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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA ORMOŽ 

Barbara Podgorelec 
 

1.1.1 Uvod 

Območna izpostava Ormož izvaja nacionalni kulturni program in spremlja ter razvija ljubiteljsko 
kulturo v občinah: 

- Ormož,  

- Sveti Tomaž in  

- Središče ob Dravi. 

V omenjenih občinah živi skupaj 16.899 prebivalcev in deluje prek trideset kulturnih društev in skupin. 
Izpostava opravlja povezovalno, informativno, koordinacijsko in svetovalno vlogo med društvi in 

skupinami s svojega področja.  

Pri organizaciji kulturnih prireditev uspešno sodelujemo z osnovnimi šolami, vrtci, krajevnimi 
skupnostmi, gimnazijo Ormož, Turističnoinformativnim centrom, Javno razvojno agencijo Ormož, 
Klubom ormoških študentov, Ljudsko univerzo, Knjižnico Frana Ksaverja Meška, Glasbeno šolo, 
Mladinskim centrom Ormož, Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož, društvi upokojencev ter občinami 
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 

 
 

1.1.2 Ocena stanja 

V letu  2013  je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge 
programe s področja kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti.  
Rešili smo tudi problem s prostorom za delovanje izpostave, saj se lahko pohvalimo z novimi prostori, 
v katerih deluje OI Ormož in nam jih je občina Ormož dodelila v ormoškem gradu. 
Sodelovanje z društvi, šolami in vrtci je potekalo po ustaljenem načinu dela kot prejšnja leta. 
Omenjeni  so se v veliki večini udeležili  srečanj in revij, ki jih je organiziral JSKD OI Ormož. Društva so 
nas v veliki večini vabila na svoje občne zbore, letne koncerte in prireditve. Kolikor je bilo mogoče, 
smo se zborov in prireditev tudi udeležili. Društvom smo pomagali pri organizaciji njihovih prireditev v 
obliki fotokopiranja vabil, plakatov in programskih listov ter pri obveščanju preko našega registra 
društev in posameznikov z elektronskimi sporočili in vabili. Ker smo prireditve organizirali tako, da so 
potekale v vseh treh občinah, ki jih pokriva OI Ormož, so nam v nekaterih okoljih pri izvedbi pomagali 
tudi člani domačega društva. Prav tako smo nekatere prireditve, na katerih so sodelovali otroci, 
organizirali na šolah z njihovo pomočjo.  
Sodelovanje z občinami je dobro. Občina Središče ob Dravi je srečanje odraslih folklornih skupin 
uvrstila v svoj program občinskega praznika, kar je pripomoglo k večji prepoznavnosti in posledično k 
večjemu obisku srečanja. 
Večino srečanj in revij smo pripravili po različnih kulturnih domovih na območju delovanja OI Ormož, 
prireditve z množično udeležbo na šolah, eno pa v prostorih križniškega reda. Same dvorane niso 
poseben problem, saj jih je na našem območju kar nekaj. Kljub prenovam, ki so jih bile nekatere 
dvorane deležne tudi v letošnjem letu, mnogim dvoranam še vedno primanjkujejo garderobe, še 
posebej v zimskem času in pri organizaciji srečanj in revij, na katerih sodelujejo šolske skupine. Najem 
prostorov za izvedbo revij in srečanj za izpostavo je kar velik strošek, tudi tukaj pa so težave večje 
predvsem pozimi, ko je najemnina za dvorane zaradi stroškov ogrevanja dokaj visoka. 
Medijska pokritost je dobra. Redno naše prireditve spremlja lokalni radio Prlek, KTV Ormož, s katero 
smo letos podpisali pogodbo o reklamiranju, Štajerski tednik pa tudi Večer. Večino naših srečanj in 
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prireditev je KTV Ormož tudi posnela in predvajala v svojem programu. Iz vseh revij in srečanj so 
poročali tudi v oddaji Utrip Ormoža, ki ga predvajajo tudi na Televiziji Maribor. Uspešno ocenjujemo 
tudi delo in sodelovanje celotne ptujske koordinacije. 
 

