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

V Šentjurju (19.500 prebivalcev) deluje 29 društev, ki so včlanjena tudi v Zvezo kulturnih društev Šentjur. Število 
neformalnih skupin in posameznikov, ki delujejo na področju kulture in kulturnih dejavnosti, se je skozi leta ustalilo. 
Trenutno ne beležimo novih neformalnih skupin na kulturnem področju. Kulturna dejavnost je v občini Šentjur raznolika 
in na ustrezni kakovostni ravni tudi na šestih osnovnih in štirih 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 eni 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 leto 2016 preživela brez večjih pretresov na vsebinskem in finančnem področju, 
čeprav je Občina Šentjur izpostavi namenila 1.500 EUR manj kot leto poprej. Razlog za to je bil odvzem oz. prenos 
nekaterih vsebin z izpostave na Občino, kjer so zaposlili novo referentko za kulturne dejavnosti, ki je prevzela upravljanje 
Galerije Zgornji trg, fotografske razstave na ograji stadiona in Miklavževo otroško predstavo. Izpostava je kljub temu 
izpolnila svoj osnovni program, tako da zaradi zmanjšanja finančnih sredstev ni bilo večjih težav. 

Z Občino Dobje pa smo pogodbo o sofinanciranju programa podpisali šele decembra 2016, nakazilo je prišlo v zadnjih 
dneh decembra 2016. 

Po grobi oceni je naša izpostava v letu 2016 delovala s približno 4.000 EUR manj prihodkov kot leto poprej, a je imela na 
drugi strani tudi manj odhodkov zaradi zgoraj zapisanih razlogov.  

Vsebinski del delovanja je v 2016 potekal gladko. Izpostava je v sklopu rednega programa (revije, srečanja, tekmovanja) 
izvedla program v načrtovanem obsegu, izvedli smo nekaj izobraževanj ter dodali prireditve lokalnega programa, ki jih v 
glavnem sofinancira Občina Šentjur. Večina programa naše izpostave je v Ipavčevem kulturnem centru, za izvedbo 
nekaterih dogodkov pa smo uporabili tudi nekaj drugih prizorišč, na primer večnamensko dvorano POŠ Blagovna, kjer 
smo izvedli otroško pevsko revijo, in že tradicionalno poletno prizorišče, vrt Ipavčeve hiše, kjer ob ugodnem vremenu 
izvedemo večino poletnih prireditev. V zadnjih letih za prireditveni prostor uporabljamo tudi ploščad pred Galerijo 
Zgornji trg, v kateri smo lani priredili dve likovni razstavi. Navedena prizorišča uporabljamo tudi zaradi dejstva, da mora 
izpostava od 1. 1. 2016 dalje za uporabo Ipavčevega kulturnega centra Šentjur plačevati najemnino. Po nekajletnem 
premoru smo lani v Dobju organizirali območno srečanje odraslih folklornih skupin in na ta način popestrili sicer precej 
kulturno osiromašeno dogajanje v tej občini. 

Šentjurska izpostava JSKD zelo tesno sodeluje z Zvezo kulturnih društev Šentjur in skupaj z njo organizira vsakoletni 
januarski posvet predsednikov vseh kulturnih društev. V 2016 smo delovno srečanje namenili predvsem informiranju o 
javnih razpisih (tako občinskih kot JSKD) in spremembah, ki so se pojavile v merilih za sofinanciranje kulturne dejavnosti, 
spremembam na področju davčne zakonodaje (uvedba davčnih blagajn), spremembam pri načinu najemanja in 
delovanja Ipavčevega kulturnega centra, Tednu ljubiteljske kulture 2016, Študijskemu centru JSKD in podobno. 
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. Z nekaterimi kulturnimi društvi smo lani tudi uresničili nekaj skupnih dogodkov in izobraževanj. 
Verjamemo, da je v sinergiji moč in možnost uspeha.  

