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Gašper Salobir, vodja območne izpostave

Uvod
Območna izpostava pokriva dve občini: Laško in Radeče. V obeh občinah s približno 20.000 prebivalci deluje več
kot 41 kulturnih društev in več kot 20 sekcij.
Območna izpostava je pomemben soustvarjalec kulturne identitete, zato se trudimo ohranjati in spodbujati
kulturna društva, šole in vrtce ter drugo zainteresirano javnost k soustvarjanju kulturnega dogajanja.

Ocena stanja
V letu 2020 je izpostava izvedla nekaj projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in sodelovala pri drugih
programih s področja kulture na lokalnem, regijskem in državnem nivoju. Društvom in posameznikom je
pomagala pri društveni dejavnosti po svojih močeh. Izredno pomembno je dobro sodelovanje s kulturnimi
društvi, izobraževalnimi ustanovami in seveda predstavniki lokalnih skupnosti. Najpomembnejše so revije plesnih
skupin in revije pevskih zborov, srečanja folklornih in gledaliških skupin ter pevcev ljudskih pesmi in godcev
ljudskih viž, sledijo razstave in izobraževanja. Večina zastavljenih ciljev za leto 2020, zaradi znanih razlogov ni bila
uresničenih.

Izvedba rednega programa
Program območne izpostave zajema srečanja in revije na vseh področjih delovanja društev, likovne razstave ter
izobraževanja po posameznih področjih. Na območni ravni smo izvedli območno likovno razstavo v Laškem, kjer
je razstavljalo 27 likovnih ustvarjalcev, območnega srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž se je je
udeležilo 6 skupin in 2 ljudska godca. Območno srečanje ljubiteljskih literatov smo izvedli v sodelovanju z
društvom ŠMOCL. Izpeljali smo tudi območno srečanje mladinskih gledaliških skupin VIZIJE, kjer se je predstavila
1 skupina. Na regijskem področju pa smo bili organizatorji regijskega srečanja pihalnih orkestrov, katerega so se
udeležile štiri godbe, srečanja godb na Svetini ob zaključku pohoda »Po Anzekovih poteh«, katerega se je
udeležilo 5 godb, v sklopu projekta je bilo izvedeno tudi regijsko jesenko likovno ex-tempore »Po Alminih poteh«.
V lanskem letu smo gostili tudi skupščino Zveze slovenskih godb.

Izvedba dodatnega programa
Izpostava je uspešno sodeluje tudi z lokalno skupnostjo in drugimi ustvarjalci kulturnih prireditev, kot sta STIK
Laško in KTRC Radeče. Območna izpostava je sodelovala tudi pri projektih, ki jih organizira ZKD Možnar, Anzekov
pohod z zaključnim srečanjem godb na Svetini, festivalu knapovske kulture, Festivalu Romanika antiqua,
sodelovali smo tudi pri pripravi in izvedbi občinskih in državnih praznikov.

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali
sodelovanje pri njih
Vodja območne izpostave je tudi član komisije za razdelitev sredstev kulturnim društvom, ki se prijavijo na
občinski razpis za sredstva, namenjena ljubiteljski dejavnosti. Vsako leto se organizira sestanek za vsa kulturna
društva v obeh občinah. Soorganizator je območna izpostava, ki na tem sestanku predstavi poročilo in program
dela. Na sestanku predsednikom oziroma predstavnikom društev predstavimo vse razpise, ki so namenjeni
ljubiteljski kulturi. Kar nekaj društev se prijavi na razpis za program, ki je odprt pri JSKD, in uspešno izvede te
projekte.

Izobraževanja
Na lokalni ravni smo izvedli naslednja izobraževanja: likovno delavnico, seminar za zborovodje, seminar za
ustvarjalce kratkih filmov v dveh delih, seminar za predvodnike pihalnih orkestrov ter seminar za aranžiranje
vokalne glasbe, ki se nadaljuje v letu 2021. Seminarji na lokalni ravni so zelo lepo obiskani in kažejo lep napredek
pri srečanjih, revijah ali razstavah. JSKD ima sredstva za izvedbo nekaj projektov, pri katerih sodelujejo društva,
drugače pa finančno ne podpira izobraževanj članov kulturnih društev, vendar smo v lanskem letu (naredili izjemo
in) vse seminarje pokrili iz sredstev OI.

Financiranje
Občini financirata kulturna društva prek razpisov, za delovanje območne izpostave pa občini Laško in Radeče
sofinancirata program po pogodbi, ki jo sklenemo 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 in udeležb. Del financ pridobimo
tudi z vstopninami in kotizacijami, vendar jih v lanskem letu ni bilo mogoče pridobiti.

Novi projekti
Novi projekti kar nekako nimajo prostora v natrpanem programu, a smo v letu 2020 nekaj več sredstev namenili
filmski dejavnosti, ki je bila v preteklosti finančno podhranjena.

