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JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega  potenciala 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost, 
razvoj ustvarjalnih kapacitet in strokovnih standardov ter širjenje 
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Območna izpostava Lendava 

Janja Magdič 

 Uvod 

Izpostava Javnega sklada Republike Slovenije, območna izpostava Lendava, opravlja povezovalne in svetovalne 
naloge na dvojezičnem področju ljubiteljske kulture upravne enote Lendava za sedem občin:  

– Lendavo 

– Črenšovce  

– Turnišče  

– Odrance  

– Veliko Polano 

– Dobrovnik in  

– Kobilje. 

Vseh sedem občin se razteza na 256 km2 in šteje 24.613 prebivalcev. Obsega 4 krajevne urade in zavzema 41 
naselij. Tu deluje 60 kulturnih društev. Največ jih deluje v občini Lendava (38), drugod manj – Črenšovci (9), 
Turnišče (4), Velika Polana (4), Odranci (2), Dobrovnik (2) in Kobilje (1). V omenjenih krajih so društva pomembni 
nosilci kulture in kulturnega dogajanja . 

Sodelujemo s Slovenci v Porabju in partnerji v Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem. Dobro sodelujemo z vrtci, 
osnovnimi šolami, zavodi, Zvezo kulturnih društev, kulturnimi in drugimi društvi ter z drugimi izpostavami v naši 
koordinaciji. Skupne projekte pripravljamo v različnih krajih na našem območju. Posebnost izpostave je, da se 
tukaj poustvarja in prepleta slovenska, madžarska in romska kultura. 

Ocena stanja 

V letu 2014 je izpostava izvedla vse projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s 
področja kulture. 60-im društvom našega območja, ki so vključene v ZKD Lendava in posameznikom je nudila 
pomoč pri društveni dejavnosti, izobraževanju različnih sekcij in organizaciji prireditev. Vsa društva oz. njihove 
skupine so se odgovorno in z veseljem udeležile vseh razpisanih preglednih srečanj. Pri izboru prizorišč naših 
srečanj se dogovarjamo z društvi in skrbimo, da so enakomerno porazdeljena po celotni UE Lendava. Zadnja leta 
opažamo, da je število nastopajočih npr. v plesnih, folklornih in tudi pevskih skupin nekoliko večje kot v preteklih 
letih, zato smo letošnja srečanja organizirali v Dobrovniku, večina folklornih, pevskih, gledaliških in pihalnih pa 
samo v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi (sprejme 440 obiskovalcev in ima 8 garderob), kjer imajo številne 
skupine res najboljše pogoje za svojo predstavitev, namestitev in sta nam Zavod za kulturo in promocijo Lendava 
ter občina Lendava to tudi omogočala brezplačno do meseca maja. Od takrat moramo najem kulturnega doma 
plačati in bomo v prihodnje imeli verjetno več srečanj po domovih izven občine Lendava. Ostala srečanja pa smo 
organizirali v Črenšovcih, Turnišču, Gomilicah, Veliki Polani in na Kobilju. Velikokrat so pri srečanjih 
soorganizatorji različna društva, šole , ZKD Lendava ali Zavod za kulturo madžarske narodnosti. Povsod dobro 
sodelujemo tudi z lokalnimi skupnostmi. Pri organizaciji srečanj skrbimo, da so organizacijsko dobro pripravljene. 
V veliko pomoč so nam delavci preko javnih del, ki skrbijo pri sprejemu in vodenju nastopajočih skupin, snemanju, 
pripravi dvorane in garderob ter pogostitvi. Skozi vse leto dodatno pošiljamo na izobraževanje mentorje različnih 
dejavnosti, ki jih organizira naša centralna služba po drugih krajih Slovenije. Vse naše prireditve so medijsko 
dobro podprte in odmevne v širši javnosti, kar imamo tudi arhivirano. Najpogosteje spremlja naša srečanja RTV 
– madžarska TV Lendava, ki preko oddaje Hidak – Mostovi prenaša naša srečanja tudi na TV SLO 1. Spremljajo 
nas tudi lokalne televizije ter časopisne hiše: Vestnik, Népujság, Večer in Delo. Vsa srečanja sami posnamemo in 
skupinam posredujemo DVD-je. Če bodo prihodnje leto spet razpisi preko Javnih del, bi želela, da bi tudi na ta 
način lahko pomagali društvom, skladu in lokalnim skupnostim, ki jih financirajo.  



