JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

OBMOČNA IZPOSTAVA SLOVENJ GRADEC

Območna izpostava Slovenj Gradec
Andreja Gologranc, vodja območne izpostave

Uvod
Območna izpostava Slovenj Gradec pokriva delovanje ljubiteljskih kulturnih društvih v občinah Slovenj Gradec
in Mislinja.
Na območni ravni organiziramo pregledna srečanja in revije za vsa področja delovanja te s tem zagotavljamo
predstavitev svojega delovanja vsem posameznikom, skupinam in kulturnim društvom obeh občin, ki jih
programsko pokrivamo.
Lokalna dejavnost je del rednega programa in je tista, ki poteka zunaj piramide na območni, regijski in državni
ravni. Posvečamo ji še posebno skrb in vso pomoč pri razvijanju posameznikov, skupin in celotne društvene
dejavnosti v obeh občinah.
Še posebej smo pozorni na izvajanje programov izobraževanja na vseh področjih delovanja, tako za mentorje in
vodje odraslih kot šolskih skupin.

Ocena stanja
V prvem polletju smo na izpostavi posvetili največjo pozornost predstavitvi dela društev in skupin, kar pomeni,
da smo organizirali srečanja za vsa področja dejavnosti, kjer so se skupine predstavile s svojim programom.
Najštevilčnejše je zastopana vokalna dejavnost, saj v Mestni občini Slovenj Gradec deluje 23 odraslih pevskih
zasedb ter 20 otroških in mladinskih pevskih zborov, kar pomeni, da je na letošnjih srečanjih nastopilo več kot
780 otrok. Sledijo gledališka (5 skupin), literarna (1 skupina), likovna (1 skupina), folklorna dejavnost (4 skupine)
in druge. Zadnja leta se na srečanja aktivno vključuje najmlajša vrtčevska populacija otrok, predstavilo se je 6
zborov.
Pozornost predvsem posvečamo temu, da so vsa naša srečanja pregledna in strokovno vodena, s tem društva in
posamezne skupine pridobijo strokovno mnenje o svojem delovanju, in s tem razvidom kakovostne ravni
ustrezno kandidirajo za sredstva za delovanje in so vključeni v programsko piramido.
Sodelovanje z Zvezo kulturnih društev Slovenj Gradec je zgledno in poteka na vseh nivojih, tako pri izvedbeni
pomoči in soorganizaciji dogodkov, kot tudi izvedbi lokalnih dogodkov.
Nove skupine si večinoma želijo vključitve v območni program izpostave, kar posledično predstavlja dodaten
izziv in dodatne delovne obremenitve za že tako izredno kadrovsko podhranjeno slovenjgraško izpostavo.
Poudariti je treba dobro sodelovanje z mediji.
S svojimi dejavnostmi večinoma gostujemo v prostorih, ki jih najamemo za izvedbo svojih prireditev, ta pa po
večini niso ustrezna, še najmanj tehnično. T o so prostori OŠ, manjše dvorane, knjižnica, galerija... Zaradi zelo
omejenega prostora sedeža OI, ki je v Kulturnem domu Slovenj Gradec, imamo veliko stisko z arhivom.
V Slovenj Gradcu nimamo ustrezne koncertne dvorane oziroma prostorov, kjer bi se lahko predstavilo večje
število skupin in posameznikov, zato ne moremo zagotavljati ustreznih tehničnih pogojev za izvedbo prireditev
oziroma tekmovanj predvsem na vokalnem področju, ki pa bi jih želeli gostiti, saj je s tem povezan dvig
kakovosti delovanja naših skupin, hkrati pa ima izobraževalni učinek.
Želimo urediti tudi primerne prostore za manjšo knjižnico in vso strokovno literaturo, da bo na razpolago vsem
našim uporabnikom.
V prihodnje si v Slovenj Gradcu za vadbo naših društev in skupin želimo pridobiti stalne prostore, v katerih bi
imeli sedež tudi OI JSKD in Zveza kulturnih društev Slovenj Gradec in, ki bi bili tehnično in prostorsko ustrezni.

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.

