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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 Celje, je del osrednje organizacije slovenske društvene kulture, ki z mrežo izpostav in zvez 
kulturnih društev po celotni državi strokovno in finančno podpira razvoj društvene kulture. Celjska izpostava je 
bila ustanovljena za občine Dobrna, Štore, Vojnik in mestno občino Celje.  

Na območju, ki meri 230 km2, prebiva okoli 60.000 prebivalcev. Tu deluje 70 registriranih društev in 74 skupin z 
okoli 2.800 ljubiteljskimi ustvarjalci. Trudimo se spodbuditi množično zanimanje za kulturo, razvoj raznovrstnih 
umetnostnih smeri, amaterskih in strokovnih praks ter razmah kulturne vzgoje in ustvarjalnosti med otroki in 
mladimi.  

Vseh produkcijskih enot je 71: na področju glasbene dejavnosti deluje 39 društev in skupin, 7 gledaliških in 
lutkovnih, 4 plesne, 7 folklornih in etno, 1 literarna, 3 likovne, 4 fotografske, 1 filmska in video ter 4 skupine, ki se 
ukvarjajo z drugo (splošno) kulturno dejavnostjo.  

Ocena stanja 

V prvem polletju 2016 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe 
s področja kulture. Društvom in posameznikom je nudila pomoč pri društveni dejavnosti.  

Z lokalno skupnostjo smo sodelovali korektno, z društvi zelo dobro. Največ poudarka dajemo vsem območnim 
srečanjem, kakor tudi srečanjem regionalnega in državnega značaja. Izobraževanja so namenjena specifiki 
območja.  

Z mediji sodelujemo zelo dobro, saj nam večino najav in reportaž ni potrebno plačevati. S celjsko TV smo 
dogovorjeni, da pokrijejo določene, nam pomembnejše prireditve, z novinarji NT&RC, Večera ter Celjana pa smo 
v rednih kontaktih. 

Večino prireditev izvajamo v Celjskem domu, sledijo Celjska kulturnica, Narodni dom, Pionirski dom in SLG. 

Še vedno poizkušamo znižati stroške najemov. V zameno nudimo novo dvorano Celjskih kulturnih društev. 

Težavo s prostori še vedno rešujemo, začasno bomo spet lahko uporabljali staro lokacijo na Gregorčičevi 6.  

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.  

Na območnem nivoju smo izvedli 15 prireditev, na regijskem 7, na državnem 2 in na dodatnem 23 prireditev. 
Programi so iz področja glasbe, gledališča, lutk, plesa, literature, likovne dejavnosti, folklore in sodobne 
umetnosti. 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo, ZKD Celje in drugimi lokalnimi in kulturni akterji na 
področju izpostave sklada. V koprodukciji z ZKD izvajamo redni lutkovni program, literarne, fotografske in likovne 
prireditve v Celjski kulturnici in festival uličnega gledališča celjskih osnovnih šol FRAN RAZIGRAN. 

Izvedba ali sodelovanje pri javnih razpisih/pozivi za ljubiteljske kulturne dejavnosti  

Aktivno sodelujemo pri svetovanju in ocenjevanju prijav na celjski občinski projektni razpis in nudimo vso pomoč 
društvom pri prijavah na razpise. Občina Celje vsako leto pripravi javni projektni razpis, ostale občine (Vojnik, 
Dobrna in Štore) pa javni razpis za društva (prostori, program…).  

Na občini Celje je del projektnega razpisa so tudi posebej razpisana sredstva za ZKD Celje. 

Izobraževanja 

Izobraževanja prilagajamo lokalnemu karakterju. Letos smo izvedli izobraževanja na področju lutk, fotografije in 
gledališča. Prav tako podpiramo in soorganiziramo izobraževanja s področja sodobnega plesa in zborovstva. ZKD 
je prav tako zainteresirana za izobraževanja, zato se tu dopolnjujemo, finančno in vsebinsko. 



Financiranje 

Sredstva za program in stroške območne izpostave prihajajo iz treh naslovov, centralna služba, ZKD Celje in 
občinska sredstva ( Celje, Dobrna, Štore in Vojnik).  

MO Celje nam daje na razpolago Celjski dom, za kar nam računa le stroške uporabe. Ocenjena vrednost prispevka 
za naše prireditve je 1200€. Prav tako nam daje v brezplačni najem prostore za pisarne JSKD. Ocenjena vrednost 
je 2000–3000€ na leto. 

Občina Vojnik nam daje v brezplačno uporabo kulturni dom. Ocenjena vrednost je 300€. 

