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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA KRŠKO
Sonja Levičar
1.1.1

Uvod

Območna izpostava Krško izvaja naloge v občinah:
– Krško in
–

Kostanjevica na Krki.

V občini Krško v 157 naseljih živi 25.500 prebivalcev, v občini Kostanjevica na Krki, v 28 naseljih pa
2.450 prebivalcev.
Poleg redne dejavnosti sklada izvajamo še dodatne kulturne programe ter pomagamo društvom,
skupinam in posameznikom pri njihovi dejavnosti.

1.1.2

Ocena stanja

V prvem polletju 2013 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge
programe s področja kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti.
Ljubiteljska kulturna dejavnost se kaže z delovanjem več kot 40 kulturnih društev z več kot 60
skupinami. Od tega 25 do 30 društev deluje redno, druga občasno.
Z društvi dobro sodelujemo in jim dajemo vso potrebno podporo ter jih spodbujamo k sodelovanju na
naših revijah in srečanjih. Največ poudarka dajemo tradicionalnim revijam in srečanjem, malo manj
območnim izobraževanjem. Razlog za to je premalo zanimanja za izobraževanje ali pa tudi višina
šolnine. Seveda pa društva spodbujamo k udeležbi na regijskih in državnih izobraževanjih tako, da jim
sofinanciramo šolnine. Napredki se kažejo na lutkovnem področju in v otroški folklori.
Večina dogodkov je medijsko zadovoljivo pokrito na lokalni ravni (radijske postaje: Radio Krka, Radio
Aktual, Studio D …; TV Vaš kanal, TV Krško in časopisi: Posavski obzornik, Dolenjski list in TIC Krško).
Prireditve izvajamo na različnih lokacijah: Kulturni dom Krško, Dvorana v parku Krško, Kulturni dom
Senovo, Dom svobode Brestanica, Kulturni dom Podbočje, Grad Rajhenburg, Mestni muzej Krško,
Glasbena šola Krško, prostori osnovnih šol. Za izvedbo naših dogodkov imamo na voljo ustrezne in lepe
prostore, ki jih izbiramo glede na vsebino in obsežnost dogodka. Vendar pa se zatakne pri stroških:
Kulturni dom Krško, ki upravlja tudi Grad Rajhenburg, ima zelo visoke cene uporabe prostorov.

1.1.3

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.
Poleg teh tradicionalnih dogodkov vsako leto pripravljamo tudi lokalne programe in koordiniramo
razstavni program v Dvorani v parku v Krškem. Območne in regijske prireditve po navadi pripravimo
sami, nekatere pa v sodelovanju z izpostavami naše koordinacije ali s šolami ter drugimi institucijami.
Tako smo letos izvedli dve območni reviji šolskih zborov (OPZ in MPZ) in plesno revijo, dve gledališki
srečanji (otroško in odraslo gledališče) ter regijsko srečanje odraslih folklornih skupin. Ob 40. obletnici
organiziranega zborovskega petja smo v sodelovanju z OI Brežice in Sevnica pripravili pregledno razstavo
40 let Pesmi Posavja in štiri koncerte odraslih pevskih zasedb. Na regijska srečanja in revije so bile
izbrane naslednje skupine: gledališka skupina DKD Svoboda Senovo, otroška gledališka skupine KD Stane
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Kerin Podbočje, štiri plesne skupine Glasbene šole Krško, plesna skupina Harlekin Kostanjevica na Krki
(otroška in članska), plesna skupina Unique 1 Leskovec pri Krškem in Doroteja Jazbec, David Maksl,
Janez Bršec, Anamarija Cemič (Festival Urška).
Na državno srečanje otroških plesnih skupin Pika miga v Velenju sta se udeležili dve plesni skupini: Plesna
skupina Harlekin iz Kostanjevice na Krki in skupina Glasbene šole Krško,Oddelka za sodobni ples.
Poseben uspeh je dosegla Luksuz produkcija Društva zaveznikov mehkega pristanka Krško, ki je na 16.
Festivalu slovenskega filma prejela vesno za posebne dosežke
Na festivalu je bilo izmed 136 prijavljenih filmov 42 izbranih v tekmovalni program in 21 v
netekmovalni program. Luksuz produkcija je letos sodelovala kar z osmimi filmi; pet jih je bilo
prikazanih v tekmovalnem programu in še trije v netekmovalnem.
1.1.4

