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Območna izpostava Šentjur 

Anita Koleša, Nastija Močnik 

Uvod 

Območna izpostava Šentjur (v nadaljevanju izpostava) zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo ljubiteljski 
kulturni dejavnosti v dveh občinah:  
 

- Šentjur  

- Dobje 

 
V Šentjurju (19.500 prebivalcev) deluje 28 društev, ki so včlanjena tudi v Zvezo kulturnih društev Šentjur. Število 
neformalnih skupin in posameznikov, ki delujejo na področju kulture in kulturnih dejavnosti, še vedno raste. 
Kulturna dejavnost je raznolika in na ustrezni kakovostni ravni tudi na sedmih osnovnih in treh podružničnih 
šolah. V občini Dobje (1.000 prebivalcev) imajo eno registrirano kulturno društvo, ki deluje izključno na kulturnem 
področju, sicer pa več društev, ki izvajajo različne, tudi kulturne, prostočasne dejavnosti ter zelo obširno kulturno 
dejavnost na osnovni šoli. Zaradi bližine in prepletenosti obeh občin je več članov društev, ki so sicer registrirana 
v občini Šentjur, prebivalcev občine Dobje.  

Ocena stanja 

Območna izpostava JSKD Šentjur je skupaj z Zvezo kulturnih društev Šentjur v drugi polovici leta 2013 uspešno 
zaključila pogovore z Občino Šentjur glede financiranja kulturnih programov za naslednje leto, zato so bili vsi 
razpisi lokalne skupnosti izvedeni že konec leta v pričakovanem obsegu finančnih sredstev. Tako je bila prva 
naloga v začetku leta že tradicionalni posvet s predstavniki kulturnih društev v občini Šentjur. Delovno srečanje 
smo namenili predvsem medsebojnemu informiranju o izvedenem javnem razpisu in o morebitnih težavah pri 
izvedbi načrtovanega programa, predstavnike društev pa smo pozvali tudi k prijavi na javni razpis Javnega sklada 
in jih seznanili s podrobnostmi vsebine razpisa. 
Sodelovanje izpostave s posameznimi društvi, skupinami in drugimi kulturnimi producenti v občini Šentjur je 
vseskozi zelo dobro, društva se ustrezno odzivajo na naše predloge, vabila za sodelovanje, hkrati pa na skladu 
iščejo tudi ustrezne informacije in pomoč.  
V letu 2014 je izpostava v sklopu rednega programa (revije, srečanja, tekmovanja) izvedla program v 
načrtovanem obsegu, izvedli smo izobraževanja ter dodali prireditve lokalnega programa, ki jih v glavnem 
sofinancira Občina Šentjur. Večji problem, ki je bil prisoten v tekočem letu, pa je obnova osrednje kulturne 
dvorane v Šentjurju, zato smo morali nekatere prireditve prestaviti na druga prizorišča. Največji problem je bil 
pri izvedbi dodatnega abonmajskega programa. V dogovoru s Knjižnico Šmarje pri Jelšah smo dve predstavi izvedli 
v tamkajšnjem kulturnem domu, koncertni del programa pa v veliki dvorani Hruševec v Šentjurju. 
Zadovoljni smo z medijsko pokritostjo dogodkov, saj nas vsi lokalni mediji sproti spremljajo tako v delu, ki 
prireditev napovedujejo, kot tudi po izvedenih dogodkih. Zelo dobro sodelujemo z občinskim spletnim portalom 
sentjur.si, poleg tega pa sodelujemo še s časopisi Šentjurčan, Šentjurske novice, Novi tednik pa tudi z Radiem 
Celje, Radiem Rogla in Štajerskim valom in spletnima portaloma sentjur.net in kozjansko.info.  
Zaradi že omenjenih prostorskih težav do septembra 2014 ni bilo možno uporabljati prostorov v Kulturnem domu 
Šentjur, zato pa smo bili redni gostje večnamenske dvorane Podružnične OŠ Blagovna, kjer smo izvedli vse tri 
revije oz srečanja: otroško in odraslo pevsko revijo in odraslo folklorno srečanje. V poletnem času uporabljamo 
tako vrt Ipavčeve hiše kot tudi ploščad pred Galerijo Zgornji trg, galerija pa je tudi osrednji likovni prostor. Z 
izgradnjo oz. obnovo dosedanjega osrednjega kulturnega centra pa smo dobili zelo primerno novo dvorano s 
tehnično izjemno dobro opremljenim odrom pa tudi atrij oz. ploščad, ki se je ob otvoritvi izkazala kot primerna 
prireditvena lokacija. Poleg navedenih prostorov smo v preteklem letu sodelovali še s šolami in kulturnimi društvi 
ter celo z lastnikom turistične kmetije. 
Izpostava deluje v prostorih Centra kulture Gustav, kjer skupaj z glasbeno šolo in posameznimi skupinami (zbori, 
ljudski pevci, pihalni orkester, plesne skupine, rock band) usklajuje urnik vaj in uporabe prostorov. 



