi sredstvi razpolaga racionalno in da nekaj sredstev pridobi tudi na trgu (z vstopninami in 
kotizacijami). 

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 2016 je OI Velenje skupaj s centralno službo sklada pripravila državno kiparsko delavnico – LES ter likovno delavnico 
Šmartno ob Paki, ki jo že tradicionalno pripravlja v sodelovanju z Mladinskim centrom Šmartno ob Paki. Gledališka 
delavnica s produkcijo Od A o gledališču je bila izvedena v sodelovanju s KD Gledališče Velenje. Zelo dobro je bilo 



obiskano izobraževanje za mentorje predšolskih folklornih skupin, ki ga je vodila dr. Metka Knific Zaletelj, prav tako so se 
številni slušatelji udeležili zborovodske delavnice za moške zbore z demonstracijskim zborom, ki jo je vodila Helena 
Buhvald Gorenšek. Uspešno je bila izvedena delavnica kamišibaja, ki sta jo vodila Jelena Sitar in Igor Cvetko. 

Odziv udeležencev na tovrstna izobraževanja je pozitiven in izobraževanja so dobro obiskana. 

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. Večina 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 2016 so pripravili zborovodsko delavnico za moške zbore z demonstracijskim zborom, ki jo je vodila Helena Buhvald 
Gorenšek. Izobraževanja so se udeležili slušatelji s cele Slovenije in celo zamejstva, kar kaže na pomanjkanje tovrstnih – 
ozko ciljnih – izobraževanj. V sodelovanju s KUD Dudovo drevo so izvedli zelo uspešno delavnico kamišibaja. 

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.  

Razporeditev po področjih: 

 vokalna glasba: 26 odraslih pevskih zasedb ( 8 mešanih PZ, 6 moških PZ, 4 ženski PZ, 8 malih vokalnih skupin), 8 
mladinskih in 17 otroških pevskih zborov, 9 predšolskih PZ 

 instrumentalna glasba: 3 pihalni orkestri 

 gledališka dejavnost: 4 gledališke, 2 lutkovni skupini 

 folklorna dejavnost: 2 društvi (4 skupine) 

 film: 1 

 likovna dejavnost: 2 

 literarna dejavnost: 1 

 plesna dejavnost: 1 društvo, 3 plesne šole, 1 glasbena šola 

Na področju folklorne dejavnosti je bilo v začetku leta zelo dobro obiskano regijsko izobraževanje za vodje predšolskih 
folklornih skupin, ki ga je vodila Metka Knific Zaletelj, udeležilo pa se ga je 32 mentorjev in mentoric iz celotne celjske 
regije in drugod. Srečanje otroških in odraslih folklornih skupin so v letu 2016 pripravili skupaj z OI Mozirje. Obe srečanji 
sta bili v Kulturnemu domu Šoštanj. Na območnem srečanju otroških folklornih skupin »Z igro in plesom v pomlad« se je 
predstavilo 6 skupin, prav toliko jih je zaplesalo na območnem srečanju odraslih folklornih skupin »Le okol …«. 

Regijsko srečanje otroških folklornih skupin »Drglca« je bilo v Šentjanžu pri Dravogradu. Za nastop na srečanju je 
strokovna spremljevalka Martina Prhaj izbrala otroško folklorno skupino Šmentana muha, OŠ Gustava Šiliha Velenje, ki 
jo vodi Romea Kanduti. Nastopili so s spletom Ptiček se ženi. Na regijski nivo sta se pri odraslih folklornih skupinah uvrstili 
Šaleško folklorno društvo Koleda – starejša skupina, Šaleško folklorno društvo Koleda – SOK; na regijskem srečanju »Od 
Celja do koroške« v Zrečah je nastopila samo starejša skupina ŠFD Koleda, ki se je s spletom KOROŠKI PLESI, (avtorica 
odrske postavitve Katja Rizmal) uvrstila tudi na državno srečanje »Le plesat me pelji« v Žalcu. 