1.1.3 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. Uspešnost izpeljanega 
programa območne izpostave se kaže tudi v zastopanosti kulturnih skupin na regijskih in državnih 
srečanjih. 
Organizirali smo naslednja območna srečanja in revije: območno revijo pevcev ljudskih pesmi in 
godcev ljudskih viž (10 skupin), območno revijo odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin (7 
zborov – ženski pevski zbor pevskega društva Okarina se je udeležil regijskega srečanja),  območno 
revijo odraslih folklornih skupin (5 skupin – FS METLA in mladinska FS PODKEV KTD Miklavž pri 
Ormožu in FS KTD Podgorci so se udeležile regijskega srečanja), območno srečanje otroških folklornih 
skupin (11 skupin), območno srečanje otroških gledaliških skupin (9 skupin – regijskega srečanja sta se 
udeležile gledališki skupini OŠ Velika Nedelja in OŠ Miklavž pri Ormožu), območno srečanje lutkovnih 
skupin (4 skupine – regijskega srečanja se je udeležila lutkovna skupina OŠ Središče ob Dravi), 
območno revijo otroških pevskih zborov (14 zborov – regijskega srečanja se je udeležil otroški pevski 
zbor OŠ Sveti Tomaž), območno revijo plesnih skupin (7 skupin), območno srečanje mladinskih pevskih 
zborov (4 zbori) in območno srečanje odraslih gledaliških skupin (4 skupine). 
 
V letu 2013 smo organizirali tudi regijsko srečanje otroških folklornih skupin. Srečanja sta se udeležili  
tudi dve skupini z območja OI Ormož, in sicer otroška folklorna skupina Škrjanček OŠ Sveti Tomaž in 
mladinska FS Podkev KTD Miklavž pri Ormožu.  
 

Tudi v letu 2013 smo ob koncu leta pripravili sestanek s predsedniki društev in ravnatelji šol. Na njem 
smo predstavili delovanje sklada in program območne izpostave za leto 2014 ter spremembe v 
posameznih dejavnostih. Pogovarjali smo se tudi o njihovih željah in težavah, s katerimi se spoprijemajo 
v praksi in na terenu. 
 

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

V letu 2013 smo pogosto priskočili na pomoč društvom pri pripravi programskih in koncertnih listov, 
vabil, zahval, cvetja. V sodelovanju z Mladinskim centrom Ormož in Klubom ormoških študentov smo 
tudi v sezoni 2012/13 in 2013/14 pripravili skupen projekt, ki je bil že prejšnja leta dobro sprejet, to je 
gledališki abonma.  Sodelovali smo pri pripravi in izvedbi festivala Ormoško poletje ter tradicionalnega 
martinovanja v Ormožu kjer smo s pomočjo domačih društev in skupin poskrbeli za kulturno dogajanje 
skozi celoten potek martinovanja, sodelujemo pa tudi pri razpisu oz. izboru za priznanja Ksaverja 
Meška. Občina Ormož jih podeljuje za izjemne dosežke na vseh področjih kulturnega udejstvovanja, ki 
pomembno oblikujejo kulturno življenje prebivalcev občine Ormož. Skrbeli smo še za podeljevanje 
priznanj in odličij na področju ljubiteljske kulture, strokovno, organizacijsko in administrativno-
tehnično pomoč kulturnim društvom in njihovim sekcijam, kulturno posredniške in druge 
kulturnoorganizacijske naloge za lokalno skupnost, sodelovanje z organi in z vodstvom občin Ormož, 
Sveti Tomaž in Središče ob Dravi in bili navzoči na vseh odmevnih kulturnih prireditvah in večini 
prireditev, ki jih organizirajo domača kulturna društva in skupine. 
Organizirali smo tudi dvodnevno Likovno kolonijo – Malek 2013, saj smo želeli obuditi likovnike in 
likovno dejavnost na našem območju. K sodelovanju na likovni koloniji smo povabili tudi dijake 
ormoške gimnazije in učence devetih razredov OŠ ter v okviru Martinovanja v Ormožu pripravili in 
odprli tudi razstavo z nastalimi deli. S kolonijo in odzivom sodelujočih smo zelo zadovoljni, predvsem z 
odzivom šolske mladine, saj se nam zdi mešanje generacij, znanj in izkušenj zelo pomembno. Tudi v 
prihodnjem letu bomo likovno kolonijo nadaljevali, vanjo pa poskušali vključiti tudi literate, saj je tudi 
to področje na območju OI Ormož na žalost za zdaj še dokaj »zaspano«. 

