
 

Območne izpostave JSKD 

VELENJE 

 
 
 
 

  

 

 
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 Velenje 
Nina Mavec Krenker 

Uvod 
Območna izpostava Velenje izvaja nacionalni kulturni program, spremlja in razvija ljubiteljsko kulturo v treh 
občinah Šaleške doline:  

- Mestni občini Velenje; 
- Šmartnem ob Paki in 
- Šoštanju.  

Vse tri občine merijo skupaj 197,3 km2 in imajo 44.845 prebivalcev. 
 
Po zadnjih podatkih Ministrstva za notranje zadeve je v Šaleški dolini registriranih 71 kulturnih društev. V Zvezo 
kulturnih društev Šaleške doline je včlanjenih 45 društev, ki pokrivajo vsa področja kulturne dejavnosti (glasba, 
gledališče, folklora, ples, likovna dejavnost, literatura, film);  vsa se  prijavljajo na prireditve in izobraževanja, ki 
jih pripravlja Območna izpostava Velenje. Znotraj društev deluje še okoli 29 različnih sekcij. Območna izpostava 
Velenje redno spremlja in spodbuja dejavnost aktivnih kulturnih društev. 
 
Program dela izpostave obsega že uveljavljene vsakoletne pregledne revije, nastope in izobraževanja ter 
prireditve, ki so vezane predvsem na lokalno območje.  

Ocena stanja 
V letu 2015 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja 
kulture skladno z letnim programom dela Sklada in lokalne skupnosti ter potrebami kulturnih društev. Društvom 
in posameznikom je pomagala pri prijavah na razpise in organizaciji prireditev.  
Sodelovanje z društvi in lokalno skupnostjo je zelo dobro, saj kar nekaj prireditev in izobraževanj izvedejo v 
sodelovanju z društvi ali drugimi javnimi zavodi v občinah. 
V letu 2015 je Območna izpostava JSKD Velenje izvedla 40 prireditev in 5 izobraževanj, s programom pa 
sodelovala na 37 regijskih in državnih revijah oziroma srečanjih in izobraževanjih, na katera so se uvrstila društva 
iz Šaleške doline. Zaradi racionalizacije dela in financ, smo določene območne prireditve in izobraževanja izvedli 
v sodelovanju z drugimi območnimi izpostavami v celjski regiji, saj se v nasprotnem, naše skupine, zaradi malega 
števila prijavljenih, ne bi mogle predstaviti na območnem nivoju. 
 
Kot vedno so bile tudi v tem letu prireditve, revije in srečanja medijsko dobro pokrite v lokalnih medijih (Naš čas, 
Šoštanjski list, radio Velenje, VTV Studio – Vaša televizija). Vsako leto na začetku leta v časopisu Naš čas pripravijo 
daljši prispevek o delu izpostave, prav tako v časopisu vsako prireditev napovejo in pozneje o njej poročajo. 
Objave o dogodkih so tudi na Radiu Velenje in napovedniku kulturnih prireditev na VTV Televiziji, občasno vodja 
izpostave tudi gostuje v oddaji Dobro jutro. MO Velenje skupaj s Festivalom Velenje pripravlja mesečni pregled 
kulturnih prireditev – tiskovino, ki jo prejme vsako gospodinjstvo, je na voljo obiskovalcem gostinskih lokalov, 
koledar pa je objavljen tudi na spletu. Naš čas d.o.o. v sodelovanju z MO Velenje in občinama Šoštanj ter Šmartno 
ob Paki izda letni Almanah za preteklo leto, kjer je, med drugim, predstavljeno delovanje vseh kulturnih društev, 
ZKD Šaleške doline in JSKD Območne izpostave Velenje. 
Večino prireditev izvedejo v kulturnih domovih v vseh treh občinah, ki so lepo in primerno opremljeni. Prav tako 
poiščejo primerne prostore za izobraževanja. V vseh treh občinah je za kulturno infrastrukturo dobro poskrbljeno.  

