
 

2016 
Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne 
dejavnosti 

OI PESNICA PRI MARIBORU  
 

Pripravila: Sabrina Hudales  

 

Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, 
zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim 

kulturnim dejavnostim, omogočanje dostopnosti kulturnih vsebin 
na celotnem slovenskem kulturnem prostoru ter vključevanje v 

kulturno mrežo in mednarodno sodelovanje. 

 



Uvod 

Območna izpostava JSKD Pesnica pri Mariboru pokriva življenjski, politični in kulturni prostor treh občin: Kungota, 
Pesnica in Šentilj. Skupaj merijo 190 km2, tu živi 20.584 prebivalcev.  

Pod njenim okriljem deluje 28 društev, ki so združena v Zvezo kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj 
in 59 kulturnih skupin iz teh društev.  

V občinah, ki jih izpostava pokriva gre za pretežno kmečko-vinogradniško okolje. V občini Šentilj obratujeta 
zabaviščni center Casino Mond in Paloma – tovarna papirja.  

Občani uresničujejo svoje interese v društveni dejavnosti, saj razen Mariborske knjižnice v Šentilju in v Pesnici pri 
Mariboru na tem območju ni profesionalnih kulturnih ustanov. 

Uspešna prihodnost obstoja izpostave in njenega programa je odvisna od dobrih odnosov z občinami, zvezo 
kulturnih društev in društvi v njej, pa tudi od sodelovanja z mnogimi nenadomestljivimi gospodarskimi subjekti, 
ki nam s sponzorstvom v naravi vidno zmanjšajo stroške organizacije in posamezniki, ki nam pri izvedbi programa 
pomagajo s prostovoljnim delom. 

Ocena stanja 

V letu 2016 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja 
kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti.  

Kulturniki s področja občin, ki jih pokriva izpostava sklada, so z delom sklada in zveze zadovoljni in menijo, da je 
sodelovanje obeh na zavidljivi ravni, organizacija vseh prireditev, ki sta jih letos organizirali, je to tudi dokazala. 
Zadovoljni so s prijaznostjo in dobro voljo, ki so je deležni na vsaki prireditvi ali obisku, ko pridejo po pomoč v 
pisarno. Zadovoljni so tudi z obveščanjem o prireditvah, z gradivom, ki ga pred samo prireditvijo in na njej 
prejmejo, ter z likovno podobo vseh gradiv, saj ima vsaka območna revija in srečanje svoj logotip, ime in barvo, s 
katerimi je prireditev že na zunaj prepoznavna. Strinjali so se, da vsi na skladu in zvezi svoje delo opravljajo 
profesionalno, včasih tudi ob nemogočih urah in natrpanem delavniku, saj se vse gradivo za lastne prireditve in 
prireditve drugih oblikujejo in tiskajo v pisarni. Res je, da takšne stvari vzamejo veliko časa, odražajo pa se v 
privarčevanem denarju za oblikovanje in tisk. Društva se takšnih dejanj zavedajo, zato so še bolj odgovorna in 
dovzetna pri pomoči skladu in zvezi ob organiziranju prireditev na njihovem področju. 

Občine Kungota, Pesnica in Šentilj so ljubiteljski kulturni dejavnosti naklonjene. Ob občinah, ki sofinancirajo 
izvedbo programa, poudarjam še odlično sodelovanje z osnovnimi šolami in kulturnimi društvi, ki rada in imenitno 
izpeljejo gostiteljstva naših prireditev. Čedalje več pa je potreb po sodelovanju najrazličnejših drugih društev, 
gasilskih, športnih, turističnih, političnih strank, gospodarskih subjektov ..., ki v programu izpostave najdejo 
dopolnitev, predvsem oplemenitev svojih spremljevalnih dejavnosti.  

Večjih težav, ki bi ogrožale izvedbo začrtanega programa, ni bilo.  

Prireditve sklada so lepo obiskane in medijsko dobro pokrite. Obveščanje poteka brezplačno preko najbolj 
poslušanih lokalnih radijskih postaj (Radio Maribor, Brezje, Slovenske gorice, Max, Murski val …), na spletnih 
straneh sklada, društev in lokalnih skupnosti. 

