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 2015 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. V primerjavi s preteklimi leti je delo izpostave v 2015 potekalo zelo tekoče, brez posebnih težav.
Število društev ostaja na isti ravni, še vedno se trudimo spodbuditi plesno dejavnost in literarno dejavnost, ki
nekoliko zaostajata za ostalimi, drugače pa je pokritost dejavnosti kar zadovoljiva.
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 2015 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 otroških gledaliških skupin, regijsko
srečanje likovnikov, 16. pesniško olimpijado ter srečanje harmonikarjev diatonikov in Državno tekmovanje malih
instrumentalnih sestavov. Na regijsko srečanje so bili od skupin uvrščeni otroška folklorna skupina OŠ Šentjanž
in otroška gledališka skupina OŠ Neznanih talcev Dravograd, 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 in druge 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, Mednarodna likovna kolonija na Ojstrici ter številne otvoritve in svečanosti ob pridobitvi novih
infrastrukturnih objektov (prenovljen most čez Dravo, kolesarke poti, MPIK – mrežni podjetniški inkubator).
Skupaj z JZ Dravit in ZKD Dravograd organizira Jesenske serenade, na katerih se odvijajo štirje koncerti resne
glasbe ter Mednarodni festival oktetov.

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 2015 izvedla Zborovodsko delavnico – osnove dirigiranja II. stopnja
pod mentorstvom Urške Štampe. Izobraževanja se je udeležilo 11 udeležencev. Prav tako je izvedla likovne
delavnice in pesniške delavnice. Likovnih delavnic se je udeležilo 20 udeležencev, pesniških pa 16 udeležencev iz
različnih krajev Slovenije.

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. Občinska sredstva izpostava prejema po
četrtinah.

Novi projekti
Izpostava v tem letu ni uvedla novih projektov, saj finance tega ne dopuščajo. V kolikor bi se lotili novih projektov,
bi morali opustiti del že utečenega programa. Je pa izpostava sodelovala skupaj z JZ Dravit in ZKD Dravograd pri
določenih novih projektih, ki skušajo prinesti dodatno svežino v kulturno ponudbo.

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva
Najvidnejša je glasbena dejavnost, saj premoremo kar 3 godbe na pihala, 3 skupine harmonikarjev diatonikov,
otroško glasbeno sekcijo, 6 instrumentalnih skupin, 8 otroških in 2 mladinska pevska zbora, 3 skupine vaških
pevcev ter 7 odraslih pevskih zborov (2 ženska zbora, 1 mešan zbor ter 4 moške zbore).
Poleg glasbene dejavnosti sta močno zastopani tudi gledališka dejavnost s kar 4 odraslimi gledališkimi skupinami
in dvema mladinskima ter dvema otroškima skupinama. Tudi na področju likovne dejavnosti je viden velik
napredek, Likovna sekcija ima namreč že 15 članov. Članstvo likovne sekcije se je namreč v letu 2015 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. Otroška gledališka skupina OŠ Neznanih talcev Dravograd se je pod mentorstvom
Francija Kotnika uvrstila na regijsko in kasneje še na državno srečanje. 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, v letu 2015 je dosegel zlato pohvalo
na tekmovanju v zabavnem programu za Pokal Vinka Štrucla v Ormožu. Folklorna skupina Dravca, ki ogromno
sodeluje na prireditvah lokalnega značaja je tudi v letu 2015, sodelovala na številnih prireditvah ne samo v domači
občini ampak tudi širše, predstavila je tako tradicionalne plese kot tudi pristno dravograjsko nošo. Poleg odrasle
folklorne skupine delujeta še 2 otroški folklorni skupini. Otroška folklorna skupina OŠ Šentjanž je bila tudi v letu
2015 uvrščena na regijsko srečanje. Društveno delo na območju izpostave lahko ocenjujemo kot izredno
razgibano, raznoliko ter kvalitetno in je pomemben del kulturnega utripa naše občine. Pogoji za delovanje
društev so ugodni, tako da društva nimajo težav s prostori za vadbo, nekaj jih gostuje na šolah, nekaj v dvoranah
gasilskih domov, ostali pa imajo drugače urejene prostore. Tudi sredstva, ki jih prejmejo na občinskem razpisu
zadoščajo za pokrivanje stroškov delovanja. Za izvedbo letnih koncertov in ostalih prireditev pa morajo pridobiti
dodatna sredstva bodisi od sponzorjev ali od vstopnin in prostovoljnih prispevkov.