Izvedba dodatnega programa

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturni akterji na
področju izpostave sklada. Sodelovali smo pri organizaciji proslave ob slovenskem kulturnem
prazniku, pri odprtju obnovljene Mencingerjeve hiše v Krškem, organizirali strokovno ekskurzijo v
okviru projekta Oblačilni videz prebivalcev Valvasorjevega kompleksa. V okviru tega projekta smo s
kulturnim programom sodelovali na Srečanju kmetic Posavja na gradu Rajhenburg, na podelitvi
Dalmatinovih značk v Brestanici, na proslavi ob dnevu reformacije pri Slovencih v Zagrebu in na
prazničnem koncu tedna v starem mestnem jedru Krškega.
Skrbimo za razstavni program Dvorane v parku, v kateri se je v letu 2013 zvrstilo 15 razstav.
Samostojno smo pripravili tri razstave: fotografsko razstavo Jožeta Jagriča, študijsko razstavo risb, ki so
nastale na likovnih delavnicah pod vodstvom Nives Palmič in regijsko tematsko razstavo Parafraze
likovnih del, palimsesti, citati , prisvojitve. Bili smo tudi soorganizatorji ene likovne in ene fotografske
razstave. Druge razstave so organizirala društva.
Letos smo izvedli šest dogodkov iz cikla Poletni večeri v parku, ki ga že deveto leto zapovrstjo
pripravljamo v sodelovanju z Valvasorjevo knjižnico Krško.
Po enajstih letih smo ponovno v sodelovanju z Glasbeno mladino ljubljansko pristopili k projektu
Jesenske serenade. Iz tega cikla so bili na gradu Rajhenburg izvedeni štirje koncerti.
Na pobudo Občine Krško so letos prvič v starem mestnem jedru Krškega v predzadnjem kpncu tedna
decembra potekali različni dogodki za vse generacije. Za organizacijo kulturnega programa smo poskrbeli
na naši OI.
1.1.5

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih

Vsako leto sodelujemo pri izvedbi razpisa za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov v Občini
Krško in nato tudi pri vrednotenju prijavljenih programov. Občina Kostanjevica na Krki ima le tri dejavna
kulturna društva in razpise pripravljajo brez našega sodelovanja. Sodelujemo pa tudi pri razpisu in izboru
kandidatov za podelitev Prešernovih plaket, ki jih podeljuje ZKD Krško.
1.1.6

Izobraževanja

Izvedli smo dve regijski likovni delavnici: delavnico risanja Več obrazov risbe pod vodstvom Nives
Palmič in delavnico na temo Parafraze likovnih del, palimsesti,citati in prisvojitve po vodstvom Janeza
Zalaznika. V sodelovanju z DZMP Krško pa je bila izvedena regijska delavnica dokumentarnega filma.
Odziv udeležencev je bil zadovoljiv.
Precejšnje zanimanje je za gledališko izobraževanje (za igralce, režijo, scenografijo …), zato je ZKD
Krško že lani organizirala in v celoti financirala območno izobraževanje, ki se je nadaljevalo tudi v letu
2013. Za državna izobraževanja je zelo malo zanimanja.
V sodelovanju z ZKD Krško smo izvedli izobraževanje o rokodelski dediščina Posavja, o pomenu
ohranjanja, o vezeninah in oblačilnem videzu.

