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1.1.1 Uvod 

Območna izpostava pokriva dve občini:  
– Laško in  

– Radeče.  

V obeh občinah z okrog 20.000 prebivalci deluje več kot 35 kulturnih društev in več kot 25 sekcij.  
  

Območna izpostava je pomemben soustvarjalec kulturne identitete, zato se trudimo ohranjati in spodbujati 

kulturna društva k soustvarjanju kulturnega dogajanja.  

 
 

1.1.2 Ocena stanja 

Tudi v letu 2014 je izpostava izvedla številne projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in sodelovala 
pri drugih programih s področja kulture na lokalnem področju. Društvom in posameznikom je pomagala pri 
društveni dejavnosti. Izredno pomembno je dobro sodelovanje s kulturnimi društvi, izobraževalnimi 
ustanovami in seveda predstavniki lokalnih skupnosti. Najpomembnejše so revije plesnih skupin in revija 
pevskih zborov, srečanja folklornih in gledaliških skupin, ter ljudskih pevcev, sledijo razstave in izobraževanja. 
Seveda je poskrbljeno tudi za primerno medijsko podporo prireditvam, ki jih objavlja časopis Novi tednik, Radio 
Celje in Radio Trbovlje, ter seveda še najobširneje objave v internem časopisu Laški bilten. Prav tako je kar 
nekaj projektov posnetih in objavljenih na spletni televiziji TV Laško, in lokalni TV Radeče. Večinoma se 
prireditve izvajajo v Kulturnem centru Laško in Domu kulture v Radečah, ker sta ti dve dvorani najbolj primerni 
za izvedbo naših prireditev, tako po tehnični plati kot tudi po primerni velikosti odra in številu sedežev. Ves 
program se dokumentira z avdio ali videoposnetki in s fotografijami, ki so za vsako leto zložene v fotoalbumu. 
To gradivo se hrani v domoznanskem oddelku knjižnice Laško.   
 

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. Na območni ravni so bila izpeljana 
naslednja srečanja in revije:  
- Območno srečanje otroških in mladinskih zborov" Pozdrav pomladi" ter posebej še srečanje vrtčevskih 
zborčkov,  
- Območno srečanje otroških gledaliških skupin »Gledališki dan« v Radečah,  
- Območno srečanje otroških folklornih skupin "Se igramo, pojemo in tudi zaplešemo" v Laškem in v Radečah, - 
- Območna revija plesnih skupin "Zavrtimo se",  
- Območni srečanji odraslih pevskih zborov "Naši zbori" v Radečah in Laškem, Vokalna skupina Vodomke, se je 
udeležila območne revije malih vokalnih skupin, ki so jo organizirali v Šmarjah pri Jelšah in bile predlagane za 
regijski nivo, 
- Območno srečanje odraslih gledaliških skupin izbor za »Linhartovo srečanje« in Gledališki festival »Vizije« 
mladinskih gledaliških skupin,  



