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JSKD – priložnost za ustvarjalnost



Kaj je JSKD ?
Profesionalna mreža za podporo 

ljubiteljski kulturi.
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JAVNI SKLAD 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA KULTURNE 
DEJAVNOSTI

• ustanovljen leta 1996
• deluje po celi državi

• financiran iz 
državnega in 

lokalnega proračuna 
ter iz lastne dejavnosti

• strokovna služba in 
sedež v Ljubljani +

59 izpostav



Zakaj JSKD ?
• spodbujamo kulturno ustvarjalnost – za vse in za vsak čas

• zagotavljamo strokovno in organizacijsko podporo
ljubiteljskim kulturnim dejavnostim na področju skupnega 
slovenskega kulturnega prostora

• skrbimo za izobraževanje, rast, razvoj, povezovanje ljubiteljske 
kulture, v kateri aktivno sodeluje preko 107.000 odraslih in več 
kot polovica osnovnošolske populacije

• nudimo dostopnost kulturnih dobrin tudi izven urbanih središč 
in skrbimo za večjo uravnoteženost med regijami

• pokrivamo različne kulturne dejavnosti in vse generacije

• enakovredno vključujemo slovenska društva in zveze iz 
zamejstva
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USMERJA
ORGANIZIRA
SPODBUJA
IZOBRAŽUJE
SOFINANCIRA
NAGRAJUJE



Priložnost za različna 
področja: 
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•glasba:
zborovska in inštrumentalna,

•gledališče in lutke
•folklorni programi
•likovni programi:
kiparstvo, slikarstvo, keramika, 

fotografija
•film in video
•ples (sodobni, historični)
•literatura



Ponudba JSKD za vse
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• prireditve s strokovnim ogledom in selekcijo 
do 2.000 letno, od lokalnega do državnega nivoja

• izobraževanja - do 500 letno
• svetovanje in podpora
• strokovna literatura s spletno knjigarno 
• sofinanciranje

dodeljevanje sredstev, namenjenih delovanju ljubiteljske kulture     
za programe in opremo iz državnega in lokalnih proračunov

• rezidenčni center CANKARJEVA
• mednarodna dejavnost – JSKD je član večine področnih krovnih 

zvez v Evropi in po svetu



JSKD v mednarodnem prostoru

 se povezuje s sorodnimi strokovnimi organizacijami iz tujine

 je nosilec mednarodnih festivalov, konferenc in izobraževanj

 je član mednarodnih mrež:

AMATEO (evropska mreža za aktivno participacijo v kulturi),

EUROPA CANTAT (European Choral Association),

IFCM (International Federation of Choral Music),

CFN (Choral Festival Network),

EGP (European Grand Prix for Choral singing Association),

AITA/IATA (International Amateur Theatre Association),

CEC
(Central European Committee of the International Amateur Theatre Association),

CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts),

ENVAA (internetna mreža prostocasnih kulturnih organizacij),

DaCi (Dance and the Child International).
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Reprezentativno telo
na evropski ravni za

organizacije, ki zastopajo
interese ljubiteljskih 

kulturnih
organizacij po Evropi

in njihovo vključevanje
v evropske kulturne 

programe.



Večji dogodki JSKD, VABLJENI
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Strokovna literatura,

 spletna knjigarna JSKD,

 Portali, redne publikacije 

Naši zbori nasizbori.si

Slovenski Godbenik (slovenski-godbenik.si)

 možnost brezplačnih izvodov
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https://knjigarna.jskd.si/
https://www.nasizbori.si/
https://slovenski-godbenik.si/


Rezidenčni center za tuje umetnike

z dvema stanovanjema v centru Ljubljane

 ustvarjalcem omogočamo prostor za umetniško ustvarjanje in produkcijo
(tudi dvorane na Cankarjevi ulici 5 in Beethovnovi ulici 5)

 preplet profesionalne in ljubiteljske kulture

 točka povezovanja ustvarjalcev iz tujine z domačimi umetniki

 vključenost v izobraževalne in raziskovalne programe Študijskega centra
JSKD

 mednarodni Javni poziv umetnikom za bivanje in ustvarjanje v
Rezidenčnem centru Cankarjeva za obdobje september 2022 – avgust
2023 je zaključen

 naslednji razpis bo predvidoma v marcu 2023
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Postanite del
Tedna ljubiteljske kulture

- Promocija kulture in ustvarjalnosti - postavljamo 
ljubiteljsko kulturo pod žaromete in izpostavljamo 
njene pozitivne vplive na družbo.

- V Tednu ljubiteljske kulture lahko sodelujejo vsi 
ljubiteljski kulturni ustvarjalci, skupine, društva, šole, 
zavodi, lokalne skupnosti – skupaj preko 1.000 
dogodkov. 

- Poskrbimo za večjo medijsko pokritost, enotno 
podobo, rdečo nit, ugodnosti pri SAZAS in IPF 
(partnerja projekta)
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www.jskd.si, 
Teden 

ljubiteljske 
kulture 
(jskd.si)
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http://www.jskd.si/
https://tlk.jskd.si/
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