Tudi letos smo uspešno izvedli že 18. tekmovanje godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka 
Štrucla, kjer se nam je predstavilo kar 11 pihalnih orkestrov. Tekmovanje je bilo letos izvedeno v času 
Martinovanja v Ormožu, in ne v sklopu festivala Ormoško poletje kot do zdaj, kar se je izkazalo za 



 

4 

dobro potezo, saj je bilo na tekmovanju tudi več gledalcev. Izvedba javnih razpisov/pozivov za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih 

Redno obveščamo vsa društva, ki delujejo pod okriljem JSKD OI Ormož o javnih razpisih s področja 
kulture, tako skladovih kot tudi občinskih, ter jim, če je to potrebno, pomagamo tudi pri prijavi. 
 

1.1.5 Izobraževanja 

V letu 2013 smo razpisali tudi dva regijska seminarja. Seminar za mentorje predšolskih in šolskih 
plesnih skupin je bil zelo dobro obiskan, udeleženci pa so izrazili tudi željo po nadaljevanju v letu 2014. 
Žal nam seminarja za mentorje lutkovnih skupin zaradi premalo prijav ni uspelo izvesti, čeprav smo ga 
razpisali kar dvakrat.  
 

1.1.6 Financiranje 

OI se financira s sredstvi sklada in sredstvi lokalnih skupnosti, to so občine Ormož, Sveti Tomaž in 
Središče ob Dravi. Občini  Sveti Tomaž in Ormož sta sredstva glede na leto 2012 zmanjšali, še posebej 
občutno občina Ormož (za polovico). To je povzročilo na začetku leta kar nekaj dilem, kako izvesti 
program. Lotili smo se iskanja sponzorjev in donatorjev. Ti so nam na srečo dokaj dobro prisluhnili ter 
nam v materialni obliki (prehrana in pijača) in s sponzorskimi ter donatorskimi sredstvi omogočili 
izvedbo programa v enaki obliki kot do zdaj, se pa zavedamo, da bomo v prihodnje morali vpeljati 
kakšne spremembe v izvedbo samih srečanj (ukinitev prehrane), saj od sponzorjev in donatorjev ne 
moremo pričakovati, da nam bodo vedno priskočili na pomoč. 
 

1.1.7 Novi projekti 

Že na začetku leta smo se začeli pogovarjati in dogovarjati za izvedbo likovne kolonije. Glavni razlog  
sta bili predvsem podhranjenost likovne dejavnosti na našem območju in močna želja po obuditvi. 
Likovno kolonijo smo si zamislili predvsem kot preplet generacij, izmenjavo mnenj, izkušenj in znanj. 
Na koloniji, ki smo jo poimenovali kar Malek 2013, saj je potekala na idilični lokaciji sredi 
Jeruzalemskih goric, pa so sodelovali amaterski slikarji z našega območja in tudi slikarji s sosednjih 
občin ter dijaki ormoške gimnazije in učenci devetih razredov OŠ. Mentorstvo na likovni koloniji je 
prevzela akademska slikarka Jasna Kozar, ki je v preteklosti že sodelovala pri likovni koloniji, ki je pred 
časom delovala pri Svetem Tomažu. Na koloniji je nastalo prek 30 kakovostnih del, ki smo jih potem 
razstavili tudi v beli dvorani Grajske pristave v Ormožu.  
 

 