»Pod to goro zeleno« – območno srečanje ljudskih pevcev in godcev je bilo v Gornjem Gradu, nastopili so Gaberški cvet 
in Kavški pevci. Slednji so se uvrstili tudi na regijsko srečanje »Pevci nam pojejo, godci pa godejo«, ki je bilo v Rogatcu. 

Regijsko srečanje folklornih, pevskih in godčevskih skupin manjšinskih etničnih skupnosti in manjšin »Hajd u kolo« v 
Domu kulture Velenje, je gostilo 11 različnih folklornih in pevskih skupin, med katerimi so bili Srbsko društvo dr. Mladen 
Stojanović – pevska skupina, Kulturno društvo 'Međimurje', Velenje – folklorna skupina, Kulturno društvo 'Međimurje', 
Velenje – tamburaška skupina in Bošnjaško mladinsko kulturno druš–tvo BMKD Velenje. 

Gledališka dejavnost – Območni ogledi, ki so potekali od januarja do marca, so razdeljeni na otroška gledališča, odrasla 
gledališča, gledališke vizije – mladinska gledališča in lutke. Strokovna spremljevalka za otroška gledališča, Dunja Zupanec, 
si je na področju Šaleške doline v okviru območnega srečanja otroških gledaliških skupin »Oder mladih« ogledala dve 



gledališki predstavi: »Pšenica, najlepši cvet« v izvedbi Gledališke skupine OŠ Gustava Šiliha Vilinčki, (mentorica Biserka 
Hrnčič) in »Sneguljčica« v izvedbi OŠ Antona Aškerca Velenje (mentorici Jelka Repenšek in Mateja Rožič). Lutkovno 
gledališče Velenje se je na regijskem srečanju lutkovnih gledališč »Lutkarije in vragolije« predstavilo z lutkovno igro 
»Romeo in Julija«, Miha Golob, strokovni spremljevalec odraslih gledaliških predstav, pa si je ogledal dve predstavi, in 
sicer »Slovenija, da te kap!« v izvedbi gledališke sekcije KPD Franc Schreiner Šentilj in »Vse o Šejkspiru« v izvedbi 
Kulturnega društva Gledališče Velenje. Karli Čretnik, član Kulturnega društvo Gledališče Velenje je za niz vlog v predstavi 
Vse o Šejkspiru prejel regijsko priznanje »matiček« za najboljšo moško stransko vlogo.  

JSKD OI Velenje je skupaj z KD Gledališče Velenje pripravila gledališko delavnico Od A o gledališču, ki jo je vodil Dejan 
Spasić, v sodelovanju s KUD Dudovo drevo so izvedli zelo uspešno delavnico kamišibaja, ki sta jo vodila Jelena Sitar in 
Igor Cvetko. Gledališki ustvarjalci in ustvarjalke so se udeležili tudi državnih gledaliških izobraževanj. 

Instrumentalna glasba – v času Tedna ljubiteljske kulture so si obiskovalci lahko ogledali javno vajo Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje, Fešta Band se je udeležil festival malih trobilnih skupin Gras Brass 2016 v Žalcu, Godba veteranov, 
ki deluje pod okriljem Univerze za 3. življenjsko obdobje, se je udeležila 10. festivala veteranskih godb v Laškem, član 
Godbe veteranov Miro Jenko se je kot član Slovenske godbe veteranov udeležil festivala pihalnih godb MidEurope v 
Schladmingu. Pihalni orkester Zarja Šoštanj je v Ormožu sodeloval na 21. tekmovanju godb Slovenije v zabavnem 
programu za pokal Vinka Štrucla in postal absolutni zmagovalec tekmovanja. 

