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Uvod 

Ljutomerska izpostava pokriva območje štirih občin:  
- Ljutomer,  

- Križevci,  

- Veržej in  

- Razkrižje.  

 
Na tem območju živi skoraj 19.000 prebivalcev. Aktivnih je bilo 27 kulturnih društev oziroma 65 sekcij. To 
predstavlja aktivno delovanje okoli 1.155 odraslih ljudi. Otroci in mladostniki so vključeni v kulturne skupine po 
vrtcih, osnovnih šolah in dveh srednjih šolah, kar predstavlja aktivno delovanje preko 2.000 otrok in dijakov. 
 
Na območni izpostavi se trudimo, da bi tako odraslim kot otrokom in dijakom čim bolj približali zanimanje za 
kulturno udejstvovanje. 

Ocena stanja 

V letu 2013 je izpostava izvedla številne projekte s področja ljubiteljske in profesionalne kulturne dejavnosti in 
izobraževalne programe s področja kulture. Društvom in posameznikom je nudila pomoč pri društveni dejavnosti.  
Območna izpostava zelo dobro sodeluje z društvi na območjih občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej. Tudi 
z vsemi štirimi lokalnimi skupnostmi dobro sodelujemo in s skupnimi močmi pomagamo društvom pri njihovem 
programskem delovanju. 
Največji poudarek dajemo izobraževanju mladih na področju različnih zvrsti kulturnega delovanja. V poletnih 
mesecih vabimo k sodelovanju mlade uveljavljene domače umetnike, da s poletnimi delavnicami popestrijo 
dogajanja po posameznih občinah. Območna in regijska srečanja, ki jih organizira izpostava, izvedemo s 
sodelovanjem društev, ki prevzamejo del organizacije in se tako tudi izobražujejo v organizacijskem smislu. 
Naše prireditve so medijsko pokrite v Pomurski regiji in tudi širše. Redno sodelujemo z naslednjimi mediji: 
Pomurski vestnik, Večer, Prlekija on net portal, Pomurec.si, Pomurje.si, Radio Maxi, Radio si, Delo… 
Prireditve večinoma izvajamo po večnamenskih dvoranah, kulturnih domovih in na prostem. V večini primerov 
so prostori ustrezni, le odri so ponekod premajhni za izvedbo določenih prireditev. V Križevcih zelo pogrešamo 
ustrezne garderobe in večnamenski prostor, V Veržeju pa bi bilo nujno oder in zaodrje temeljito obnoviti. V obeh 
dvoranah je tudi zvočni in svetlobni park neustrezen. Le v Ljutomeru in na Razkrižju imamo solidni dvorani, z 
ustreznima odroma in opremo. V Ljutomeru je izpostava upravljalka Doma kulture, kar zelo olajša usklajevanje 
terminov prireditev. 
Z ZKD-jem izpostava Ljutomer ne sodeluje, saj zveza tudi ni več širše aktivna na našem področju. 

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 v letu 2014 izvedla 13 območnih prireditev s področja literature, gledališča, glasbe, folklore, 17 
regijskih prireditev in izobraževanj (vštete so tudi udeležbe), 4 državne (vštete tudi udeležbe) in 45 prireditev v 
sklopu dodatnega programa. 
V letu 2014 so se naslednje skupine uvrstile na regijski oz. državni nivo: 
 
regijski: OPZ DO-MI-SO OŠ Križevci, OPZ OŠ Stročja vas, OPZ in MPZ OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Lutkovna 
skupina podaljšanega bivanja OŠIC Ljutomer, Oktet Arion Ljutomer, Otroška FS OŠ Veržej, OFS OŠ Stročja vas, 
Vokalna skupina Leščeček Veržej, Ljudske pevke soside in ljudski godec Tadej Murkovič KD Anton Krempl Mala 



Nedelja, Pevci LP pri FS Kajer Bučečovci, štirje literati, Ljutomerski oktet, Folklorna skupina KUD Razkrižje, FS TKD 
Babinci, FS KUD Križevci, Pihalni orkester Ljutomer, Mlodi Prleki KŠMD Tempo, Gledališka skupina NN Veržej; 
 
državni: MPZ GŠ Slavka Osterca Ljutomer, Komorni zbor Orfej Ljutomer, Folklorna skupina Leščeček KD Slavko 
Osterc Veržej, Mlajša FS Kajer Bučečovci. 
 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturni akterji na področju 
izpostave sklada.  
V letu 2014 smo izvedli 45 prireditev dodatnega programa, od tega 5 skupaj z občinami, 30 otroških predstav v 
okviru otroškega gledališko-glasbenega abonmaja, 5 v okviru odraslega Žlahtnega abonmaja, 5 z društvi. 
Za občino Ljutomer tudi prevzemamo oblikovanje posameznih dogodkov v okviru občinskega praznika in državnih 
proslav. Smo upravljalec Doma kulture Ljutomer, kjer je bilo v letu 2014 izvedenih 119 prireditev, katere je 
obiskalo skupno 28570 obiskovalcev in 2696 ur vaj v garderobnih prostorih oz. na odru. 