 

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. 
 
 
Tako smo izvedli območne revije oz. srečanja na področju: 
 

 vokalne glasbe (revija otroških in mladinskih zborov, revija odraslih zborov in malih vokalnih skupin), 

 gledališke dejavnosti (festival otroških gledaliških predstav), 

 literature (sodelovanje na Roševih dnevih, skupaj z Literarnim društvom izdaja zbornika Z besedami št. 
14, sodelovanje pri posameznih avtorskih izdajah in organizaciji literarnih večerov), 

 plesa (udeležba plesne mentorice na izobraževanju),  

 folklore (območno srečanje ljudskih pevcev in godcev ter odraslo srečanje folklornih skupin, območnega 
srečanja so se udeležili člani otroške folklorne skupine, redna udeležba na izobraževanjih), 

 likovne dejavnosti (sodelovanje na državni likovni razstavi in izvedba tradicionalnega poletnega ex 
tempora Šentjur 2014). 
 

Imeli smo udeležence regijskih srečanj in tekmovanj na naslednjih področjih delovanja: 
 

 male pevske skupine (dve vokalni skupini),  

 srečanje otroških gledaliških skupin (ena skupina), 

 festival Vizije (ena skupina) 

 srečanje ljudskih pevcev in godcev (tri skupine) 
 
V državnem merilu pa so na državnem festivalu Vizije sodelovali mladi gledališki ustvarjalci iz OŠ Franja Malgaja 
Šentjur, državni nivo pa sta dosegla tudi naša ljudska godca Viki Novak in Ivan Robič. 

Izvedba dodatnega programa 

OI Šentjur vsako leto izvede zelo obsežen dodatni program za občino Šentjur, tako smo tudi v letu 2014: 
 

 izvedli 4 abonmajske gledališke predstave in 1 koncert v okviru abonmaja Gustav, 

 sodelovali pri pripravi in izvedbi osrednje proslave ob prazniku kulture v Občini Šentjur, 

 sodelovali pri izvedbi več dogodkov v okviru Šentjurjevega 2014, 

 koordinirali prireditve Šentjurskega poletja, 

 samostojno izvedli 3 dogodke v okviru Šentjurskega poletja in sodelovali pri organizaciji in izvedbi še 
treh prireditev, 

 skupaj z ZKD Šentjur izvedli osrednjo prireditev ob odprtju Ipavčevega kulturnega centra, 

 skupaj z Hišo kulture Celje izdali notno zbirko – klavirski izvleček prve slovenske operete Tičnik,  

 aktivno sodelovali pri izvedbi Ipavčevih kulturnih dni ter prireditvah ob obletnici rojstva Franja Malgaja 
– organizirali smo likovno delavnico, razstavo, izdajo likovno-literarne knjižice, pripravili razstavo v 
Državnem zboru in 

 sodelovali pri posameznih avtorskih izdajah literarnih del in organizaciji literarnih večerov. 
 

OI Šentjur je bila s pogodbo z Občino Šentjur zadolžena tudi za dejavnost Galerije Zgornji trg, tako smo v Galeriji 
pripravili 6 razstav z otvoritvenimi dogodki in: 
 

 izdali 2 kataloga, 1 likovno-literarno knjižico ter 3 zloženke ob odprtju razstav, 

 pripravili 2 likovni razstavi na prostem (ograja športnega parka Šentjur), 

 prvič pripravili razstavo z mednarodnim sodelovanjem z likovniki s Hrvaške. 