Izvedba rednega programa 

Letni program JSKD OI Lendava za leto 2014 z dodatnim programom je bil potrjen na svetu sklada 3.12.2013. 
Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja vseh različnih 
dejavnosti vrtcev, šol, zavodov in društev ter izobraževanja po posameznih področjih. 
Skozi leto smo izpeljali vsa območna in 4 regijska srečanja po zastavljenem programu, ter nekaj dodatnih 
programov in sicer: v januarju otvoritev potujoče razstave Sladka Istra in strokovni posvet za vodje otroških 
folklornih skupin, v februarju je bila zaključna prireditev ustvarjalno literarnega natečaja ob slov. kulturnem 
prazniku v Turnišču, v marcu srečanje, lutkovnih, gledaliških otroških in mladinskih skupin, plesnih skupin ter 
regijsko srečanje etničnih skupin Slovenije, v aprilu srečanje vrtčevskih in šolskih folklornih skupin, ter otroških in 
mladinskih pevskih zborov, v maju regijsko srečanje otroških folklornih skupin Pomurja in Maribora z okolico, 
srečanje ljudskih pevcev in godcev, v juniju srečanje odraslih pevskih zborov, srečanje odraslih folklornih skupin 
in regijsko srečanje ljudskih pevcev v Gomilicah, v oktobru srečanje tamburaških skupin in orkestrov Pomurja, v 
novembru prireditev Praznujmo skupaj in v decembru že 20. jubilejna prireditev Družina poje. Skozi leto smo 
sodelovali še na drugih prireditvah lokalne skupnosti ali gostovali s skupinami na Hrvaškem, Slovaškem in v 
Avstriji. Sodelovali smo tudi na prireditvi Noč knjige in Tednu ljubiteljske kulture.  
 
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalnimi skupnostmi in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na območju 
izpostave sklada in tudi širše. 

Izvedba dodatnega programa 

V letošnjem letu smo strokovno pomagali z ga. Nežko Lubej folklorni skupini vrtca Bistrica pri izdelavi novih 
folklornih kostumov, ki se je uvrstila na regijsko srečanje otroških folklornih skupin. Prav tako smo pomagali 
folklorni skupini Pozvačin Bistrica pri raziskavi in izdelavi novih folklornih kostumov. Hotelu Termam Lendava smo 
nudili strokovno pomoč pri formiranju folklorne skupine zaposlenih, učenju prekmurskih plesov in izvedbi 
nastopov za goste. Folklornim skupinam smo uredili izmenjavo nastopov na Hrvaškem, Madžarskem in 
Slovaškem. Prevzeli smo kulturni program na svetovnem kongresu konoplje – World hemp congress – Slovenia 
2014 events, ki se je letos dogajal v Pomurju. 
Že četrto leto zapovrstjo imamo pregledno skupno srečanje vseh dejavnosti Praznujmo skupaj, kjer se predstavijo 
skupine, ki so se uvrstile na regijsko ali državno srečanje, imele obletnico društva, izdale zgoščenko ali dosegle 
kak drug pomemben uspeh. Prav je, da tako pozitivno stimuliramo skupine in širša javnost vidi njihove uspehe.  

Izobraževanja 

V začetku januarja smo izvedi seminar Analitični pristop za plese v vrtcih in šolah – za vodje otroških folklornih 
skupin, ki ga je vodila ga. Nežka Lubej. Udeležba je bila presenetljiva iz pomurske koordinacije in tudi drugih 
krajev Slovenije. Nekateri naši izvajalci so se udeležili tudi drugih izobraževanj, ki so jih pripravile druge izpostave 
ali so bile organizirane na državni ravni. Trije folklorniki našega območja obiskujejo začetni seminar za vodje 
odraslih folklornih skupin v Ljubljani. 
Na našem območju pada kakovost odraslih pevskih zborov in se zmanjšuje število plesnih skupin. Zato bomo v 
prihodnje poskrbeli za večji poudarek izobraževanju le-teh. 