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. Skupaj z ZKD omogoča udeležbo
mentorjev na različnih oblikah izobraževanj in s tem spodbuja rast kvalitete dela z otroškimi skupinami. Prav tako
izpostava organizacijsko pomaga in sodeluje pri izvedbi šolskih in vrtčevskih prireditev.

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja
Izpostava pomaga tudi društvom pri organizaciji jubilejnih dogodkov in podeljuje priznanja JSKD. V letu 2015 je
60 let delovanja praznoval Pihalni orkester Šentjanž. Izpostava je ob tej priložnosti podelila zaslužene Gallusove
značke in priznanja. Prav tako je izpostava pomagala pri pripravi predlogov za priznanja sklada (prof. Alojz
Lipovnik in skupina Art Femips).

Izvedeni dogodki
Naziv dogodka

Datum (od)

POROČNI SEJEM-SEJEM SVEČANIH PRILOŽNOSTI

7.2.2015

PROSLAVA OB KULTURNEM DNEVU

8.2.2015

Datum (do)

Dejavnost

Vrsta

večzvrstna
dejavnost
vokalna glasba

prireditev

večzvrstna
dejavnost
gledališče
lutke
folklora

prireditev

prireditev

PUSTNI KARNEVAL

14.2.2015

LOČITEV - KOMEDIJA

20.2.2015

SEMINAR OBLAČILNA DEDIŠČINA

20.2.2015

URA SMEHA

21.2.2015

LIKOVNA DELAVNICA NA TEMO V. TEMATSKE
DRŽAVNE RAZSTAVE
RAZSTAVA FOTOKLUBA KOROŠKA

25.2.2015

9.3.2015

5.3.2015

29.3.2015

LOVSKA RAZSTAVA

6.3.2015

13.3.2015

48. SREČANJE ODRASLIH ZBOROV OD PLIBERKA DO
TRABERKA DOBRLA VAS
10.
OBLETNICA
HARMONIKARSKE
SKUPINE
ŠEMPETRSKI ŠOPEK
48. SREČANJE ODRASLIH ZBOROV OD PLIBERKA DO
TRABERKA - ČRNA NA KOROŠKEM
KONCERT DRAVOGRAJSKEGA SEKSTETA IN VOKALNE
SKUPINE GALINA
48. SREČANJE ODRASLIH ZBOROV OD PLIBERKA DO
TRABERKA - PREVALJE
48. SREČANJE ODRASLIH ZBOROV OD PLIBERKA DO
TRABERKA - PLIBERK
KONCERT OB DNEVU ŽENA IN MATERINSKEM DNEVU

7.3.2015

vokalna glasba

prireditev

8.3.2015

prireditev

8.3.2015

instrumentalna
glasba
vokalna glasba

13.3.2015

vokalna glasba

prireditev

13.3.2015

vokalna glasba

prireditev

14.3.2015

vokalna glasba

prireditev

21.3.2015

večzvrstna
dejavnost
vokalna glasba

prireditev

prireditev

22.2.2015

gledališče
lutke
likovna
dejavnost
likovna
dejavnost
drugo

in

prireditev
izobraževanje

in

prireditev
izobraževanje
prireditev
prireditev

prireditev

48. SREČANJE ODRASLIH ZBOROV OD PLIBERKA DO
TRABERKA
UJETO V TIŠINI - FOTOGRAFSKA RAZSTAVA ROMANA
ABRAHAMA
SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN KOROŠKE

22.3.2015

8.4.2015

likovna
dejavnost
folklora

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH
PEVSKIH ZBOROV
OTVORITEV GALERIJE IN ODPRTJE RAZSTAVE ART
FEMIPS
SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