Likovna dejavnost – leto se je začelo z razstavo Pogled v preteklost, ki smo jo v so organizaciji z Društvom šaleških 
likovnikov pripravili v Vili Bianca. Na ogled so bila postavljena grafična dela, ki so nastala na delavnicah Društva šaleških 
likovnikov pod mentorstvom Arpada Šalamona od leta 1990 do 1996. V Vili Bianca so gostili tudi ogled regijskega izbora 
tematske razstave na temo Kvadrat in krog, kocka in krogla, ki je bila razpisana tema JSKD za državno tematsko razstavo. 
Izbor za regijsko razstavo je pripravil Darko Slavec, razstavljalo je triindvajset različnih avtorjev celjske regije. Po izboru 
Janeza Zalaznika so se na državno razstavo KVADRAT IN KROG, KOCKA IN KROGLA v Novi Gorici uvrstila dela Francija 
Klanferja, Oskarja Sovinca in Zore Poznič Polh. 

V okviru Tedna ljubiteljske kulture je Društvo šaleških likovnikov v soorganizaciji z OI Velenje pripravilo predavanji Pogledi 
na sodobno umetnost in Razvoj vrtne umetnosti in pripravilo razstavo Razumevanje likovne umetnosti. 14. državna 
kiparska delavnica LES je v Šmartno ob Paki privabila šestnajst ustvarjalk in ustvarjalcev, ki so ustvarjali pod vodstvom 
Dragice Čadež Lapajne. Kiparsko delavnico že tradicionalno pripravljajo v sodelovanju z JZ Mladinski center Šmartno ob 
Paki. Prav tako v Šmartnem ob Paki je v sodelovanju z Mladinskim centrom Šmartno ob Paki avgusta potekala državna 
likovna delavnica pod vodstvom Dušana Fišerja. Ob 25-letnica delovanja Islamske skupnosti je v vili Bianca razstavljal 
Salih Biščić.  

Literarna dejavnost – zaznamujejo jo razpisi in natečaji, na katere se prijavljajo posamezni avtorji literarnih del. V Velenju 
so gostili prevajalnico poljskega jezika, ki se je je udeležil Dušan Pirc, na literarno srečanje najboljših mladih ustvarjalcev, 
na XXIX. Roševe dneve 2016 sta se prijavili Anamarija Mežnar in Hana Žličar, na natečaj za 38. državno srečanje 
manjšinskih pesnikov in pisateljev Sosed tvojega brega so svoja dela poslali Josip Bačić, Biserka Filipan Kraljić, Zlatko 
Kraljić, Ramiz Velagić. Izmed dvaintrideset avtorjev je strokovna spremljevalka srečanja Jadranka Matić Zupančič za 
predstavitev na osrednji prireditvi izbrala osem del, med njimi tudi delo Zlatka Kraljića Mura. Regijskega srečanja literatov 
seniorjev V zavetju besede sta se udeležila Stojan Knez in Ana Kralj Trpin.  