- Območni likovni razstavi v Laškem in Radečah,  
- Območno srečanje odraslih folklornih skupin »Kje so tiste stezice«, strokovni spremljevalec je predlagal za 
državni nivo splet, ki so ga na tem srečanju prikazali člani FS Lipa Rečica, vendar jih potem niso vključili v 
program, 
- Območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž,  
- Območno srečanje ljubiteljskih literatov na  Aškerčevem domu na Senožetah. 
Najpomembnejše prireditve so bile;  
- Regijska plesna revija "V plesnem vrtincu",  
- Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin "Najboljše gledališke skupine se predstavijo",  
- Regijsko srečanje Rock skupin "Rock nad Laškim". 
Na regijska srečanja so strokovni spremljevalci izbrali lepo število skupin, in sicer; Regijskega srečanja otroških 
gledaliških skupin, ki je potekalo v Rogaški Slatini, so se udeležili dve otroški gledališki skupini iz Gledališkega 
društva Radeče. Na regijski reviji plesnih skupin v Laškem se je predstavilo kar 17 plesnih koreografij iz Plesnega 
oddelka Glasbene šole Laško – Radeče, iz vrtca Laško in Rimskih Toplic, iz OŠ Laško in POŠ Sedraž. Na regijsko 
srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž so bili izbrani Ljudski pevci iz Šentruperta. Državnega 
festivala  mladinskih gledaliških skupin Vizije v Novi Gorici se je udeležila Gledališka skupina ŽABA GLEDA&IŠČE 
Prosvetnega društva Vrhovo z INSTANT komedija z dvema obrazoma, na državno srečanje otroških gledaliških 
skupin, ki je potekalo na Jesenicah, pa so bili izbrani člani Cici skupine Gledališkega društva Radeče z predstavo 
LEPOTICA IN ZVER. Na državno likovno razstavo "Parafraze", sta bili izbrani dve deli članic Likovnega društva 
Laško in sicer delo Branke Primc - Bere in Klavdije Simler. Državnih plesnih revij Pika Miga, ki je potekala v 
Velenju, in Festival Živa 2014, ki je potekal v Ljubljani, se je udeležilo šest plesnih koreografij iz oddelka za ples 
pri Glasbeni šoli Laško – Radeče in plesalci plesne skupine iz POŠ Sedraž.  
 

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi ustvarjalci kulturnih prireditev, kot sta STIK 
Laško in KTRC Radeče. Stalnica sodelovanja je priprava kulturnega programa na vseh proslavah, naj si bo to 
priprava proslav ob državnih praznikih ali pa proslav ob občinskem prazniku. Preko območne izpostave se 
izvedejo tudi finančne transakcije za tehnično izvedbo proslav (rože, snemanja, slavnosti govorniki), kar je 
razvidno na pogodbi o sofinanciranju programa JSKD s strani Občine Laško. Območna izpostava sodeluje tudi 
pri vseh projektih, ki jih organizira ZKD "Možnar", kot so letni prikaz starih opravil, šeg in navad, Jurjevanje, 
Štefanovo in Martinovo v Laškem, ter Anzekov pohod z zaključnim srečanjem godb na Svetini. Dodatni program 
je bil tudi Teden ljubiteljske kulture in dogodki in prireditve povezane z njim. Na obisku v Laškem je bil tudi 
harmonikarski orkester iz Španije. V sodelovanju z OI Koper smo v razstavišču Kulturnega centra imeli 
postavljeno razstavo likovnega ex-tempora Sladka Istra.  
 

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

Koordinator območne izpostave je tudi član komisije za razdelitev sredstev kulturnim društvom, ki se prijavijo 
na občinski razpis za sredstva, namenjena ljubiteljski dejavnosti. Vsako leto je januarja sestanek za vsa kulturna 
društva. Soorganizator je območna izpostava, ki na tem sestanku predstavi poročilo in program dela.  Na tem 
sestanku so predsednikom oziroma predstavnikom društev predstavljeni vsi razpisi, ki so namenjeni ljubiteljski 
kulturi. 
 

1.1.6 Izobraževanja 

Na leto se na območni izpostavi izvede do deset izobraževanj na različnih področjih. Že nekaj let se izvaja 
zborovodska šola, trenutno poteka izobraževanje Vokalna tehnika l. predavateljica je Martina Burger. Na lokalni 
ravni pa so bila izvedena izobraževanja za mentorice plesnih skupin, dve likovni delavnici, seminar za 
zborovodkinje vrtčevskih zborov, za mentorice otroških gledaliških skupin. Seminarji na lokalni ravni so zelo 
lepo obiskani in v praksi se vidi napredek pri srečanjih, revijah ali razstavah. ZKD ima sredstva za izvedbo nekaj 
projektov, pri katerih sodelujejo društva, drugače pa finančno ne podpira izobraževanj članov kulturnih društev. 
 

1.1.7 Financiranje 

Občine financirajo kulturna društva preko razpisov, za delovanje območne izpostave pa občine sofinancirajo 
program po pogodbi, ki se jo sklene vsako leto posebej. Ta sredstva naj bi bila v višini sredstev, kot  jih za 



program namenja centrala JSKD. Področje financiranja je že utečeno in ni bistvenih težav, razen to, da sredstev 
nikoli ni dovolj, predvsem jih primanjkuje za uvedbo novih projektov.  
 