 

 

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

Kot predstavnica interesov ljubiteljske kulture vodja OI JSKD sodeluje v pripravah za izvedbo vsakoletnega razpisa 
za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, prek delovanja Zveze kulturnih društev pa tudi pri 
pripravi meril za delitev sredstev. Dejavnosti v prvem polletju so bile tako pri delovanju v pristojni komisiji, ki je 
pripravila letošnji razpis za področje kulture v Občni Šentjur in izvedla postopek odločanja, kot tudi pri obveščanju 
kulturnih društev in drugih zainteresiranih o razpisnih pogojih, postopku in odločitvah komisije.  
Občna Šentjur je prvič objavila razpis za sofinanciranje kulturnih programov v letu 2014 že v decembru 2013, zato 
so bile v tem času izvedene dejavnosti JSKD za sodelovanje društev in zveze na omenjenem razpisu (informiranje, 
pomoč pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije ter prijava na razpis za dodatni program). 

 

Izobraževanja 

OI Šentjur je izvedla naslednja izobraževanja: 
 

 delavnico za mlade harmonikarje v folklornih skupinah z mentorjem Andražem Trampušem, 

 otroško ustvarjalno delavnico z mentorico Manjo Koren Kodele in 

 likovno delavnico za osnovnošolce z mentorjem Ivom Brodejem. 
 

Zaradi premalo zanimanja je tokrat odpadla delavnica za mlade gledališke ustvarjalce. 
 
Zato pa smo imeli kar nekaj udeležb na seminarjih in izobraževanjih na področju folklore in plesa, v sodelovanju 
z Zvezo kulturnih društev Šentjur, ki sofinancira program izobraževanj, pa se je lahko nekaj naših glasbenikov 
udeležilo tudi pomembnih glasbenih izobraževanj v tujini.  
Zveza kulturnih društev posameznikom sofinancira plačilo kotizacij za udeležbo na izobraževanjih, tako za 
izobraževanja v okviru JSKD kot tudi nekaterih drugih organizatorjev. 

Financiranje 

Območna izpostava je pridobila sredstva iz naslednjih virov: 
 

 z odredbo o sofinanciranju programa, prireditev, izobraževanj in založništva ter pokrivanju materialnih 
stroškov JSKD (16,1 %), 

 na podlagi pogodbe z občinama Šentjur in Dobje za izvedbo rednega programa in programa Galerije 
Zgornji trg (28,4 %), 

 na podlagi razpisov Občine Šentjur za izvedbo posameznih projektov v Občini Šentjur (20,9 %), 

 z vstopninami, kotizacijami in donacijami (29,7 %) 
 
Prenos presežka prihodkov iz leta 2013 znaša 2.394,19 €, kar je 4,9 %. 



 

 

 

 

 

Novi projekti 

Pomemben projekt v letu 2014 je bil Teden ljubiteljske kulture, v okviru katerega smo skupaj z društvi in ZKD 
Šentjur pripravili šest različnih kulturnih dogodkov, v sodelovanju z Območno izpostavo Celje pa tudi v Celju 
zasadili drevo – bogatinko, katere vzgojitelj je bil šentjurski rojak, skladatelj, zdravnik in slovenski domoljub 
Gustav Ipavec. 
Najpomembnejša novost delovanja v letu 2014 je vsekakor prenovljen Ipavčev kulturni center, saj se z njim 
odpirajo možnosti za izvedbo tako zahtevnejših prireditev kot tudi takšnih, ki so povezane z drugačnim 
doživljanjem spremljanja prireditve. Ob Tem veselem dnevu kulture smo tako s KD Epik teater in ZKD pripravili 
kulturno-kulinarični večer, ki je odlično uspel.  
 
Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva: 
 
VOKALNA GLASBA  

Na področju izpostave redno deluje 15 odraslih pevskih sestavov, in sicer: 3 MoPZ, 2 ŽePZ, 5 vokalnih skupin in 5 
MePZ. Večina se jih redno udeležuje območnih revij, večje uspehe na pevskih tekmovanjih dosega MePZ Šentvid 
pri Planini. V zadnjem času pa se pojavljajo tudi manjše skupine (kvarteti, okteti), ki sicer občasno sodelujejo, 
vendar skrbijo za popestritev vokalnega področja v Šentjurju. 
Na vseh osnovnih šolah in na eni podružnični delujejo otroški in na matičnih šolah tudi mladinski pevski zbori. 
Tako je bilo letos na reviji 14 sodelujočih zborov. 

