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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 93 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 2017 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.  
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 2017 je Območna izpostava JSKD Velenje izvedla 43 prireditev in izobraževanj. Od tega je bilo 17 lokalnih, 15 
območnih, 8 regijskih, 4 državni in 1 mednarodni program. Društva iz Šaleške doline so se uvrstila ali sodelovala na 17 
regijskih in 8 državnih revijah oziroma srečanjih in izobraževanjih, kar kaže na zelo visoko kvaliteto naših društev. Nekatera 
društva oziroma skupine so se udeležile tudi mednarodnih prireditev ali tekmovanj. 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. 
Za dolgoletno udejstvovanje na področju ljubiteljske kulture smo trem društvom podelili tudi področne značke, ki jih Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti podeljuje za dolgoletno udejstvovanje na področju ljubiteljske kulture. 
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 2017 izvedla sedemindvajset (27) lokalnih programov, petnajst (15) območnih 
prireditev in izobraževanj, štiri (4) regijska srečanja in štiri (4) izobraževanja. Že v začetku leta so sodelovali pri izvedbi 
Kreativne Jazz Klinike, pripravili 14. mini festival otroških plesnih skupin PIKA MIGA 2017, izvedli državno kiparsko delavnico 
– LES, pripravili kiparsko razstavo kamen – Rog izobilja in organizirali 3. Mednarodno konferenco plesne pedagogike z 
naslovom Hodim, plešem, sem. Območne revije oz. srečanja so bila izvedena na vseh področjih uprizoritvene umetnosti 
(vokalna glasba, gledališče, ples, folklora).  
»4. vseslovenski teden ljubiteljske kulture«, ki ga Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) pripravlja v sodelovanju z 
Zvezo kulturnih društev Slovenije je potekal med 12. in 21. majem 2017. 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 18. maja 2017 v Kulturnem domu Šmartno ob Paki. V 
Tednu ljubiteljske kulture je JSKD OI Velenje skupaj s KD Međimurje gostil 6. zbor hrvaške kulture v Sloveniji, ki se ga je 
udeležilo 10 društev in številni ugledni gostje iz Slovenije in Hrvaške. 
Ker je bil letošnji Teden ljubiteljske kulture v znamenju likovne dejavnosti, smo območne izpostave celjske regije Osrednjo 
regijsko otvoritev Tedna ljubiteljskih kultur pripravile v Šentjurju, kjer smo na ogled postavili fotografsko razstavo 
Ljubiteljska kultura, ujeta v objektiv. Na njej smo predstavili fotografije, nastale na prireditvah posameznih Območnih 
izpostav.  
Leto 2017 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 in otroških folklornih skupin, pa tudi na področju otroških gledališč in lutk.  
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). Ob 3. decembru – TA VESELI DAN KULTURE – so pripravili literarni večer v sodelovanju s Festivalom 
Velenje in KD Hotenja. 
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. Vse tri občine dobro skrbijo za delovanja društev, Zveze kulturnih društev in delovanje Območne izpostave 
Velenje. 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 2017 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 
pod vodstvom Marka Mandiča 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,uspešno je bila izvedena 
delavnica kamišibaja, ki sta jo vodila Jelena Sitar in Igor Cvetko. Na Kreativni jazz kliniki se je 35 mladih izpopolnjevalo pri 
znanih imenih jazz glasbe, mladi godbeniki in godbenice so se izobraževali na 5. tabor mladih godbenic in godbenikov 2017 
v Šoštanju, plesalci pa nabirali novo znanje na intenzivnem seminarju kontaktne plesne tehnike z Dušanom Teropšičem.  
Največji organizacijski izziv pa je bila 3. mednarodna konferenca plesne pedagogike, ki se je je udeležilo 110 slušateljev, ki 
so poslušali kvalitetna predavanja, se udeležili demonstracijskih delavnic ali na delavnicah sodelovali aktivno. Soorganizator 
konference je bil Festival Velenje. 
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 2017 so v sodelovanju s KUD Dudovo drevo pripravili 1. Kamišibaj festival, v sodelovanju s šaleškim literarnim 
društvom Hotenja in društvom literatov Šentjur so izdali zbirko erotične litereature Vstala Valentin in Venera, ter ob izzidu 
knjige pripravili literarni večer. 