Izvedli smo srečanja za vsa področja delovanja na območnem in regijskem nivoju, s čimer smo vsem
sodelujočim omogočili pridobitev strokovnih ocen za primerjavo kakovostnega vrednotenja, ki je tudi eden od
pogojev za sodelovanje na razpisih.
To so predvsem vsa pregledna srečanja odraslih pevskih zborov, otroških, vrtčevskih in mladinskih pevskih
zborov, odraslih folklornih skupin, otroških folklornih skupin, gledališko srečanje odraslih in otroških
skupin,literarnosrečanjeinposamezni koncerti ter prireditve društev in skupin v koprodukciji z Zvezo kulturnih
društev Slovenj Gradec ali posameznimi kulturnimi društvi, osnovnimi šolami in drugimi.
Vsako leto se kar nekaj skupin udeleži regijskih srečanj, v letu 2019 je bil to Studio A, ki se je uvrstil še na
državno Linhartovo srečanju v Postojni s predstavo Samuela Becketta Igra. Skupina je že prejela več priznanj.
Izpostaviti velja tudi Ljudske pevce Folklorne skupine Trlice, ki so dosegli državni nivo in se uvrstili v najvišjo
kategorijo na področju svojega delovanja. V letu 2019 smo izvedli tudi 18. Festival mlade literature Urška, na
vseh šestih regijskih srečanjih je sodelovalo približno 100 mladih literarnih ustvarjalcev. V Slovenj Gradcu je na
finalnem izboru po izboru selektorja Andreja Makuca zmagala Nina Medved. Na zaključni prireditvi je v
programu sodelovalo približno 260 dijakov gimnazije Slovenj Gradec in Šolskega centra ter drugi sodelujoči.
Uspešno smo izvedli odprtje Tedna ljubiteljske kulture; v tednu se je zvrstilo okrog 10 produkcij posameznih
kulturnih društev.
Želimo si dosežkov in kakovostnega programa naših skupin, predvsem pa zagotavljanja ustreznih finančnih
sredstev in prostorov za njihovo delovanje.
Izpostava je dobro sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi kulturnimi akterji na območju izpostave
sklada. Z Mestno občino Slovenj Gradec sodelujemo tudi pri izvedbi nekaterih drugih programov, ki so v
interesu lokalnega okolja, gre za koprodukcijo posameznih prireditev društev in skupin, ki so namenjeni
obeležjem praznikov in jubilejev, kjer pripravimo in izvajamo kulturni program.

Izvedba javnih razpisov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri
njih
V letu 2019 je JSKD Območna izpostava Slovenj Gradec opravila postopek razpisa za sofinanciranje kulturnih
programov na področju ljubiteljske kulture v Mestni občini Slovenj Gradec in Občini Mislinja. Kulturna društva
so prek razpisa sofinancirana za svojo redno dejavnost in posamezne projekte. Za kakovostnejše mednarodne
in sorodne projekte ljubiteljska kulturna društva kandidirajo tudi na drugih ustreznih razpisih.
Povzetek javnih razpisov:
Mestna občina Slovenj Gradec
Razpis je bil odprt od 15.2. 2019 do 15.3. 2019. Na razpis je prispelo 73 vlog in sodelovalo 26 kulturnih društev,
razpoložljivih sredstev 130.808,00 EUR in dodatnih 15.000,00 za filmsko dejavnost.
Občina Mislinja
Razpis je bil odprt od 29. 3. 2019 do 6. 5. 2019. Na razpis je prispelo 26 vlog in sodelovalo 8 kulturnih društev,
razpoložljivih sredstev je bilo 28.715,00 EUR.

Izobraževanja
V prvem polletju so se naše skupine in društva udeleževali predvsem državnih izobraževalnih oblik, predvsem
na plesnem področju. Sami organiziramo celoletno gledališko šolo, opravili smo seminar za vodje otroških
folklornih skupin, v jesenskem delu pa so potekale še izobraževalne oblike za vokal in odrasle folklorne skupine.
Tudi v prihodnje bomo ponudili tiste izobraževalne oblike, ki se bodo pokazale kot nujne za posamezno
področje in bo zanje še poseben interes, načrtovali pa jih bomo sproti. Posamezniki se lahko vključijo tudi na
regijska in državna izobraževanja. Izobraževalni fond za sofinanciranje različnih oblik izobraževanja imamo
urejen prek Zveze kulturnih društev Slovenj Gradec.
Predvsem želimo spodbujati vključevanje mentorjev šolskih skupin v programe NIP. Prek subvencij za mlade se
je za delovanje na področju kulture uspešno izobraževal naš filmski ustvarjalec, režiser Tomo Novosel.

