
 

Območne izpostave JSKD 

ORMOŽ 

 
 
 
 

  

 

 
JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega  potenciala 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost, 
razvoj ustvarjalnih kapacitet in strokovnih standardov ter širjenje 

dostopnosti kulturnih programov. 
 

 

 



 

 

Območna izpostava Ormož 
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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, Turistično-informativnim 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. 

Ocena stanja 

V letu 2014 je izpostava izvedla številne projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s 
področja kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti in jim nudila potrebno 
podporo.  
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 domačih društev. 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, 
zelo veliko podporo pa nam že nekaj let nudi tudi občina Sveti Tomaž s svojim domačim kulturnim društvom pri 
izvedbi območnega srečanja pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž. 
Večino srečanj in revij smo pripravili po različnih kulturnih domovih na območju delovanja OI Ormož, dve 
prireditvi z množično udeležbo pa na šolah. 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. Ker so spremljevalni prostori v dvoranah v veliki meri zapolnjeni z raznimi pisarnami 
in uradi, odri v šolskih avlah pa premajhni, bomo v letu ki je pred nami, primorani srečanja, na katerih je udeležba 
skupin številčnejša, pripraviti v športnih dvoranah. Najem prostorov za izvedbo revij in srečanj za izpostavo je kar 
velik strošek, tudi tukaj pa so težave večje predvsem pozimi oz. v kurilni sezoni, ko je najemnina za dvorane zaradi 
stroškov ogrevanja dokaj visoka. 
Medijska pokritost je dobra. Redno naše prireditve spremlja lokalni radio Prlek, KTV Ormož, radio Maxi, radio 
Ptuj, Štajerski tednik pa tudi Večer. Nekaj naših srečanj in 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. Prav tako se v zadnjem letu za večjo promocijo programa JSKD in lokalnih programov poslužujemo 
Facebooka. Uspešno ocenjujemo tudi delo in sodelovanje celotne ptujske koordinacije. 



 

 

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 – 3 skupine so bile izbrane za regijsko srečanje od katerih je 1 napredovala na državno srečanje), 
območno revijo odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin (9 zborov), območno revijo odraslih folklornih 
skupin (8 skupin), območno srečanje otroških folklornih skupin (9 skupin – 1 skupina je bila izbrana na regijsko 
srečanje), območno srečanje otroških gledaliških skupin (13 skupin), območno srečanje lutkovnih skupin (5 skupin 
- mlajša lutkovna skupina osnovne šole Ormož je prejela srebrno plaketo Srečanja lutkovnih skupin Slovenije), 
območno revijo otroških pevskih zborov (12 zborov), območno revijo plesnih skupin (6 skupin), območno srečanje 
mladinskih pevskih zborov (5 zborov). Na območnem srečanju odraslih gledaliških skupin v letošnjem letu žal 
nismo imeli udeležencev. 
V letu 2014 smo organizirali tudi regijsko likovno razstavo na kateri je razstavljenih 32 del, razstavlja pa kar 8 
domačih ljubiteljskih slikarjev, kar je zagotovo tudi rezultat prizadevanja obuditve likovne dejavnosti.  

Tudi v letu 2014 smo ob koncu leta pripravili sestanek s predsedniki društev in ravnatelji šol. Na njem 
smo predstavili delovanje sklada in program območne izpostave za leto 2015 ter spremembe v 
posameznih dejavnostih, predvsem pa smo se posvetili željam in težavam društev in skupin, ki delujejo 
na našem območju. 
V Ormožu smo tudi v letošnjem letu uspešno izvedli že 19. tekmovanje godb Slovenije v zabavnem programu za 
pokal Vinka Štrucla. Udeležba na tekmovanju je bila odlična, saj se nam je predstavilo kar 13 pihalnih orkestrov, 
to je cca. 600 posameznikov, tekmovanje pa je bilo tudi v letošnjem letu izvedeno v času Martinovanja v Ormožu. 