3

1.1.7

Financiranje

Naše programe izvajamo s sredstvi državnega proračuna in dveh lokalnih skupnosti. Največji delež
prispeva Občina Krško. S financiranjem ni posebnih problemov, le sredi leta se malo zatakne pri
plačilih. Večino letnega programa izvedemo v spomladanskem času, sredstva pa dobimo šele po
izvedenih dogodkih in oddanem poročilu. Nekaj sredstev pridobimo tudi od vstopnin in kotizacij.
1.1.8

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva

Med ljubiteljskimi kulturnimi skupinami imamo največ vokalnih zasedb: 6 ženskih, 4 moške in 2 mešani
ter 12 otroških (9 šolskih, 3 predšolskih) in 7 mladinskih. Zelo močna je tudi instrumentalna dejavnost,
saj imamo 3 pihalne orkestre, Simfonični orkester, Big band, Clarifour (kvartet klarinetov), 6 vokalno
instrumentalnih skupin, v glasbeni šoli delujeta tudi tamburaška skupina in mladinski pihalni orkester.
Znotraj Pihalnega orkestra Krško delujejo: 40 x band, kvartet pozavn, kvartet klarinetov, kvartet flavt,
pihalni kvintet, tolkalska skupina Na muč, trobilni kvartet in plesni orkester Krško. V petih društvih
deluje 8 gledaliških skupin (5 odraslih, 1 mladinska in 2 otroški). Z lutkovno dejavnostjo se razen v
šolah ukvarja le eno društvo (DKD Svoboda Senovo). Na plesnem področju deluje približno 20 plesnih
in mažoretnih skupin, 1/3 teh skupin ne sodeluje na naših revijah. V zadnjih nekaj letih se je močno
razvila rokodelska dejavnost (vezenje, kvačkanje, klekljanje, izdelava papirnatih rož …). Na literarnem
področju delujejo literati znotraj društev, nimamo pa društva, ki bi se ukvarjalo izrecno s to
dejavnostjo in povezovalo ljubiteljske literate našega okolja.
Slabše je razvita folklorna dejavnost, saj imamo le eno odraslo skupino. Pred dvema letoma sta začeli
delovati tudi dve otroški folklorni skupini, ki se predstavita na območnem srečanju. Tudi otroška
gledališka, posebno pa še lutkovna dejavnost je slabše razvita. Čeprav na šolah delujejo tako folklorne
kot tudi gledališke in lutkovne skupine, se za sodelovanje na naših srečanjih odločijo le redki. Mentorji
pravijo, da skupine niso dovolj kakovostne, da bi se lahko predstavile na naših srečanjih.
Glasbena dejavnost je najbolj razvita, tako vokalna kot tudi instrumentalna. Med njimi je kar nekaj
zelo uspešnih skupin: MoPZ Svoboda Brestanica, MePZ Laudate Leskovec pri Krškem, ŽePZ Prepelice
Dolenja vas, trije pihalni orkestri: Krško, Kostanjevica na Krki in Senovo, Big band Krško, Simfonični
orkester GŠ Krško. Tudi likovniki so zelo dejavni in tudi uspešni. Med uspešnejše dejavnosti lahko
štejemo tudi plesno dejavnost, saj je ta v zadnjem času zelo razvita po zaslugi Glasbene šole Krško, ki
ima v svojem programu tudi plesno dejavnost. Skupine dosegajo lepe rezultate (Glasbena šola Krško,
Plesna skupina Harlekin KD Kostanjevica na Krki, Anika – svet plesa in zabave Leskovec pri Krškem), za
regijsko revijo je v povprečju izbranih pet do sedem skupin, sodelujejo na plesnem tekmovanju Opus
in vsako leto je kakšna skupina izbrana za državno revijo Živa ali pa Pika miga. Filmska dejavnost je
med najbolj uspešnimi. Društvo zaveznikov mehkega pristanka Krško je glavni organizator Delavnic
dokumentarnega filma in Mladinskega filmskega tabora. Rezultati teh delavnic so zelo odmevni.
Luksuz produkcija DZMP Krško je s svojimi filmi navzoča na vseh slovenskih in tudi mednarodnih
filmskih festivalih, kjer njihovi kratki filmi prejemajo zelo visoka priznanja.
Vsa društva seveda nimajo idealnih prostorov za vaje, vendar se nekako znajdejo. Prostore jim
posojajo šole, gasilska društva, krajevne skupnosti, dobivajo se tudi doma pri katerem od članov …
Prostore za nastope imajo društva dokaj primerne, razen KD Leskovec pri Krškem ima težave,
predvsem pri izvedbi gledaliških predstav. V kraju, ki ni majhen, ni dvorane, zato vse igre in tudi druge
kulturne dogodke izvajajo v jedilnici osnovne šole Leskovec, ki sicer ima oder (podaljšek učilnice),
vendar neustrezen.
1.1.9