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.  
Območna izpostava Velenje je v letu 2015 izvedla enaindvajset (21) območnih prireditev in izobraževanj, eno 
regijsko srečanje in tri izobraževanja, državno kiparsko delavnico – LES in 12. mini festival otroških plesnih skupin 
PIKA MIGA 2015. Območne revije oz. srečanja so bila izvedena na vseh področjih uprizoritvene umetnosti 
(vokalna glasba, gledališče, ples, folklora). Letošnji Teden ljubiteljske kulture, ki je bil od 15. do 24. maja je 
zaznamovalo 15 prireditev, ki so jih pripravila kulturna društva v šaleški dolini, Zveza kulturnih organizacij Šaleške 



doline in JSKD Območna izpostava Velenje. Osrednji dogodek Tedna ljubiteljske kulture je bila svečana podelitev 
priznanj Sveta OI Velenje in jubilejnih priznanj OI Velenje (nosilca projekta JSKD - OI Velenje in ZKD Šaleške 
doline), 22. maja.  
 
Leto 2015 se je že tradicionalno začelo s sklicem letne skupščine ZKD in seje Sveta Območne izpostave, ki jo OI 
Velenje pripravlja skupaj z ZKD Šaleške doline.  
 
Razen regijske delavnice za odrasle pevske zbore z demonstracijskim zborom, je bil realiziran celoten plan 
prireditev in izobraževanj za leto 2015. 
Ker na nekaterih področjih kulturnega udejstvovanja ni dovolj skupin, se nekatere območne revije povezujejo 
znotraj regije. Takšno je stanje na področju odraslih folklornih skupin. V letu 2015 sta na območju OI Velenje 
delovali samo dve folklorni društvi, od tega ima eno več skupin, vendar še vedno ne dovolj, da bi lahko srečanje 
izvedli samostojno.  
Že nekaj časa pa na JSKD OI Velenje opažajo, da na šolah ne delujejo gledališki krožki oziroma se mentorice ne 
prijavljajo na območna srečanja oz. oglede. Prav tako se je problem pojavil pri lutkovni dejavnosti.  
Vedno več težav se pojavlja tudi pri pevcih ljudskih pesmi in godcih ljudskih viž, saj jih na terenu skorajda ni. 

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je uspešno sodelovala z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na področju 
izpostave sklada. Zelo dobro in tesno sodeluje tudi z ZKD Šaleške doline. 
V občinah, ki jih pokriva OI Velenje delujejo  javni zavodi, ki pokrivajo kulturna dogajanja v posameznih občinah 
(Festival Velenje, Zavod za kulturo Šoštanj, Mladinski center Šmartno ob Paki, Mladinski center Velenje) in se 
ukvarjajo s pripravo abonmajskih in drugih kulturnih prireditev. Območna izpostava Velenje z vsemi organizatorji 
zelo dobro sodeluje pri pripravi posameznih prireditev (Pikin festival, Kunigunda, Sejem lepote in dobrot, 
Ustvarjeno doma).  
Največji projekt, v katerega se JSKD OI Velenje vključuje kot soorganizator je Pikin festival, katerega nosilca sta 
MO Velenje in Festival Velenje. Sodelovali so pri organizaciji likovne kolonije Moje mesto, ki ga ob občinskem 
prazniku MO Velenje pripravlja Društvo šaleških likovnikov, pri predstavitvi novega zbornika Hotenj - Degustacija 
antologije Hotenja 25 in pri pripravi programa za Čarobni december (Festival Velenje). Ob 3. decembru – TA 
VESELI DAN KULTURE – so pripravili literarni večer v sodelovanju s Šaleškim literarnim društvom Hotenja. 
Dobro je tudi sodelovanje z društvi, ki se prepleta pri pripravi jubilejnih prireditev, razstav društev. 
Dobro sodelovanje med Javnimi zavodi v Šaleški dolini je ključ do dobro pripravljenih prireditev in izobraževanj, 
ter pestrosti programa. V časih, ko se v državi vedno manj sredstev namenja kulturi, sploh ljubiteljski, se lahko v 
Šaleški dolini pohvalimo, da vse tri občine dobro skrbijo za delovanja društev, JSKD Območna izpostava Velenje 
pa se, po najboljših močeh trudi, da s skromnimi sredstvi razpolaga racionalno in da nekaj sredstev pridobi tudi 
na trgu ( vstopninami, kotizacijami). 
OI Velenje ne upravlja s prostori. 

