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Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne
dejavnosti
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Pripravila:

Sonja Levičar

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.
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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.
Ljubiteljska kulturna dejavnost se kaže z delovanjem več kot 40 kulturnih društev s preko 60 skupinami. Od tega
25 do 30 društev deluje redno, druga občasno.
Poleg kulturnih društev se z ljubiteljsko kulturo ukvarjajo tudi Društvo upokojencev Senovo (mešani pevski zbor,
sekcija ročnih del), Društvo upokojencev Raka (sekcija ročnih del), Društvo upokojencev Brestanica (sekcija ročnih
del), Društvo za ohranitev podeželja Veliki Trn (ženski pevski zbor), Turistično društvo Lovrenc Raka (ljudski pevci),
Etnološko društvo Terica, Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki (ljudske pevke).
Poleg redne dejavnosti sklada, to je organizacije preglednih srečanj in revij ter izobraževanj, nudimo strokovno in
organizacijsko pomoč vsem ustvarjalcem ljubiteljske kulture ter izvajamo še dodatne kulturne programe.

Ocena stanja
V letu 2016 je izpostava izvedla vse planirane projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge
programe s področja kulture z izjemo gledaliških delavnic, za katere ni bilo dovolj prijav. Društvom in
posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti.
V začetku leta je JSKD OI Krško organizirala srečanje s predsedniki in mentorji kulturnih društev. Na srečanju so
bili izpostavljeni pomembni dosežki skupin in posameznikov na regijski in državni ravni, pregledu jubilejnih
dogodkov in medsebojno spoznavanje.
Z društvi izpostava dobro sodeluje in jim daje vso potrebno podporo in pomoč pri društveni dejavnosti in njihove
dogodke dokaj redno obiskuje ter jih spodbuja k sodelovanju na naših revijah in srečanjih. Največ poudarka daje
tradicionalnim revijam in srečanjem, malo manj območnim izobraževanjem. Razlog za to je premalo zanimanja za
izobraževanje ali pa tudi višina šolnine. Seveda pa društva spodbuja k udeležbi na regijskih in državnih
izobraževanjih tako, da jim sofinancira šolnine. Napredki se kažejo na lutkovnem področju in v otroški folklori.
Izpostava se je aktivno vključila v projekte z lokalno skupnostjo in drugimi ustanovami v občini.
Večina dogodkov je medijsko zadovoljivo pokrito na lokalni ravni (radijske postaje: Radio Krka, Radio Center,
Studio D …; TV Vaš kanal, Ansat TV in časopisi: Posavski obzornik, Dolenjski list ter TIC Krško).
Prireditve izvajamo na različnih lokacijah: Kulturni dom Krško, Dvorana v parku Krško, Kulturni dom Senovo, Dom
Svobode Brestanica, Večnamenski dom Dolenja vas pri Krškem, Kulturni dom Podbočje, Grad Rajhenburg, Mestni
muzej Krško. Z izvedbo naših dogodkov imamo na voljo dokaj ustrezne in lepe prostore, ki jih izbiramo glede na
vsebino in obsežnost dogodka.