Izvedba ali sodelovanje pri javnih razpisih/pozivih za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti  

Z občino Ljutomer in Križevci sodelujemo pri pripravi in izvedbi razpisov sofinanciranja letnih programov in 
dejavnosti na področju ljubiteljske kulture. 

Izobraževanja 

V letu 2014 smo izvedli 12 izobraževanj v lastni režiji: Literarno ustvarjanje v času Miklošiča in danes, Od pravljice 
do gledališke uprizoritve…korak po koraku, Najboljša šola je neposredna izkušnja, Igranje na tamburice v g 
sistemu, gledališka šola za dijake, gledališka šola za odrasle. Odziv na delavnice in seminarje je kar dober, če 
vzpodbudimo ljudi osebno  

Financiranje 

Program izpostave se financira iz republike delno, delno iz vseh štirih občin in z lastnimi viri, pridobljenimi na 
trgu. Odstotni deleži financiranja so bili v letu 2014: 12 % republika, 51 % občine (Križevci, Veržej, Razkrižje, 
Ljutomer), 37 % na trgu. 
Finančna situacija je v Pomurju zelo slaba in bojimo se, da v bodoče več ne bomo zmogli pridobivati na trgu 
tolikšnega deleža, saj se je že letos, v primerjavi z lani, procent znižal za 16%. 

Novi projekti 

Tudi v letu 2014 smo na območju izpostave pričeli vzpodbujati tamburaško dejavnost po kvartnem G sistemu. S 
tem želimo na Pomursko področje prinesti popestritev na instrumentalnem področju, saj je učenje tamburice 
tudi v okviru šolskega sistema možno poučevati v glasbenih šolah.  
Pričeli smo z gledališko šolo za dijake in odrasle, ki bo obsegala triletni program. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Ljubiteljska kulturna dejavnost se izvaja na sledečih področjih: 
VOKALNA glasba: imamo 3 ženske zbore oz. skupine, 3 oktete, 4 moške vokalne skupine, 5 mešanih zborov, 10 
otroških zborov, 8 mladinskih zborov. Najkvalitetnejši so Komorni zbor Orfej, Mladinski zbor GŠ Ljutomer - oba 
vodi prof. Romana Rek, Oktet Arion in Ljutomerski oktet. 
INSTRUMENTALNA glasba: imamo 4 pihalne orkestre, big band, 5 tamburaških skupin, 1 tamburaški orkester, 
lovske rogiste, frajtonarje in 4 ostale instrumentalne zasedbe. 
GLEDALIŠKA dejavnost in LUTKE: imamo 3 odrasle gledališke skupine, 7 otroških gledaliških skupin, 3 mladinske 
gledališke skupine, 2 - 4 lutkovne skupine. Tukaj je pomembno poudariti, da nekatere skupine temeljijo le na eni 
osebi in če je le-ta neaktivna, tudi skupina ne deluje. 
PLESNA dejavnost: imamo od 10 - 30 plesnih skupin po šolah, vrtcih in v okviru profesionalnih plesnih šol, s 
katerimi skušamo sodelovati. Z Urško nam uspeva, z ostalimi malo manj. 
FOLKLORNA dejavnost: Po šolah in v društvih je aktivnih 8 otroških folklornih skupin. Pod okriljem društev deluje 
14 odraslih folklornih skupin. Najbolj smo veseli, da nam je uspelo vzpodbuditi mentorice v vrtcih, da že z otroki 
pričnejo s folklorno dejavnostjo. Za te skupine imamo edini v Sloveniji posamezno območno srečanje. Trenutno 



deluje 7 vrtčevskih folklornih skupin. Imamo tudi 7 skupin pevcev ljudskih pesmi, 1 ljudskega godca in 3 skupine 
godcev ljudskih viž. Že nekaj let zaporedoma se na državno srečanje uvrščata FS Leščeček Veržej in Kajer 
Bučečovci. 
LIKOVNA dejavnost: na področju izpostave je aktivnih cca 14 - 20 likovnikov, nekateri od njih dobivajo tudi 
najvišja priznanja na ex-temporih. 
LITERARNA dejavnost: imamo aktiven bralni klub in domače pisatelje in pesnike, ki ustvarjajo tudi v prleščini. 
Znani smo po uspešno izvedenih literarnih recitalih pod vodstvom Cilke Jakelj in literarnih druženjih po tematskih 
sklopih. 
FILMSKA dejavnost: vsako leto organiziramo filmske delavnice z društvom Plan 9 v okviru tradicionalnega 
Grossmannovega festivala filma in vina. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