1.1.8 Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Stanje in dejavnosti društev in posameznih skupin je glede na vsesplošno stanje v družbi dokaj dobro, 
kar dokazuje, da imajo ljudje dejavnosti, s katerimi se ljubiteljsko ukvarjajo radi, saj jim namenijo 
veliko svojega prostega časa pa tudi denarja. Rezultate svojega dela lahko pokažejo tudi na revijah in 
srečanjih, ki jih organizira JSKD. Zato je treba storiti vse, da srečanja in revije ohranimo, saj so le-ta 
mnogokrat edina priložnost, da se skupine srečajo, si prisluhnejo in pogovorijo. Na našem območju je 
za zdaj dokaj slabo pokrito področje likovne dejavnosti (eden izmed razlogov, zakaj smo se odločili 
pripraviti in izpeljati likovno kolonijo) in področje literarne dejavnosti. Prava poživitev za literarno 
dejavnost je prav gotovo KUD PRASILA, ki je letos začelo delovati in se že lahko pohvali z lepim 
številom bralnih in literarnih večerov. Skoraj vsa društva imajo zagotovljene ustrezne prostore za svoje 
delovanje (kulturni in vaški domovi). Težave so predvsem pozimi, ko je treba te prostore ogrevati, kar 
pa skupinam in društvom predstavlja velik strošek, denarja pa je vedno manj. 
V letu 2013 je na našem območju izstopala mladinska FS Podkev, ki deluje pod okriljem KTD Miklavž 
pri Ormožu pod vodstvom gospe Leonide Novak in so nastopili tudi na drugem delu državnega 
srečanja odraslih folklornih skupin v Sežani. Sicer pa je folklorna dejavnost na našem območju dokaj 
dejavna in kakovostna in ne smemo pozabiti še drugih FS (Podgorci, Podkev, Obrež, Sveti Tomaž, 
Ivanjkovci). Letos so bili precej dejavni tudi odrasli gledališčniki, saj so kar tri skupine pripravile 
predstave, ki so jih na individualnih srečanjih predstavili strokovni spremljevalki, ki pa je na žalost 
pustila slab vtis in nezadovoljstvo, saj kljub večkratnemu ukrepanju skupinam ni posredovala pisnega 
mnenja. 
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V letu 2013 imamo na našem območju tudi nekaj na novih skupin. Izpostaviti velja predvsem skupino 
ljudskih godcev »Stori čehoki«, ki deluje pod okriljem KD Podgorci in se jim je že v prvem letu 
delovanja uspelo uvrstiti na državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, ki je 
potekalo v Zrečah. 
Na območnih srečanjih in revijah OI Ormož se nam je letos s svojim delom predstavilo 9 otroških 
gledaliških skupin, 10 otroških in 1 mladinska folklorna skupina, 4 lutkovne skupine, 7 plesnih skupin, 5 
odraslih folklornih skupin, 3 odrasle gledališke skupine, 10 skupin pevcev ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž, 14 otroških pevskih zborov, 4 mladinski pevski zbori, 1 ženski pevski zbor, 1 moški pevski 
zbor, 1 oktet, 4 mešani pevski zbori ter 2 pihalna orkestra.  
 

1.1.9 sodelovanje s šolami in vrtci 

Sodelovanje s šolami in vrtci je prek ravnateljev in mentorjev v večini dobro in konstruktivno. Posebej 
smo letos namenili kar nekaj časa, da so si učenci posameznih šol organizirano ogledali revije in 
srečanja (lutke, otroške gledališke skupine), da ni prišlo do prostorske stiske in posledično motenja 
prireditev. Prav tako smo letos po daljšem času spet organizirali območno revijo otroških pevskih 
zborov in območno revijo mladinskih pevskih zborov v šolskih prostorih in tako rešili vprašanje 
pomanjkanja garderobnih prostorov. 
 

1.1.10 Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

OI Ormož je nekaterim društvom pri organizaciji njihovih prireditev pomagal s fotokopiranjem, 
oblikovanjem vabil, priznanj in zahval ter oglaševanjem njihovih prireditev. 
Jubilejno področno priznanje smo podelili Moškemu pevskemu zboru KŠD Dobrava za  20-letno 
delovanje. Kulturnemu društvu Simon Gregorčič Velika Nedelja, ki na našem območju prevladuje z 
gledališko dejavnostjo, v društvu pa delujeta tudi sekcija tamburašev in sekcija ljudskih pevcev in 
godcev, pa smo ob 120-letnici delovanja podelili zlato jubilejno priznanje sklada. 
 

1.1.11 Izvedeni dogodki 

KOMEDIJA/MUZIKAL MANJKA, MI MANJKA - GLEDALIŠKI 
ABONMA 

11.1.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

BOGASTVO LJUDSKE ZAKLADNICE - OBMOČNA REVIJA PEVCEV 
LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

26.1.2013 folklora prireditev 2-območni 

VOLILNI ZBOR ČLANOV KD FRAN KSAVER MEŠKO SVETI TOMAŽ 7.2.2013 drugo prireditev 1-drugo 

RINGA RAJA 2013 - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

14.2.2013 folklora prireditev 2-območni 

OBČINSKA PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM DNEVU 17.2.2013 drugo prireditev 1-drugo 

GLASBENA BURKA HIPHOPHONDRIJA - GLEDALIŠKI ABONMA 23.2.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

REDNI ZBOR ČLANOV KTD MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 2.3.2013 drugo prireditev 1-drugo 

17. REDNI ZBOR ČLANOV KŠD DOBRAVA 2.3.2013 drugo prireditev 1-drugo 

OSTRŽKOV DAN - OBMOČNA REVIJA LUTKOVNIH SKUPIN 5.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

STAND UP KOMEDIJA UDAR PO MOŠKO - GLEDALIŠKI ABONMA 10.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

CICIDO 2013 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 22.3.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