Sodelovanje s šolami in vrtci

Na območju naše OI imamo 9 osnovnih šol. Od teh sta do zdaj le dve prejeli naziv kulturna šola, in
sicer OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in OŠ XIV. divizije Senovo, ki je ta naziv prejela že dvakrat.
V sodelovanju s šolami organiziramo revijo otroških pevskih zborov (vsako leto na drugi šoli), srečanje
otroških gledaliških in lutkovnih skupin, podelitev Dalmatinovih značk. Sicer pa nekatere šole
sodelujejo tudi pri drugih koprodukcijskih dogodkih.
1.1.10

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja

V letošnjem letu smo podeliti: 10 Gallusovih značk (2 bronasti, 8 srebrnih) Pevkam izpod Bočja,
članicam KD Stane Kerin Podbočje; 30 Gallusovih značk (14 bronastih, 14 srebrnih in 2 zlati)
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Simfoničnem orkestru GŠ Krško; 18 Gallusovih značk (7 bronastih, 9 srebrnih in 2 zlati) Mešanemu
pevskemu zboru Koprivnica; 30 Linhartovih značk ( 10 bronastih, 7 srebrnih, 13 zlatih) gledališki
skupini DKD Svoboda Senovo.
Podelili smo tudi tri jubilejna priznanja: Mešanemu pevskemu zboru Koprivnica za 10. obletnico
delovanja, Simfoničnemu orkestru GŠ Krško za 20. obletnico delovanja in gledališki skupini DKD
Svoboda Senovo za 90. obletnico delovanja.
Zlato jubilejno priznanje JSKD pa je za bogato kulturno ustvarjanje otrok prejela OŠ XIV. divizije ob 90.
obletnici šole.
Posebno zahtevnih nalog pri organizaciji jubilejnih dogodkov društev nimamo, razen morda
fotokopiranje vabil, programskih listov, obveščanje o dogodku … Če pa nas društva prosijo za kakršno
koli drugo pomoč, se seveda temu tudi odzovemo in pomagamo, kolikor je v naši moči.
1.1.11

Izvedeni dogodki

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

12.3.2013

gledališče in
lutke

prireditev

2-območni

PESEM MLADIH SRC 2013 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH
PEVSKIH ZBOROV

21.3.2013

vokalna glasba

prireditev

2-območni

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA

22.3.2013

literatura

prireditev

3-regijski

OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN

26.3.2013

gledališče in
lutke

prireditev

3-regijski

6.4.2013

gledališče in
lutke

prireditev

2-območni

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

10.4.2013

gledališče in
lutke

prireditev

3-regijski

PESEM MLADIH SRC 2013 - OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH
PEVSKIH ZBOROV

11.4.2013

vokalna glasba

prireditev

2-območni

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

16.4.2013

folklora

prireditev

2-območni

OBRAZI ČRNE CELINE - FOTOGRAFSKA RAZSTAVA

18.4.2013

likovna
dejavnost

prireditev

1-drugo

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN

20.4.2013

folklora

prireditev

2-območni

PLESNI MOZAIK 2013 - OBMOČNO SREČANJE PLESNIH SKUPIN

20.4.2013

ples

prireditev

2-območni

10.5.2013

vokalna glasba

prireditev

2-območni

11.5.2013

vokalna glasba

prireditev

2-območni

11.5.2013

vokalna glasba

prireditev

2-območni

12.5.2013

vokalna glasba

prireditev

2-območni

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

21.5.2013

gledališče in
lutke

prireditev

3-regijski

REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN

30.5.2013

ples

prireditev

3-regijski

folklora

prireditev

3-regijski

VIZIJE 2013 - K PROSTOSTI SVETA

PESEM POSAVJA 2013 - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH
ZASEDB
PESEM POSAVJA 2013 - OBMOČNA REVIJA OKTETOV IN
MALIH PEVSKIH ZASEDB
PESEM POSAVJA 2013 - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH
ZBOROV
PESEM POSAVJA 2013 - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH
ZBOROV