S šolami in vrtci zelo dobro sodelujemo z rednim programom izpostave in z dodatnimi programi: otroški LGG 
abonma, obisk prireditev šolskega značaja, soorganizacija srečanj itd. Tudi usklajevanje s šolskim urnikom poteka 
nemoteno in na prijazen način. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Društva vključujejo izpostavo pri vseh jubilejnih dogodkih. Največkrat smo vključeni s podelitvijo področnih značk 
in priznanj, prosijo pa tudi za režijo oz. vodenje posameznih jubilejnih prireditev. 
V letu 2014 smo podelili naslednja priznanja in značke društvom: Komorni zbor Orfej (srebrno jubilejno 
priznanje), Gallusove značke članom Ljutomerskega okteta (1 bronasto, 3 srebrne, 2 zlati in 3 častne), FS Razkrižje 
(8 bronastih, 1 srebrno, 4 zlate in 1 častno jubilejno Maroltovo značko), Folklorni skupini Društva upokojencev 
Ljutomer ( 2 bronasti, 5 srebrnih, 1 zlata Maroltova značka, 2 srebrni Gallusovi znački).  
V letu 2014 smo obeležili še naslednje pomembne obletnice: 130 let KD Ivan Kaučič Ljutomer, 25 let Komornega 
zbora Orfej, 10 let Cvenskega okteta, 35 let folklorne skupine na Razkrižju, 30 let folklore pri DU Ljutomer. 

Izvedeni dogodki 

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

USTVARJALNI NATEČAJ 2.1.2014 8.2.2014 literatura Izobraževanje 

GLEDALIŠKA DELAVNICA OD PRAVLJICE DO 
GLEDALIŠKE UPRIZORITVE 

4.1.2014 4.1.2014 gledališče in lutke izobraževanje 

DUHEC PUHEC 15.1.2014   gledališče in lutke prireditev 

DUHEC PUHEC 15.1.2014   gledališče in lutke prireditev 

SLEPARJA V KRILU 15.1.2014   gledališče in lutke prireditev 

MOJČIN LEPI SVET 16.1.2014 16.1.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

DRUGI KORAK ZA SREDNJEŠOLCE 16.1.2014   gledališče in lutke izobraževanje 

MOJČIN LEPI SVET 17.1.2014 17.1.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNA POMOČ VODJEM 
OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 

25.1.2014   folklora izobraževanje 

FILUMENA MARTURANO 5.2.2014   gledališče in lutke prireditev 

6. LITERARNI MARATON 7.2.2014 9.2.2014 literatura prireditev 

PRAKTIČNI NASVETI ZA PRIDNE OTROKE 18.2.2014 18.2.2014 gledališče in lutke prireditev 

PRAKTIČNI NASVETI ZA PRIDNE OTROKE 19.2.2014 19.2.2014 gledališče in lutke prireditev 

PRAKTIČNI NASVETI ZA PRIDNE OTROKE 20.2.2014   gledališče in lutke prireditev 

NAJBOLJŠA ŠOLA JE NEPOSREDNA 
IZKUŠNJA...DELAVNICA 

22.2.2014   gledališče in lutke izobraževanje 

LUTKOVNI ODER - OBMOČNO SREČANJE 
LUTKOVNIH SKUPIN 

7.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

MLADI ODER - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

13.3.2014 13.3.2014 gledališče in lutke prireditev 



PLESNI KORAK 18.3.2014   ples prireditev 

MOJ ATA, SOCIALISTIČNI KULAK 22.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

POKLIC COPRNICE MICE 24.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

FOLKLORA, NAŠE VESELJE - OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 

27.3.2014   folklora prireditev 

POKLIC COPRNICE MICE, LGG ABONMA 31.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

DERE SEN JAS MALI BIJA - VRTČEVSKE FOLKLORNE 
SKUPINE 

1.4.2014   folklora prireditev 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE 3.4.2014 4.4.2014 gledališče in lutke prireditev 

37. PEVSKO SREČANJE - OBMOČNO SREČANJE 
ODRASLIH ZBOROV IN PEVSKIH SKUPIN 

5.4.2014   vokalna glasba prireditev 

POKLIC COPRNICE MICE 7.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

POKLIC COPRNICE MICE 8.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

67. PEVSKI FESTIVAL 15.4.2014   vokalna glasba prireditev 

67. PEVSKI FESTIVAL - OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

15.4.2014 14.4.2014 vokalna glasba prireditev 

MLADI ODER 17.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

POMURSKI FESTIVAL LUTKOVNIH SKUPIN 25.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

