Območne izpostave JSKD
DRAVOGRAD

JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost,
razvoj ustvarjalnih kapacitet in strokovnih standardov ter širjenje
dostopnosti kulturnih programov.

Območna izpostava Dravograd
Robert Preglau
Uvod
Območna izpostava Dravograd pokriva kulturno dogajanje v občini Dravograd, ki šteje okoli 9.000 prebivalcev. V
sodelovanju z Zvezo kulturnih društev, ki združuje 20 kulturnih društev in 25 sekcij, sooblikuje ljubiteljsko
kulturno ustvarjanje v kraju.
Ljubiteljska dejavnost v kraju se kaže na vsakem koraku, saj ni prireditve, kjer ne bi sodelovali ljubiteljski
ustvarjalci. Ljubiteljsko ustvarjanje na katerem koli področju kulture je za vsakega posameznika izredno
pomembno, saj mu daje čut za družbeno odgovornost in mu omogoči notranje izpopolnjevanje osebnosti ter
osebnostno rast.
Poslanstvo naše izpostave je spodbujanje čim več ljudi k ljubiteljskemu ustvarjanju, skrb za rast kakovosti
njihovega ustvarjanja ter podpora v vseh pogledih pri njihovem delu.

Ocena stanja
V letu 2014 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja
kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti.
Skupaj z ZKD Dravograd je izpostava na mesečnih sestankih s predstavniki kulturnih društev sproti reševala vso
tekočo problematiko. Izpostava je strokovno pomagala pri izpolnjevanju obrazcev za prijavo na občinski razpis in
na razpise JSKD. Izpostava je v letu 2014 izvedla tudi številna območna in regijska srečanja na zborovskem,
gledališkem, folklornem področju in omogočila društvom nastope na revijah in srečanjih. Skupaj z ZKD je
poskrbela za udeležbo na izobraževanjih JSKD, kar se kaže tudi v vedno večji kakovosti ustvarjanja.
Izpostava je poskrbela tudi za medijsko odmevnost srečanj in dogodkov, predvsem v časopisu Večer, na kabelski
televiziji Dravograd, VTV Velenje in po Koroškem radiu. Izpostava večino prireditev izvede v Dvorcu Bukovje, ki
ponuja prekrasno okolje za kulturne dogodke in ima na voljo dovolj spremljevalnih prostorov za skupine, za
kulturne dogodke, kjer je potreben večji oder, pa uporablja Dom borcev v Šentjanžu ali pa večnamensko dvorano
Gasilskega doma Črneče, ki je nova in zelo prijetno opremljena za kulturne dogodke.

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. V letu 2014 je tako izpostava izvedla
območne revije odraslih pevskih zborov, otroških pevskih zborov, odraslih folklornih skupin, območne oglede
odraslih gledaliških predstav, območno likovno razstavo in regijsko srečanje odraslih otroških folklornih skupin,
regijsko srečanje likovnikov ter srečanje harmonikarjev diatonikov in Državno tekmovanje malih instrumentalnih
sestavov. Na regijsko srečanje so bili od skupin uvrščeni Vokalna skupina Dravograjski sekstet in otroška folklorna
skupina OŠ Šentjanž, ki je bila uvrščena tudi na državno srečanje.

Izvedba dodatnega programa
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na področju
izpostave sklada. Skupaj z Javnim zavodom Dravit je tako pripravila lepo število dodatnih prireditev in dogodkov.
Izpostava je tako sodelovala pri pripravi proslave ob kulturnem prazniku, pri pripravi proslav in svečanosti ob
državnih in občinskem prazniku, pri organizaciji raznih seminarjev in delovnih srečanj predstavnikov lokalnih
skupnosti in drugih organizacij v Dvorcu Bukovje, pri izvedbi poročnega in obrtnega sejma ter izpeljala številne
dodatne likovne razstave. Izpostava v sodelovanju z JZ Dravit sodeluje tudi pri izvajanju ostalega občinskega
programa na področju prireditev, kot so izvedba prireditve Naj športnik leta, Čarovniški shod, Otroški Žav Živ,
Mednarodno likovno kolonijo na Ojstrici….