IGRAJMO SE GLEDALIŠČE 2013 - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

29.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

PLESNE MIGARIJE  - OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN 3.4.2013 ples prireditev 2-območni 

DIRADI ČINDARA - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

6.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

MOJE PESMI, MOJE SANJE... - OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

12.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

LINHARTOVA SREČANJA - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

13.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 16.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

JUBILEJNI KONCERT PEVSKEGA ZBORA KŠD DOBRAVA 19.4.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 
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GLEDALIŠKA PREDSTAVA MMAMA JE UMRLA DVAKRAT 21.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 24.4.2013 folklora prireditev 3-regijski 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 26.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA MOJ VINKO 3.5.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA POKVARJENA VAROVALKA 3.5.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

VESELI BODIMO 2013 4.5.2013 folklora prireditev 1-drugo 

KDOR POJE - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN 
MALIH VOKALNIH SKUPIN 

11.5.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

URŠKA 2013 - REGIJSKO SREČANJE MLADIH LITERATOV 17.5.2013 literatura prireditev 3-regijski 

REGIJSKO SREČANJE ZA MLADE LITERATE SEVEROVZHODNE 
SLOVENIJE 

17.5.2013 literatura prireditev 3-regijski 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 2013 

18.5.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN 19.5.2013 folklora prireditev 3-regijski 

RINGARAJA 2013 - DRŽAVNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

25.5.2013 folklora prireditev 4-državni 

ORMOŠKO POLETJE 20.6.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

DRŽAVNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN &#8211;  LE 
PLESAT ME PELJI, II. DEL 

19.10.2013 folklora prireditev 4-državni 

21. MARTINOVANJE V ORMOŽU 8.11.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

21. MARTINOVANJE V ORMOŽU 8.11.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

18. TEKMOVANJE GODB V ZABAVNEM PROGRAMU ZA POKAL 
VINKA ŠTRUCLA 

9.11.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 4-državni 

18. TEKMOVANJE GODB V ZABAVNEM PROGRAMU ZA POKAL 
VINKA ŠTRUCLA 

9.11.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 4-državni 

OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE MALEK 2013 9.11.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE MALEK 2013 9.11.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

LEVA,DESNA,ENA,DVE… - REGIJSKA REVIJA PIHALNIH ORKESTROV 22.11.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 3-regijski 

PROSLAVA OB 120 LETNICI KD SIMON GREGORČIČ VELIKA 
NEDELJA  

23.11.2013 drugo prireditev 3-regijski 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 23.11.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

GLEDALIŠKI ABONMA 2013/14 MOPED SHOW 23.11.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO - DRŽAVNO SREČANJE 
PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ  

24.11.2013 folklora prireditev 4-državni 

DRUŽINA POJE 2014 7.12.2013 folklora prireditev 1-drugo 

GLEDALIŠKI ABONMA 2013/14 SAŠO HRIBAR SHOW 14.12.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

REGIJSKI SEMINAR ZA MENTORJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 12.1.2013 folklora izobraževanje 3-regijski 

SEMINAR ZA MENTORJE OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN DVA LETEČA 
IN EN BOS 

25.1.2013 ples izobraževanje 3-regijski 

SEMINAR ZA MENTORJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH IN LUTKOVNIH 
SKUPIN 

3.5.2013 
gledališče in 
lutke 

izobraževanje 3-regijski 

REGIJSKI SEMINAR ZA MENTORJE PLESNIH SKUPIN 5.10.2013 ples izobraževanje 3-regijski 

REGIJSKI SEMINAR ZA MENTORJE PLESNIH SKUPIN 5.10.2013 ples izobraževanje 2-območni 

LIKOVNA KOLONIJA  11.10.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 1-drugo 

LIKOVNA KOLONIJA  11.10.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 1-drugo 

47. DRŽAVNI ZBOROVODSKI SEMINAR - UVOD V VEČGLASJE 12.10.2013 vokalna glasba izobraževanje 4-državni 

REGIJSKA PLESNA DELAVNICA - KOREOGRAFSKO OSMIŠLANJE 
PLESNIH IDEJ 

26.10.2013 ples izobraževanje 3-regijski 

REGIJSKI FOLKLORNI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

23.11.2013 folklora izobraževanje 3-regijski 

 