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 ( 7 mešanih PZ, 6 moških PZ, 3 ženski PZ, 9 malih vokalnih skupin), 7 
mladinskih in 14 otroških pevskih zborov, 9 predšolskih PZ 

 inštrumentalna 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 

 
Gledališka dejavnost - Območne prireditve so se v letu 2017 začele z ogledom gledališke predstave Učinek kobilice, Roka 
Vilčnika, v izvedbi Gledališča Velenje in režiji Dejana Spasiča. V sezoni 2016/17 sta nastali dve predstavi odraslih gledališč. 
Poleg že omenjene Učinek kobilice, so vzgojiteljice vrtca Velenje, enote Ciciban pripravile predstavo Očistimo gozdiček v 
režiji Jožice Štajner. Predstave odraslih gledaliških skupin si je ogledala Barbara Vidovič. 
Otroško gledališko predstavo gledališke skupina OŠ Gustava Šiliha Zvezdica zaspanka (v Velenju) in režiji Biserke Hrnčič si je 
ogledal Bojan Maroševič.  
Na območnem srečanju lutkovnih skupin v Šoštanju »Lutke na obisku« , so si otroci OŠ Karla Destovnika Kajuha ogledali 5 
predstav. V izvedbi Lutkovnega gledališča Velenje je v režiji Alice Čop nastala predstava Volk in kozlički, KUD Dudovo drevo 
Velenje je na oder postavil Najlepše darilo v režiji Boštjana Odra, mentorica Ema Hozjan je z Lutkovno skupino OŠ Gorica 
Velenje pripravila predstavo Žirafe ne znajo plesati (Giraffes can't dance), Lutkovna skupina II. OŠ Rogaška Slatina se je 
predstavila s predstavo Volk in sedem kozličkov v režiji Marte Weilguni, Janje Bek, učenec Jaka Kumar je svoje avtorsko delo 
Planet solata zaupal lutkovni skupini Dravinčki OŠ Ob Dravinji, Slovenske Konjice. Strokovni spremljevalec lutkovnih 
predstav je bil Matevž Gregorič. 
Po dolgem času so imeli tudi prijavo na Vizije – srečanje mladinskih gledališč. Nina Šorak, tokratna regijska selektorica, si je 
ogledala predstavo Gledališke skupine ŠSD in ERŠ Prešeren med nami, avtorice Bojane Urbanc in jih izbrala na regijski nivo. 
S predstavo so nato gostovali na regijskem srečanju Vizije v Štorah. Prav tako se je na regijsko srečanje uvrstila predstava 
Gledališča Velenje Učinek kobilice, Petra Hribernik je prejela posebno priznanje regijske selektorice za najboljšo stransko 
žensko vlogo. Še više pa je posegla lutkovna predstava Najlepše darilo v izvedbi KUD Dudovo drevo. Uvrstili so se na državno 
srečanje v Dolenjskih Toplicah in za svoj dosežek prejeli zlato priznanje.  
Na področju folklorne dejavnosti so v začetku leta pripravili zelo dobro obiskano regijsko izobraževanje za vodje predšolskih 