Financiranje 

Finančno lendavsko izpostavo podpira šest od sedmih občin v okviru programa in pet občin v okviru pokrivanje 
polovične plače zaposlene. Želela bi, da bi tudi občina Velika Polana sofinancirala svoj delež, saj folklorna skupina 
iz leta v leto dosega državni nivo, kar je sicer pohvale vredno – nastajajo pa tudi stroški, ki bremenijo izpostavo. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

JSKD OI Lendava pokriva 60 društev, izhajajo iz 7 občin, in sicer iz občine Lendava, kjer ima izpostava sedež 38 
društev in iz ostalih šestih občin pa: Črenšovci 9, Turnišče 4, Velika Polana 4, Odranci 2, Dobrovnik 2 in Kobilje 1. 
Na našem območju deluje 8 odraslih pevskih zborov, 18 otroških pevskih zborov, 6 mladinskih pevskih zborov, 3 
ženske skupine, 2 okteta, 6 mešanih odraslih zborov ter 1 tamburaška skupina. Uspešno deluje tudi 10 otroških 
gledaliških skupin, 4 odrasle gledališke skupine in 4 lutkovne, 7 plesnih, 18 otroških folklornih skupin in 10 
odraslih folklornih skupin, likovna sekcija in literarna sekcija v ZKD Lendava. V letošnjem letu je kar nekaj skupin 
z vseh dejavnosti doseglo regijski nivo (OFS vrtca Bistrica, gledališka skupina Škrati vrtca Lendava, MPZ OŠ 
Turnišče, OPZ Pikapolonica OŠ Črenšovci , OPZ OŠ Dobrovnik, OPZ Glasbene šole Lendava, Aeternum, Madžarski 
ljudski pevci KD Gaberje, Ljudske pevke upokojenke KTD Črenšovci, Ljudski pevci KD »Ferdo Godina« Bistrica, 



lutkovna skupina vrtca Lendava, odrasla FS KD Miško Kranjec Velika Polana, folklorna skupina FD Prekmurje 
Lendava, folklorna skupina VDC Lendava, folklorna skupina HKD Pomurje Lendava in tamburaška skupina HKD 
Pomurje Lendava). Državni nivo pa je dosegla folklorna skupina KD Miško Kranjec Velika Polana in se udeležila 
državnega srečanja odraslih folklornih skupin v Sežani. Lendavske društvene skupine vadijo v prostorih Zavoda 
za kulturo madžarske narodnosti v Banfy centru in v prostorih ZKD Lendava. Šolske skupine pa vadijo po vrtcih in 
šolah. Po vaseh pa imajo skupine vaje v kulturnih ali vaških domovih. Skoraj povsod imajo ustrezne pogoje za 
nemoteno delovanje. 
Tudi v bodoče želimo z našimi programi in programi preko vrtcev, šol in društev promovirati ljubiteljsko kulturo 
našega raznolikega dvojezičnega področja. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

Naziv Naj kulturna šola za manjše šole Slovenije si je pridobila DOŠ Dobrovnik. Naziv je prejela tudi OŠ Franceta 
Prešerna Črenšovci. Pri organizaciji naših srečanj, ki so namenjena otrokom, sodelujemo z vsemi vrtci in 
osnovnimi šolami (8 vrtcev in 10 osnovnih šol). Šole in vrtci si na dan območnega srečanja gledaliških in lutkovnih 
skupin planirajo kulturni dan in pridejo spremljat srečanje v Lendavo. Letos smo vrtcu Bistrica strokovno pomagali 
pri izdelavi novih folklornih kostumov. Vrtcu in OŠ Turnišče smo uredili strokovno vodjo za učenje folklornih 
plesov. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V letošnjem letu je bilo kar nekaj jubilejnih obletnic in podelitev Maroltovih in Gallusovih priznanj. Pevcem 
moškega vokalnega kvinteta Aeternum smo ob 10. obletnici podelili Gallusova priznanja in priznanje sveta sklada 
za 10-letno delovanje, tudi pevcem okteta Belmura smo podelili Gallusova priznanja in priznanje sveta sklada za 
10-letno delovanje, ljudskim pevcem KD Ferdo Godina Bistrica priznanje sveta sklada za 10-letno delovanje in 
Maroltova priznanja ter ročnodelskemu krožku KD Dolga vas priznanje sveta sklada za 20 let delovanja. KD 
društvu Turnišče smo za jubilejni 30. Ustvarjalno – literarni natečaj podelili priznanje sveta sklada in priznanje 
sklada Ljubljana. KD Kobilje smo ob jubilejni 20. prireditvi Družina poje podelili priznanje sveta sklada in priznanje 
sklada Ljubljana. 