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 izpostava vsako leto pripravlja tudi lokalne programe in koordinira razstavni
program v Dvorani v parku v Krškem. Območne in regijske prireditve po navadi pripravlja sama, nekatere pa v
sodelovanju z izpostavami naše koordinacije ali z društvi ter drugimi institucijami.
Izvedba območnega programa: Pesem mladih src – revija mlajših otroških pevskih zborov, Pesem mladih src –
revija otroških zborov, Pesem mladih src – revija mladinskih pevskih zborov, Plesni mozaik – območna revija
plesnih skupin, Območno srečanje otroških gledaliških skupin, Območno Linhartovo srečanje (2 predstavi), Pesem
Posavja – območna revija odraslih pevskih zasedb (organizacija 1 koncerta, 3 x udeležba), Območno srečanje
lutkovnih skupin, Območno srečanje odraslih folklornih skupin (udeležba v Mokronogu), Območno srečanje
otroških folklornih skupin (udeležba v Brežicah), Kulturni mozaik 2016, Območno srečanje pevcev ljudskih pesmi
in godcev ljudskih viž (udeležba v Šentrupertu), Literarni nokturno, Likovne delavnice Mozaik, Prikaz peke kruha
v krušni peči, Srečanje s predsedniki in mentorji kulturnih društev.
Regijski program – izvedba: Regijsko srečanje odraslih folklornih skupin, Regijska revija plesnih skupin, Filmska
delavnica,
Regijski program – udeležba: Regijski plesni seminar (2 udeleženki), Regijsko Linhartovo srečanje (2 skupini), Urška
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– regijsko srečanje mlade literature (2 udeleženca), Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin (1 skupina),
Regijski seminar za mentorje gledaliških skupin (1 udeleženec), Regijski tematski koncert Sozvočenja 2016 (1
pevski zbor), Delavnice kreativnega pisanja (9 udeležencev), Regijski tematski likovni seminar (5 udeležencev),
Delavnice pripovedovanja pravljic Pojoče drevo (2 udeleženki), Sevniški likovni shod – likovna kolonija in razstava
(2 udeleženca), Regijska tematska likovna razstava (10 udeležencev).
Državni program – udeležba: Pika miga – festival otroških plesnih skupin (3 skupine), Linhartovo srečanje 2016 (1
skupina), Državna tematska razstava Kvadrat in krog, kocka in krogla (3 udeleženci), 52. srečanje najmlajših
filmskih in video ustvarjalcev Slovenije (38 udeležencev), Orkesterkamp 2016 (4 udeleženci), Mednarodni ex
tempore Piran 2016 (2 udeleženki), Seminar za vodje otroških in odraslih folklornih skupin (1 udeleženka),
Gledališka režija (1 udeleženec), Oblikovanje gledališke maske (2 udeleženki), Šola za režiserje (1 udeleženka),
Srečanje folklornih skupin odraslih s posebnimi potrebami (1 skupina).

Izvedba dodatnega programa
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturni akterji na področju
izpostave sklada. Sodelovala je pri organizaciji proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, v sodelovanju z ZKD
Krško izvedla Kulturni mozaik, v okviru projekta Oblačilni videz prebivalcev Valvasorjevega kompleksa sodelovala
na devetih dogodkih, aktivno se je vključila tudi v pripravo dogodkov Tedna ljubiteljske kulture 2016.
Izpostava skrbi tudi za razstavni program Dvorane v parku, v kateri se je v letu 2016 zvrstilo 12 razstav, od teh 3
razstave v organizaciji JSKD OI Krško. Samostojno je pripravila tri razstave: Razstava grafik in razgrnitev grafičnih
map (JSKD OI Novo mesto), Razstava grafik članov KUD Liber, Dediščina okoli nas – razstava vezenin (na temo
Dnevov evropske kulturne dediščine).
V okviru Poletnih večerov v parku, ki ga že dvanajsto leto zapovrstjo pripravlja v sodelovanju z Valvasorjevo
knjižnico Krško in Krajevno skupnostjo Mesta Krško, je bilo letos izvedenih šest dogodkov.
Na pobudo Občine Krško so letos že četrtič v starem mestnem jedru Krškega v predzadnjem koncu tedna
decembra potekali različni dogodki za vse generacije. Za organizacijo kulturnega programa ljubiteljskih kulturnih
skupin je poskrbela JSKD OI Krško.

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.

Izobraževanja
Izvedli smo območne likovne delavnice Mozaik in literarne delavnice.
V sodelovanju z DZMP Krško pa je bila izvedena regijska delavnica dokumentarnega filma.

Financiranje
Naše programe izvajamo s sredstvi državnega proračuna in dveh lokalnih skupnosti. Največji delež prispeva
Občina Krško. S financiranjem ni posebnih problemov in vsa plačila so bila redno izvršena. 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.
Za izvedbo dogodkov moramo nekatere dvorane plačati: Kulturni dom Krško, Grad Rajhenburg, Večnamenski dom
Dolenja vas, Kulturni dom XIV. divizije Senovo. Največji strošek nastane pri uporabi dvorane v Kulturnem domu
Krško, vendar v zadnjih dveh letih je bil ta strošek veliko nižji, saj so končno pričeli upoštevati ZUJIK in obračunavati
dejansko nastale stroške.

Novi projekti
V letu 2016 nismo izvajali novih projektov, saj finančne in tudi kadrovske zmožnosti ne dopuščajo novih
programov in projektov.
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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: kvartet pozavn, kvartet klarinetov, kvartet flavt, pihalni kvintet, tolkalska skupina Na muč, trobilni kvartet
in plesni orkester Krško. V petih društvih deluje 7 gledaliških skupin (5 odraslih, 2 otroški). Z lutkovno dejavnostjo
se razen v šolah ukvarjajo tudi v Valvasorjevi knjižnici Krško in v 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. V zadnjih nekaj letih 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, Pevska skupina Lavrencij, 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. Na letošnjem mednarodnem ex temporu Piran 2016 je bilo za
slikarsko razstavo med drugimi izbrano delo Milene Roštohar (članica DL OKO Krško), ki je prejela tudi nagrado.
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 nudijo 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.