Medijska pokritost naših dogodkov se iz leta v leto izboljšuje. Lokalni mediji /tako tiskani kot internetni portali) nas skozi 
celo leto dobro spremljajo in poročajo o našem programu. Nekajkrat letno izpostava sama pripravi besedila za javnost 
ali napiše članke, reportaže o izvedenih dogodkih. Dobro sodelujemo z lokalnima časopisoma, tednikom Šentjurčan in 
mesečnikom Šentjurske novice, regijskim časopisom Novi tednik, portali sentjur.si, sentjur.net, kozjansko.info in z radii 
Radio Celje, Radio Štajerski val in Radio Rogla, ki redno objavljajo napovednike o naših prireditvah. V naslednjih letih bi 
si želeli večje medijske pokritosti ne samo na lokalni ravni, temveč precej bolj na regijski, pri odmevnejših prireditvah pa 
tudi na nacionalni ravni. Zaradi manjših prihodkov pa si le redko lahko privoščimo radijske in časopisne oglase ali kakršne 
koli ostale oblike promocije (plakati, jumbo plakati). Promocijo dogodkov skušamo izkoristiti tudi s pomočjo facebook 
strani JSKD Šentjur, ki trenutno beleži dobrih 500 všečkov. To stran oz. posamezne dogodke tudi sponzoriramo, kar v 
praksi pomeni, da Facebooku namenimo določena finančna sredstva, da naše dejavnosti vidi čim širši krog uporabnikov 
te platforme. Svoje delovanje in bolj prepoznavne dogodke objavimo tudi v občinskem glasilu Utrip dvakrat letno. 

Prepoznavnost območne izpostave je v občini Šentjur precej velika, saj je izpostava še vedno eden izmed najpogostejših 
organizatorjev kulturnih dogodkov. Kljub temu opažamo, da je prepoznavnost izven mesta, predvsem pa med mladimi, 
še precej slaba, kar pa želimo v naslednjih letih izboljšati.  



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) 

 gledališke dejavnosti (srečanje otroških gledaliških predstav in individualni selektorski ogled odrasle gledališke 
zasedbe) 

 folklore (srečanje odraslih folklornih skupin) 

 literature (sodelovanje na Urški 2016, skupaj z Literarnim društvom izdaja zbornika Z besedami v naš čas, 
sodelovanje pri posameznih avtorskih izdajah in organizaciji literarnih večerov) 

 likovne dejavnosti (izvedba tradicionalnega poletnega ex tempora in razstava) 

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

 male pevske skupine (ena vokalna skupina)  

 srečanje otroških gledaliških skupin (dve skupini) 

 folklorna srečanja (ena folklorna skupina) 

 srečanje ljudskih pevcev in godcev (ena skupina ljudskih pevcev) 

Regijsko raven so v leta 2016 dosegli tudi trije otroški, dva mladinska, eden moški, eden mešani pevski zbor ter dve 
vokalni skupini. 

Državno raven sta v vokalni glasbi dosegla OPZ in MPZ OŠ Planina pri Sevnici, na gledališkem področju gledališki krožek 
OŠ Franja Malgaja Šentjur, na folklornem področju pa ljudski pevci Jesensko cvetje in Mladinska folklorna skupina Lintvar.  

Sezona 2015/2016 je z omenjenimi uspehi postala tako ena najuspešnejših sezon v zadnjih letih na področju šentjurske 
ljubiteljske kulture.  

Izvedba dodatnega programa 

OI Šentjur vsako leto izvede zelo obsežen dodatni program za občino Šentjur, tako je bilo tudi v letu 2016: 

 priredili smo gledališko-glasbeni abonma Gustav 2015/2016 – 5 predstav + dodatna predstava; 

 sodelovali smo pri pripravi in izvedbi osrednje prireditve ob Prešernovem dnevu v Občini Šentjur; 

 sodelovali smo v večdnevni turistični prireditvi Šentjurjevo 2016, kjer smo bili tudi organizator enega 
samostojnega dogodka – etno koncerta; 

 v okviru Šentjurskega poletja 2016 smo samostojno in v soorganizaciji organizirali 6 dogodkov (koncerti, likovne 
delavnice, razstava, literarni večer, gledališka predstava) 

 aktivno smo sodelovali pri izvedbi Ipavčevih kulturnih dnevov 2016, kjer smo organizirali koncert Musica 
Academica II; 

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

 sodelovali smo pri organizaciji II. srečanja folklornih skupin odraslih s posebnimi potrebami; 

 z enim dogodkom smo sodelovali v Tednu kulturne dediščine 2016. 

Koordinirali pa smo tudi vrsto dogodkov, ki so jih različna kulturna društva organizirala v Tednu ljubiteljske kulture, in 
izdali priročno zloženko z vsemi dogodki in datumi. 