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih 
OI Velenje je v preteklosti pomagala oblikovati Javni razpis za financiranje programov kulturnih društev in 
financiranje projektov na področju kulture v MO Velenje, prav tako vsako leto za razpisno področje Financiranje 
programov kulturnih društev OI Velenje poda kakovostne ocene društev.  
Občini Šmartno ob Paki in Šoštanj razpise pripravljata brez sodelovanja OI Velenje. 

Izobraževanja 
V letu 2015 je OI Velenje skupaj s centralno službo sklada pripravila Državno kiparsko delavnico – LES, ki jo že 
tradicionalno pripravlja v sodelovanju z Mladinskim centrom Šmartno ob Paki. Gledališka delavnica s produkcijo 
Na odru govorimo je bila izvedena v sodelovanju s KD Gledališče Velenje; plesnega seminarja z Milošem 
Isailovićem so se udeležili plesalci iz Celja in Velenja. Zelo dobro je bilo obiskano izobraževanje za mentorje 
predšolskih folklornih skupin, ki ga je vodila Saša Meglič. 
Odziv udeležencev na tovrstna izobraževanja je pozitiven in izobraževanja so dobro obiskana. 

Financiranje 
Delovanje OI Velenje je poleg sredstev JSKD financirano od vseh treh občin. MO Velenje financira tudi prostore, 
v katerih ima OI Velenje sedež in del plače strokovne svetovalke JSKD OI Velenje. Večina programov je 
sofinanciranih tudi na način brezplačnega najema prostorov oz. znižanega plačila najema. OI Velenje skoraj 
tretjino finančnih sredstev pridobi sama z vstopninami in kotizacijami. 



Novi projekti 
V letu 2015 so pripravili samostojno revijo malih vokalnih skupin in oktetov »Pesem pod arkadami« na Gradu v 
Velenju, ki je bila zelo dobro obiskana in jo bodo v prihodnosti tudi obdržali kot eno izmed vokalnih revij.   

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
Delo kulturnih društev, ki delujejo na področju OI Velenje je zelo dobro. Vse tri občine zagotavljajo dobre 
prostorske pogoje za njihovo delovanje, sredstva za program in projekte pa društva pridobivajo na občinskih 
razpisih in razpisih JSKD.  
Razporeditev po področjih: 

- Vokalna glasba:  28 odraslih pevskih zasedb ( 8 mešanih PZ, 6 moških PZ, 4 ženski PZ, 10 malih vokalnih 
skupin), 7 mladinskih in 17 otroških pevskih zborov, 9 predšolskih PZ 

- Instrumentalna glasba: 3 pihalni orkestri 
- Gledališka dejavnost: 4 gledališke, 2 lutkovni skupini 
- Folklorna dejavnost: 2 društvi (4 skupine) 
- Film: 1 
- Likovna dejavnost: 1 
- Literarna dejavnost: 1 
- Plesna dejavnost: 1 društvo, 3 plesne šole, 1 glasbena šola 