Dvanajst kulturnih domov, v katerih so dvorane s spremljevalnimi prostori, so društvom in izpostavi na voljo 
brezplačno in so primerno opremljeni za izvedbo srednje zahtevnih prireditev. Ob omenjenih kulturnih domovih 
je treba omeniti še štiri večnamenske dvorane na Zgornji Velki, v Sladkem Vrhu, v Pesnici pri Mariboru in Zgornji 
Kungoti. Le-te zagotavljajo množičen obisk občinstva in so primerne za izvedbo večjih prireditev. Dodatna oprema 
teh dvoran (oder, zasloni, zatemnitev, svetlobni park) bi zagotavljala izvedbo tudi najzahtevnejših prireditev.  

Na našem področju imamo štiri razstavišča. Prvo je v dvorani Kulturnega doma Zg. Kungota, drugo v prostoru KUD 
Kajuh Jarenina in še eno v dvorani v Jakobskem Dolu, s katero upravlja KUD Peter Golob Jakobski Dol. Od jeseni 
2014 je na voljo tudi novo razstavišče v Večnamenskem kulturno turističnem podjetniškem centru Pesnica. 
Organizacija razstav v teh razstaviščih poteka v okviru društev ob strokovni pomoči sklada, za svoje potrebe 
uporablja sklad razstavišči v Pesnici in Jarenini. 

Nova pridobitev je Medgeneracijski center Šentilj, med novejše pridobitve pa štejemo Hišo vseh generacij v 
Zgornji Kungoti. Oba centra nudita možnost za kvalitetno preživljanje prostega časa vsem generacijam občanov 
občine Kungota in Šentilj. V prostorih Hiše vseh generacij je začel ob koncu leta 2014 oddajati internetni radio 
Mala šola, za katerega produkcijo skrbijo mladi člani Društva za multimedijske in družabne aktivnosti 4A! V 



lanskem letu je radio prešel na vsakodnevno predvajanje in program je pri poslušalcih dobro sprejet. V letu 2014 
se je končala adaptacija in obnova stavbe, v kateri je kulturna dvorana v Pesnici pri Mariboru. V tej stavbi je 
locirana tudi pisarni sklada in zveze. Z odprtjem Večnamenskega kulturno turističnega podjetniškega centra 
Pesnica je kulturna produkcija lokalnega okolja pridobila možnost predstavitve v urejeni, z ustreznim svetlobnim 
parkom zvočno opremljeni dvorani. V njej se je v lanskem letu zvrstila vrsta prireditev in razstav. 

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.  

Izpostava je bila v letu 2016 organizator, soorganizator, koordinator ali strokovni spremljevalec 
devetinosemdesetih kulturnih dogodkov. Organizirala je sedem območnih srečanj in imela udeležence na štirih 
območnih srečanjih v koordinaciji, saj velja v koordinaciji Maribor dogovor, da sprejemamo skupine, ki se morda 
katerega srečanja ne more udeležiti, prav tako prevzemamo organizacijo območnih srečanj dveh izpostav v 
primeru, da je za eno srečanje premalo prijavljenih skupin. V letu 2016 je bila gostitelj šestih regijskih srečanj. V 
drugem polletju je izpostava organizirala odraslo likovno kolonijo Paleta 2016 in dobro obiskano otroško likovno 
kolonijo Paletka ter razstavo del, ki so na njej nastali. Lani je bilo srečanje otrok izvedeno nekoliko širše, saj so se 
spet priključili otroci iz Zveze prijateljev mladine Maribor in je tako sodelovalo 45 likovno nadarjenih otrok iz 
štirinajstih osnovnih šol. Razporejeni so bili v osem delavnic, ki so jih vodili priznani likovni pedagogi. Na odprtju 
razstave je bil predstavljen tudi kakovosten katalog del, ki so na koloniji nastali. Izpostava je bila tudi organizator 
regijskega tematskega srečanja moških pevskih skupin na temo Slovenske napitnice in podoknice ter izvedla 
enajst gostovanj Gledališke skupine Sončece KUD Jože Stupnik Svečina z obiskom božička v okviru božično-
novoletnega gostovanja v vseh kulturnih hramih občin Kungota, Pesnica in Šentilj. Predstave so izjemno dobro 
obiskane in si jih ogleda preko 1000 otrok. 

Že tretje leto zapored se je izpostava priključila dobrodelni prireditvi Božiček za en dan in s Centrom za socialno 
delo Pesnica podarila predstavo in obisk božička.  

Skupinam, ki se jim je uspelo uvrstiti na medobmočno ali regijsko raven skladovih preglednih srečanj, je zagotovila 
udeležbo na le-teh v organizaciji drugih izpostav.  