 
INSTRUMENTALNA GLASBA  

Pihalni orkester Šentjur je zelo kakovosten in zelo množičen instrumentalni sestav z več kot 70 člani, ki je tudi 
organizacijsko urejen in ima dobro umetniško vodstvo. Že dve leti znotraj orkestra deluje še šola za mlade člane 
orkestra, ki jih poučujejo strokovno usposobljeni in izkušeni glasbeniki. Posamezni člani orkestra se uveljavljajo 
tudi kot člani manjših glasbenih sestavov, jazz skupin ipd. Redno deluje tudi Big band Šentjur, v okviru glasbene 
šole pa še več mladinskih sestavov, s katerimi občasno sodelujemo. Pomembna obogatitev glasbenega področja 
pa so t. i. garažni bendi mlajših glasbenikov, ki pa so se že izkazali z nekaj odmevnimi nastopi in tudi s 
predstavitvijo avtorske glasbe (Flapjacks, Radiostorm, ŽNJ, Ars Groova).  

 
 
GLEDALIŠKA DEJAVNOST  

Letošnji festival otroške gledališke ustvarjalnosti je pokazal, da je na naših osnovnih šolah še vedno veliko 
zanimanja za gledališče. Predstavile so se 3 skupine, ena je napredovala na regijsko srečanje. Zelo uspešna je 
osnovnošolska recitatorska skupina, ki je v okviru festivala Vizije sodelovala na državnem srečanju. 
Prav tako se že nekaj let gledališka dejavnost razvija v okviru Mladinskega centra, lansko leto pa je s tovrstno 
dejavnostjo začel tudi Epik teater, ki se ukvarja z improviziranim gledališčem ter organizacijo gledaliških 
dogodkov. S spodbujanjem za sodelovanje na gledališkem izobraževanju poskušamo ustvarjati možnosti za redno 
gledališko ustvarjanje. Na žalost pa nimamo nobene lutkovne skupine, poleg tega že nekaj časa poskušamo najti 
mentorja za to dejavnost, vendar še brez uspeha.  

 
PLESNA DEJAVNOST  

Razveseljivo je, da se je ponovno vzpostavila skupina za izrazni ples, ki je pripravila odmeven literarno-plesni 
projekt. Plesna dejavnost je ena osrednjih dejavnosti Mladinskega centra Šentjur, ki poleg hip-hopa sedaj 
pripravlja tudi projekte z izraznimi plesnimi vsebinami. 

 
FOLKLORNA DEJAVNOST  



Na območju naše izpostave delujejo 4 odrasle folklorne skupine in 2 otroški skupini, v preteklih dveh letih pa je 
delovala še ena projektna skupina generacije folklornikov, ki so s to dejavnostjo začeli pred več desetletji. 
Folklorna dejavnost namreč v Šentjurju živi že več kot 50 let. Še posebej spodbudno je, da se je v zadnjih letih več 
mlajših članov usposobilo za mentorje oz. sodelovalo na folklornih delavnicah (tudi godčevskih), to velja zlasti za 
mladinsko folklorno skupino. Prav tako imamo zelo razvito ljudsko petje in godčevstvo, redno se območnih 
srečanj udeležuje 5 pevskih in 3 godčevske skupine, od katerih se 2–3 redno uvrščajo na regijska pa tudi državna 
srečanja. 

 
LIKOVNA DEJAVNOST 

S prevzemom vodenja Galerije Zgornji trg je izpostava dobila veliko novih nalog in priložnosti na likovnem 
področju. Programska usmeritev galerije je v predstavitvi tako domače likovne ustvarjalnosti odraslih (likovno 
društvo, posamezniki) kot otrok (otroške likovne delavnice z razstavami), promocija različne umetniške 
ustvarjalnosti (fotografija, plastika, ilustracija, video), kot tudi predstavitev pomembnih zgodovinskih osebnosti 
in njihovega dela.  