 
Najmnožičnejše je delovanje na področju vokalne glasbe. Na območni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov 
je nastopilo 17 otroških in 7 mladinskih pevskih zborov, na reviji odraslih pa 14 zborov.  
Zbori so se v letu 2015 lahko udeležili regijskih tekmovanj. Na Regijsko tekmovanje OPZ in MPZ Od Celja do 
Koroške so se prijavili 3 otroški in 1 mladinski pevski zbor. Trije zbori so  prejeli zlato priznanje (OPZ OŠ Livada – 
zb. Ksenija Lešnik, OPZ OŠ Gorica – zb. Mihaela Britovšek, MPZ OŠ Gustava Šiliha – zb. Andreja Ostruh), OPZ OŠ 
Gustava Šiliha, zborovodkinja Andreja Ostruh pa celo zlato priznanje z odliko in priznanje za najboljšo izvedbo 
slovenske ljudske pesmi za otroške pevske zbore. Odrasli pevski sestavi so svojo kvaliteto preizkušali na 5. 
Regijskem tekmovanju Od Celja do Koroške. Mešani pevski zbor Gorenje, Velenje, z zborovodkinjo Špelo Kasesnik 
je prejel zlato priznanje. Mešani pevski zbor Skorno, Šoštanj ki ga vodi zborovodkinja Vesna Pirečnik se je na 
tekmovanje prijavil prvič in prejel srebrno priznanje.  
Na področju instrumentalne glasbe je pihalni orkester Zarja Šoštanj praznoval svojih 90 let delovanja, kmalu za 
tem pa prejel zlato priznanje na 35. tekmovanju godb v koncertni težavnostni stopnji. 
Godba veteranov univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje je nastopila na »9. Festivalu veteranskih godb v 
Mengšu«. V šaleški dolini delujejo trije pihalni orkestri (PO Premogovnika Velenje, PO Zarja Šoštanj in Godba 
veteranov univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje) Pihalni orkestri v dolini so zelo aktivni v svojem lokalnem 
okolju. PO Zarja Šoštanj je v času poletnih počitnic organiziral Tabor mladih godbenic in godbenikov. 
Ustvarjalno bogata je bila tudi gledališka dejavnost.  V letu 2015 smo lahko videli 4 gledališke in 2 lutkovni 
premieri, ki so si jih ogledali strokovni spremljevalci. V izvedbi KD Gledališče Velenje smo videli predstavo »Nočni 
Portir« Vinka Vasleta v režiji Kajetana Čopa KUD Šmartno ob Paki Gledališče pod kozolcem je pripravilo 
Gogoljevega »Revizorja«, režija Jože Krajnc, KPD Franc Schreiner Šentilj je na oder postavilo igro »Trije vaški 
svetniki«, v režiji Alenke Felicijan, »Sapramiško« Svetlane Makarovič in v režiji Petra Iršiča je odigrala gledališka 
skupina KUD Škale. Gogoljev Revizor v izvedbi KUD Šmartno ob Paki  Gledališče pod kozolcem je prepričal 
strokovnega spremljevalca Miho Goloba, da je predstavo uvrstil na regijsko srečanje. 
Lutkovno gledališče Velenje, ki deluje v okviru Festivala Velenje je dalo na ogled 2 lutkovni predstavi: Bikec 
Ferdinand in Svinjski pastir obe v režiji Alice Čop. 
Na področju folklorne dejavnosti smo v začetku leta pripravili zelo dobro obiskano regijsko izobraževanje za vodje 
predšolskih folklornih skupin, ki ga je vodila Saša Meglič, udeležilo pa se ga je 50 mentorjev in mentoric iz celotne 
celjske regije. Kot je omenjeno že na začetku, so se otroške folklorne skupine predstavile na območnem srečanju 
v Šoštanju. Območno srečanje odraslih folklornih skupin »Le okol …« smo pripravili v sodelovanju z območno 
izpostavo Celje v Šmartnem ob Paki, nastopilo je 5 odraslih folklornih skupin. 
Regijsko srečanje otroških folklornih skupin »Od Celja do Koroške« je bilo v Nazarjah. Za nastop na srečanju sta 
bili izbrani dve otroški folklorni skupini OŠ Gustava Šiliha Velenje in sicer  Mlajša otroška FS Kresničke (mentorica 
in avtorica odrske postavitve: Špela Bukovec) Otroška FS Šmentana muha (vodja in avtorica odrske postavitve: 
Romea Kanduti). Regijskega srečanja za odrasle folklorne skupine sta se udeležili Šaleško folklorno društvo Koleda 
- starejša skupina, Šaleško folklorno društvo Koleda – SOK.  
Regijskega srečanja folklornih, pevskih in godčevskih skupin manjšinskih etničnih skupnosti in manjšin v Rogaški 
Slatini so se udeležili: KD Međimurje  - folklorna skupina, SD Dr. Mladen Stojanović in Bošnjaško mladinsko KD 