folklornih skupin, ki ga je vodila Metka Knific, udeležilo pa se ga je 29 mentorjev in mentoric iz celotne celjske regije in 
drugod. Srečanje otroških in odraslih folklornih skupin so v letu 2017 pripravili skupaj z OI Mozirje. Otroške folklorne skupine 
so zaplesale na odru Kulturnega doma Šoštanj, na območnem srečanju otroških folklornih skupin »Z igro in plesom v 
pomlad«, kjer se je predstavilo 5 skupin (OŠ Gustava Šiliha Velenje s skupinama Kresničke 2, mentorica Špela Bukovec in 
skupino Šmentana Muha, Mentorica Romea Kanduti, OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad s skupinama Mali Facki in Veliki Facki, 
obema je mentorica Marija Vincek in Kulturno društvo Ljubno Otroška folklorna skupina Flosarček, katerim je mentorica 
Mojca Pikl). Srečanje odraslih folklornih skupin je tokrat gostovalo na odru Doma kulture v Gornjem Gradu. Na območnem 
srečanju odraslih folklornih skupin »Le okol …« se je predstavilo 5 skupin. 
Na regijsko srečanje otroških folklorih skupin v Laško so potovali folklorna skupina Kresničke 2 OŠ Gustava Šiliha, pod 
vodstvom Špele Bukovec, z odrsko postavitvijo Čuri Muri božji volek, regijski nivo med odraslimi folklornimi skupinami sta 
dosegli skupina Šaleškega folklornega društva »Koleda«, Velenje in Folklorna skupina FD »Oglarji«, Šoštanj.  
Območno srečanje ljudskih pevcev in godcev je pripravila OI Mozirje, na njem pa so nastopili Kavški pevci iz Velenja in 
Ljudski pevci Prijatelji iz Šmartnega ob Paki, ki so s svojim nastopom dosegli državno raven.  
Zborovska glasba - Pomlad so že tradicionalno priklicali z nizom koncertov otroških in odraslih pevskih zborov. Območno 
revijo »Pozdrav pomladi« že več kot 50 let delijo na revijo otroških in mladinskih pevskih zborov in na revijo odraslih pevskih 
zborov. 20 otroških in mladinskih pevskih zborov so je predstavilo na štirih koncertih v Domu kulture Velenje. Strokovno 
oceno je podala Danica Pirečnik. Odrasli pevski zbori so prepevali na dveh koncertih v glasbeni šoli Fran Korun Koželjski 
Velenje. 16 pevskih zborov je pozorno poslušala Tadeja Vulc.  
V letu 2017 je na zborovskem področju leto regijskih tekmovanj. V Rogaški Slatini, kjer je potekalo tekmovanje otroških in 
mladinskih pevskih zborov so se predstavili trije zbori iz doline: OPZ OŠ Gustava Šiliha Velenje je z zborovodkinjo Andrejo 
Ostruh prejel kar nekaj prestižnih priznanj - Zlato priznanje z odliko, posebno priznanje za najbolj prepričljivo izvedbo 