Plesna dejavnost – s plesno dejavnostjo JSKD spodbujamo zanimanje za plesno umetnost in pedagogiko ustvarjalnega 
plesa. Območne revije so namenjene skupinam, ki se ukvarjajo z različnimi plesnimi zvrstmi umetniškega plesa in delujejo 
znotraj društev, plesni ali osnovnih šol ter vrtcev. Na letošnji območni reviji Velenjski plesni oder so se predstavile Plesna 
skupina Allegro – JZ Mladinski center Šmartno ob Paki, Plesna skupina Venas – Center za vzgojo, izobraževanje in 
usposabljanje, Plesna skupina OŠ Antona Aškerca in Plesni studio N Velenje. Strokovna spremljevalka Mojca Kasjak je za 
regijsko revijo »V plesnem vrtincu« v Laškem izbrala pet plesnih miniatur Plesnega studia N Velenje, ki so jih pripravile 
koreografinje Lucija Boruta, Polona Boruta, Mateja Rožič in Nina Mavec Krenker. Državno revijo otroških plesnih skupin 
– Pika miga – 13. mini festival otroških plesnih skupin smo skupaj s Festivalom Velenje – Pikinim festivalom, gostili v 
Velenju. Na dvodnevnem festivalu je letos sodelovalo devetindvajset skupin iz celotne Slovenije, ki jih je izbrala 
selektorica Andreja Kopač. Med izbranimi miniaturami sta bili tudi dve, ki sta nastali v Plesnem studiu N Velenje, in sicer 
avtorsko delo Urške Car in Pie Čretnik, Kapljopot (mentorica Lucija Boruta) in koreografija Nine Mavec Krenker, 
Potovanje. V času, ko so se mentorice udeležile okrogle mize, smo za mlade plesalce pripravili ustvarjalne delavnice. Živa 
2016 – festival plesne ustvarjalnosti mladih, ki prinaša presek aktualne plesne ustvarjalnosti izbranih plesnih skupin in 
posameznikov/posameznic in za katerega je program prav tako izbrala Andreja Kopač, je potekal v Ljubljani. Tudi Živa 
2016 predstavlja najboljše plesne miniature pretekle sezone in med njimi sta bili tudi dve miniaturi Plesnega studia N 
Velenje. Mlade plesalke so se predstavile s koreografijo Lucije Boruta Trak tekoči in Koreografijo, ki sta jo skupaj ustvarili 
Mateja Rožič in Lucija Boruta »Ponovi, prosim«. Enaintrideset plesalk Plesnega studia N Velenje se je udeležilo 
predtekmovanja za 24. državno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev OPUS I, na državno tekmovanje se je uvrstilo 
šest duetov in dva sola, prejeli pa so eno zlato, štiri srebrna in tri bronasta priznanja.  



Zborovska glasba – je številčno najbolj zastopana ljubiteljska kulturna dejavnost v Sloveniji in tudi v Šaleški dolini. Vsako 
leto se na območnih pevskih revijah in srečanjih, ki jih pripravlja JSKD OI Velenje, predstavi 58 različnih pevskih sestavov, 
v katerih prepeva 1.709 pevk in pevcev različnih starosti. 

Pozdrav pomladi – območna revija pevskih zborov je že tradicionalna prireditev, ki šteje skoraj 60 let, na njej pa se v več 
koncertih predstavijo otroški, mladinski in odrasli pevski zbori. Najmlajše pevke in pevci se predstavijo na območnem 
srečanju pevskih zborov vrtcev Šaleške doline »Prišla je pomlad«, male vokalne skupine pa se udeležujejo srečanja malih 
vokalnih skupin »Ne čakaj na maj«.  

V letu 2016 je potekalo državno tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov 25. revija otroških in mladinskih 
pevskih zborov Zagorje ob Savi 2016, ki so se ga udeležili OPZ GŠ Fran Korun Koželjski Velenje, OPZ OŠ Gorica Velenje, 
OPZ OŠ Gustava Šiliha Velenje, MPZ GŠ Fran Korun Koželjski Velenje. Najuspešnejši zbor celotnega tekmovanja je bil OPZ 
GŠ Fran Korun Koželjski Velenje, ki je ga vodi zborovodkinja Manja Gošnik Vovk. Za svoj nastop je zbor prejel zlato 
priznanje z odliko in kar tri posebna priznanja: posebno priznanje za najboljši OPZ 25. revije Zagorje ob Savi, posebno 
priznanje za najboljšega korepetitorja OPZ je prejela Katja Žličar Marin, Manja Gošnik Vovk pa posebno priznanje za 
najboljša sestavo sporeda za OPZ. Zelo dobro so se uvrstili tudi ostali trije zbori, saj je OPZ OŠ Gorica (zborovodkinja 
Mihaela Britovšek) prejel zlato priznanje za odliko, OPZ OŠ Gustava Šiliha (zborovodkinja Andreja Ostruh) in MPZ 
glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje (zborovodkinja Tea Plazl) pa sta prejela zlato priznanje. 