Velenje. Bošnjaško mladinsko KD Velenje so kot gostje s svojim programom sodelovalo tudi na Državnem 
srečanju odraslih folklornih skupin »Le plesat me pelji« v Sežani. 
»Pod to goro zeleno« - območno srečanje ljudskih pevcev in godcev je bilo v Gornjem Gradu v koprodukciji z JSKD 
OI Mozirje, nastopili so Gaberški cvet ter Kavški pevci in godca.  
V okviru plesne dejavnosti je registrirano samo 1 kulturno društvo, ki pa se ne udeležuje naših revij. Se pa na 
revije plesnih skupin s svojim programom prijavljajo posamezne plesne šole in oddelki glasbene šole. Območna 
revija plesnih skupin »Velenjski plesni oder« je bila v Domu kulture Velenje, nastopilo je okoli 200 plesalcev. Na 
regijsko revijo »V plesnem vrtincu« se je Plesni studio N Velenje uvrstil s štirimi otroškimi in dvema mladinskima 
skupinama, Plesna šola SPIN pa z eno plesno miniaturo. Na 23. državnem tekmovanju mladih plesnih ustvarjalcev 
»OPUS I – plesna miniatura«  so s svojimi avtorskimi solo plesi ali dueti sodelovale plesalke Plesnega studia N 
Velenje in usvojili 4 bronasta (solo: Amina Gashi Grebenšek, Taja Veselič, Ajda Meža; duet: Tanja Mitič in Špela 
Verdnik) in 8 srebrnih priznanj (solo: Kasiopeja Forštner, Neli Jerenec, Lana Sajko, Neža Apšner, Neja Veternik 
duet: Taja Atelšek in Lara Stanković Sušec, Pia Čretnik in  Urška Car, Lorna Lucija Hacin in Eva Šme). Zlato priznanje 
in s tem uvrstitev na 7. mednarodno tekmovanje v Celju sta si priplesali Maša Kaiser in Anja Zaverla z miniaturo 
»Misli«.  
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Velenje je v sodelovanju s Festivalom Velenje pripravila 
intenzivni poletni seminar, ki ga je vodil Miloš Isailović.  
12. mini festival otroških plesnih skupin PIKA MIGA 2015, je v Velenje pripeljal 197 mladih plesalk in plesalcev, 
pripravila pa sta ga  Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Velenje in Festival Velenje – Pikin 
festival.  V dveh dnevih se je na odru Doma kulture Velenje predstavilo 20 plesnih skupin s kar 30 plesnimi 
miniaturami, ki so jih odplesali plesalci in plesalke stari od 5 do 12 let, ki jih je izbrala državna selektorica Andreja 
Kopač. 
Med izbranimi so bile tudi plesalke Plesnega studia N Velenje s koreografijami: Snežinke iz Narnije (koreo.: Polona 
Boruta), Me lisice (koreo.: Lucija Boruta) in avtorski solo ples Neli Jerenec Globoko pod zemljo (mentorica: Nina 
Mavec Krenker). Mladinska skupina Plesnega studia N Velenje je s koreografijo Nine Mavec Krenker 
»Parasomnije« novembra nastopila v Kulturnem domu Španski borci v Ljubljani na Festivalu plesne ustvarjalnosti 
mladih – Živa 2015. 
Na področju likovne dejavnosti je nosilec le te Društvo šaleških likovnikov, ki dobro sodeluje z JSKD. V času »Tedna 
ljubiteljske kulture« so pripravili razstavo »Kvadrat in krog, kocka in krogla«, kar je bila tudi tema ustvarjanja za 
letošnjo regijsko razstavo, zato je kar nekaj del potovalo v Prebold, kjer so bila razstavljena v občinski knjižnici. 
Dela za regijsko razstavo je izbral akademski slikar Darko Slavec, na njej pa so razstavljali Božena Berčon, Salih 
Biščić,  Ana Jevšek, Jerneja Kemperle, Franci Klanfer, Andrej Krevzel, Viktorija Meh, Zora Poznič Polh, Velenje, 
Oskar Sovinc, Jožica Vidmar, vsi člani Društva šaleških likovnikov. 
V Šmartnem ob Paki so pripravili že 12. državno kiparsko delavnico LES, katere se je udeležilo 21 kiparjev s cele 
Slovenije. Delavnico že vsa leta vodi akademska kiparka Dragica Čadež Lapajne. Šmartno ob Paki je že tretje leto 
zapored gostilo tudi udeležence državne likovne delavnice. Letos so ustvarjali na temo Žanr in ob koncu delavnice 
pripravili razstavo. 
Na razpis za literarni natečaj »Sosed tvojega brega 2015« z naslovom »Besede na prostem« se je prijavilo 36 
avtorjev. Med osmimi finalisti je bil tudi tokrat Zlatko Kraljić iz Velenja Med sodelujočimi avtorji sta bila še člana 
Šaleškega literarnega društva Hotenja  Josip Bačić in Ramiz Velagić,  ter Šoštanjčan Dragan Arsenijević. Šaleško 
literarno društvo Hotenja je izdalo 25. številko Hotenj – pregled antologije šaleškega literarnega zbornika 1981 – 
2015 in jo v sodelovanju z območno izpostavo Velenje predstavilo na mednarodnem Lirikonfestu. Ta veseli dan 
kulture, 3. december je JSKD OI Velenje skupaj z Zvezo kulturnih društev šaleške doline in Šaleškim literarnim 
društvom Hotenja praznovalo z literarnim večerom, na katerem je Zlatko Kraljič predstavil svojo, tretjo v letu 
2015 izdano knjigo Volčja tolpa. 
Skupina Night Flight se je uvrstila na ROCK VIZIJE – koncertni izbor mladinskih rock skupin 
 