9.4.2015

vokalna glasba

prireditev

likovna
dejavnost
gledališče
lutke

prireditev

31.3.2015

10.4.2015
15.4.2015

prireditev

prireditev

in

prireditev

KOROŠKI OBRTNO PODJETNIŠKI SEJEM

17.4.2015

KOROŠKI OBRTNO PODJETNIŠKI SEJEM - SREČANJE
HARMONIKARJEV DIATONIKOV
ODPRTJE CESTE BAUH-BRDNIK-BREZNIK

18.4.2015

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL DRUŠTVA
KOROŠKIH LIKOVNIKOV
SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN OD CELJA
DO KOROŠKE
SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN KOROŠKE

21.4.2015

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU UPORA
PROTI OKUPATORJU
SVEČANOST OB OBLETNICI KLUBA UPOKOJENIH
POLICISTOV KOROŠKE
SPOMINSKA
SLOVESNOST
IN
OTVORITEV
OBNOVLJENEGA SPOMENIKA RUSKIM UJETNIKOM
OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH
SKUPIN
REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

24.4.2015

PREDAVANJE NA TEMO KOCKA, KVADRAT KROGLA

18.5.2015

ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE NAŠIH NAJMLAJŠIH

19.5.2015

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL MOJCE KOVAČ

21.5.2015

ŠE POMNETE...

24.5.2015

ODPRTJE RAZSTAVE FOTOGRAFIJ OB 140 LETNICI
PGD DRAVOGRAD
REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV

27.5.2015

20. SREČANJE OBJEZERSKIH TURISTIČNIH DRUŠTEV

30.5.2015

19.4.2015

22.4.2015
23.4.2015

25.4.2015
7.5.2015
10.5.2015
12.5.2015

29.5.2015

ODPRTJE RAZSTAVE IKON IN RELIKVIARIJEV HILDE
ŠMON IN MAGDALENE BRUDER
SLAVNOSTNI KONCERT OB 60 LETNICI PIHALNEGA
ORKESTRA ŠENTJANŽ
MEDNARODNI FESTIVAL OKTETOV

12.6.2015

GOSPA POSLANČEVA - PREDSTAVA

20.6.2015

ZAKLJUČEK SLIKARSKO KIPARSKE KOLONIJE

21.6.2015

SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV KOROŠKE

21.6.2015

46. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV

21.6.2015

SREČANJE MLADIH GLASBENIKOV

22.6.2015

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB
DRŽAVNOSTI
ODPRTJE OBMOČNE LIKOVNE RAZSTAVE

DNEVU

19.5.2015

5.6.2015

19.6.2015

23.6.2015
30.6.2015

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA S
PODELITVIJO PRIZNANJ IN NAGRADE OBČINE
DRAVOGRAD
ROCK KONCERT DRAVOGRAD - ŠANKROCK

3.7.2015

TOWARA - FOLKLORNA SKUPINA IZ BENINA-AFRIKA

3.7.2015

3.7.2015

26.7.2015

večzvrstna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost
drugo

prireditev

likovna
dejavnost
folklora

prireditev

prireditev
prireditev

prireditev

gledališče
lutke
večzvrstna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost
folklora

in

gledališče
lutke
likovna
dejavnost
likovna
dejavnost
likovna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost
likovna
dejavnost
literatura

in

prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
izobraževanje
prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
prireditev

večzvrstna
dejavnost
likovna
dejavnost
instrumentalna
glasba
vokalna glasba

prireditev

gledališče
in
lutke
likovna
dejavnost
instrumentalna
glasba
vokalna glasba

prireditev

instrumentalna
glasba
večzvrstna
dejavnost
likovna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost

prireditev

instrumentalna
glasba
folklora

prireditev

prireditev
prireditev
prireditev

prireditev
prireditev
prireditev

prireditev
prireditev
prireditev

prireditev

8. FESTIVAL MALIH INŠTRUMENTALNIH SKUPIN

4.7.2015

KOROŠKI VEČER - KONCERT KVARTETA ČINKLCE

5.7.2015

GAL GJURIN IN TEMNA GODBA

24.7.2015

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL SAŠE ŠPEGU

6.8.2015

FILM DREVO

7.8.2015

KONCERT - BORUT MORI TRIO

31.8.2015

30.8.2015

SKORAJ NAJBOLJŠI CIRKUS

5.9.2015

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL PAVLA ŠČURKA

8.9.2015

OTVORITEV MPIK2

9.9.2015

1.10.2015

JESENSKE SERENADE - PLES JE ŽIVLJENJE

10.9.2015

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL MARJANA
VESONIKA
ZBOROVODSKA ŠOLA - OSNOVE DIRIGIRANJA II.
STOPNJA
ODPRTJE OBNOVLJENE MUZEJSKE LOKOMOTIVE

11.9.2015

25.9.2015

11.9.2015

28.11.2015

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL ALOJZA KREVHA IN KIPOV
VIDA DRETNIKA
JESENSKE SERENADE - LENORA

15.9.2015

V. REGIJSKA TEMATSKA RAZSTAVA

17.9.2015

OTVORITEV KOLESARSKE POTI

18.9.2015

JESENSKE SERENADE - BREZ BESED

24.9.2015

JESENSKE SERENADE - ČASOPLES

1.10.2015

22. LIKOVNE EX TEMPORE

1.10.2015

OTVORITEV PRENOVLJENEGA STAREGA MOSTU ČEZ
REKO DRAVO
JESENSKI ŽAV ŽIV

2.10.2015

ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE 22. EX TEMPOR

3.10.2015

31.10.2015

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL
MAROŠKA
PROSLAVA OB DNEVU REFORMACIJE

8.10.2015

31.10.2015

FRANJA

12.9.2015
15.10.2015

17.9.2015
1.10.2015

4.10.2015

3.10.2015

30.10.2015

KOMEMORACIJA

30.10.2015

ČAROVNIŠKI SHOD

31.10.2015

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL MIRJANE CVIJIČ

5.11.2015

16. PESNIŠKA OLIMPIJADA

7.11.2015

20. TEKMOVANJE GODB SLOVENIJE V ZABAVNEM
POROGRAMU ZA POKAL VINKA ŠTRUCLA
LEPOTICA
IN
PSIHOANALITIČNA
ZVER
DUOKOMEDIJA
SEMINAR ZA ZBOROVODJE OPZ IN MPZ

7.11.2015
13.11.2015
23.11.2015

8.11.2015

instrumentalna
glasba
vokalna glasba

prireditev

drugo

prireditev

likovna
dejavnost
film in video

prireditev

instrumentalna
glasba
gledališče
in
lutke
likovna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost
likovna
dejavnost
vokalna glasba

prireditev

večzvrstna
dejavnost
likovna
dejavnost
instrumentalna
glasba
likovna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost
vokalna glasba

prireditev

instrumentalna
glasba
likovna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost
likovna
dejavnost
likovna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost
likovna
dejavnost
literatura

prireditev

instrumentalna
glasba
gledališče
in
lutke
vokalna glasba

prireditev

prireditev

prireditev

prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
izobraževanje

prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
prireditev

izobraževanje
prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
izobraževanje

prireditev
izobraževanje

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA

2.12.2015

TA VESELI DAN KULTURE

4.12.2015

ODPRTJE RAZSTAVE KLEKLJANE ČIPKE

8.12.2015

19.12.2015

21.12.2015

30.12.2015

ODPRTJE RAZSTAVE OKRASKOV IN VOŠČILNIC,
NAREJENI S KVILING TEHNIKO AVTORICE LOTKE
NENADIĆ
BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT GLASBENE SEKCIJE
KATICA
PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN
ENOTNOSTI TER BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT
PIHALNEGA ORKESTRA ŠENTJANŽ
SKUPNI BOŽIČNI KONCERT PEVSKIH ZBOROV

22.12.2015
26.12.2015

27.12.2015

likovna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost
drugo

prireditev

likovna
dejavnost

prireditev

instrumentalna
glasba
večzvrstna
dejavnost

prireditev

vokalna glasba

prireditev

prireditev
prireditev

prireditev