Na območnih srečanjih otroških gledaliških in lutkovnih skupin je bilo kar nekaj skupin, ki so dosegale regijsko 
raven: Ninarejci Osnovne šole Jarenina, Kulturni krožek Osnovne šole Sladki Vrh, Lutkovna skupina Škrati Vrtca 
Pesnica, Lutkovno krožek OŠ Jarenina in Lutkovni krožek OŠ Sladki Vrh. Regijsko raven dosegajo tudi Otroški pevski 
zbori iz OŠ Sladki Vrh, OŠ Rudolfa Maistra Šentilj in OŠ Pesnica. Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Kungota s 
podružnico Sp. Kungota ter otroška pevska zbora OŠ Rudolfa Maistra Šentilj s podružnico Ceršak in OŠ Pesnica pa 
dosegajo zavidljivo državno raven. Na državno srečanje plesnih skupin Pika miga se je uvrstila tudi Plesna skupina 
Sončki OŠ Kungota, Podružnice Svečina. 

Regijsko raven na folklornem področju so dosegli dve folklorni skupini, ki delujeta na tem področju. To so: 
Folklorna skupina Šmarječani KUD Pernica in Folkorna skupina Jakob TVD Jakob Jakobski Dol. Na področju pevcev 
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž pa Pevci ljudskih pesmi iz Svečine in Pevke ljudskih pesmi Društva 
upokojencev Ceršak.  

Na državnem tekmovanju otroških pevskih zborov v Zagorju ob Savi se je predstavil otroški pevski zbor OŠ Kungota 
s podružnico Sp. Kungota.  

Na likovnem področju se je že drugič zapored na državno tematsko razstavo Kvadrat in krog, kocka in krogla uvrstil 
Leopold Methans, umetnik iz občine Šentilj. 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na področju 
izpostave sklada. Tako smo sodelovali pri organizaciji proslav jubilejev društev in skupin. Na željo osnovnih šol 
smo spremljali prireditve – sklepne produkcije kulturnih skupin ob koncu šolskega leta, na katerih mladim 
kulturnikom, ki so se v kulturne dejavnosti vključevali ves čas osnovnošolskega izobraževanja, podeli Zveza 
kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj priznanje mladi ustvarjalec. Lokalne skupnosti, kulturna 
društva in druge organizacije pa so od nas želele tudi kakovostno organizacijo prireditev, proslav ob občinskih in 
krajevnih praznikih ali slovesnosti ob odprtju novih občinskih pridobitev ali obiskih pomembnih gostov. Izpostava 
je letos izvedla 41 takšnih sodelovanj tako imenovanega dodatnega programa, ki pripomore k širši prepoznavnosti 



sklada in ohranja dobro ime organizacije. 

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

Izpostava vsako leto sodeluje z občinami Kungota, Pesnica in Šentilj pri pripravah in izvedbi občinskih razpisov na 
področju kulturnih dejavnosti. S pomočjo podatkov, ki jih društva morajo navesti v prijavah in s pomočjo podatkov, 
s katerimi razpolaga izpostava, pomagamo občinskih upravam pri oceni dela društev, ki je podlaga za razdelitev 
proračunskih sredstev občin, ki so namenjena delovanju kulturnih društev.  

Izobraževanja 

Program se izvaja ob sprotnem spremljanju dela društev in skupin, ki jim izpostava in zveza dajeta potrebno 
strokovno in tehnično pomoč. Delujoče skupine usmerjata v sodelovanje na skladova izobraževanja in 
predstavitev njihovih dosežkov na skladovih preglednih srečanjih. V letu 2016 je opaziti povečanje prijavljenih na 
izobraževanja. Kotizacije si udeleženci seminarjev krijejo v večini sami, nekaj osnovnih šol in društev pa redno 
pošilja svoje člane na izobraževanja. Kljub odličnemu sodelovanju z zvezo kulturnih društev, so finančna sredstva 
zveze skromna in zadostijo le za manj kot minimalno plačo tajnice zveze, tako da pomoči pri pokrivanju stroškov 
kotizacije ni.  

Izpostava ni izpeljala nobenega izobraževanja, smo pa vsako območno in regijsko revijo, katere gostitelj smo bili, 
izkoristili v izobraževalne namene, saj so strokovni spremljevalci revij in srečanj dobro izbrani strokovnjaki na 
posameznih področjih. 