Društva in skupine imajo za svoje delovanje ustrezne prostore, za nastope pa najemajo prostore javnih kulturnih 
ustanov, pri katerem so običajno oproščeni najemnine oz. se jim zaračunajo samo operativni stroški (tehnik, 
hostese …). 

Sodelovanje s šolami in vrtci 
Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami v dolini je zelo dobro, predvsem na področju vokalne glasbe in folklore. 
Prav tako dobro sodelujejo z Vrtci v vseh treh občinah. Vse osnovne šole imajo naziv Kulturna šola. 
Slabši odzivi na prireditve in izobraževanja JSKD OI Velenje so s strani srednjih šol.  



Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
Na jubilejnih dogodkih posameznih društev ali skupin je vedno prisoten predstavnik OI Velenje, ki po potrebi 
podeli tudi jubilejna priznanja. V letu 2015 so Gallusove značke prejeli člani Moškega pevskega zbora Ravne, 
Šaleškega akademskega pevskega zbora, Pihalnega orkestra Zarja Šoštanj, Mešanega pevski zbora Društva 
upokojencev Šoštanj, Mešanega pevskega zbora Škale Velenje. Podeljene so bile Linhartove značke članom KD 
Gledališče Velenje, značke Mete Vidmar so prejele plesalke Plesnega teatra Velenje. 
 
V letu 2015 je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD)  v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije 
pripravil drugi »Vseslovenski teden ljubiteljske kulture«, ki je potekal med 15. in 24. majem 2015. Območna 
izpostava Velenje je ta teden počastila s številnimi prireditvami, osrednji dogodek pa je bila Slavnostna podelitev 
priznanj Sveta območne izpostave in Jubilejnih priznanj območne izpostave Sklada. Priznanje Sveta območne 
izpostave Velenje, za pomembne dosežke ustvarjalnega in poustvarjalnega dela na področju ljubiteljske kulture 
so prejeli: Katja Gruber, Srečko Meh, Srečko Potočnik In Matjaž Šalej. Za dolgoletno delovanje posameznika, 
društva ali zveze, ki je vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na določenem območju so Jubilejna 
priznanje Območne izpostave Velenje prejeli: Drago Blagus, Franc Fužir, Alanka Holešek, Zdenko Lešnik, Dominik 
Lipnikar, Peter Rezman, Franc Rudnik,  Konovski Štrajharji in Rudi Vrčkovnik. Slavnostna podelitev je bila 22. maja 
2015 v Mali dvorani Doma kulture Velenje. 
Mag. Ivan Marin je prejemnik  Zlate plakete JSKD za življenjsko delo na področju glasbene dejavnosti. 