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 ena od dejavnosti z dolgo tradicijo je tudi zborovsko petje. Več kot
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 deset vrtčevskih
zborov. Uspešno je delovanje pihalnih orkestrov, saj jih deluje kar pet. Najstarejša je Laška pihalna
godba, ki beleži več kot 155-letno tradicijo, več kot 110-letno delovanje ima tudi Godba Slovenskih
železnic, več kot 100 let pa neprekinjeno deluje tudi Papirniški orkester iz Radeč. K pihalnim orkestrom
oziroma godbam spada tudi mažoretna dejavnost, ki spada med vodilne v Sloveniji in Evropi. Na
področju gledališke dejavnosti, Gledališkemu društvu iz Radeč še vedno uspeva izvajati gledališki
abonma za otroške in odrasle. Plesno področje ostaja še vedno eno od izredno uspešnih dejavnosti, saj
so plesno zelo dejavni v vrtcih in šolah, posebej pa je treba omeniti Plesni oddelek v glasbeni šoli Laško
– Radeče in POŠ Sedraž in nekaterih vrtčevskih skupin. Likovna dejavnost je obogatena, saj se na tem
področju izvajajo intenzivna izobraževanja in delavnice. Literati se dobivajo na Aškerčevem domu, v
prostorih Otročjega centra Laško in v knjižnici Laško, ki so nepogrešljiv kraj za prijetne literarne večere.
Prebudili smo fotografsko – filmsko dejavnost, predvsem po zaslugi društva ŠMOCL, ki redno sodeluje
v vseh porah kulturnega dogajanja v občini Laško in širše. 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 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 osnovna
sredstva in infrastrukturo, zato si želimo čim prejšnje realizacije izvajanja »Zakona o kulturnem evru«,
ki bo društvom zagotavljala namenska sredstva za nadaljnje delovanje.

Sodelovanje s šolami in vrtci
Sodelovanje s 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. Izpostaviti je potrebno dobro sodelovanje na področju plesa,
otroške folklore in zborovskega petja. Prav tako se mentorice redno udeležujejo različnih seminarjev in
izobraževanj, skupine in posamezniki pa redno nastopajo na raznih prireditvah v občinah.

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja
V letu 2020 nismo beležili obletnic ali jubilejev.

Izvedeni dogodki

NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE

KRAJ

DATUM

DATUM

DOGODKA

(OD)

(DO)

DEJAVNOST

1

REGIJSKI SEMINAR ZA MAŽORETE

TREBNJE

18.01.2020

DRUGO

2

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU - LAŠKO

LAŠKO

07.02.2020

DRUGO

3

OBMOČNA RAZSTAVA LIKOVNIH DEL
LJUBITELJSKIH LIKOVNIKOV

LAŠKO

22.05.2020

LIKOVNA

4

SKUPŠČINA ZSG

LAŠKO

13.06.2020

DRUGO

5

REGIJSKO SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV

LAŠKO

13.06.2020

INŠTRUMENTALNA
GLASBA

6

FILMSKE DELAVNICE

LAŠKO

19.06.2020

7

FESTIVAL ROMANIKA ANTIQUA

LAŠKO

24.06.2020

DRUGO

8

JESENSKI EX-TEMPORE

SVETINA

05.09.2020

LIKOVNA

9

OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN
GODCEV LJUDSKIH VIŽ

LAŠKO

13.09.2020

FOLKLORA

10

FESTIVAL MLADIH GLEDALIŠKIH USTVARJALCEV
»VIZIJE«

LAŠKO

19.09.2020

GLEDALIŠČE

11

DELAVNICE USTVARJALCEV KRATKIH FILMOV

LAŠKO

02.10.2020

FILM

12

OBMOČNO SREČANJE LJUBITELJSKIH MLADIH
LITERARNIH USTVARJALCEV

SPLET

22.10.2020

LITERATURA

13

SEMINAR ZA ARANŽIRANJE

SPLET

30.11.2020

VOKALNA
GLASBA

14

SEMINAR ZA PREDVODNIKE

SPLET

18.12.2020

INŠTRUMENTALNA
GLASBA

15

KONCERT LPG

SPLET

27.12.2020

INŠTRUMENTALNA
GLASBA

24.06.2020

FILM
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FINANČNO POROČILO ZA OBDOBJE OD 01. 01. DO 31.12. 2020
ZAP.
ŠT.

PRIHODKI:

1.

PRENOS PRESEŽKA PRIHODKOV 2019

2.

JSKD - ZA PROGRAM

4.800,00 €

JSKD - ZA MATERIAL. STR.

1.584,00 €

SKUPAJ
DOTACIJE OBČIN:
DRUGI PRIHODKI:
(VSTOPNINA IN KOTIZACIJE)

6.384,00 €

3.
4.

- €

6.384,00 €
9.600,00 €
- €

PRIHODKI SKUPAJ

15.984,00 €

1.

ODHODKI:
PRENOS PRESEŽKA ODHODKOV 2019

2.

ZA PROGRAM SPLOŠNO

6.776,00 €

3.

GLASBA

1.533,67 €

4.

GLEDALIŠČE

888,92 €

5.

FILM

2.578,04 €

6.

FOLKLORA

630,00 €

7.

PLES

- €

8.

LIKOVNA DEJAVNOST

246,22 €

9.

LITERARNA DEJAVNOST

- €

10.

MATERIALNI STROŠKI

1.650,94 €

SKUPAJ

14.303,79 €

ODHODKI SKUPAJ
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

LJUBLJANA, 3. 3. 2021
PRIPRAVILA: SIMONA VEBER

-

14.303,79 €
14.303,79 €

1.680,21 €
POMOČNICA DIREKTORJA ZA
FINANCE:
MILENA
DERLINK