PRLEKIJA PLEŠE IN POJE - OBMOČNO SREČANJE 
ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 

26.4.2014   folklora prireditev 

JUBILEJNIH 30 LET 9.5.2014   folklora prireditev 

RINGA RAJA, REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

15.5.2014   folklora prireditev 

DRŽAVNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 3.6.2014   gledališče in lutke prireditev 

DRŽAVNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

5.6.2014   gledališče in lutke prireditev 

PRLEKI SMO VESELI LIDJE, OBMOČNO SREČANJE 
LJUDSKEGA IZROČILA 

13.6.2014   folklora prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 15.6.2014 22.6.2014 drugo prireditev 

SLOVENSKA GRUDA POD MOGOČNIMI HRASTI 20.6.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

ORFEJ PRO OMNIBUS 28.6.2014   vokalna glasba prireditev 

ORFEJ PRO OMNIBUS 28.6.2014   vokalna glasba prireditev 

GROSSMANNOV FESTIVAL FILMA IN VINA 14.7.2014 19.7.2014 filmska prireditev 

44. MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL, DRŽAVNO 
SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 

27.7.2014   folklora prireditev 

DRUŽABNI KULTURNI FESTIVAL 2014 4.8.2014 10.8.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

ŽLAHTNI ABONMA 8.8.2014 20.9.2014 gledališče in lutke prireditev 

OTROŠKI LGG ABONMA 2.9.2014 30.9.2014 gledališče in lutke prireditev 

OTROŠKI ABONMA 3.9.2014 20.9.2014 gledališče in lutke prireditev 

OTROŠKO LJUDSKO IZROČILO 4.10.2014 4.10.2014 folklora izobraževanje 

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO 11.10.2014   folklora prireditev 

LIKOVNO-LITERARNA KOLONIJA MALEK 2014 11.10.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

KRAVICA IN KISLICA, LGG ABONMA 16.10.2014   gledališče in lutke prireditev 

KRAVICA IN KISLICA, LGG ABONMA 16.10.2014   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKA ŠOLA ZA DIJAKE 17.10.2014 27.10.2014 gledališče in lutke izobraževanje 



DREVO SEM SREČNO, LGG ABONMA 23.10.2014 23.10.2014 gledališče in lutke prireditev 

DREVO SEM SREČNO, LGG ABONMA OTROŠKI 24.10.2014 24.10.2014 gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE TAMBURAŠKIH SKUPIN IN ORKESTROV 
POMURJA 

25.10.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

VSE O ŽENSKAH, ŽLAHTNI ABONMA 29.10.2014   gledališče in lutke prireditev 

FOLKLORNI SEMINAR 29.10.2014   folklora izobraževanje 

FOLKLORNI SEMINAR ZA MENTORJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

29.10.2014   folklora izobraževanje 

19. TEKMOVANJE GODB SLOVENIJE 8.11.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE 8.11.2014   likovna dejavnost prireditev 

GLEDALIŠKA ŠOLA ZA ODRASLE 8.11.2014 25.11.2014 gledališče in lutke izobraževanje 

GLEDALIŠKA ŠOLA ZA DIJAKE 8.11.2014 20.11.2014 gledališče in lutke izobraževanje 

35 LET FOLKLORNE DEJAVNOSTI NA RAZKRIŽJU 15.11.2014   folklora prireditev 

PRVI KONCERT TAMBURAŠKEGA ORKESTRA 
LJUTOMER 

21.11.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

10 LET CVENSKEGA OKTETA 22.11.2014   vokalna glasba prireditev 

KRAJA, KOMIČNI TRILER 26.11.2014   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKA ŠOLA ZA ODRASLE 2.12.2014 23.12.2014 gledališče in lutke izobraževanje 

TA VESELI TEDEN KULTURE 3.12.2014   gledališče in lutke prireditev 

8. VEČER FOLKLORE 6.12.2014   folklora prireditev 

DRUŽINA POJE 6.12.2014   vokalna glasba prireditev 

PRAZNIČNA VILILANDIJA 10.12.2014 10.12.2014 gledališče in lutke prireditev 

PRAZNIČNA VILILANDIJA, OTROŠKI ABONMA 11.12.2014 11.12.2014 gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKA ŠOLA ZA DIJAKE 11.12.2014 23.12.2014 gledališče in lutke izobraževanje 

PRAZNIČNA VILILANDIJA 18.12.2014   gledališče in lutke prireditev 

PRAZNIČNA VILILANDIJA 18.12.2014   gledališče in lutke prireditev 

SLAVNOSTNI KONCERT OB 25 LETNICI ORFEJA 20.12.2014   vokalna glasba prireditev 

 
  



 