 
LITERARNA DEJAVNOST  

Nov zagon v domačem literarnem društvu je v preteklem letu prinesel že 14. izdajo literarnega zbornika, v 
katerem prvič sodelujejo tudi tuji avtorji. Med letom pa je izšlo nekaj avtorskih del domačih pesnikov in pisateljev. 
Vsako izdajo smo pospremili z odmevnim kulturnim dogodkom. Kot avtorji, uredniki in prevajalci pri različnih 
literarnih projektih delujejo člani Literarnega društva Šentjur, kar je vsekakor zelo dobro (Lučka Palir Mavrič, Rado 
Palir, Katja Gorečan, Nana Čepar, Milenko Strašek …). Skupaj s Knjižnico Šentjur pomagamo tudi pri promociji 
posameznih izdaj, ki so povezane z domačimi literarnimi ustvarjalci. Pomembno pa je tudi sodelovanje z drugimi 
literarnimi društvi (LD Hotenja, Društvo literatov Mežiške doline). 

 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

Izpostava zelo intenzivno sodeluje z vsemi šolami, odzivnost ravnateljev in mentorjev posameznih področij 
delovanja (glasba, likovna in literarna dejavnost) je zelo dobra, šole nam večinoma omogočajo brezplačno 
uporabo prireditvenih ali pomožnih prostorov in sodelujejo pri organizaciji. Tudi letos smo zelo zadovoljni z 
odzivom za sodelovanje pri razpisu za kulturno šolo, ta naziv sta prejeli dve osnovni šoli (OŠ Planina in OŠ Dobje).  
Za vrtčevske otroke za zdaj še nimamo ustreznih aktivnih programov, zato pa so hvaležni obiskovalci otrokom 

primernih prireditev, ki jih organiziramo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V OI Šentjur nadaljujemo tradicijo podelitve priznanj udeležencem regijskih in državnih srečanj in tekmovanj na 
osrednji občinski proslavi občine Šentjur. Za uvrstitev na regijsko raven so jih letos prejeli: 
 

 Otroški pevski zbor OŠ Dobje (srebrno priznanje), 

 Otroški pevski zbor OŠ Slivnica pri Celju (srebrno priznanje), 

 Otroški pevski zbor OŠ Blaža Kocena Ponikva (srebrno priznanje), 

 Mladinski pevski zbor Dobje (bronasto priznanje), 

 Dramska skupina OŠ Dramlje, 

 Recitacijska skupina OŠ Franja Malgaja Šentjur, 

 Moški pevski zbor Dramlje (bronasto priznanje) in 

 Mešani pevski zbor Zarja Šentvid pri Planini (srebrno priznanje). 
 
Za uvrstitev na državno raven so priznanje prejeli: 
 

 Godci mladinske folklorne skupine Lintvar Šentjur. 
 
Z odločitvijo direktorja sklada smo podelili:  
 

 zlato jubilejno priznanje Pihalnemu orkestru Šentjur ob 80-letnici delovanja. 
 

Posamezna jubilejna priznanja smo podelili: 
 

 Maroltova priznanja članom Folklorne skupine Šentjur, 

 Gallusova priznanja članom MPZ Planina pri Sevnici ter 

 Gallusova priznanja članom Pihalnega orkestra Šentjur. 



 

 

 

Izvedeni dogodki 

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

DELAVNICA ZA MLADE HARMONIKARJE V 
FOLKLORNIH SKUPINAH 

18.1.2014   folklora Izobraževanje 

TIČNIK, KRATKOČASNA SPEVOIGRA V ENEM 
DEJANJU, KLAVIRSKI IZVLEČEK 

30.1.2014   vokalna glasba založništvo 

SAMO TUKAJ LAHKO ŽIVIM; PODELITEV PRIZNANJ 
OI JSKD ŠENTJUR 

6.2.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

RAZSTAVA JOSIP GENERALIČ IN ZLATKO KOLAREK, 
HLEBINSKA ŠOLA NAIVNEGA SLIKARSTVA 

11.2.2014   likovna dejavnost prireditev 

IZDAJA LIKOVNEGA KATALOGA JOSIP GENERALIĆ IN 
ZLATKO KOLAREK, HLEBINSKA ŠOLA NAIVNEGA 
SLIKARSTVA 

11.2.2014   likovna dejavnost založništvo 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 14.2.2014   literatura prireditev 