 

nastopa v celoti, za najboljši otroški zbor regijskega tekmovanja, za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi med otroškimi 
zbori; Andreja Ostruh je prejela posebno priznanje za najboljšo sestavo sporeda med otroškimi pevskimi zbori, Pascal 
Vehovec pa priznanje za najboljšega korepetitorja. MPZ OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj z zborovodkinjo Metko Berk je 
prejel zlato priznanje. OPZ OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki se je z zborovodkinjo Blanko Rotovnik prvič udeležil takšnega 
tekmovanja. Prejeli so srebrno priznanje. 
Območno srečanje malih vokalnih skupin »Ne čakaj na maj« je bilo v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Gorenju. Predstavilo se je 
9 skupin. 
 
Inštrumentalna glasba – v času Tedna ljubiteljske kulture so si obiskovalci lahko ogledali Javno vajo Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje, Pihalni orkester Zarja Šoštanj pa je v poletnih dneh pripravil Tabor mladih godbenikov. Na 11. festival 
veteranskih godb Slovenije v Maribor je odšla Godba veteranov Univerze za 3. življenjsko obdobje Velenje, Pihalni orkester 
Zarja Šoštanj pa se je udeležil regijskega srečanja pihalnih orkestrov Godbe se predstavijo v Šmarju pri Jelšah. 
Likovna dejavnost – Tema letošnjega likovnega ustvarjanja, ki ga razpisuje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, je bila Velika 
črta. Tako so skupaj z društvom Šaleških likovnikov pripravili izobraževanje na to temo. Likovniki so ustvarjali pod 
mentorskim vodstvom Denisa Senegačnika in Anžeta Severja. Svoje umetniške stvaritve so predstavili v Vili Bianca na 
razstavi Velika črta. Selektor za celotno celjsko regijo, Denis Senegačnik je med razstavljenimi izbral dela, ki so se predstavila 
na regijski likovni razstavi v Rogaški Slatini. Med 24 izbranimi avtorji so prevladovali člani Društva Šaleških likovnikov: Franci 
Klanfer, Jožica Klanfer, Zdenko Brložnik, Breda Pritržnik, Andrej Krevzel, Jožica Vidmar, Franc Lesjak, Oskar Sovinc, Damjana 
Trauner Zajc, Milena Gabriela Štajner, Jana Zagoričnik Žičkar, Irena Guček, Anton Ajnik.  
Skupaj z Društvom šaleških likovnikov so pripravili še razstave Tihožitje in transformacija forme - likovna razstava, Umetnik 
skozi čas - likovna razstava Petra Petroviča, Pogled skozi dvoriščno okno - ...in vidim žensko, območna likovna razstava, 
Podobe nekega zapisa – likovna razstava Zvonka Fijavža in likovno kolonijo Moje mesto. 
V Šmartnem ob Paki so skupaj z Mladinskim centrom Šmartno ob Paki gostili 15. Kiparsko delavnico Les, ki jo že vsa leta 
vodi Dragica Čadež Lapajne in Likovno delavnico Šmartno, kjer so pod mentorstvom Dušana Fišerja nastali Neznani leteči 
predmeti. Zora Poznič Polh in Jana Zagoričnik Žičkar sta se udeležili Likovne delavnice Sinji vrh, risanje s senčenjem. 
Na Gradu Velenje so na ogled postavili razstavo Rog izobilja, ki je nastala ob 20. letnici kiparskih delavnic Kamen javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti. 
Literarno dejavnost zaznamujejo razpisi in natečaji na katere se prijavljajo posamezni avtorji literarnih del. Noč knjige so 
proslavili v Mestni knjižnici Šoštanj in Knjižnici v Šmartnem ob Paki skupaj s Šaleškim literarnim društvom Hotenja, KD 
Gorenje in Šmartno ob Paki, Zavodom za kulturo Šoštanj in ZKD Šaleške doline. Regijskega srečanja literatov seniorjev V 
zavetju besede na Ravnah na Koroškem so se udeležili Stojan Knez, Bojan Krevh in Boža – Božena Tanšek, Maja Strmčnik je 
sodelovala na regijskem srečanju mlade literature Urška 2017 v Dravogradu, na 39. državnem srečanju manjšinskih pesnikov 
in pisateljev Sosed tvojega brega so sodelovali Biserka Filipan Kraljić, Josip Bačić – Savski, Ramiz Velagić in Zlatko Kraljić.  
 