Izvedeni dogodki 

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

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL SLADKA ISTRA 2013 10.1.2014   likovna dejavnost Prireditev 

STROKOVNI POMOČ VODJEM OFS NA TERENU 20.1.2014 20.1.2014 folklora izobraževanje 

IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNA POMOČ VODJEM 
OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 

25.1.2014   folklora izobraževanje 

USTVARJALNI LITERARNI NATEČAJ 8.2.2014 8.2.2014 literatura izobraževanje 

HURA ZA GLEDALIŠČE 11.3.2014 11.3.2014 gledališče in lutke prireditev 

HURA ZA LUTKE 20.3.2014 20.3.2014 gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 
MANJŠINSKIH ETNIČNIH SKUPNOSTI 

29.3.2014 29.3.2014 folklora prireditev 

KRIŽ-KRAŽ, VRTČEVSKE FOLKLORNE SKUPINE 3.4.2014 3.4.2014 folklora prireditev 

MARKO SKAČE, OSNOVNOŠOLSKE FOLKLORNE 
SKUPINE 

10.4.2014 10.4.2014 folklora prireditev 

18. DRUŽINSKO PETJE V MOZIRJU 13.4.2014 13.4.2014 vokalna glasba prireditev 

NOČ KNJIGE 23.4.2014 23.4.2014 literatura prireditev 

OTROCI POJO - MLADA GRLA, OPZ IN MPZ 23.4.2014 23.4.2014 vokalna glasba prireditev 

MEDNARODNI OTROŠKI FOLKLORNI FESTIVAL V 
MEĐIMURJU 

4.5.2014 4.5.2014 folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

15.5.2014 15.5.2014 folklora prireditev 

CVETOČI MAJ - LJUDSKI PEVCI IN GODCI 25.5.2014 25.5.2014 vokalna glasba prireditev 

SREČANJE ODRASLIH ZBOROV 1.6.2014 1.6.2014 vokalna glasba prireditev 



ČARDAŠ POLKA - OBMOČNO SREČANJE OFS 7.6.2014 7.6.2014 folklora prireditev 

NAŠA POLJANA 20.6.2014 21.6.2014 folklora prireditev 

NAJ SE ČUJE PESEM - GOMILICA 29.6.2014 29.6.2014 vokalna glasba prireditev 

SODELOVANJE NA 50. PRIREDITVI PIVO IN CVETJE,  17.7.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

JENAMENA FEST 2014 18.8.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

SVETOVNI KONGRES KONOPLJE 24.8.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PODELITEV NAZIVA NAJ KULTURNA ŠOLA 19.9.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE PEVSKIH IN GODČEVSKIH 
SKUPIN POMURJA IN MARIBORA Z OKOLICO 

11.10.2014   folklora prireditev 

PESTRE IN NE PESTRE BARVE, MALEK 2014 11.10.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

LE PLESAT ME PELJI, 2. DEL DRŽAVNEGA SREČANJA 
ODRASLIH FS 

18.10.2014   folklora prireditev 

SREČANJE TAMBURAŠKIH SKUPIN IN ORKESTROV 
POMURJA 

25.10.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

 PLESNOST IN FOLKLORNI PLESI - SEMINAR 15.11.2014   folklora izobraževanje 

PRAZNUJMO SKUPAJ 22.11.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

9. MINI LIKOVNA KOLONIJA POMURJA 22.11.2014 22.11.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

 
  



 