TAK SI 15.2.2014   gledališče in lutke prireditev 

ZVEZDICA ZASPANKA, OBMOČNO SREČANJE 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN, SELEKCIJSKI 
OGLED 

16.2.2014   gledališče in lutke prireditev 

ZIMSKA PLESNA ŠOLA 21.2.2014   ples izobraževanje 

PARAFRAZE, DRŽAVNA LIKOVNA RAZSTAVA 20.3.2014   likovna dejavnost prireditev 

SEMINAR OBLAČILNE KULTURE 21.3.2014   folklora izobraževanje 

VELIKI KONCERT PERPETUUM JAZZILE 22.3.2014   vokalna glasba prireditev 

SEMINAR ZA MENTORJE PREDŠOLSKIH OTROŠKIH 
SKUPIN 

22.3.2014   folklora izobraževanje 

LIKOVNA RAZSTAVA POLETNI EX TEMPORE DOLGA 
GORA 2013  

24.3.2014   likovna dejavnost prireditev 

IGRAJMO SE GLEDALIŠČE, OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

26.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

VIZIJE, PREDSTAVA RES, TI SI TA 28.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

ŠMENTANA MUHA, OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 

7.4.2014   folklora prireditev 

MI SMO POMLAD, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

10.4.2014   vokalna glasba prireditev 

GLEDALIŠKE VIZIJE, REGIJSKO SREČANJE 
MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

14.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

24. JURJEVA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN 
VOKALNIH SKUPIN 

26.4.2014   vokalna glasba prireditev 

LJUDSKI GODCI NA BOTRIČNICI 4.5.2014   folklora prireditev 

KOJTER ŠIVAMO, OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

9.5.2014   folklora prireditev 

UMOR V VILI ROUNG 10.5.2014   gledališče in lutke prireditev 

15 LIKOVNIH LET 15.5.2014   likovna dejavnost prireditev 

15 LIKOVNIH LET - IZDAJA LIKOVNEGA KATALOGA 15.5.2014   likovna dejavnost založništvo 

FESTIVAL VIZIJE 17.5.2014   gledališče in lutke prireditev 

OTROŠKA USTVARJALNA DELAVNICA DREVESNE 
SANJE 

14.6.2014 15.6.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

SKLAD NA OGRAJI-ZUNANJA RAZSTAVA 
FOTOGRAFIJ SKLADOVIH PRIREDITEV 

20.6.2014   likovna dejavnost prireditev 



ODPRTJE RAZSTAVE IN NASTOP OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

20.6.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE VOKALNIH SKUPIN 20.6.2014   vokalna glasba prireditev 

PUČNIK, PREDSTAVITEV KNJIGE  21.6.2014   likovna dejavnost prireditev 

DREVESNE ZGODBE MED DNEVOM IN NOČJO 21.6.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

KORAJŽA VELJA 23.6.2014   vokalna glasba prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE, POSADITEV 
DREVESA 

24.6.2014   drugo prireditev 

HANA, LIKOVNA RAZSTAVA, LITERARNI VEČER 4.7.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

JAZZ VEČER, KONCERT MLADIH JAZZ GLASBENIKOV 2.8.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

OBMOČNO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

24.8.2014   folklora prireditev 

POLETNI EXTEMPORE 30.8.2014   likovna dejavnost prireditev 

PLESNI VEČER S SKUPINO CORAVIENTO 31.8.2014   ples prireditev 

KONCERT SKUPINE PAPIR 7.9.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA ZA OSNOVNOŠOLCE - 
DOMOVINA, POGUM, SVOBODA 

4.10.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV 5.10.2014   folklora prireditev 

RAZSTAVA - POLETNI EXTEMPORE ŠENTJUR 2014 9.10.2014   likovna dejavnost prireditev 

KONCERTNA IZVEDBA OPERETE TIČNIK 26.10.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL UČENCEV OSNOVNIH ŠOL 
OBČIN ŠENTJUR IN DOBJE - DOMOVINA, POGUM, 
SVOBODA. 

7.11.2014   likovna dejavnost prireditev 

MIKLAVŽEVA PREDSTAVA ZA OTROKE 28.11.2014   gledališče in lutke prireditev 

MAME - GLEDALIŠKA PREDSTAVA 30.11.2014   gledališče in lutke prireditev 

Z BESEDAMI 14, LITERARNI ZBORNIK 12.12.2014   literatura prireditev 

LIZISTRATA - GLEDALIŠKA PREDSTAVA 14.12.2014   gledališče in lutke prireditev 

 
  



 