Srednješolski in odrasli pevski sestavi so se lahko prijavili na Sozvočenja – 7. regijski tematski koncert, na katerega se je 
uvrstil Šaleški študentski oktet s programom, ki je nosil naslov Ubrano jamranje. 

Šaleški akademski pevski zbor se je udeležil mednarodnega zborovskega tekmovanja v Bad Ischlu, Avstrija, kjer so pod 
vodstvom zborovodkinje Danice Pirečnik osvojili zlato plaketo, zasedli 1. mesto v najtežji kategoriji mešanih pevskih 
zborov in se uvrstili v finale tekmovanja za nagrado grand prix. Prav tako se je na tekmovanje v tujino podal Mešani 
pevski zbor Svoboda Šoštanj z zborovodkinjo Anko Jazbec. V Varšavi so na 12. mednarodnem zborovskem tekmovanju 
Varsovia cantat 2016 zasedli 2. mesto med mešanimi zbori. 

V letu 2016 smo v sodelovanju s Kulturnim društvom Šmartno ob Paki – Moškim pevskih zborom "Franc Klančnik" – 
pripravili zelo uspešno izobraževanje za zborovodje moških pevskih sestavov, ki ga je vodila Helena Buhvald Gorenšek, 
udeležilo pa se ga je petnajst zborovodij z različnih koncev Slovenije.  

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 ipd.). 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami v dolini je zelo dobro, predvsem na področju vokalne glasbe in folklore. Prav 
tako dobro sodelujejo z vrtci v vseh treh občinah. Projekt »KULTURNA ŠOLA«, ki ga Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
pripravlja v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije, se je zaključil v Petrovčah, sklepna prireditev, kjer so izmed 
15 nominiranih šol razglasili najboljšo med najboljšimi – »najbolj kulturno šolo leta 2016« – in podelili priznanja najboljši 
srednji, veliki in mali oziroma podružnični šoli ter desetim šolam, ki izstopajo na posameznih področjih kulturnega 
udejstvovanja in ustvarjanja. Najbolj kulturna šola leta je postala OŠ Grosuplje, v kategoriji srednjevelikih šol pa je laskavi 
naslov pripadel OŠ Gustava Šiliha Velenje in Dvojezični OŠ I Lendava. OŠ bratov Letonje Šmartno ob Paki je pridobila 
naziv »kulturna šola« za 5-letno obdobje 2016–2021. Vse osnovne šole v dolini imajo naziv kulturna šola. 

Slabši odzivi na prireditve in izobraževanja JSKD OI Velenje so s strani srednjih šol.  

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 2016 so Gallusove značke prejeli člani Lovskega pevskega zbora Škale, Kvarteta Svit, MePZ 
Skorno, Pihalnega orkestra Zarja Šoštanj, Ženskega pevskega zbora Ravne in člani harmonikarskega orkestra KUD Lipa 
Konovo. Podeljene so bile Linhartove značke članom Kulturno- prosvetnega društva Franc Schreiner Šentilj in KD Škale – 
dramski sekciji.  

 

»3. vseslovenski teden ljubiteljske kulture«, ki ga Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) pripravlja v sodelovanju z 
Zvezo kulturnih društev Slovenije, je potekal med 13. in 22. majem 2016. Območna izpostava Velenje in številna društva 
so v tem tednu pripravila številne prireditve, osrednji dogodek pa je bila Slavnostna podelitev priznanj sveta območne 
izpostave in jubilejnih priznanj območne izpostave sklada, ki je bila 22. maja 2016 v Kulturnem domu Šoštanj. Priznanje 
sveta območne izpostave Velenje za pomembne dosežke ustvarjalnega in poustvarjalnega dela na področju ljubiteljske 
kulture so prejeli: Franci Klanfer, Danica Pirečnik in Kulturno društvo Šmartno ob Paki. Za dolgoletno delovanje 
posameznika, društva ali zveze, ki je vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na določenem območju, so 



jubilejna priznanje JSKD območne izpostave Velenje prejeli: Milojka Bačovnik Komprej, Bojan Borovnik, Aleksander 
Grudnik, Kulturno prosvetno društvo Vinska Gora, Anica Pirečnik, Drago Podrzavnik, Romsko društvo Romano Vozo in 
Boris Salobir.  