Financiranje 

Ker območna izpostava pokriva tri občine: Kungota, Pesnica in Šentilj, ki so ljubiteljski kulturni dejavnosti 
naklonjene, nastopajo vse tri kot sofinancerji programa izpostave. Občinsko financiranje kulturnega programa je 
opredeljeno v pogodbah o sofinanciranju, ki so sklenjene z vsako občino posebej. Občasno prihaja do zamika 
nakazil sredstev na račun sklada, predvsem v začetku leta, ko proračuni še niso sprejeti, vendar je treba poudariti, 
da so se občine do zdaj vedno izpeljale financiranje in se držale pogodbenega zneska.  

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Od 32 registriranih kulturnih društev se v program izpostave vključuje 28 dejavnih kulturnih društev, ki so 
povezana v Zvezo kulturnih društev občin Kungota, Pesnica, Šentilj. Štiri društva, ki so na tem območju sicer 
registrirana, se v skladov program ne vključujejo, bodisi v našem programu ne najdejo uresničitve svojih potreb 
bodisi so organizirana samo formalno, brez dejanske kulturne dejavnosti. 14 društev razvija večvrstno dejavnost, 
sedem je takšnih, ki se ukvarjajo le z eno vrsto dejavnosti, štiri društva so t. i. društva mladih, kjer se klasični 
društveni programi prepletajo z alternativnimi poskusi vključevanja za kulturno dejavnost neobičajnih področij 
dela (športne dejavnosti, medmrežje, klubske razpravljavnice, mladinske izmenjave …), 5 društev je kombiniranih, 
ob kulturni dejavnosti delujejo še kot športna in turistična društva, eno društvo je organizirano v okviru cerkve, 
dve društvi pa se ukvarjajo zgolj z organizacijo kulturnih prireditev.  

V okviru dejavnosti društev največ sekcij deluje na glasbenem področju (7 pevskih zborov, 6 malih vokalnih skupin, 
3 pihalni orkestri, 1 big band, 4 rock skupine in 7 vokalno-instrumentalnih skupin, ki gojijo večvrstno glasbeno 
dejavnost), sledijo pevci ljudskih pesmi, ki delujejo v 6 skupinah, godci ljudskih viž ustvarjajo v dveh skupinah, na 
območju delujejo 4 odrasle in 7 otroških folklornih skupin (te so organizirane v osnovnih šolah). V treh društvih 
se goji ljubezen do zbiranja starin v okviru etnološke dejavnosti. Gre za zbiranje strojev, orodij, pripomočkov …, ki 
so jih v pretežno kmečkem okolju tod uporabljali nekoč, za popis odkritega in organizacijo predstavitve 
eksponatov širši javnosti v t. i. etno muzejih na prostem. Fotografska dejavnost je živa v društvu in dveh sekcijah. 
Gledališka dejavnost je skromna, saj se predstavlja zgolj z eno odraslo in eno mladinsko gledališko skupino. 
Gledališka dejavnost je v osnovnih šolah dobro zastopana, saj se kvalitetne gledališke in lutkovne skupine redno 
uvrščajo na regijska srečanja. Sicer pa se z gledališko dejavnostjo ukvarjajo še 4 recitacijske skupine. Likovniki so 
organizirani v 6 sekcijah, a se jih večina javnosti predstavlja posamezno. Tudi literati se raje predstavljajo kot 
posamezniki, čeprav v okviru delovanja društev delujejo 4 literarne sekcije. Na območju deluje tudi ena društvena 
knjižnica. Na področju plesne dejavnosti so dejavne štiri plesne skupine, ki delujejo v okviru šole in dve mažoretni 
skupini. 

Še vedno primanjkuje prostorov za vaje, saj je kurjava dvoran v jesenskem in zimskem času prevelik strošek za 
lokalne skupnosti. Nekatere skupine vadijo v osnovnih šolah, krajevnih skupnostih, župniščih. Manjše skupine 



ponekod vadijo na domovih članov. 

Kulturno produkcijo v šestih osnovnih šolah s petimi podružnicami predstavlja 38 otroških kulturnih skupin, ki so 
se predstavile na območnih srečanjih območne izpostave in po oceni še skoraj toliko skupin, ki se območnih 
srečanj ne udeležujejo. Osnovnošolski mladini omogočajo delovanje prav na vseh področjih poustvarjalnosti. V 
zadnjih letih je v osnovnošolski kulturni dejavnosti opaziti viden kakovostni preskok zlasti pri folklorni, gledališki 
in lutkovni dejavnosti.  