Izvedeni dogodki 
Naziv dogodka Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

REGIJSKO IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE PREDŠOLSKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

24.1.2015   folklora izobraževanje 

IGRAMO SE LUTKE-OBMOČNO OGLEDI LUTKOVNIH 
SKUPIN  

31.1.2015 21.3.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - 
OGLEDI 

15.2.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

TRIJE VAŠKI SVETNIKI - GLEDALIŠKA PREDSTAVA, KPD 
FRANC SCHREINER ŠENTILJ 

15.2.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

NOČNI PORTIR - GLEDALIŠKA PREDSTAVA KD GLEDALIŠČE 
VELENJE 

25.2.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

NA ODRU TUDI GOVORIMO - TEHNIKA GOVORA 
GLEDALIŠKA DELAVNICA 

28.2.2015   gledališče in 
lutke 

izobraževanje 

NA ODRU TUDI GOVORIMO - TEHNIKA GOVORA, 
GLEDALIŠKA DELAVNICA 

28.2.2015   gledališče in 
lutke 

izobraževanje 

ZAIGRAJ TAMBURICA - REGIJSKO SREČANJE 
TAMBURAŠKIH ORKESTROV 

28.2.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

Z IGRO IN PLESOM V POMLAD - OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH FOKLORNIH SKUPIN ŠALEŠKE IN ZGORNJE 
SAVINJSKE DOLINE IN ŠIRŠEGA CELJSKEGA OBMOČJA 

5.3.2015   folklora prireditev 

RAZUMEVANJE LIKOVNEGA USTVARJANJA - RAZSTAVA 10.3.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

XXVIII. ROŠEVI DNEVI 18.3.2015   literatura prireditev 

POZDRAV POMLADI 2015 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH 
IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV, 1.DEL 

18.3.2015   vokalna glasba prireditev 

POZDRAV POMLADI 2015 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH 
IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV, 2.DEL 

19.3.2015   vokalna glasba prireditev 

AKADEMSKIH 15 - OBLETNICA ŠALEŠKEGA 
AKADEMSKEGA PZ 

20.3.2015   vokalna glasba prireditev 

SAPRAMIŠKA - GLEDALIŠKA PREDSTAVA KD ŠKALE 20.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

POZDRAV POMLADI - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH 
ZBOROV - 1. DEL 

28.3.2015   vokalna glasba prireditev 

POZDRAV POMLADI - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH 
ZBOROV - 2. DEL 

29.3.2015   vokalna glasba prireditev 

SAPRAMIŠKA - GLEDALIŠKA PREDSTAVA KD ŠKALE 10.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 



OPUS 1 - 23. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH PLESNIH 
USTVARJALCEV 

11.4.2015 12.4.2015 ples prireditev 

"LE OKOL..."  - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN ŠALEŠKE DOLINE, OBMOČJA 
SLOVENSKIH KONJIC IN CELJSKEGA OBMOČJA 

11.4.2015   folklora prireditev 

VELENJSKI PLESNI ODER - OBMOČNA REVIJA PLESNIH 
SKUPIN 

16.4.2015   ples prireditev 

SOSED TVOJEGA BREGA 2015 18.4.2015   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE - ROCK VIZIJE 18.4.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

KJE SO TISTE STEZICE - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
FS 

19.4.2015   folklora prireditev 

LUTKE NA OBISKU - REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH 
SKUPIN 

21.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 22.4.2015   folklora prireditev 

REVIZOR - OBMOČNI OGLED 7.5.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

65. LET MEŠANEGA PZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠOŠTANJ 8.5.2015   vokalna glasba prireditev 

PRIŠLA JE POMLAD - OBMOČNO SREČANJE PEVSKIH 
ZBOROV VRTCEV ŠALEŠKE DOLINE 

12.5.2015   vokalna glasba prireditev 

90 LET PIHALNEGA ORKESTRA ZARJA ŠOŠTANJ 15.5.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

ROCK VIZIJE 15.5.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

KVADRAT IN KROG, KOCKA IN KROGLA - OTVORITEV 
RAZSTAVE 

15.5.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

PESEM POD ARKADAMI - OBMOČNA REVIJA MALIH 
VOKALNIH SKUPIN IN OKTETOV 

16.5.2015   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE FOLKLORNIH, PEVSKIH IN GODČEVSKIH 
SKUPIN MANJŠINSKIH ETNIČNIH SKUPNOSTI 

17.5.2015   folklora prireditev 

V PLESNEM VRTINCU, REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN 20.5.2015   ples prireditev 

SLAVNOSTNA PODELITEV PRIZNANJ  22.5.2015   drugo prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 22.5.2015   vokalna glasba prireditev 