Izvedeni dogodki 

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

POGLED V PRETEKLOST, LIKOVNA RAZSTAVA 8.1.2016   likovna dejavnost prireditev 

PREMIERA GLEDALIŠKE PREDSTAVE SLOVENIJA, DA TE KAP 8.1.2016   gledališče in lutke prireditev 

LUTKOVNA ŠOLA ZA MENTORJE MLADINSKIH IN ODRASLIH SKUPIN 9.1.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

TEHNIKA GOVORA &#8211; TRENING GOVORNEGA APARATA 12.1.2016 13.3.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

OBMOČNA SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - OGLED 15.1.2016   gledališče in lutke prireditev 

SKUPŠČINA ZKD ŠALEŠKE DOLINE IN SESTANEK Z DRUŠTVI 26.1.2016   drugo prireditev 

5. OBLETNICA DELOVANJA ŽEPZ PLANIKE 30.1.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE PREDŠOLSKIH FOLKLORNIH SKUPIN 30.1.2016   folklora izobraževanje 

ZBOROVODSKA DELAVNICA ZA MOŠKE ZBORE Z DEMONSTRACIJSKIM 
ZBOROM 

30.1.2016   vokalna glasba izobraževanje 

REGIJSKO IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE PREDŠOLSKIH FOLKLORNIH SKUPIN 30.1.2016   folklora izobraževanje 

ZBOROVODSKA DELAVNICA ZA MOŠKE ZBORE Z DEMONSTRACIJSKIM 
ZBOROM 

30.1.2016   vokalna glasba izobraževanje 

PREVAJALNICE POLJSKEGA JEZIKA 5.2.2016 6.2.2016 literatura izobraževanje 

KVADRAT IN KROG, KOCKA IN KROGLA, LIKOVNA RAZSTAVA 5.2.2016 10.2.2016 likovna dejavnost prireditev 

PIKA POJE, DELAVNICA ZA MENTORJE VRTČEVSKIH ZBORČKOV  27.2.2016   vokalna glasba izobraževanje 

OPUS I - PREDIZBOR 5.3.2016 6.3.2016 ples prireditev 

OD A O GLEDALIŠČU - GLEDALIŠKA DELAVNICA 5.3.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

OD A O GLEDALIŠČU - GLEDALIŠKA DELAVNICA 5.3.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

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

9.3.2016   folklora prireditev 

ODER MLADIH - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - 
OGLED 

10.3.2016 5.4.2016 gledališče in lutke prireditev 

45.LETNICA ŠALEŠKEGA FOLKLORNEGA DRUŠTVA KOLEDA 12.3.2016   folklora prireditev 

SCENOGRAFIJA - OBLIKOVANJE ODRSKEGA PROSTORA 12.3.2016 19.3.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

XXIX. ROŠEVI DNEVI 2016, LITERARNO SREČANJE NAJBOLJŠIH MLADIH 
USTVARJALCEV 

16.3.2016   literatura prireditev 

POZDRAV POMLADI 2016 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PZ 

16.3.2016   vokalna glasba prireditev 

POZDRAV POMLADI 2016 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PZ 

17.3.2016   vokalna glasba prireditev 

LE OKOL - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 2.4.2016   folklora prireditev 

25. REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV ZAGORJE OB 
SAVI 2016, DRŽAVNO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

4.4.2016   vokalna glasba prireditev 

PŠENICA, NAJLEPŠI CVET - OBMOČNI OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE 5.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

VELENJSKI PLESNI ODER - OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN 7.4.2016   ples prireditev 

POZDRAV POMLADI 2016 - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PZ 10.4.2016   vokalna glasba prireditev 