Občina Dobrna nam daje v brezplačni najem dvorano osnovne šole. Ocenjena vrednost je 300€. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

V naši območni izpostavi imamo na področju vokalne dejavnosti 24 osnovnošolskih in 32 odraslih pevskih skupin, 
od tega 12 malih vokalnih skupin. Na področju instrumentalne glasbe deluje 8 instrumentalnih skupin: rogisti, 
tamburaši, pihalni orkestri, godalni orkester in big band. 5 gledaliških in 2 lutkovni skupini opredeljujeta gledališko 
dejavnost. Na področju sodobnega plesa delujejo 4 skupine. Na folklornem področju, etno dejavnosti in 
historičnemu plesu je aktivnih 9 skupin. Imamo 3 aktivna likovna, 2 literarna in 3 fotografske skupine. 

Na zborovskem področju sta se tudi letos izkazala zbora Collegium vocale in Moški komorni zbor. Odlično so bili 
ocenjeni tudi vsi mladinski pevski zbori (srednjih šol).  

KUD Zarja se je s predstavo Macbeth ponovno uspelo uvrstiti na 55. Linhartova srečanja.  

Fotografska društva (DF Svit in Celjsko fotografsko društvo) poleg razstav pripravljajo kvalitena izobraževanja za 
odrasle in mladino in slovenski natečaj za osnovnošolske in srednješolske fotografe. 

S področja glasbene instrumentalne dejavnosti so vedno v središču dogajanja Orkester Akord, Celjski godalni 
orkesterin Celjski pihalni orkester, za vokalno pestrost pa skrbijo zbori in vokalne skupine, ki se na pobudo občine 
vse bolj povezujejo v skupno organizacijo lokalnih prireditev, kot so Poletje v Celju, božično – novoletne prireditve 
...  

Harlekin – društvo za umetnost plesa, Plesni forum Celje in KUD Igen – Hiša umetnosti Celje so v samem vrhu 
ustvarjalnosti sodobnega plesa v slovenskem prostoru in se redno uvrščajo na vrhunske prireditve kot so OPUS 1, 
Pika miga, Festival Živa, Fronta sodobnega plesa … 

Ne smemo pozabit na vsa društva iz občin Vojnik, Dobrna in Štore, ki so temelj kulturnih dejavnosti v lokalnem in 
širšem območju. V Vojniku bi omenil vokalno skupino iinspiritu pod vodstvom Tomaža Marčiča, na Dobrni društva 
uspešno sodelujejo predvsem na vokalnem in folklornem podrčju, v Štorah pa predvsem vokalnem. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

Odlično sodelujemo na vseh področjih s šolami in vrtci, ki se redno in aktivno udeležujejo vseh naših srečanj, 
posebej bi poudaril srečanje vrtčevskih pevskih skupin, ki je našla svoje mesto v strukturi glasbenih srečanj in je 
postala dobra praksa še za kakšno izpostavo.  

Problem je še vedno v financiranju, ker stroške izvedb v celoti krije območna izpostava. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V letošnjem letu smo podelili 202 jubilejnih priznanj naslednjih društev:  

Kulturno umetniško društvo Godba na pihala Nova cerkev, KUD Galiarda, Folklorna skupina pri mestni četrti Slavko 
Šlander Celje, KUD Bratov Dobrotinšek Škofja vas, MePZ Don Bosko Celje, MPZ Pod Gradom, KUD Plesni forum 
Celje, Moški pevski zbor KUD Ljubečna, Pevsko društvo upokojencev Celje, HARLEKIN - društvo za umetnost plesa, 
Celjsko pevsko društvo, Kulturno umetniško društvo Dobrna, Kulturno umetniško društvo France Prešeren Vojnik 
in Društvo mešani pevski zbor gostincev Celje. 

Na 55. Linhartovih srečanjih je KUD Zarja prejel naslednje nagrade:  

 Strokovna komisija v sestavi Mojce Jan Zoran, Matjaža Zupančiča in Jurija Zrneca je Tomažu Krajncu 
podelila diplomo Linhartovega srečanja za režijo predstave Macbeth.  

 Živko Beškovnik pa je za svoje dolgoletno delo in doprinos k ljubiteljskemu gledališču letošnji prejemnik 



Linhartove plakete, najvišjega priznanja na področju ljubiteljskega gledališča. 