Plesna dejavnost – s plesno dejavnostjo JSKD spodbuja 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, plesnih 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, 
Plesni studio N Velenje, gostili pa smo tudi skupine, ki delujejo na območju Območne izpostave Žalec (Plesna skupina OŠ 
Vransko – Tabor, Otroško plesno gledališče Braslovče - Prosvetno društvo Braslovče) in Slovenj Gradec (Skupina za sodobni 
ples Gimnazije Slovenj Gradec). Regijsko revijo »V plesnem vrtincu« smo tokrat gostili v Velenju. Strokovna spremljevalka 
Mojca Kasjak je program razdelila v dva dela. Otroške plesne skupine so si v dopoldanskem času ogledali otroci iz vrtca 
Velenje in nekaterih osnovnih šol. Namen te akcije je bil približati plesno ustvarjalnost otrokom, ki se s to vrsto umetnosti 
le redko srečajo. V otroškem programu je nastopilo 13 plesnih skupin s celotne celjske regije: Glasbena šola Laško – Radeče 
– oddelek za sodobni ples, Prosvetno društvo Braslovče – otroško plesno gledališče, Harlekin, društvo za umetnost plesa iz 
Celja, Plesna skupina Podružnične OŠ Sedraž – izbirni predmet umetnost, KUD Plesni Forum Celje in Plesni studio N Velenje. 
V popoldanskem – mladinskem programu so se predstavili Plesni studio N Velenje, Plesna skupina Venas – Center za vzgojo, 
izobraževanje in usposabljanje Velenje, Skupina za sodobni ples Gimnazije Slovenj Gradec, Glasbena šola Laško – Radeče – 
oddelek za sodobni ples, Harlekin, društvo za umetnost plesa iz Celja, KUD Plesni Forum Celje. Plesna skupina Venas – 
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje - se je predstavila s koreografijo Nastje Brišnik in Vernese Pašič 
Čas. Plesni studio N Velenje se je na regijsko revijo uvrstil s petimi plesnimi miniaturami (Časovna zanka – koreografija: Nina 
Mavec Krenker, Vsaka na svoji strani, pa vendar, vedno skupaj – koreografija: Lucija Boruta, Sanje – koreografija: Polona 
Boruta, Ali bomo zamudili - koreografija: Lucija Boruta, Polona Boruta, Osamljenost sredi množice - koreografija: Nina 
Mavec Krenker). Regijsko revijo si je ogledal državni selektor Igor Sviderski, ki je pripravil program za 14. mini festival 
otroških plesnih skupin PIKA MIGA 2017 in Festival plesne ustvarjalnosti mladih ŽIVA 2017. 
14. mini festival otroških plesnih skupin PIKA MIGA 2017, ki ga pripravljajo skupaj s Festivalom Velenje, je v Velenju 3 dni 
gostil najmlajše plesalce iz vse Slovenije. 39 plesnih skupin v katerih pleše 217 plesalcev starih med 5 do 13 let je prikazalo 
sodobni – ustvarjalni ples v vsej svoji veličini. Med nastopajočimi skupinami sta bila tudi Plesni studio N Velenje s 
koreografijo Časovna zanka Nine Mavec Krenker in Plesna skupina Venas – Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 
Velenje s koreografijo Čas Nastje Brišnik in Vernese Pašič. Vse skupine so za uvrstitev in nastop na državni reviji prejele zlato 
priznanje. 



 