Financiranje
Financiranje kulturnih društev MOSG in Občine Mislinja je v letu 2019 potekalo prek javnega razpisa za
sofinanciranje programov društev, ki ga strokovno vodi in opravi JSKD; ni bilo večjih nihanj, tako so društva po
opravljenem javnem razpisu prejela pogodbena programska sredstva za redno dejavnost in posamezne
projekte. Območna izpostava se za izvedbo rednega programa sofinancira neposredno iz proračuna Mestne
občine Slovenj Gradec. Tudi Občina Mislinja zagotavlja sredstva za sofinanciranje skupnih programov
neposredno iz občinskega proračuna.

Novi projekti
Leto 2019 smo obogatili z nekaterimi dodatnimi vsebinami, predvsem lokalnega programa.
Za dodatne in nove vsebine, ki bi jih načrtovali v prihodnje, ni pričakovati, da bodo dodatno
financirane, zato jih vključujemo v redno delovanje društev in skupin. V ljubiteljski kulturi je trenutno
zelo težko nadgrajevati in dodajati nove programske vsebine. Glede na obstoječa sredstva za izvedbo
programov se trudimo nadgraditi obstoječe vsebine, zato ne načrtujemo novih programov.
Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva
V Mestni občini Slovenj Gradec v ljubiteljski kulturni dejavnosti deluje 26 kulturnih društev, kar
pomeni 44 delujočih skupin in posameznikov znotraj teh. K temu številu prištejemo še vrtčevske,
otroške in mladinske pevske zbore, ki jih je 20, otroške folklorne skupine, ki jih je 6, 2 lutkovni skupini
in 2 gledališki skupini.
Na področju literarne dejavnosti več kot 40 let neprekinjeno izhaja leposlovna revija Odsevanja, ki je
po svoji kakovosti na zavidljivi ravni med tovrstnimi časopisi v Sloveniji.
Vse skupine delujejo bolj ali manj redno in stalno, nastajajo tudi nove, v zadnjem obdobju se
vključujejo tudi nova kulturna društva, v katerih se združujejo mladi kulturni ustvarjalci. Problemi v
zvezi z nastajanjem novih dejavnosti in novih skupin so v našem okolju predvsem z mentorji, ki se
redko pojavijo in prevzamejo neko delo in skupino. Potrebno je dodatno izobraževanje, ker se
področja dejavnosti zelo hitro razvijajo, za kar sta potrebna čas in tudi ustrezno financiranje. Ne glede
na novo nastale skupine in večjo produkcijo se namreč ljubiteljski kulturi namenjajo sredstva v
enakem obsegu. Opažamo upad folklornih skupin.
Večino območnega in regijskega programa rednih preglednih srečanj soorganiziramo z Zvezo
kulturnih društev Slovenj Gradec. Društva prostore za redno vadbo poiščejo na šolah ali v bližnjih
kulturnih domovih. Ustreznost prostorov za vaje in izvajanje prireditev ni zadovoljiva, za srečanja
oziroma produkcije pa prostori niso ustrezni.
Sodelovanje s šolami in vrtci
Prva osnovna šola, Druga osnovna šola in Tretja osnovna šola Slovenj Gradec so nosilke naziva
kulturna šola, česar smo seveda veseli, saj pretežni del otroških prireditev organiziramo na šolah in
uporabljamo njihove prostore za delovanje društev in posameznih skupin. Še posebej smo veseli, da
se aktivno vključuje tudi osnovna šola, ki vključuje otroke s posebnimi potrebami. Še aktivneje jih
želimo vključiti v neformalno izobraževanje za mentorje NIP.
Sodelovanje s šolami in drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi v naši občini poteka dobro,
sodelujejo na vseh naših srečanjih, mentorji pa se dejavno udeležujejo naših izobraževanj.
Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja
Članice Ljudskih pevk KD Lastovke so prejele Gallusove značke. Jubilejno priznanje OI sta prejela dva
člana Pihalnega orkestra Slovenj Gradec za več kot 60 let igranja.

Izvedeni dogodki
NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE

KRAJ
DOGODKA

DATUM
(OD)

DATUM
(DO)