V kulturnem udejstvovanju osnovnošolcev je ogromno zmogljivosti. Društva se trudijo privabiti v svoje sekcije 
mlade ustvarjalce takrat, ko so še v osnovni šoli in jih pravočasno navdušiti za društveno udejstvovanje. Tako bi 
po eni strani poskrbeli za pomlajevanje društvenega članstva, na drugi strani pa omogočili prevetritev obstoječih 
že ustaljenih društvenih programov. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

Sodelovanje z vsemi šestimi osnovnimi šolami, njihovimi podružnicami in vrtci poteka zelo dobro. Vsi vrtci na 
območju izpostave so organizirani preko osnovnih šol, tako da komunikacija z njimi poteka sočasno. Vse šole 
vestno prijavljajo svoje skupine na naše revije in srečanja. Opaziti je kakovostni napredek skupin, saj so naše revije 
oblikovane kot izobraževanje. Vse mentorice in režiserke spremljajo celotno predstavitev in z veseljem sodelujejo 
na razgovoru z našimi strokovnimi spremljevalci. Tukaj gre poudariti, da je zelo pomembna dobra izbira strokovnih 
spremljevalcev revij in srečanj, saj je nekaterim mentorjem to edini vir izobraževanja, ki temelji na praktičnem 
delu. Pet osnovnih šol nosi naziv kulturna šola: Osnovna šola Jarenina, Osnovna šola Sladki Vrh, Osnovna šola 
Pesnica, Osnovna šola Kungota in Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj, kar pomeni, da od šestih osnovnih šol na 
področju izpostave Pesnica pet šol nosi ta pomemben naziv.  

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V letu 2016 so se obeležili jubileji: 70-letnica KUD Kajuh Jarenina in 30-letnica Mešanega pevskega zbora tega 
društva. Pevke ljudskih pesmi DU Ceršak so praznovale 10. obletnico delovanja, Moški pevski zbor KUD Gabrijel 
Kolbič 30 let, Ljudski godci in pevci 3x2 so proslavili 15. obletnico delovanja, Folklorna skupina Krnica KUD Jože 
Stupnik Svečina pa 10 let. Mešani cerkveni pevski zbor Sv. Kunigunde je praznoval deseto obletnico, na Zg. Velki 
pa so proslavili 20-letnico folklorne dejavnosti na Mariji Snežni. Pevci in folklorniki so ob jubilejih prejeli Gallusove 
in Maroltove značke. Vse skupino in društvo so svoje jubileje praznovale na velikih in odmevnih koncertih. 

Izvedeni dogodki 

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

SEMINAR ZA ZBOROVODJE PREDŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV 10.1.2016 30.5.2016 vokalna glasba izobraževanje 

POJ Z MENOJ 31.1.2016   vokalna glasba prireditev 

PARADA NAJBOLJŠIH 5.2.2016   drugo prireditev 

PUSTNA POVORKA 8.2.2016   drugo prireditev 

REVIJA PIHALNIH ORKESTROV MARIBOR, PESNICA, RUŠE 16.2.2016 17.2.2016 inštrumentalna glasba prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE NIČ NI ČRNO BELO 25.2.2016   likovna dejavnost prireditev 

OBMOČNA REVIJA PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 
OI PESNICA IN OI MARIBOR 

26.2.2016   folklora prireditev 

15. LETNICA LJUDSKIH GODCEV IN PEVCEV 3X2  27.2.2016   folklora prireditev 

GOSTOVANJE GLEDALIŠKE SKUPINE OB DNEVU ŽENA 6.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

KONCERT PEVCEV IN GODCEV LJUDSKIH PESMI IZ SVEČINE 12.3.2016   folklora prireditev 

REZ POTOMKE STARE TRTE IN VINOGRADA S KULTURNIM 
PROGRAMOM 

20.3.2016   folklora prireditev 

DAN USTVARJALNOSTI - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

25.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

DAN USTVARJALNOSTI - OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 1.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

MEDNARODNO SREČANJE OBMEJNIH PIHALNIH ORKESTROV 2.4.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

25. REVIJA ZAGORJE OB SAVI, DRŽAVNO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 5.4.2016   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE PLESNIH SKUPIN MARIBOR, PESNICA IN RUŠE 5.4.2016   ples prireditev 



REVIJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN IZPOSTAV PESNICA IN RUŠE  8.4.2016   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN MARIBOR-
PESNICA-RUŠE 2016 

13.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN MARIBOR-PESNICA-RUŠE 
2016 

18.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 20.4.2016   vokalna glasba prireditev 

REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV  21.4.2016 22.4.2016 vokalna glasba prireditev 

REVIJA FOLKLORNIH SKUPIN OI PESNICA IN OI RUŠE 7.5.2016   folklora prireditev 

REVIJA PEVSKIH ZBOROV IN MALIH PEVSKIH SKUPIN 13.5.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKA REVIJA OTROŠKIH, MLADINSKIH IN ODRASLIH PLESNIH 
SKUPIN - PLESNE VIZIJE 

18.5.2016   ples prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE  19.5.2016   drugo prireditev 

SLAVNOSTNI KONCERT KUD KAJUH JARENINA 20.5.2016   vokalna glasba prireditev 

JUBILEJNI KONCERT OB DESETI OBLETNICI DELOVANJA PEVK LJUDSKIH 
PESMI 

21.5.2016   drugo prireditev 

ZGODBOŽERČKI - ZAKLJUČEK PROJEKTA PESNICA 25.5.2016   literatura prireditev 

ZGODBOŽERČKI - ZAKLJUČEK PROJEKTA ŠENTILJ 27.5.2016   literatura prireditev 

JUBILEJNI KONCERT MOPZ KUD GABRIJEL KOLBIČ OB 30 LETNICI  28.5.2016   vokalna glasba prireditev 

KONCERT ZDRUŽENIH ŠENTILJSKIH ZBOROV IN PIHALNEGA ORKESTRA 
OBČINE ŠENTILJ PALOMA V ŠENTILJU 

28.5.2016   drugo prireditev 

KONCERT ZDRUŽENIH ŠENTILJSKIH ZBOROV IN PIHALNEGA KONCERTA 
OBČINE ŠENTILJ PALOMA V KOŠAKIH 

29.5.2016   drugo prireditev 

46. MEDOBMOČNA REVIJA CICIBAN POJE IN PLEŠE 1. KONCERT 31.5.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

17. OSNOVNOŠOLSKA SLIKARSKA KOLONIJA ACIN MEMORIAL 2.6.2016   likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN SLOVENIJE 2016, 
ŠADRI ŠADRA 

4.6.2016   folklora prireditev 

JUBILEJNI KONCERT FOLKLORNE SKUPINE KRNICA KUD JOŽE STUPNIK 
SVEČINA 

5.6.2016   folklora prireditev 

KONCERT OB DESETI OBLETNICI MEŠANEGA CERKVENEGA PEVSKEGA 
ZBORA SV. KUNIGUNDE 

5.6.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

ZGODBOŽERČKI - ZAKLJUČEK PROJEKTA SLADKI VRH 7.6.2016   literatura prireditev 

MLADI USTVARJALEC - JAKOBSKI DOL 10.6.2016   drugo prireditev 

MLADI USTVARJALEC - SLADKI VRH 10.6.2016   drugo prireditev 

MLADI USTVARJALEC - ŠENTILJ 10.6.2016   drugo prireditev 

MLADI USTVARJALEC - KUNGOTA 14.6.2016   drugo prireditev 

MLADI USTVARJALEC - JARENINA 15.6.2016   drugo prireditev 

MLADI USTVARJALEC - PESNICA 15.6.2016   drugo prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE ROČNIH DEL ŠTUDIJSKEGA KROŽKA SPRETNI 
PRSTI PODEŽELJA 

17.6.2016   drugo prireditev 

DRUŽENJE HRANE IN VINA V JAKOBSKEM DOLU  18.6.2016   drugo prireditev 

FESTIVAL UJEMI RITEM SVETA DOMA 24.6.2016 3.7.2016 večzvrstna dejavnost prireditev 

FOLKLORNI KONCERT OB PRAZNOVANJU 20 LETNICE FOLKLORNE 
DEJAVNOSTI NA MARIJI SNEŽNI 

24.6.2016   folklora prireditev 

LETNI KONCERT PEVCEV LJUDSKIH PESMI 25.6.2016   folklora prireditev 

PROSLAVA OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE PESNICA 29.6.2016   drugo prireditev 

DAN DRŽAVNOSTI IN SPOMIN NA DOGODKE 2. JULIJA 1991  2.7.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

8. FESTIVAL KLOPOPTEC 29.7.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE MANDAL VLASTE BIDER 15.8.2016   likovna dejavnost prireditev 