LUTKARIJE IN VRAGOLIJE, REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 14.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

LETNA SKUPŠČINA DRUŠTVA 15.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

PRIŠLA JE POMLAD - OBMOČNO SREČANJE PEVSKIH ZBOROV VRTCEV 
ŠALEŠKE DOLINE 

10.5.2016   vokalna glasba prireditev 

DRGLCA - REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 12.5.2016   folklora prireditev 

V PLESNEM VRTINCU, REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN 12.5.2016   ples prireditev 

 RAZUMEVANJE LIKOVNE UMETNOSTI, OTVORITEV RAZSTAVE 13.5.2016   likovna dejavnost prireditev 

10. OBLETNICA ŠALEŠKEGA ŠTUDENTSKEGA OKTETA, PONOVITEV  13.5.2016   vokalna glasba prireditev 

JAVNA VAJA PIHALNEGA ORKESTRA PREMOGOVNIKA VELENJE 13.5.2016   inštrumentalna prireditev 



glasba 

JUBILEJNI KONCERT OB 30. OBLETNICI DELOVANJA LPZ LD ŠKALE 13.5.2016   vokalna glasba prireditev 

FESTIVAL PETJA  14.5.2016   vokalna glasba prireditev 

NE ČAKAJ NA MAJ - OBMOČNO SREČANJE MALIH VOKALNIH SKUPIN 14.5.2016   vokalna glasba prireditev 

JAJČERIJA 15.5.2016   drugo prireditev 

POGLEDI NA SODOBNO UMETNOST, PREDAVANJE  18.5.2016   likovna dejavnost prireditev 

RAZVOJ VRTNE UMETNOSTI, PREDAVANJE KRAJINSKIH ARHITEKTK 19.5.2016   likovna dejavnost prireditev 

NAŠI ZBORI 2016, OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV  19.5.2016   vokalna glasba prireditev 

SLAVNOSTNA PODELITEV PRIZNANJ  20.5.2016   drugo prireditev 

POEZIJO LJUDEM - GLEDALIŠKO LITERARNA DELAVNICA 21.5.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

VOLK IN KOZLIČKI, LUTKOVNA PREDSTAVA 21.5.2016   gledališče in lutke prireditev 

HAJD U KOLO, REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH, PEVSKIH IN 
GODČEVSKIH SKUPIN MANJŠINSKIH ETN. SKUPNOSTI  

22.5.2016   folklora prireditev 

HAJD U KOLO, REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH, PEVSKIH IN 
GODČEVSKIH SKUPIN MANJŠINSKIH ETN. SKUPNOSTI  

22.5.2016   folklora prireditev 

14. DRŽAVNA KIPARSKA DELAVNICA LES 27.5.2016 29.5.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

14. DRŽAVNA KIPARSKA DELAVNICA LES 27.5.2016 29.5.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

V ZAVETJU BESEDE 2016 - REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV ZA 
CELJSKO IN KOROŠKO REGIJO 

27.5.2016   literatura prireditev 

POMLADNI KONCERT MEPZ SKORNO 29.5.2016   vokalna glasba prireditev 

RAZSTAVA 14. DRŽAVNA KIPARSKA DELAVNICA LES 29.5.2016   likovna dejavnost prireditev 

SOSED TVOJEGA BREGA 2016 - 38. DRŽAVNO SREČANJE MANJŠINSKIH 
PESNIKOV IN PISATELJEV 

29.5.2016   literatura prireditev 

OD CELJA DO KOROŠKE - REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN  

29.5.2016   folklora prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE, REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

2.6.2016   gledališče in lutke prireditev 

GRAS BRASS 2016, FESTIVAL MALIH TROBILNIH SKUPIN 17.6.2016   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

POLETNA PLESNA ŠOLA 2016 27.6.2016 1.7.2016 ples izobraževanje 

POLETNE GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE DELAVNICE 4.7.2016 9.7.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