Sodelovanje s šolami in vrtci
Na območju naše OI imamo 9 osnovnih šol, ki se dejavno udeležujejo naših revij in srečanj. V letu 2014 so štiri
šole prejele naziv Kulturna šola, in sicer: OŠ Raka in OŠ Jurija Dalmatina Krško sta ta naziv prejeli prvič, OŠ Jožeta
Gorjupa Kostanjevica na Krki že drugič in OŠ XIV. divizije Senovo je ta naziv prejela že tretjič.
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.

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja
V letu 2016 so svoje jubileje praznovali in prejeli jubilejna priznanja ter značke:


Ljudski pevci Florjan Raka Ardro – 20. obletnica (jubilejno priznanje)



Društvo likovnikov Krško OKO – 20. obletnica (jubilejno priznanje)
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Glasbena šola Krško, Oddelek za sodobni ples (12 bronastih značk Mete Vidmar)



DKD Svoboda Senovo (6 bronastih Linhartovih značk)



KD Leskovec pri Krškem (20 Linhartovih značk – 12 bronastih, 8 srebrnih)



Janko Avsenak (KD Svoboda Brestanica) – jubilejno priznanje za 40 let glasbenega ustvarjanja

Regijska priznanja letošnjega Linhartovega srečanja odraslih gledaliških skupin za območje Dolenjske, Bele krajine
in Posavja so prejeli: David Radej – za glavno moško vlogo Sganarela v predstavi Zdravnik po sili, in Rok Sanda –
za stansko moško vlogo Leandra v predstavi Zdravnik po sili (oba DKD Svoboda Senovo), ter Maja Pinterič – za
stransko žensko vlogo Zore Monti v predstavi Ikarus (KD Mali petelin Mali Kamen).
Posebno nagrado selektorja pa je prejel Rok Sanda (KD Mali petelin Mali Kamen) za natančno in poglobljeno
avtorsko delo pri predstavi Ikarus.
Na 55. Linhartovem srečanju, festivalu gledaliških skupin Slovenije, je nagrado matiček za najboljšo predstavo v
celoti prejelo Društvo Mali Petelin za predstavo Ikarus, avtorja in režiserja Roka Sande, ki je za dramo Ikarus prejel
tudi diplomo Linhartovega srečanja.

Izvedeni dogodki
Naziv dogodka
REGIJSKI PLESNI SEMINAR

Datum (od)

Datum (do)

23.1.2016

30.1.2016

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

6.2.2016

REGIJSKI SEMINAR ZA MENTORJE GLEDALIŠKIH SKUPIN

12.2.2016

LITERARNE DELAVNICE + LITERARNI VEČER

20.2.2016

4.3.2016

Dejavnost

Vrsta

ples

izobraževanje

gledališče in lutke

prireditev

gledališče in lutke

izobraževanje

literatura

izobraževanje

PESEM MLADIH SRC 2016 - OBMOČNA REVIJA PREDSŠOLSKIH IN MLAJŠIH
OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV

10.3.2016

vokalna glasba

prireditev

PLESNI MOZAIK 2016 - OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN

17.3.2016

ples

prireditev

FESTIVAL URŠKA - REGIJSKO SREČANJE MLADE LITERATURE

18.3.2016

literatura

prireditev

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

22.3.2016

gledališče in lutke

prireditev

31.3.2016

vokalna glasba

prireditev

folklora

izobraževanje

PESEM MLADIH SRC 2016 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH
ZBOROV
SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH IN ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN GORENJSKI PLESI, 2. DEL

7.4.2016

10.4.2016

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

13.4.2016

folklora

prireditev

PESEM MLADIH SRC 2016 - OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH
ZBOROV

14.4.2016

vokalna glasba

prireditev

RAZSTAVNI PROGRAM DVORANE V PARKU - RAZATAVA GRAFIK

15.4.2016

likovna dejavnost

prireditev

OBLIKOVANJE GLEDALIŠKE MASKE

16.4.2016

gledališče in lutke

izobraževanje

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN

23.4.2016

folklora

prireditev

15.5.2016

PESEM POSAVJA 2016 - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB

8.5.2016

vokalna glasba

prireditev

PESEM POSAVJA 2016- OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB

13.5.2016

vokalna glasba

prireditev

PESEM POSAVJA 2016 - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB

15.5.2016

vokalna glasba

prireditev

KULTURNI MOZAIK 2016

19.5.2016

večzvrstna
dejavnost

prireditev

POJEMPLEŠEMGODEM.SI - REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH
SKUPIN