OI Šentjur s 1. 1. 2016 ni več zadolžena za upravljanje Galerije Zgornji trg, smo pa v njej kljub temu organizirali dve 
razstavi (ex tempore in poletno otroško razstavo) ter izdali en katalog. Razstavo ex tempore smo odprli tudi v Krajevni 
skupnosti Ponikva, kjer so nastala likovna dela.  



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 Šentjur pa tudi pri 
pripravi meril za delitev sredstev. Dejavnosti v prvem polletju so bile tako pri delovanju v pristojni komisiji, ki je pripravila 
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 razpis za sofinanciranje kulturnih programov objavila januarja 2016, 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). Občina Šentjur sredstva, namenjena za ljubiteljsko kulturo, 
dodeljuje na podlagi pravilno in pravočasno poslanih izpolnjenih obrazcev, ki jih nato točkuje po vnaprej določenih 
merilih (te sprejme Zveza kulturnih društev Šentjur).  

Pri Občini Dobje ne sodelujemo pri postopkih razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti. 

Izobraževanja 

OI Šentjur je izvedla naslednja izobraževanja: 

 otroško likovno delavnico z mentorico Manjo Koren Kodele,  

 otroško kamišibaj delavnico in predstavitev zgodb s Katjo Gorečan, 

 delavnico ljudske glasbe z Matejo Gorjup in Samom Kutinom. 

Delavnica za mlade harmonikarje v folklornih skupinah z mentorjem Andražem Trampušem je zaradi premajhnega 
interesa odpadla v dveh terminih (januarja in oktobra). 

Imeli smo kar nekaj udeležb na seminarjih in izobraževanjih na področju vokalne glasbe in gledališča, v sodelovanju z 
Zvezo kulturnih društev Šentjur, ki sofinancira program izobraževanj, pa se je lahko nekaj naših glasbenikov udeležilo tudi 
pomembnih glasbenih izobraževanj v doma in 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 (20,8 %), 

 na podlagi pogodbe z občinama Šentjur in Dobje za izvedbo rednega programa (22,7 %), 

 na podlagi razpisov Občine Šentjur za izvedbo posameznih projektov v Občini Šentjur (15,8 %), 

 z vstopninami, kotizacijami in donacijami (40,7 %). 

Novi projekti 

V letu 2016 smo tako kot vsa leta poprej stremeli k dodatni zanimivi kulturni ponudbi, ki bi popestrila dogajanje v občini, 
kar se odraža predvsem v organizaciji prireditev, ki jih organiziramo znotraj Šentjurskega poletja, Šentjurjevega in 
Ipavčevih kulturnih dnevov. Novih projektov nismo uvajali (razen manjših izobraževalnih projektov, kot so delavnice 
ljudske glasbe in kamišibaj gledališča za otroke), smo pa tudi v tem letu sodelovali z različnimi kulturnimi društvi in jim 
pomagali pri realizaciji nekaterih novih projektov. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

 VOKALNA GLASBA  

Na področju izpostave redno deluje 16 odraslih pevskih sestavov, in sicer: 3 MoPZ, 2 ŽePZ, 6 MePZ in 5 vokalnih skupin. 
Večina se jih redno udeležuje območnih revij, nekateri redno dosegajo regijski nivo, redki pa državnega. Pevskih 
tekmovanj se povprečno na leto udeleži en pevski sestav. Na našem območju deluje kar nekaj manjših skupin (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. Na lanski 
reviji OPZ in MPZ je sodelovalo 15 zborov. 



 INSTRUMENTALNA GLASBA  

Pihalni orkester Šentjur je zelo kakovosten in množičen instrumentalni sestav z okoli 70 člani, ki je tudi organizacijsko 
urejen in ima dobro umetniško vodstvo. Že pet let 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. Pihalni orkester Šentjur na leto pripravi več samostojnih koncertov, v lanskem letu je izvedel 
pomladni koncert, v sodelovanju z Občino Šentjur koncert ob dnevu državnosti in štiri božično-novoletne koncerte. V 
Šentjurju redno deluje tudi Big band Šentjur, ki prav tako poskrbi za pester program med letom. V okviru glasbene šole 
deluje več mladinskih sestavov, s katerimi občasno sodelujemo na kulturnih prireditvah (na primer odprtje likovnih 
razstav). 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, Ars Groova, Epik Akustiks).  