Izvedba ali sodelovanje pri javnih razpisih/pozivih za ljubiteljske kulturne
dejavnosti
Izpostava je sodelovala pri izvedbi Javnega razpisa za ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dravograd. Poleg
pomoči društvom pri izpolnjevanju obrazcev je pripravila predlog razdelitve sredstev po dejavnostih in oceno
prispelih prijav na razpis. Izpostava je pomagala tudi pri prijavi društev in ZKD na Projektni poziv JSKD.

Izobraževanja
Izpostava skupaj z ZKD spodbuja društva k udeleževanju na izobraževanjih, ki jih izvaja JSKD. ZKD pri tem finančno
pomaga s plačilom kotizacije za vse zainteresirane. Izpostava pa redno obvešča vsa društva o izobraževanjih in
po potrebi tudi sama izvede izobraževalni program. Izobraževanja po navadi potekajo znotraj koordinacije in se
izvajajo za celotno Koroško, tako da se koordinatorji izpostav medsebojno dogovarjamo, kdo in kje bo izvedel
katero izobraževanje. Izpostava je tako v letu 2014 končala z izvedbo Zborovodske delavnice – osnove dirigiranja
I. stopnja pod mentorstvom Urške Štampe. Izobraževanja se je udeležilo 10 udeležencev.

Financiranje
Izpostava se financira iz centrale in Občine Dravograd. Težav pri financiranju ni, sredstva so vedno pravočasno
nakazana, izpostava pa vsa leta uspešno posluje v okvirih sredstev.

Novi projekti
Izpostava v tem letu ni uvedla novih projektov, je pa razširila državno srečanje malih trobilnih sestavov na
državno srečanje malih instrumentalnih sestavov.

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva
Najvidnejša je glasbena dejavnost, saj premoremo kar tri godbe na pihala, tri skupine harmonikarjev diatonikov,
otroško glasbeno sekcijo, šest instrumentalnih skupin, otroške in mladinske pevske zbore, tri skupine vaških
pevcev ter sedem odraslih pevskih zborov.
Poleg glasbene dejavnosti sta močno zastopani tudi gledališka dejavnost s kar štirimi odraslimi gledališkimi
skupinami in eno mladinsko ter eno otroško skupino in likovna dejavnost. Članstvo likovne sekcije se je v letu
2014 še povečalo. O razgibani likovni dejavnosti pa pričajo tudi številne razstave.
Med najuspešnejšimi skupinami je gotovo Dravograjski sekstet, ki poleg ogromno domačih nastopov tudi veliko
gostuje v tujini. Sekstet vsako leto aktivno sodeluje tudi pri organizaciji Mednarodnega festivala oktetov, ki je v
Dravogradu in na Suhi v Avstriji. Zelo aktivna je tudi gledališka skupina, ki vedno znova preseneča s kvalitetnimi
predstavami v domačem kraju in širši okolici. Tradicionalna likovna srečanja pa vsako leto pridobivajo na kvaliteti,
kar se kaže v vedno večjem številu obiskovalcev na razstavah. Omeniti pa je potrebno tudi Pihalni orkester
Šentjanž, ki posega v sam državni vrh na tekmovanjih. Folklorna skupina Dravca, ki ogromno sodeluje na
prireditvah lokalnega značaja je tudi v letu 2014 praznovala 10 let delovanja, sodelovala je na številnih prireditvah
ne samo v domači občini ampak tudi širše, predstavila je tako tradicionalne plese kot tudi pristno dravograjsko
nošo. Pozabiti pa ne smemo tudi na otroške skupine, ki so vedno bolj odmevne na območnih in tudi regijskih
srečanjih. Tako zavidljive uspehe dosega otroška folklorna skupina iz OŠ Šentjanž, ki je nastopila celo na državnem
srečanju. Društveno delo na območju izpostave lahko ocenjujemo kot izredno razgibano, raznoliko ter kvalitetno.
Kot tako pa je pomemben del kulturnega utripa naše občine.