Izvedba dodatnega programa 

V letu 2014 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 začetku leta 
pripravili tri predstave in tako uspešno zaključili 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, sodelujemo pa tudi pri razpisu oz. izboru za priznanja Ksaverja Meška, ki jih občina 
Ormož podeljuje za izjemne dosežke na vseh področjih kulturnega udejstvovanja, ki pomembno oblikujejo 
kulturno življenje prebivalcev občine Ormož. V letošnjem letu smo prvič pomagali pri organizaciji in izvedbi 
Rožmarinkinega festivala, ki je v osnovi namenjen otrokom in v počastitev tedna ljubiteljske kulture pripravili 
krajšo slovesnost. 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 kulturno-organizacijske 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. Sodelovali smo pri izvedbi pustovanja v občini 
Ormož in občini Središče ob Dravi in pri prireditvah, ki so potekale na našem območju ob Slovenskih dnevih knjige. 
Organizirali smo tudi dvodnevno Likovno-literarno kolonijo – Malek 2014. K sodelovanju na likovni koloniji smo 
povabili tudi dijake ormoške in ljutomerske gimnazije in učence višjih 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.  

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

Naša izpostava redno obvešča društva, ki delujejo pod našim okriljem o javnih razpisih s področja kulture, redno 
pomagamo društvom pri izpolnjevanju obrazcev na občinske razpise za letne dotacije na področju kulturnih 
dejavnosti, prav tako pa jim pomagamo pri izpolnjevanju obrazcev za razpise Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti v računalniški aplikaciji kakor tudi za razne evropske razpise, sodelovali pa smo tudi pri pripravi 
Lokalnega programa za kulturo. 



Izobraževanja 

V letu 2014 smo razpisali tri regijske seminarje, ki so bili zelo dobro obiskani. Opažamo pa, da se društva in šole 
vse redkeje udeležujejo izobraževanj in seminarjev, predvsem tistih, ki so oddaljena in imajo visoke kotizacije, saj 
si morajo pogosto mentorji (predvsem šolski), kotizacije poravnati sami. 

Financiranje 

Vse naše prireditve se financirajo iz lokalnih skupnosti, se pravi iz vseh treh občin našega območja - občina Ormož, 
občina Sveti Tomaž in občina Središče ob Dravi. Vse druge stroške, tudi za prireditve, ki jih pripravljamo dodatno 
in pomagamo društvom, poravnamo sami iz sredstev centralne službe.  
Tudi v letošnjem letu smo se lotili iskanja sponzorjev in donatorjev, ki so nam tudi tokrat prisluhnili ter nam v 
materialni obliki (prehrana in pijača) in s sponzorskimi ter donatorskimi sredstvi omogočili izvedbo programa v 
enaki obliki kot do zdaj.  

Novi projekti 

Po uspešnem zagonu Likovne kolonije na Maleku smo v letošnjem letu z željo, da prebudimo tudi literate, na 
Likovno kolonijo Malek 2014 povabili tudi literate. Udeležba literatov na koloniji ni bila množična, vendar je 
vseeno nastalo nekaj del in nek nov začetek, ki ga bomo v naslednjem letu še nadgradili. Prav tako smo pripravili 
krajšo slovesnost ob počastitvi tedna ljubiteljske kulture na kateri smo obiskovalcem poskušali predstaviti čim 
več ljubiteljskih kulturnih dejavnostih. 

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 v zadnjem času 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 smo v zadnjem letu naredili 
velik korak predvsem v likovni pa tudi v literarni dejavnosti. V letošnjem letu smo že drugič pripravili likovno 
kolonijo, ki smo ji letos priključili tudi literate. Rezultat našega truda in prizadevanj za obuditev likovne dejavnosti 
pa je po dveh letih ponovne obuditve likovnih kolonij na našem območju prav gotovo velik, saj smo v letošnjem 
letu bogatejši za novonastalo likovno društvo – LIKUDO, pridobili smo pa tudi nove razstavne prostore v 
ormoškem gradu. 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 2015 se iz ormoškega gradu seli knjižnica, zato si bomo prizadevali, 
da se kakšen prostor, ki se bo zaradi selitve sprostil, nameni društvom za njihovo delovanje. 
V letu 2014 je na našem območju izstopala skupina ljudskih pevk iz Osluševcev saj so nastopile tudi na državnem 
srečanju pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž v Zrečah. Sicer pa je folklorna dejavnost na našem območju 
dokaj dejavna in kakovostna in ne smemo pozabiti še drugih odraslih in otroških folklornih skupin, precej dejavne 
pa so bile tudi otroške gledališke skupine, saj smo srečanje zaradi velikega števila prijav morali organizirati v dveh 
dneh.  
Omeniti moramo še gimnazijo Ormož, ki je sodelovala na natečaju v okviru Roševih dnevov 2014 in to, da so za 
zbornik "Obrazi mladosti" prejeli nagrado za literarni almanah ter literata Janka Kečka, ki je sodeloval v literarni 
šoli – Od upora do protestne pesmi in Mentorjevem feferonu. 
V letu 2014 je na našem območju pričelo s svojim delovanjem novo društvo, to je likovno društvo Ormož 
(LIKUDO), ki je rezultat naših prizadevanj za obuditev likovne dejavnosti na našem območju, saj je društvo nastalo 
oz. doživelo prvi zbor prav v času Likovno-literarne kolonije na Maleku.  