20.5.2016

folklora

prireditev

NAKUP POD ZVEZDAMI

3.6.2016

drugo

prireditev

PLEŠEM.SI - REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN

4.6.2016

ples

prireditev

POLETNI VEČERI V PARKU 2016 - URA SLOVENŠČINE

9.6.2016

drugo

prireditev

REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE - ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

9.6.2016

gledališče in lutke

prireditev

OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ

10.6.2016

folklora

prireditev

REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

10.6.2016

gledališče in lutke

prireditev
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SEVNIŠKI LIKOVNI DELOVNI SHOD - REGIJSKA LIKOVNA KOLONIJA

17.6.2016

POLETNI VEČERI V PARKU 2016 - VSE SORTE JE ŽE BLOU
JUBILEJNA RAZSTAVA OB 20. OBLETNICI DRUŠTVA LIKOVNIKOV KRŠKO OKO
ORKESTERKAMP 2016
POLETNI VEČERI V PARKU 2016 - RAZSTAVA GRAFIK

18.6.2016

likovna dejavnost

izobraževanje

23.6.2016

drugo

prireditev

27.6.2016

likovna dejavnost

prireditev

29.6.2016

inštrumentalna
glasba

izobraževanje

likovna dejavnost

prireditev

3.7.2016

7.7.2016

POLETNI VEČERI V PARKU 2016 - KONCERT KRISTINE L.SALMIČ

22.7.2016

vokalna glasba

prireditev

POLETNI VEČERI V PARKU 2016 - VAŠKA GODBA Z MAŽORETKAMI

11.8.2016

večzvrstna
dejavnost

prireditev

POLETNI VEČERI V PARKU 2016 - VEČERI PRED DNEVI POEZIJE IN VINA

23.8.2016

literatura

prireditev

51. MEDNARODNI EX TEMPORE PIRAN 2016

27.8.2016

likovna dejavnost

izobraževanje

likovna dejavnost

prireditev

drugo

prireditev

KVADRAT IN KROG, KOCKA IN KROGLA

1.9.2016

15.9.2016

DEDIŠČINA OKOLI NAS - RAZSTAVA VEZENIN

22.9.2016

LINHARTOVO SREČANJE 2016

29.9.2016

1.10.2016

gledališče in lutke

prireditev

REGIJSKI LIKOVNI SEMINAR

7.10.2016

29.10.2016

likovna dejavnost

izobraževanje

DELAVNICA DOKUMENTARNEGA FILMA

12.10.2016

16.12.2016

film in video

izobraževanje

52. SREČANJE NAJMLAJŠIH FILMSKIH IN VIDEO USTVARJALCEV SLOVENIJE

13.10.2016

14.10.2016

film in video

prireditev

UMETNOST PRIPOVEDOVANJA PRAVLJIC

14.10.2016

15.10.2016

literatura

izobraževanje

SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN ODRASLIH S POSEBNIMI POTREBAMI

15.10.2016

folklora

prireditev

PIKA MIGA 2016 - MINI FESTIVAL OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN

15.10.2016

16.10.2016

ples

prireditev

ŠOLA ZA REŽISERJE

15.10.2016

26.11.2016

gledališče in lutke

izobraževanje

LIKOVNE DELAVNICE

14.11.2016

9.12.2016

likovna dejavnost

izobraževanje

SEVNIŠKI LIKOVNI DELOVNI SHOD - RAZSTAVA

17.11.2016

likovna dejavnost

prireditev

SOZVOČENJA - REGIJSKI TEMATSKI KONCERT ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB

26.11.2016

vokalna glasba

prireditev

folklora

prireditev

PODELITEV JUBILEJNEGA PRIZNANJA

9.12.2016

GLEDALIŠKA REŽIJA

10.12.2016

11.12.2016

gledališče in lutke

izobraževanje

PRAZNIČNI DECEMBER 2016

12.12.2016

17.12.2016

večzvrstna
dejavnost

prireditev

LITERARNI NOKTURNO

15.12.2016

literatura

prireditev

PEKA KRUHA V KRUŠNI PEČI

16.12.2016

drugo

izobraževanje
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