 GLEDALIŠKA DEJAVNOST  

Na srečanju otroških gledališč 2016 se je predstavilo kar 7 gledaliških skupin. Na regijski nivo sta se uvrstili 2 skupini, ena 
pa celo na državni nivo. V okviru festivala Vizije se je predstavila ena gledališka skupina z ugledališčeno poezijo. 

Na področju odraslega ljubiteljskega gledališča v občini Šentjur dokaj redno deluje le ena gledališka skupina, ki je lani po 
nekajletnem premoru na oder zopet postavila gledališko igro in sodelovala na Linhartovem srečanju. V občini Dobje 
občasno deluje odrasla gledališka skupina, ki je v 2016 prav tako na oder postavila novo gledališko igro. V manjših krajih 
oz. krajevnih skupnostih obstaja nekaj manjših skupin, ki ob različnih priložnostih pripravijo kratke igre ali skeče.  

Za občasno gledališko dejavnost mladih skrbi tudi Mladinski center Šentjur, še vedno pa v Šentjurju nimamo odrasle 
amaterske skupine, čeprav imamo z obnovljenim kulturnim domom vse pogoje za to. Ker je tudi interes šentjurske 
izpostave na tem področju zelo velik, se bomo trudili to idejo obuditi v letu 2017. S spodbujanjem za sodelovanje na 
gledališkem izobraževanju poskušamo ustvarjati možnosti za redno gledališko ustvarjanje. Še vedno pa nimamo nobene 
lutkovne skupine, zato se bomo v naslednjih letih trudili oživeti tudi to dejavnost.  

 PLESNA DEJAVNOST  

V okviru Literarnega društva Šentjur že kar nekaj let deluje skupina za izrazni ples, ki večkrat letno sodeluje na različnih 
kulturnih prireditvah in na ta način skuša približati ljudem vrsto plesa, ki je v naših krajih ne zasledimo prav pogosto. 
Plesna dejavnost sicer poteka tudi na številnih osnovnih šolah, a le za njihove interne potrebe, saj se te skupine ne 
udeležujejo nobenih zunanjih srečanj. Šentjur ima sicer dobre prostorske pogoje za razvoj plesa, saj sta dvorani tako v 
Centru kulture Gustav kot v Ipavčevem kulturnem centru opremljeni z ogledali. Žal večjega interesa za razvoj plesa v 
Šentjurju trenutno ni, interesenti pa plesne tečaje obiskujejo v bližnjem Celju.  

 FOLKLORNA DEJAVNOST  

Na območju naše izpostave deluje 5 odraslih folklornih skupin (ena od teh je projektna skupina generacije folklornikov, 
ki so s to dejavnostjo začeli pred več desetletji) in 2 otroški skupini. Folklorna dejavnost 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  

Likovna dejavnost je v Šentjurju zelo živahna, predvsem zaradi lokalnega likovnega društva, ki šteje okoli 30 aktivnih 
članov. Skupaj z njimi je OI Šentjur v preteklosti organizirala številne razstave v Galeriji Zgornji trg, to vlogo je v 2016 
prevzela Občina Šentjur. 

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  

Literarna dejavnost je v šentjurski in dobjanski občini izredno močna, saj imamo vrsto posameznikov, ki se ukvarjajo z 
literaturo, večina njih je tudi vključena v lokalno literarno društvo. Slednje je lani izdalo že 16. zbornik Z besedami z vseh 
vetrov, pri izdaji katerega sodeluje tudi OI Šentjur. Pri zborniku sodelujejo tako domači kot povabljeni avtorji.  

Med letom je izšlo kar 6 avtorskih del domačih pesnikov in pisateljev. Kot avtorji, uredniki in prevajalci pri različnih 
literarnih projektih delujejo člani Literarnega društva Šentjur. V zadnjih letih literarno društvo organizira t. i. tematske 
literarne jame, kjer se z literarno prepletajo še druge umetnosti (vokalna, instrumentalna), literati pa imajo tudi možnost 
predstavitve svojih del (način »odprtega mikrofona«). 