1.1.8 Novi projekti 

Pomanjkanje sredstev je vzrok za to, da se ne odpirajo novi projekti, vseeno pa je bil lepo izpeljan novi projekt 
Teden ljubiteljske kulture, izpeljani so bili trije literarni večeri, na katerih so se našim literarnim ustvarjalcem 
pridružili tudi člani literarnih društev iz Mozirja in Idrije. Novost je tudi aktivno delovanje likovnega društva, ki 
svoja dela redno razstavlja po podjetjih na lokalnem nivoju kot so Pivovarna Laško in Thermana Laško. 
 

1.1.9 Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Ljubiteljska kultura na območni izpostavi Laško ima dolgo in bogato tradicijo, kar je razvidno po obletnicah 
posameznih društev in eno izmed dejavnosti z dolgo tradicijo je tudi zborovsko petje. 130 let organiziranega 
petja so praznovali v Rimskih Toplicah, drugače pa deluje več kot petnajst odraslih zborov in vokalnih skupin. 
Delujejo štirje mladinski zbori, pet otroških in osem vrtčevskih zborov. Uspešno je delovanje pihalnih orkestrov, 
saj jih deluje kar pet. Najstarejša je Laška pihalna godba, ki ima preko 150 letno delovanje in so letos osvojili 
pokal Vinka Štrucla v Ormožu na tekmovanju slovenskih godb v zabavnem programu. Več kot 110 letno 
delovanje ima Godba slovenskih železnic, preko 100 letno delovanje pa Papirniški orkester iz Radeče. K 
pihalnim orkestrom oziroma godbam spada tudi mažoretna dejavnost in tudi ta dejavnost je izredno 
napredovala in spada med vodilne v Sloveniji. Že nekajkrat so bile mažorete iz Laškega državne prvakinje tako je 
bilo tudi to leto in še več na evropskem tekmovanju so osvojile tretje mesto v najtežji kategoriji - skupine,  
izredno uspešne so tudi mažorete iz RAP Radeče. Na področju gledališke dejavnosti je Gledališkemu društvu iz 
Radeč uspelo vpeljati gledališki abonma za otroške in odrasle gledališke skupine. Skupaj se je letos na 
območnem srečanju predstavilo sedem otroških gledaliških skupin, za regijsko srečanje pa so bile izbrani dve 
predstavi. Plesno področje postaja tudi eno od izredno uspešna dejavnost, saj so plesno zelo dejavni v vrtcih in 
šolah, posebej pa je treba omeniti Plesni oddelek v glasbeni šoli Laško - Radeče. Na regijsko revijo je bilo 
predlaganih sedemnajst plesnih koreografij. Dve posameznici pa sta se udeležili mednarodnega plesnega 
tekmovanja Opus. Likovna dejavnost je tudi še vedno v vzponu, saj se na tem področju izvajajo intenzivna 
izobraževanja in delavnice. Literati se redno dobivajo na Aškerčevem domu, ki postaja nepogrešljiv kraj za 
prijetne literarne večere. Še vedno pa ostaja fotografsko-filmska dejavnost popolnoma nerazvita in v prihodnje 
je želja, da bi se to oživelo. Vsekakor pa je pri tem delu poročila treba omeniti veliko posameznikov, ki se 
ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo, in to je dokaz, da se ljudje želijo povezovati oziroma ustvarjati in nastopati. Kot 
spodbuda za delovanje so lahko tudi dobre možnosti za vadbo in čim več priložnosti za nastopanje. Prostori, v 
katerih delujejo društva, so v večini primerov primerni, res pa je, da je finančna kriza ustavila razvoj ravno na 
področju, kot so naložbe v društvene prostore.  
 