Festival plesne ustvarjalnosti mladih ŽIVA 2017 je v Kulturnem domu Španski borci v Ljubljani trajal od 8. do 10. novembra 
2017. Na festival je bila izbrana srednješolska skupina Plesnega studia N Velenje s koreografijo Nine Mavec Krenker 
Osamljenost sredi množice. Za uvrstitev in nastop na državni reviji so prejeli zlato priznanje. 
Plesalke Plesnega studia N Velenje so se udeležile predtekmovanja za 25. državno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev 
OPUS I. Med 250 prijavljenimi miniaturami so se na Državno tekmovanje uvrstile: v skupini A2 (rojeni 2003-2005) Urška Car, 
Tina Brezovnik (mentorica Polona Boruta) z duetom Jaz v tvojih sanjah in prejeli srebrno priznanje, v skupini B (rojeni 1998-
2002) sta Burja Podlesnik - Sanje mazohista in Zoja Krenker - Zakaj dekleta, ki si strižejo lase, pravzaprav odstrižejo veliko 
več, prejeli srebrno priznanje (mentorica: Nina Mavec Krenker), Neja Veternik pa je v isti skupini prejela zlato priznanje 
(mentorica: Lucija Boruta) in se uvrstila na 7. mednarodno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev OPUS I, ki je bilo v Celju. 
V Velenju so v letu 2017 gostili 3. mednarodno konferenco plesne pedagogike v Sloveniji z naslovom »HODIM, PLEŠEM, 
SEM«. Konferenco so pripravili v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani – Pedagoško fakulteto, Univerzo na Primorskem - 
Pedagoško fakulteto in Festivalom Velenje. Zanimiva predavanja, demonstracijske ali praktične delavnice so pripravili 
priznani strokovnjaki iz Slovenije in tujine: Susan Griss (US), Franca Zagatti (IT)- Pol Coussement (BE), Sanja Tropp Frühwald 
in VRUM performing arts collective (CRO), prof. dr. Robi Kroflič, Dr. Vesna Geršak, Davide Casiraghi (IT, SLO), Tina Dobaj, 
Neva Kralj, Rosana Horvat, Špela Medved, Mojca Kasjak, Daša Grgič, Eka in Brina Vogelnik, udeležilo pa se jih je preko 110 
slušateljev. Namen konference je bil spodbuditi povezave med plesno umetnostjo in procesom vzgoje in izobraževanja ter 
povezati akterje na področju splošne vzgoje in izobraževanja s tistimi, ki s plesnim znanjem bogatijo otrokov prosti čas. 
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 na vseh področjih. Res, da se šolske skupine večinoma 
udeležujejo revij na področju zborovske glasbe, nekaj pa je tudi folklornih in gledaliških skupin. Posamezniki se prijavljajo 
na Roševe dneve in Festival Urška. Prav tako dobro sodelujejo z vrtci v vseh treh občinah.  
Projektu »KULTURNA ŠOLA«, ki ga Javni sklad RS za kulturne dejavnosti pripravlja v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev 
Slovenije, se je prvič priključila OŠ Livada Velenje in prejela naziv Kulturna šola. OŠ Gorica Velenje je v letu 2017 svoj naziv 
obnovila, prav tako pa imajo ta naziv vse ostale osnovne šole v Šaleški dolini. 
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 2017 so Gallusove značke prejeli člani MePZ Gorenje, ŽePZ Vrtec Velenje in člani Okteta Zavodnje. 
»4. vseslovenski teden ljubiteljske kulture«, ki ga Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) pripravlja v sodelovanju z 
Zvezo kulturnih društev Slovenije je potekal med 12. in 21. majem 2017. 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 18. maja 2017 v Kulturnem domu Šmartno ob Paki. 
Priznanje Sveta območne izpostave Velenje, za pomembne dosežke ustvarjalnega in poustvarjalnega dela na področju 
ljubiteljske kulture so prejeli: Zvonko Ledinek, Sonja Ramšak in Marija Žerjav. Za dolgoletno delovanje posameznika, društva 
ali zveze, ki je vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na določenem območju so Jubilejna priznanje Območne 
izpostave Velenje prejeli: Karl Seme, Irena Skornšek, Ivica Vanovšek in Dragica Verbič. 
 

Izvedeno dogodki 

NAZIV DOGODKA Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

LINHARTOVO SREČANJE - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

6.1.2017   gledališče in lutke prireditev 

VELIKA ČRTA, OBMOČNA LIKOVNA DELAVNICA 10.1.2017 10.4.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

GLEDALIŠKE VIZIJE- OBMOČNO SREČANJE SREDNJEŠOLSKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

15.1.2017 15.3.2017 gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE PREDŠOLSKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

21.1.2017   folklora izobraževanje 

REGIJSKO IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE PREDŠOLSKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

28.1.2017   folklora izobraževanje 

2. SKUPŠČINA ZKD ŠALEŠKE DOLINE IN SESTANEK Z DRUŠTVI 2.2.2017   razno prireditev 

TIHOŽITJE IN TRANSFORMACIJA FORME - LIKOVNA RAZSTAVA 3.2.2017   likovna dejavnost prireditev 

OPUS 1 &#8211; PLESNA MINIATURA 2017, IZBOR ZA 25. DRŽAVNO 
TEKMOVANJE MLADIH PLESNIH USTVARJALCEV 

4.2.2017   ples prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2017, REGIJSKO SREČANJE 10.2.2017   literatura prireditev 