5. DRŽAVNA TEMATSKA RAZSTAVA KVADRAT IN KROG, KOCKA IN 
KROGLA 

1.9.2016   likovna dejavnost prireditev 

SEMINAR OTROŠKE PLESNE VZGOJE - DVA LETITA IN EDEN STOPICLJA-
ZAZNAVE 

23.9.2016 24.9.2016 ples izobraževanje 

14. REGIJSKO SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV MARIBOR-PESNICA- 24.9.2016   inštrumentalna glasba prireditev 



RUŠE 

OTVORITEV RAZSTAVE PALETA FENOMEN NOROSTI 5.10.2016   likovna dejavnost prireditev 

TEMATSKO SREČANJE MOŠKIH PEVSKIH SKUPIN - SLOVENSKE 
NAPITNICE IN PODOKNICE 

8.10.2016   vokalna glasba prireditev 

DRŽAVNO SREČANJE PLESNIH SKUPIN PIKA MIGA 15.10.2016   ples prireditev 

LIKOVNA KOLONIJA PALETA 2016 15.10.2016   likovna dejavnost prireditev 

VIKEND PLESNA DELAVNICA - RIŠEMO GIB 21.10.2016 22.10.2016 ples izobraževanje 

OTROŠKA LIKOVNA KOLONIJA PALETKA 2016 22.10.2016   likovna dejavnost prireditev 

SPOMINSKE SLOVESNOSTI OB DNEVU MRTVIH - GAČNIK 27.10.2016   drugo prireditev 

SPOMINSKE SLOVESNOSTI OB DNEVU MRTVIH - JARENINA 31.10.2016   drugo prireditev 

SPOMINSKE SLOVESNOSTI OB DNEVU MRTVIH - JAKOB 1.11.2016   drugo prireditev 

SPOMINSKE SLOVESNOSTI OB DNEVU MRTVIH - ŠENTILJ 1.11.2016   drugo prireditev 

REGIJSKI SEMINAR ZA MENTORJE OTROŠKIH, MLADINSKIH IN 
ODRASLIH LUTKOVNIH SKUPIN 

5.11.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

REGIJSKI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 12.11.2016   folklora izobraževanje 

WORKSHOP PLESA IN USTVARJANJA 25.11.2016 26.11.2016 ples izobraževanje 

PLESNI SEMINAR 26.11.2016   ples izobraževanje 

STARI NOVI PLESI, FOLKLORNI SEMINAR  26.11.2016   folklora izobraževanje 

OTVORITEV RAZSTAVE PALETKA 2016 1.12.2016   likovna dejavnost prireditev 

TURNEJA GLEDALIŠČA Z OBISKOM BOŽIČKA - ZG. VELKA 15.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

TURNEJA GLEDALIŠČA Z OBISKOM BOŽIČKA - SLADKI VRH 15.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

TURNEJA GLEDALIŠČA Z OBISKOM BOŽIČKA - ŠENTILJ 15.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

TURNEJA GLEDALIŠČA Z OBISKOM BOŽIČKA - JARENINA 17.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

TURNEJA GLEDALIŠČA Z OBISKOM BOŽIČKA - JURIJ OB PESNICI 17.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

TURNEJA GLEDALIŠČA Z OBISKOM BOŽIČKA - ZGORNJA KUNGOTA 17.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

TURNEJA GLEDALIŠČA Z OBISKOM BOŽIČKA - JAKOBSKI DOL 18.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

TURNEJA GLEDALIŠČA Z OBISKOM BOŽIČKA - PERNICA 18.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

TURNEJA GLEDALIŠČA Z OBISKOM BOŽIČKA - PESNICA PRI MARIBORU 19.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

TURNEJA GLEDALIŠČA Z OBISKOM BOŽIČKA - SP. KUNGOTA 20.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

TURNEJA GLEDALIŠČA Z OBISKOM BOŽIČKA - SVEČINA 21.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

TURNEJA GLEDALIŠČA Z OBISKOM BOŽIČKA - JURIJ OB PESNICI - 
DOBRODELNA - BOŽIČEK ZA EN DAN 

22.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

30. JUBILEJNI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA OBČINE ŠENTILJ 
PALOMA 

25.12.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

VEČER BOŽIČNIH PESMI 27.12.2016   drugo prireditev 

 