Sodelovanje s šolami in vrtci 

Sodelovanje s šolami in vrtci je dokaj dobro, čeprav menimo, da bi to sodelovanje lahko bilo še boljše. Odzivnost 
ravnateljev in mentorjev različnih področij je sicer dobra, a v naslednjih letih si želimo te povezave še poglobiti. Predvsem 
si želimo, da bi se več otrok vključevalo in udeleževalo različnih razpisov in natečajev, ki jih pripravlja JSKD (na vseh 
ravneh). Operativno sodelovanje je sicer odlično, šole nam omogočajo brezplačno uporabo prireditvenih ali pomožnih 
prostorov in sodelujejo pri organizaciji.  

V lanskem letu je naziv kulturna šola pridobila OŠ Blaža Kocena Ponikva. 

Za vrtčevske otroke za zdaj še nimamo ustreznih aktivnih programov, so pa zato hvaležni obiskovalci otrokom primernih 
prireditev, ki jih organiziramo. V 2016 so bile enote Vrtca Šentjur zelo aktivne pri pripravi kulturnega programa v času 
Tedna ljubiteljske kulture.  

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 ob kulturnem prazniku. Priznanja so v letu 2016 prejeli: 

 Vokalna skupina Glasovir za uvrstitev in sodelovanje na regijskem srečanju malih vokalnih skupin, 

 Vokalna skupina Grič za uvrstitev in sodelovanje na regijskem srečanju malih vokalnih skupin, 

 Dramska skupina OŠ Dramlje za uvrstitev in sodelovanje na regijskem srečanju otroških gledaliških skupin, 

 Dramska skupina OŠ Blaža Kocena Ponikva za uvrstitev in sodelovanje na regijskem srečanju otroških gledaliških 
skupin, 

 Kvirina Martina Zupanc uvrstitev na regijsko likovno tematsko razstavo Kvadrat in krog, kocka in krogla, 

 Klavdija Simler uvrstitev na regijsko likovno tematsko razstavo Kvadrat in krog, kocka in krogla, 

 Polona Kitak uvrstitev na regijsko likovno tematsko razstavo Kvadrat in krog, kocka in krogla, 

 Katja Gorečan za izbor na Festival mlade literature Urška 2015 kot spremljevalna avtorica, 

 Otroški pevski zbor OŠ Dobje za uvrstitev in sodelovanje na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih 
zborov 2015 in prejem srebrnega priznanja, 

 Mladinski pevski zbor OŠ Planina pri Sevnici za uvrstitev in sodelovanje na regijskem tekmovanju otroških in 
mladinskih pevskih zborov 2015 in prejem zlatega priznanja ter za izbor med 12 najboljših slovenskih mladinskih 
pevskih zborov za nastop na koncertu Potujoča muzika, 

 Matej Romih za izjemne dosežke na področju zborovodstva in strokovnega vodenja MPZ OŠ Planina pri Sevnici. 

V 2016 smo podelili tudi: 

 Maroltova priznanja in značke članom Mladinske folklorne skupine Lintvar, 

 Maroltova priznanja in značke ljudskim pevcem Jesensko cvetje, 

 Gallusova priznanja in značke članicam VS Glasovir, 

 Gallusova priznanja in značke članom MoPZ skladateljev Ipavcev Šentjur in 

 Zlato jubilejno priznanje JSKD MoPZ skladateljev Ipavcev Šentjur za 70 let delovanja. 

 

Izvedeni dogodki 

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

MFS LINTVAR LETNI KONCERT - PODELITEV MAROLTOVIH PRIZNANJ 16.1.2016   folklora prireditev 

REGIJSKO IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE PREDŠOLSKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

30.1.2016   folklora izobraževanje 

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU - IZ SRCA SO PRIVRELE MELODIJE 

3.2.2016   drugo prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2016 - REGIJSKO SREČANJE 5.2.2016   literatura prireditev 

KULTURNE POČITNICE: KAMIŠIBAJ - DELAVNICE PAPRINATEGA 
GLEDALIŠČA 

22.2.2016   gledališče in lutke izobraževanje 



3. PREDSTAVA ABONMAJA GUSTAV: DEMOKRACIJA! 25.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE - INDIVIDUALNI OGLED 27.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

IGRAJMO SE GLEDALIŠČE - ŠENTJUR 10.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