KREATIVNA JAZZ KLINIKA 21.2.2017 26.2.2017 inštrumentalna glasba izobraževanje 



 

PESEM HOČE BITI LUČ  22.2.2017   literatura prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE - OBMOČNI OGLED 2.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

V AKCIJO TELO GLEDALIŠKA DELAVNICA 4.3.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

V AKCIJO TELO GLEDALIŠKA DELAVNICA 4.3.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

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

9.3.2017   folklora prireditev 

POZDRAV POMLADI 2017 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PZ 

15.3.2017   vokalna glasba prireditev 

POZDRAV POMLADI 2017 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PZ 

15.3.2017   vokalna glasba prireditev 

LUTKE NA OBISKU- OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 22.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

VELENJSKI PLESNI ODER - OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN 22.3.2017   ples prireditev 

LUTKE NA OBISKU - OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 22.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

ODER MLADIH - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 29.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

VIZIJE, REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 7.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

POZDRAV POMLADI 2017 - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PZ 8.4.2017 8.4.2017 vokalna glasba prireditev 

LUTKARIJE IN VRAGOLIJE, REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 13.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

V PLESNEM VRTINCU, REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN 20.4.2017   ples prireditev 

LE OKOL - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 20.4.2017   folklora prireditev 

V PLESNEM VRTINCU, REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN 20.4.2017 20.4.2017 ples prireditev 

NOČ KNJIGE ŠOŠTANJ 21.4.2017   literatura prireditev 

NOČ KNJIGE ŠMARTNO OB PAKI 21.4.2017   literatura prireditev 

40. OBLETNICA OKTETA ZAVODNJE 7.5.2017   vokalna glasba prireditev 

PRIŠLA JE POMLAD - OBMOČNO SREČANJE PEVSKIH ZBOROV VRTCEV 
ŠALEŠKE DOLINE 

9.5.2017   vokalna glasba prireditev 

RINGARAJA, REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 11.5.2017   folklora prireditev 

VELIKA ČRTA - OBMOČNA RAZSTAVA LIKOVNIH DEL 12.5.2017   likovna dejavnost prireditev 

NE ČAKAJ NA MAJ - OBMOČNO SREČANJE MALIH VOKALNIH SKUPIN 13.5.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJA FOLKLORNIH, PEVSKIH IN GODČEVSKIH SKUPIN 
MANJŠINSKIH ETNIČNIH SKUPNOSTI IN MANJŠIN 

13.5.2017   folklora prireditev 

20 LET PREPEVAMO, KONCERT ŽEPZ VRTEC VELENJE 15.5.2017   vokalna glasba prireditev 

20 LET PREPEVAMO, KONCERT ŽEPZ VRTEC VELENJE 15.5.2017   vokalna glasba prireditev 

LJUBITELJSKA KULTURA, UJETA V OBJEKTIV - FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 16.5.2017   likovna dejavnost prireditev 

OD CELJA DO KOROŠKE - REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 17.5.2017   vokalna glasba prireditev 

SLAVNOSTNA PODELITEV PRIZNANJ 18.5.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

40 &#8211; LETNICA MEPZ GORENJE 19.5.2017   vokalna glasba prireditev 

LE PLESAT ME PELJI - REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

20.5.2017   folklora prireditev 

6. ZBOR HRVAŠKE KULTURE V SLOVENIJI 20.5.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

15. KIPARSKA DELAVNICA LES 26.5.2017 28.5.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

15. KIPARSKA DELAVNICA LES 26.5.2017 28.5.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

LINHARTOVO SREČANJE, REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

30.5.2017   gledališče in lutke prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE, REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

31.5.2017   gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN SLOVENIJE 2017 6.6.2017   gledališče in lutke prireditev 