Sodelovanje s šolami in vrtci
Izpostava uspešno sodeluje tudi s šolami in vrtci na njenem območju, v sodelovanju z njimi pripravlja revije
otroških pevskih zborov, likovna srečanja, lutkovne in gledališke predstave…

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja
Izpostava pomaga tudi društvom pri organizaciji jubilejnih dogodkov in podeljuje priznanja JSKD. V letu 2014 je
10 let delovanja praznovala FS Dravca.

Izvedeni dogodki
Naziv dogodka

Datum (od)

Datum (do)

Dejavnost

Vrsta

ODPRTJE PREGLEDNE LIKOVNE RAZSTAVE LIKOVNE
SEKCIJE DRAVOGRAD
ZIMA Z VEČIMI OBRAZI - RAZSTAVA LIKOVNIH DEL
FELIKSA FRÜHAUFA -SREČNA
JURE TORI IN JURE LONGYKA, GLASBA IN POEZIJA.

9.1.2014

31.1.2014

likovna dejavnost

prireditev

18.1.2014

23.2.2014

likovna dejavnost

prireditev
prireditev

NADALJEVALJNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH IN
OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN
LIKOVNA RAZSTAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU RAZSTAVLJA MAGDALENA BRUDER
PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU

31.1.2014

2.2.2014

večzvrstna
dejavnost
folklora

6.2.2014

23.2.2014

likovna dejavnost

prireditev
prireditev

POROČNI SEJEM

15.2.2014

večzvrstna
dejavnost
drugo

SEMINAR OBLAČILNA DEDIŠČINA

21.2.2014

folklora

izobraževanje

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV

22.2.2014

vokalna glasba

prireditev

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA - EX TEMPORE

27.2.2014

likovna dejavnost

prireditev

SREČANJE HARMONIKARSKIH SKUPIN

8.3.2014

prireditev

OD PLIBERKA DO TRABERKA

8.3.2014

instrumentalna
glasba
vokalna glasba

JA MAMA, RAZUMEM MAMA - KOMEDIJA

9.3.2014

gledališče in lutke

prireditev

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN KOROŠKE

18.3.2014

gledališče in lutke

prireditev

XXVII ROŠEVI DNEVI

19.3.2014

literatura

prireditev

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL BLANKE BOŽIČ

20.3.2014

likovna dejavnost

prireditev

OD PLIBERKA DO TRABERKA

22.3.2014

vokalna glasba

prireditev

47. SREČANJE ODRASLIH ZBOROV OD PLIBERKA DO
TRABERKA
UČNA URA - DRAMA

23.3.2014

vokalna glasba

prireditev

28.3.2014

gledališče in lutke

prireditev

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH
PEVSKIH ZBOROV
JA MAMA, RAZUMEM MAMA - KOMEDIJA

4.4.2014

vokalna glasba

prireditev

6.4.2014

gledališče in lutke

prireditev

KOROŠKI OBRTNO PODJETNIŠKI SEJEM

11.4.2014

prireditev

KOROŠKI OBRTNO PODJETNIŠKI SEJEM

12.4.2014

SREČANJE HARMONIKARJEV DIATONIKOV

13.4.2014

30. RAZSTAVA VELIKONOČNIH PIRHOV IN
VOŠČILNIC LOTKE NENADIĆ
REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH
SKUPIN OD CELJA DO KOROŠKE

13.4.2014

večzvrstna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost
instrumentalna
glasba
likovna dejavnost

24.4.2014

folklora

prireditev

25.1.2014

6.2.2014

23.2.2014

10.4.2014

izobraževanje

prireditev

prireditev

prireditev
prireditev
prireditev

SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN OD
CELJA DO KOROŠKE
PROSLAVA OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU

24.4.2014

folklora

prireditev

25.4.2014

prireditev

PROSLAVA OB PRAZNIKU DELA

1.5.2014

večzvrstna
dejavnost
drugo

IZBOR ŠPOTRNIKA LETA Z ZABAVNIMI IGRAMI MED
KS
ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL ALOJZA ERJAVCA

4.5.2014

večzvrstna
dejavnost

prireditev

8.5.2014

likovna dejavnost

prireditev

VEČER DRAVOGRAJSKEGA SEKSTETA

16.5.2014

vokalna glasba

prireditev

OBČINA MEŽICA SE PREDSTAVI

22.5.2014

prireditev

ODPRTJE RAZSTAVE NAŠIH NAJMLAJŠIH

27.5.2014

večzvrstna
dejavnost
likovna dejavnost

DRŽAVNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH
SKUPIN
OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH
SKUPIN
ŠOLA DA SE TI ZROLA

31.5.2014

folklora

prireditev

1.6.2014

folklora

prireditev

3.6.2014

prireditev

PODELITEV PRIZNANJ KRVODAJALCEM

4.6.2014

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL ANDREJA LAUKA

5.6.2014

večzvrstna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost
likovna dejavnost

REGIJSKO SREČANJE SENIORJEV - NATEČAJ REVIJE
MENTOR
LITERARNI VEČER ZMAGOVALCEV 14. PESNIŠKE
OLIMPIJADE
4. MEDNARODNA SLIKARSKO KIPARSKA KOLONIJA

13.6.2014

literatura

prireditev

14.6.2014

literatura

prireditev

16.6.2014

22.6.2014

likovna dejavnost

prireditev

ODPRTJE RAZSTAVE FRAGILE

19.6.2014

27.7.2014

drugo

prireditev

SREČANJE MLADIH GLASBENIKOV

19.6.2014

prireditev

10. FESTIVAL PLESA PIRAN

20.6.2014

25.6.2014

instrumentalna
glasba
ples

MEDNARODNI FESTIVAL OKTETOV

20.6.2014

vokalna glasba

prireditev

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI

24.6.2014

prireditev

FOLKLORA IZ ARGENTINE

27.6.2014

večzvrstna
dejavnost
folklora

OBMOČNA LIKOVNA RAZSTAVA

1.7.2014

likovna dejavnost

prireditev

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

4.7.2014

drugo

prireditev

KONCERTNI VEČER LADIESAXOPHONE QUARTET

4.7.2014

prireditev

ROCK KONCERT DRAVOGRAD

4.7.2014

7. FESTIVAL MALIH INŠTRUMENTALNIH SKUPIN

5.7.2014

ODPRTJE LIKOVNE RAZTAVE AKADEMSKE SLIKARKE
GALINE SAPUNŽI IZ UKRAJINE
SREČANJE HARMONIKARJEV DIATONIKOV

7.8.2014

instrumentalna
glasba
instrumentalna
glasba
instrumentalna
glasba
likovna dejavnost

prireditev

KONCERTNI VEČER BORUT MORI IN IGMAR JENNER

29.8.2014

IRSKI VEČER

30.8.2014

JESENSKE SERENADE

4.9.2014

ODPRTJE RAZSTAVE SPOMINEK DRAVOGRADA 2014

4.9.2014

30.9.2014

instrumentalna
glasba
instrumentalna
glasba
instrumentalna
glasba
instrumentalna
glasba
likovna dejavnost

RESNICA O SVETU - FOTOGRAFSKA RAZSTAVA

5.9.2014

29.9.2014

likovna dejavnost

prireditev

29.6.2014

3.8.2014

16.8.2014

prireditev

prireditev

prireditev
prireditev

prireditev

prireditev

prireditev
prireditev
prireditev

prireditev
prireditev
prireditev
prireditev

KLOVNESA RAZGRAJA - PREDSTAVA ZA OTROKE

7.9.2014

gledališče in lutke

prireditev

JESENSKE SERENADE

11.9.2014

vokalna glasba

prireditev

JESENSKE SERENADE

18.9.2014

prireditev

JESENSKE SERENADE

25.9.2014

100 LET ČEBELARSKEGA DRUŠTVA IN OTVORITEV
UČNEGA VRTA DRUŠTVA AJDA
REGIJSKE DELAVNICE ZA ZBOROVODJE OTROŠKIH IN
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV
TIHOŽITJA - ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL
AVTORJA FELIKSA FRÜHAUFA SREČNA
VEČER POEZIJE IN GLASBE