1.1.10  Sodelovanje s šolami in vrtci 

Sodelovanje z šolami in vrtci na območni izpostavi Laško je dobro, vse osnovne šole se prijavljajo na razpis za 
kulturno šolo oziroma so ta status že pridobile. Tu je treba omeniti sodelovanje na področju plesa, otroške 
folklore, zborovskega petja. Prav tako se mentorice redno udeležujejo različnih seminarjev in izobraževanj, 
skupine in posamezniki pa redno nastopajo na raznih prireditvah v občinah. 
 

1.1.11  Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Kot je že zgoraj omenjeno, ima ljubiteljska kultura že dolgo tradicijo in v letu  2014 so praznovali svoj jubilej;  
35 letnico delovanja je praznovala folklorna skupina KD Anton Tanc iz Marija Gradca, 30 letnico delovanja ZKD 
etno odbor Jureta Krašovca "MOŽNAR", 25 letnico delovanja so praznovale Laške mažorete, 10 letnico Društvo 
likovnih umetnikov iz Radeč, 10 letnico Ljudski pevci iz Svibnega, 5 letnico pa Vaška godba Vrh nad Laškim. 
Vsem zgoraj omenjenim so bila podeljena jubilejna področna priznanja, ponosni pa smo tudi na dobitnico 
listine Mete Vidmar Špelo Medved, za dolgoletno uspešno plesno ustvarjanje. 
Svet območne izpostave se vsako leto še posebej zahvali vsem skupinam in posameznikom, ki so se udeležili 
državnih srečanj ali tekmovanj, katere organizira JSKD, z podelitvijo posebnih zahval.   
 





PROGRAM JSKD OI LAŠKO  2015 
 
14. januar   Predstavitveni seminar dela Radovana Gobca 
januar, februar, marec  Zborovodska šola Vokalna tehnika I. 
06. februar    Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 
februar    Seminar za zborovodkinje vrtčevskih zborov 
marec    Seminar za mentorice plesnih skupin 
10. marec  Območno srečanje otroških in mladinskih zborov 

"POZDRAV POMLADI" 
17. marec "VRTEC POJE" – revija vrtčevskih zborov, Thermana  
25. marec   Območno srečanje otroških folklornih skupin 
    "SE IGRAMO, POJEMO IN TUDI ZAPLEŠEMO"Laško 
26. marec   Območno srečanje otroških folklornih skupin 

"SE IGRAMO, POJEMO IN TUDI ZAPLEŠEMO" Radeče 
28. marec   Območno srečanje otroških gledaliških skupin   
    "GLEDALIŠKI DAN" Dom kulture Radeče  
april    Območno srečanje odraslih gledaliških skupin   
april Likovna delavnica     
14. in 15. april Območno srečanje plesnih skupin "ZAVRTIMO SE" 
19. april Območno srečanje odraslih folklornih skupin "KJE SO 

TISTE STEZICE" KC Laško  
april Proslava ob dnevu boja proti okupatorju 
07. maj Najboljše otroške gledališke skupine na obisku, Dom 

kulture Radeče 
13. maj Območna revija odrasli zbori "NAŠI ZBORI", Laško  
14. maj Območna revija odrasli zbori "NAŠI ZBORI", Radeče 
15. do 24. maj TLK (teden ljubiteljske kulture) 
17. maj Srečanje najboljših tamburaških skupin Slovenije 
21. maj   "V plesnem vrtincu", regijska revija plesnih skupin 
junij Območna likovna razstava, KC   
junij Proslava ob dnevu državnosti, KC¸ 
avgust Prikaz Odbora Jureta Krašovca "MOŽNAR"  
september Srečanje pihalnih orkestrov "ANZEKOV POHOD" Svetina  
06. september Območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev 

ljudskih viž  
oktober Območno srečanje literatov 
november Likovna delavnica Radeče 

"MARTINOVO V LAŠKEM" KC 
01. december Oranžna noč 
03. december "TA VESELI DAN KULTURE" dan odprtih vrat kulturnih 

ustanov, 20 letnica smrti Radovana Gobca, KC 
december Likovna razstava Radeče 
december Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti  
 
 