DEJAVNOST

GLEDALIŠKA ŠOLA

SLOVENJ
GRADEC

3.01.2019

IZ ODPRTIH ATELJEJEV

SLOVENJ
GRADEC

25.01.2019

LIKOVNA
DEJAVNOST

10 OBLETNICA DELOVANJA GS ANKA ŠMARTNO
PRI SLOVENJ GRADCU

DVORANA
GASILSKEGA
DOMA
GOLAVABUKA
V TOMAŠKI
VASI

16.02.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE

REGIJSKO SREČANJE MLADE LITERATURE URŠKA

DRAVOGRADBUKOVJE

8.03.2019

LITERATURA

LITERARNA BRANJA - ODSEVANJA, 40 LET
ODSEVANJ, 1. DEL

OSRENJA
KOROŠKA
KNJIŽNICA F.
SUŠNIK

15.03.2019

20.03.2019

LITERATURA

METULJČEK CEKINČEK, SREČANJE VRTČEVSKIH,
OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV
MISLINJSKE DOLINE

SLOVENJ
GRADEC

20.03.2019

21.03.2019

VOKALNA GLASBA

OBMOČNO SREČANJE PLESNIH SKUPIN

RADLJE OB
DRAVI

29.03.2019

PLES

8

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH
SKUPIN

VUZENICA

29.03.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE

9

16.ANDERLIČEVI GLEDALIŠKI DNEVI- OBMOČNO
LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH
SKUPIN

SLOVENJ
GRADEC

4.04.2019

7.04.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE

10

LIKOVNA DELAVNICA NA TEMO DRŽAVNE
RAZSTAVE

RADLJE OB
DRAVI

5.04.2019

6.04.2019

LIKOVNA
DEJAVNOST

11

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH
SKUPIN Z IGRO, PLESOM IN PESMIJO V POMLAD

MISLINJA

10.04.2019

12

55. SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV
MISLINJSKE DOLINE

SLOVENJ
GRADEC

12.04.2019

POSVET OTROŠKE FOLKLORNE SKUPINE

SLOVENJ
GRADEC

15.04.2019

FOLKLORA

14

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH
SKUPIN

MUTA

7.05.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE

15

RINGARAJA, REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH
FOLKLORNIH SKUPIN

ROGAŠKA
SLATINA

10.05.2019

FOLKLORA

16

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH
SKUPIN OD CELJA DO KOROŠKE

ROGAŠKA
SLATINA

13.05.2019

FOLKLORA

1
2

3

4

5

6

7

13

30.11.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE

FOLKLORA
13.04.2019

VOKALNA GLASBA

17

V PLESNEM VRTINCU - REGIJSKA REVIJA PLESNIH
SKUPIN OD CELJA DO KOROŠKE

VELENJE

14.05.2019

18

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH (LINHARTOVO)
GLEDALIŠKIH SKUPIN

RAVNE NA
KOROŠKEM

14.05.2019

19

V PLESNEM VRTINCU, REGIJSKA REVIJA PLESNIH
SKUPIN

VELENJE

14.05.2019

20

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE - KONCERT MEPZ
CARINTHIA CANTAT

SLOVENJ
GRADEC

15.05.2019

21

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE - DAN ODPRTIH
VRAT PIHALNEGA ORKESTRA SLOVENJ GRADEC

SLOVENJ
GRADEC

16.05.2019

DRUGO

22

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH
SKUPIN OD CELJA DO KOROŠKE

ZREČE

19.05.2019

FOLKLORA

23

LE PLESAT ME PELJI - REGIJSKO SREČANJE
ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN

SLOVENSKE
KONJICE

19.05.2019

FOLKLORA

24

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH PEVSKIH
ZBOROV OD CELJA DO KOROŠKE

ŠENTJUR

25.05.2019

VOKALNA GLASBA

25

V ZAVETJU BESED, SREČANJE LITERATOV
SENIORJEV (NATEČAJ REVIJE MENTOR) OD CELJA
DO KOROŠKE

RADLJE OB
DRAVI

30.05.2019

LITERATURA

7. DRŽAVNA LIKOVNA RAZSTAVA

RADLJE OB
DRAVI

14.09.2019

30.09.2019

LIKOVNA
DEJAVNOST

URŠKA 2019, FESTIVAL MLADE LITERATURE

SLOVENJ
GRADEC

10.10.2019

12.10.2019

LITERATURA

BESEDE PLEŠEJO (V OKVIRU FESTIVALA URŠKA)

SLOVENJ
GRADEC

11.10.2019

29

21. PESNIŠKA OLIMPIADA

DRAVOGRAD

9.11.2019

10.11.2019

LITERATURA

30

LITERARNA DELAVNICA

DRAVOGRAD

9.11.2019

10.11.2019

LITERATURA

31

IZDAJA STRIPA PRI HRASTOVIH IN PREDSTAVITEV
- LITERRANI VEČER

SLOVENJ
GRADEC

15.11.2019

15.11.2019

LITERATURA

32

7. REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH
ZASEDB

DRAVOGRADBUKOVJE

17.11.2019

26
27
28

PLES
15.05.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE
PLES

15.05.2019

VOKALNA GLASBA

PLES

VOKALNA GLASBA