10. FESTIVAL VETERANSKIH GODB 9.7.2016   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

MIDEUROPE SCHLADMING 15.7.2016   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA ŠMARTNO 5.8.2016 14.8.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

MEDNARODNE POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE - I. PANTOMIMA IN 
ODRSKI GIB &#8211; DELAVNICA NEVERBALNEGA GLEDALIŠČA  

22.8.2016 27.8.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

KVADRAT, KROG + KOCKA, KROGLA - 5. TEMATSKA DRŽAVNA RAZSTAVA 1.9.2016   likovna dejavnost prireditev 

POD TO GORO ZELENO - OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI 
IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ ZGORNJE SAVINJSKA IN ŠALEŠKE REGIJE  

4.9.2016   folklora prireditev 

KVADRAT, KROG + KOCKA, KROGLA - 5. TEMATSKA DRŽAVNA RAZSTAVA 23.9.2016   likovna dejavnost prireditev 

MOJE MESTO, RAD TE IMAM... - LIKOVNA RAZSTAVA 3.10.2016   likovna dejavnost prireditev 

PIKA MIGA 2016 - 13. MINI FESTIVAL OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN 1. DEL 15.10.2016   ples prireditev 

PIKA MIGA 2016 - 13. MINI FESTIVAL OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN  15.10.2016 16.10.2016 ples prireditev 

PIKA MIGA 2016 - 13. MINI FESTIVAL OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN 2. DEL 16.10.2016   ples prireditev 

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO - REGIJSKO SREČANJE LJUDSKIH 
PEVCEV IN GODCEV 

16.10.2016   folklora prireditev 

META FORA - LITERARNI VEČER Z AVTORJI AFORIZMOV ŠIRŠE SLOVENIJE 21.10.2016   literatura prireditev 

LE PLESAT ME PELJI - DRŽAVNO SREČANJE ODRASLI FOLKLORNIH SKUPIN 22.10.2016   folklora prireditev 

KONCERT KVARTETA SVIT OB 25-LETNICI DELOVANJA 28.10.2016   vokalna glasba prireditev 

LIKOVNA RAZSTAVA SALIHA BIŠČIĆA - 25. OBLETNICA DELOVANJA 
ISLAMSKE SKUPNOSTI 

3.11.2016   likovna dejavnost prireditev 

ŽIVA 2016 - FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH 9.11.2016   ples prireditev 



21. TEKMOVANJE GODB V ZABAVNEM PROGRAMU ZA POKAL VINKA 
ŠTRUCLA 

12.11.2016   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

REGIJSKA DELAVNICA ZA ZBOROVODJE MLADINSKIH ZBOROV Z 
DEMONSTRACIJSKIM ZBOROM 

16.11.2016   vokalna glasba izobraževanje 

OBMOČNA LIKOVNA DELAVNICA GLINA - TRANSFORMACIJA FORME 18.11.2016 20.11.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

PRAZNOVANJE 10. OBLETNICE DELOVANJA HARMONIKARSKE SEKCIJE IN 
10. SREČANJE HARMONIKARSKIH SKUPIN 

19.11.2016   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

IGRAJMO SE GLEDALIŠČE, GLEDALIŠKA DELAVNICA 19.11.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

SOZVOČENJA, 7. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI ODRASLIH PEVSKIH 
ZASEDB 

20.11.2016   vokalna glasba prireditev 

DELAVNICA KAMIŠIBAJ 25.11.2016 26.11.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

HOTENJA - IZID ZBORNIKA ŠALEŠKEGA LITERARNEGA DRUŠTVA 1.12.2016   literatura prireditev 

TA VESELI DAN KULTURE 3.12.2016   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

GLEDALIŠKA REŽIJA - DRAVOGRAD 10.12.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

ČAROBNA PROMENADA 15.12.2016   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PRAZNIČNI ŠOŠTANJ 17.12.2016   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

 