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN

1.6.2013

POLETNI VEČERI V PARKU 2013 - URA SLOVENŠČINE

11.6.2013

drugo

prireditev

1-drugo

POLETNI VEČERI V PARKU 2013 - DOLENJSKE IMPESIJE,
RAZSTAVA LIKOVNIH DEL ZDRAVKA ČERVA

21.6.2013

likovna
dejavnost

prireditev

1-drugo

PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK

25.6.2013

vokalna glasba

prireditev

1-drugo

POLETNI VEČERI V PARKU - KONCERT CELJSKEGA DIXIELAND
ANSAMBLA

26.7.2013

instrumentalna
glasba

prireditev

1-drugo

1.8.2013

drugo

prireditev

1-drugo

20.8.2013

drugo

prireditev

1-drugo

3.9.2013

drugo

prireditev

1-drugo

10.9.2013

drugo

prireditev

1-drugo

POLETNI VEČERI V PARKU - FOTOGRAFSKA RAZSTAVA
POLETNI VEČERI V PARKU - VEČERI PRED DNEVI POEZIJE IN
VINA 2013
JESENSKE SERENADE - IZ SVETEGA V SVET
JESENSKE SERENADE - EKSPRESIVNOST, GLAVNA VRLINA!
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JESENSKE SERENADE - SAMI PESNIKI IN SAME BABE

17.9.2013

drugo

prireditev

1-drugo

REGIJSKA ŠTUDIJSKA RAZSTAVA VEČ OBRAZOV RISBE

19.9.2013

likovna
dejavnost

prireditev

3-regijski

JESENSKE SERENADE - CONFETTI MUSICALI

24.9.2013

drugo

prireditev

1-drugo

STO LET V DOBRO DEDIŠČINE - ODPRTJE DEKD

28.9.2013

drugo

prireditev

1-drugo

11.10.2013

folklora

prireditev

2-območni

12.10.2013

ples

prireditev

4-državni

17.10.2013

likovna
dejavnost

prireditev

3-regijski

25.10.2013

gledališče in
lutke

prireditev

2-območni

PODELITEV LINHARTOVIH ZNAČK

26.10.2013

gledališče in
lutke

prireditev

1-drugo

NA OBISKU PRI JURIJU DALMATINU

30.10.2013

drugo

prireditev

1-drugo

OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV
LJUDSKIH VIŽ
PIKA MIGA 2013 - 10. MINI FESTIVAL OTROŠKIH PLESNIH
SKUPIN
REGIJSKA TEMATSKA RAZSTAVA PARAFRAZE LIKOVNIH DEL,
PALIMPSESTI, CITATI, PRISVOJITVE
TISTEGA LEPEGA DNE - GLEDALIŠKA PREDSTAVA V IZVEDBI KD
LESKOVEC PRI KRŠKEM

GLEDALIŠKA PREDSTAVA DEKLIŠČINA

8.11.2013

gledališče in
lutke

prireditev

2-območni

PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK

9.11.2013

instrumentalna
glasba

prireditev

1-drugo

PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK

23.11.2013

vokalna glasba

prireditev

1-drugo

gledališče in
lutke

prireditev

2-območni

večzvrstna
dejavnost

prireditev

1-drugo

ENO URO DOKTOR
PRAZNIČNI VIKEND V KRŠKEM

20.12.2013

DELAVNICA DOKUMENTARNEGA FILMA

12.1.2013

film in video

izobraževanje

3-regijski

LIKOVNE DELAVNICE

12.1.2013

likovna
dejavnost

izobraževanje

3-regijski

ples

izobraževanje

3-regijski

likovna
dejavnost

izobraževanje

3-regijski

SEMINAR ZA MAŽORETKE
LIKOVNE DELAVNICE

2.2.2013
19.4.2013

IZOBRAŽEVANJE ZA ROKODELCE

30.11.2013

drugo

izobraževanje

1-drugo

ROKODELSKE DELAVNICE

30.11.2013

folklora

izobraževanje

1-drugo

9.12.2013

folklora

izobraževanje

1-drugo

ETNO DELAVNICE - KULINARIKA
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