70 LET MOPZ SKL. IPAVCEV ŠENTJUR - PODELITEV GALLUSOVIH 
PRIZNANJ 

13.3.2016   vokalna glasba prireditev 

FESTIVAL VIZIJE - OBMOČNO SREČANJE 15.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

KOJTER ŠIVAMO - OBMOČNO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN 20.3.2016   folklora prireditev 

IGRAJMO SE GLEDALIŠČE - GORICA PRI SLIVNICI 22.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

IGRAJMO SE GLEDALIŠČE - PLANINA PRI SEVNICI 22.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

4. ABONMAJSKA PREDSTAVA ČUDEŽNA TERAPIJA 31.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

ZGODBICE KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA - PREDSTAVITEV 1.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

15 LET VS GLASOVIR - PODELITEV GALLUSOVIH PRIZNANJ 2.4.2016   vokalna glasba prireditev 

MI SMO POMLAD - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

14.4.2016   vokalna glasba prireditev 

GLEDALIŠČE NA OBISKU - REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 21.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

26. ŠENTJURJEVA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN VOKALNIH 
SKUPIN 

26.4.2016   vokalna glasba prireditev 

ETNO KONCERT: JURE TORI IN BOGDANA HERMAN 2.5.2016   folklora prireditev 

PREGLEDNA LIKOVNA RAZSTAVA DOMAČIH LIKOVNIKOV 13.5.2016 13.5.2016 likovna dejavnost prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 2016 V ŠENTJURJU  13.5.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

10 LET JESENSKO CVETJE - PODELITEV MAROLTOVIH PRIZNANJ 14.5.2016   folklora prireditev 

OBMOČNO SREČANJE MALIH VOKALNIH SKUPIN 15.5.2016   vokalna glasba prireditev 

POJEM IN IGRAM - OBMOČNA REVIJA PEVSKIH IN GLASBENIH SKUPIN 
VTRCEV 

18.5.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 29.5.2016   folklora prireditev 

MOJA RAZSTAVA - OTROŠKE LIKOVNE DELAVNICE 4.6.2016   likovna dejavnost prireditev 

LITERARNO BRANJE: 3+1 = &#8734;! 8.6.2016   literatura prireditev 

MOJA RAZSTAVA - OTVORITEV RAZSTAVE OTROŠKIH LIKOVNIH DEL 12.6.2016   likovna dejavnost prireditev 

ABONMA GUSTAV: VSE O ŠEJKSPIRU 14.6.2016   gledališče in lutke prireditev 

47. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV ŠENTVID PRI STIČNI 2016  18.6.2016   vokalna glasba prireditev 

DITKA & FERI - VEČER BESED IN MELODIJ 7.8.2016 7.8.2016 večzvrstna dejavnost prireditev 

POLETNI EXTEMPORE - SLOMŠKOVA PONIKVA 20.8.2016   likovna dejavnost prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA STARO ZA NOVO 27.8.2016   gledališče in lutke prireditev 

KONCERT GLASBENE SKUPINE PLIŠ 4.9.2016   vokalna glasba prireditev 

ABONMAJSKA PREDSTAVA PAŠJON 10.9.2016   gledališče in lutke prireditev 

SLIŠI SE NAŠA PESEM - OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI 
IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

10.9.2016   folklora prireditev 

POLETNI EXTEMPORE - IZDAJA KATALOGA 23.9.2016   likovna dejavnost založništvo 

POLETNI EXTEMPORE - RAZSTAVA  23.9.2016 31.10.2016 likovna dejavnost prireditev 

GLASBENE DELAVNICE LUNIN MED 1.10.2016   folklora prireditev 

MUSICA ACADEMICA II 8.10.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

2. SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN ODRASLIH S POSEBNIMI 
POTREBAMI  

15.10.2016   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV  16.10.2016   folklora prireditev 

LE PLESAT ME PELJI, II. DEL 22.10.2016   folklora prireditev 

SLOMŠKOVA PONIKVA - DRUGO ODPRTJE RAZSTAVE 18.11.2016   likovna dejavnost prireditev 

SOZVOČENJA, 7. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI ODRASLIH PEVSKIH 
ZASEDB 

20.11.2016   vokalna glasba prireditev 

Z BESEDAMI Z VSEH VETROV - 16. LITERARNI ZBORNIK LITERARNEGA 
DRUŠTVA ŠENTJUR 

16.12.2016   literatura založništvo 

 