27.9.2014

instrumentalna
glasba
instrumentalna
glasba
večzvrstna
dejavnost

27.9.2014

vokalna glasba

izobraževanje

30.9.2014

likovna dejavnost

prireditev

2.10.2014

prireditev

ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE 21. EX TEMPOR
DRAVOGRADA
AMERIŠKI SAMOSPEVI - KONCERTNI VEČER

4.10.2014

večzvrstna
dejavnost
likovna dejavnost

prireditev

SEMINAR ZA TABOR ŠENTVID PRI STIČNI 2015

11.10.2014

večzvrstna
dejavnost
vokalna glasba

PROSLAVA OB DNEVU REFORMACIJE

30.10.2014

prireditev

SHOD ČAROVNIC

31.10.2014

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL MARJANA
VESONIKA
REPORTER MILAN

6.11.2014

večzvrstna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost
likovna dejavnost

7.11.2014

gledališče in lutke

prireditev

ODPRTJE RAZSTAVE 600 RAZGLEDNIC S PLANINSKIH
POTI
SOZVOČENJA, 6. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI

7.11.2014

likovna dejavnost

prireditev

9.11.2014

vokalna glasba

prireditev

15. PESNIŠKA OLIMPIJADA - ODPRTJE RAZSTAVE
FOTOGRAFIJ IZ NATEČAJA IN PARKA PESNIŠKE
OLIMPIJADE
15. PESNIŠKA OLIMPIJADA - LITERANE DELAVNICE

21.11.2014

literatura

prireditev

21.11.2014

23.11.2014

literatura

izobraževanje

15. PESNIŠKA OLIMPIJADA- LITERARNI VEČER

22.11.2014

9.11.2014

literatura

prireditev

LITERARNI VEČER ZA KOROŠKE LITERATE

22.11.2014

22.11.2014

literatura

prireditev

LITERARNA DELAVNICA

22.11.2014

literatura

izobraževanje

LITERARNA DELAVNICA ZA KOROŠKE LITERATE

22.11.2014

literatura

izobraževanje

KONCERT GAL GJURGIN S SIMFONIČNIM
ORKESTROM
PRI NAS NA PAVRIH - 10 LET FOLKLORNE SKUPINE
DRAVCA DRAVOGRAD
ODPRTJE RAZSTAVE KLEKLJANIH ČIPK DRUŠTVA
KLEKLJARIC KOROŠKE- SEKCIJE SOTOČJE
TA VESELI DAN KULTURE

23.11.2014

instrumentalna
glasba

prireditev

29.11.2014

folklora

prireditev

2.12.2014

likovna dejavnost

prireditev

3.12.2014

prireditev

ODPRTJE RAZSTAVE PORTRETOV FOTOKLUBA
KOROŠKA
SVEČANA PRIREDITEV OB PODELITVI LISTINE
ŤOBČINA PO MERI INVALIDOVŤ
BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT GODBE NA PIHALA
OJSTRICA
BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT GODBE NA PIHALA
TRBONJE
PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN
BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA
ORKESTRA ŠENTJANŽ

4.12.2014

večzvrstna
dejavnost
likovna dejavnost

5.12.2014

drugo

prireditev

20.12.2014

instrumentalna
glasba

prireditev

21.12.2014

instrumentalna
glasba

prireditev

26.12.2014

instrumentalna
glasba

prireditev

30.10.2014

10.10.2014

22.11.2014

prireditev
prireditev

prireditev

izobraževanje

prireditev
prireditev

prireditev

BOŽIČNI KONCERT VSEH PEVSKIH ZBOROV NAŠE
OBČINE
ODPRTJE PREGLEDNE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL
LIKOVNE SEKCIJE DRAVOGRAD

28.12.2014

vokalna glasba

prireditev

30.12.2014

likovna dejavnost

prireditev