KIPARSKA DELAVNICA LES 29.5.2015 31.5.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

OD CELJA DO KOROŠKE - REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

31.5.2015   folklora prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE, REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN - REVIZOR 

3.6.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

OPUS 1 - 7. MEDNARODNO TEKMOVANJE MLADIH 
PLESNIH USTVARJALCEV 

13.6.2015   ples prireditev 

POD TO GORO ZELENO - OBMOČNO SREČANJE PEVCEV 
LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ ZGORNJE 
SAVINJSKE IN ŠALEŠKE DOLINE 

28.6.2015   folklora prireditev 

  "NAZARJE SKOZI ČAS" - LIKOVNA KOLONIJA 11.7.2015   instrumentalna 
glasba 

izobraževanje 

LIKOVNA DELAVNICA ŠMARTNO 7.8.2015 16.8.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

RAZSTAVA - Ž A N R PODOBE VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA 15.8.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

MEDNARODNE POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE IZOLA 24.8.2015   gledališče in 
lutke 

izobraževanje 

POLETNA PLESNA DELAVNICA  MILOŠEM ISAILOVIĆEM, 
24. - 27. 8. 2015 

24.8.2015   ples izobraževanje 

MOJE MESTO, RAD TE IMAM - OTVORITEV RAZTAVE 8.9.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

DEGUSTACIJA ANTOLOGIJE HOTENJA 25 10.9.2015   literatura prireditev 



26. PIKIN FESTIVAL 20.9.2015 26.9.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

9. FESTIVAL VETERANSKIH GODB 26.9.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

KVADRAT IN KROG, KOCKA IN KROGLA - REGIJSKA 
RAZSTAVA 

7.10.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

PIKA MIGA 12. MINI FESTIVAL OTROŠKIH PLESNIH 
SKUPIN  

10.10.2015 11.10.2015 ples prireditev 

DELO V ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPINAH - OD 
PRAKTIČNEGA DELA V FOLKLORNI SKUPINI DO 
PREDSTAVITVE NA ODRU 

17.10.2015   folklora izobraževanje 

LE PLESAT ME PELJI 2015 - 2.DEL 17.10.2015   folklora prireditev 

KONCERT OB 35 LETNICI MEPZ ŠKALE 24.10.2015   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN   Z DEMONSTRACIJSKO SKUPINO 

24.10.2015   folklora izobraževanje 

KONCERT OB 40 LETNICI MOPZ KUD RAVNE 25.10.2015   vokalna glasba prireditev 

POLKA JE UKAZANA - SLAVNOSTNA PRIREDITEV OB 80. 
LETNICI MIRKA RAMOVŠA 

7.11.2015   folklora prireditev 

REGIJSKA DELAVNICA ZA ZBOROVODJE MLADINSKIH 
ZBOROV Z DEMONSTRACIJSKIM ZBOROM 

7.11.2015   vokalna glasba izobraževanje 

OD CELJA DO KOROŠKE  REGIJSKO TEKMOVANJE 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 

8.11.2015   vokalna glasba prireditev 

NAZARJE SKOZI ČAS - RAZSTAVA 13.11.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

ŽIVA - FESTIVAL PLESNE USTVARJALNOSTI MLADIH 18.11.2015   ples prireditev 

SEMINAR ZA ZBOROVODJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV  

23.11.2015   vokalna glasba izobraževanje 

MEJNA ČRTA (BORDERLINE) - PLESNA PREDSTAVA 26.11.2015   ples prireditev 

VSE O ŠEJKSPIRU - PREMIERA GLEDALIŠKE PREDSTAVE 28.11.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

GLEDALIŠČE IN PROSTOR - GLEDALIŠKA DELAVNICA 28.11.2015   gledališče in 
lutke 

izobraževanje 

TA VESELI DAN KULTURE - LITERARNI VEČER 3.12.2015   literatura prireditev 

MALA PLASTIKA - DVODNEVNI TEČAJ 5.12.2015 6.12.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

SEMINAR ZA ZBOROVODJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV  

14.12.2015   vokalna glasba izobraževanje 

SEJA SVETA OI 17.12.2015   drugo prireditev 

ČAROBNI DECEMBER  17.12.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

 
  



 