7. MOZZAJIK JAZZ FESTIVAL 8.6.2017 22.6.2017 inštrumentalna glasba prireditev 

POGLED SKOZI DVORIŠČNO OKNO - ...IN VIDIM ŽENSKO, OBMOČNA 
LIKOVNA RAZSTAVA 

14.6.2017   likovna dejavnost prireditev 

V ZAVETJU BESEDE 2017, REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 15.6.2017   literatura prireditev 

POLETNA GLEDALIŠKA DELAVNICA, SMEŠNO IN KOMIČNO 3.7.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

UMETNIK SKOZI ČAS - LIKOVNA RAZSTAVA PETRA PETROVIČA 4.7.2017   likovna dejavnost prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA SINJI VRH, RISANJE S SENČENJEM 24.7.2017 30.7.2017 likovna dejavnost izobraževanje 



 

PODOBE NEKEGA ZAPISA - LIKOVNA RAZSTAVA 11.8.2017   likovna dejavnost prireditev 

GRAŠKA GORA POJE IN IGRA 18.8.2017   razno prireditev 

POLETJE NA TRAVNIKU 22.8.2017   ples izobraževanje 

5. TABOR MLADIH GODBENIC IN GODBENIKOV 2017 28.8.2017 1.9.2017 inštrumentalna glasba izobraževanje 

MOJE MESTO - LIKOVNA KOLONIJA 2.9.2017   likovna dejavnost prireditev 

28. PIKIN FESTIVAL 17.9.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

POD TO GORO ZELENO- OBMOČNO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN 
GODCEV 

24.9.2017   folklora prireditev 

ROG IZOBILJA - RAZSTAVA 26.9.2017   likovna dejavnost prireditev 

GODBE SE PREDSTAVIJO - REGIJSKO SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV 1.10.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

3. MEDNARODNA KONFERENCA PLESNE PEDAGOGIKE  6.10.2017 8.10.2017 ples izobraževanje 

14. MINI FESTIVAL OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN PIKA MIGA 2017 6.10.2017   ples prireditev 

METAFORA - LITERARNI NATEČAJ ZA PISCE AFORIZMOV 6.10.2017   literatura izobraževanje 

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL 27. LIKOVNE KOLONIJE PRIJATELJSTVA 6.10.2017   likovna dejavnost prireditev 

MOJE MESTO - RAZSTAVA, OTVORITEV 6.10.2017   likovna dejavnost prireditev 

11. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE 7.10.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

14. MINI FESTIVAL OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN PIKA MIGA 2017 8.10.2017   ples prireditev 

DELAVNICA UMETNOSTI PRIPOVEDOVANJA PRAVLJIC: VILINSKA BITJA 13.10.2017   literatura izobraževanje 

GLEDALIŠKA DELAVNICA - IGRAJMO SE GLEDALIŠČE 21.10.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

VELIKA ČRTA - REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA 30.10.2017   likovna dejavnost prireditev 

GLEDALIŠKA DELAVNICA XXV. NOVAČANOVIH GLEDALIŠKIH SREČANJ 
2017 - IMPROVIZACIJA TER RAZLIČNE ZANIMIVE PRAKTIČNE VAJE IN 
IGRE 

5.11.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

ŽIVA 2017 - FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH 8.11.2017 10.11.2017 ples prireditev 

18. PESNIŠKA OLIMPIJADA 11.11.2017 12.11.2017 literatura prireditev 

PIKA POJE, IZOBRAŽEVANJE ZA ZBOROVODJE VRTČEVSKIH ZBOROV 18.11.2017   vokalna glasba izobraževanje 

VSTALA VALENTIN IN VENERA 24.11.2017   literatura prireditev 

1. KAMIŠIBAJ FESTIVAL 1.12.2017   gledališče in lutke prireditev 

INTENZIVNI SEMINAR KONTAKTNE PLESNE TEHNIKE 2.12.2017   ples izobraževanje 

MOČ BESEDE - TA VESELI DAN KULTURE 3.12.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

ČAROBNA PROMENADA 15.12.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

 