Izvedeni dogodki  

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

GLEDALIŠKE VIZIJE - OBMOČNI SELEKCIJSKI OGLEDI MLADINSKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

15.1.2016 15.3.2016 gledališče in lutke prireditev 

PREŠERNE BESEDE, LITERARNI VEČER OB SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU 

3.2.2016 4.3.2016 literatura prireditev 

TA VESELI DAN KULTURE 6.2.2016   literatura prireditev 

PIKA POJE, IZOBRAŽEVANJE ZA ZBOROVODJE VRTČEVSKIH ZBOROV  27.2.2016   vokalna glasba izobraževanje 

NOCOJ JE LEP VEČER, OBMOČNO SREČANJE MALIH PEVSKIH SKUPIN 3.3.2016   vokalna glasba prireditev 

ROŠEVI DNEVI 2016, 29. SREČANJE LITERATOV 8. IN 9. RAZREDOV OŠ 16.3.2016   literatura prireditev 

ODER MLADIH, OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 23.3.2016 23.3.2016 gledališče in lutke prireditev 

PLESNI VRTINEC, OBMOČNO SREČANJE PLESNIH SKUPIN 24.3.2016 24.3.2016 ples prireditev 

GLEDALIŠKE VIZIJE, REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

7.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

PESEMCA, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

13.4.2016 13.4.2016 vokalna glasba prireditev 

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

GLEDALIŠČE NA OBISKU - REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 20.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

ZAPOJMO SKUPAJ, OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV  6.5.2016 6.5.2016 vokalna glasba prireditev 

V PLESNEM VRTINCU, REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN 12.5.2016   ples prireditev 

REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH PEVSKIH IN GODČEVSKIH SKUPIN 
MANJŠINSKIH ETN. SKUPNOSTI 

15.5.2016   folklora prireditev 

POJEM IN IGRAM 18.5.2016   vokalna glasba prireditev 

POJEM IN IGRAM, OBMOČNO SREČANJE PEVSKIH IN GLASBENIH 
SKUPIN VRTCEV 

18.5.2016   vokalna glasba prireditev 

FRAN RAZIGRAN - 2.FESTIVAL OTROŠKEGA ULIČNEGA GLEDALIŠČA 20.5.2016 21.5.2016 gledališče in lutke prireditev 

LINHARTOVA SREČANJA - OBMOČNI SELEKCIJSKI OGLEDI ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

20.5.2016   gledališče in lutke prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE, REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

2.6.2016   gledališče in lutke prireditev 

POJMO PRIJATELJI, REGIJSKO SREČANJE UPOKOJENSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

2.6.2016 2.6.2016 vokalna glasba prireditev 

XVIII. POLETNI SLIKARSKI EX-TEMPORE 2016: ŤCELJSKE POLETNE 
VEDUTEŤ 

10.6.2016 18.6.2016 likovna dejavnost prireditev 

8. MEDNARODNO TEKMOVANJE MLADIH PLESNIH USTVARJALCEV 
OPUS 1 - PLESNA MINIATURA 2016 

11.6.2016   ples prireditev 

MRAVLJICA - TIHOŽITJE 2016, XIV. POLETNO SLIKANJE TIHOŽITJA IN I. 
FOTOGRAFIRANJE 

1.7.2016   likovna dejavnost prireditev 

MRAVLJICA - TIHOŽITJE 2016, XIV. ULIČNO SLIKANJE TIHOŽITJA IN I. 
FOTOGRAFIRANJE RAZSTAVA 

1.7.2016 28.7.2016 likovna dejavnost prireditev 

XVIII. POLETNI SLIKARSKI EX-TEMPORE 2016: CELJSKE POLETNE 
VEDUTEŤ OTVORITEV RAZSTAVE IN RAZGLASITEV REZULTATOV  

2.7.2016 30.9.2016 likovna dejavnost prireditev 

MRAVLJICA - TIHOŽITJE 2016, XIV. SLIKANJE TIHOŽITJA IN 
I.FOTOGRAFIRANJE - RAZSTAVA 2 

2.9.2016 30.9.2016 likovna dejavnost prireditev 

XXIV. NOVAČANOVA GLEDALIŠKA SREČANJA 14.10.2016 12.11.2016 gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV  16.10.2016   folklora prireditev 

FOTOGRAFSKA DELAVNICA OB LETOŠNJI XVII. CELJSKI FOTOGRAFSKI 
RAZSTAVI 2016 

5.11.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

GLEDALIŠKA DELAVNICA V OKVIRU 24. NOVAČANOVIH GLEDALIŠKIH 
SREČANJ 

5.11.2016   gledališče in lutke prireditev 

LUTKOVNI SEMINAR 12.11.2016 13.11.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

REGIJSKA DELAVNICA ZA ZBOROVODJE MLADINSKIH ZBOROV Z 
DEMONSTRACIJSKIM ZBOROM 

16.11.2016   vokalna glasba izobraževanje 

SOZVOČENJA, 7. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI ODRASLIH PEVSKIH 
ZASEDB 

20.11.2016   vokalna glasba prireditev 

17. CELJSKA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA, REGIJSKO FOTOGRAFSKO 
SREČANJE 

24.11.2016   likovna dejavnost prireditev 



Mesec fotografije 2016, X. vseslovenska osnovnošolska in 
srednješolska razstava 30.11.2016 30.12.2016 likovna dejavnost prireditev 

 