 

 

 

 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

Sodelovanje s šolami in vrtci je prek ravnateljev in mentorjev v večini dobro in konstruktivno. Tudi letos smo 
veliko truda in časa namenili temu, da so si učenci posameznih šol in vrtcev organizirano ogledali revije in srečanja 
(lutke, otroške gledališke skupine), da ni prišlo do prostorske stiske in posledično motenja prireditev. Prav tako 
smo tudi letos organizirali območno revijo otroških pevskih zborov in območno srečanje otroških folklornih 
skupin v šolskih prostorih in tako rešili vprašanje pomanjkanja garderobnih prostorov za nastopajoče, vendar 
smo se soočili s prostorsko stisko za občinstvo. Tudi odziv vrtčevskih in šolskih skupin za sodelovanja na naših 
srečanjih in revijah je zelo dober. Prav tako smo že drugo leto uspešno sodelovali z OŠ Ormož in gimnazijo Ormož 
pri izvedbi likovne kolonije na Maleku, OŠ Miklavž pri Ormožu pa je uspešno prestala kandidacijski postopek za 
prejem naziva »Kulturna šola« in posebno priznanje (debatni klub).  

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

OI Ormož je društvom pri organizaciji njihovih prireditev pomagal s fotokopiranjem, oblikovanjem vabil, priznanj 
in zahval ter oglaševanjem njihovih prireditev. 
Priznanje Sveta OI smo podelili gospodu Levu Deteli na večeru »Prleške poezije in vina«, ob 40. letnici delovanja 
kulturnega društva Obrež smo podelili Maroltova priznanja in Zlato jubilejno priznanje gospe Otiliji Kolarič. Prav 
tako smo podelili Maroltove značke kulturnemu društvo Fran Ksaver Meško Sveti Tomaž in Gallusove značke 
mešanemu pevskemu zboru DU Velika Nedelja. 
 

Izvedeni dogodki 

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

GLEDALIŠKA PREDSTAVA MAMA JE UMRLA 
DVAKRAT - KTV MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 

2.1.2014 2.1.2014 gledališče in lutke prireditev 

OBČNI ZBOR KD FRAN KSAVER MEŠKO SVETI 
TOMAŽ 

10.1.2014   drugo prireditev 

2. LETNI KONCERT FS KD FRAN KSAVER MEŠKO 
SVETI TOMAŽ 

10.1.2014 10.1.2014 folklora prireditev 

SEMINAR ZA PEVCE LJUDSKIH PESMI  11.1.2014 11.1.2014 folklora izobraževanje 

GLEDALIŠKI ABONMA 2013/14 - STAR FOTR 18.1.2014 18.1.2014 gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA MAMA JE UMRLA 
DVAKRAT - KTV MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 

24.1.2014 31.1.2014 gledališče in lutke prireditev 

BOGASTVO LJUDSKE ZAKLADNICE 2014 - 
OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

25.1.2014 25.1.2014 folklora prireditev 

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB KULTURNEM 
PRAZNIKU 

7.2.2014 7.2.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PLESNE MIGARIJE 2014 - OBMOČNA REVIJA 
PLESNIH SKUPIN 

11.2.2014 11.2.2014 ples prireditev 

RINGA RAJA 2014 - OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 

18.2.2014 18.2.2014 folklora prireditev 

GLEDALIŠKI ABONMA 2013/14 - TAK SI 22.2.2014 22.2.2014 gledališče in lutke prireditev 

PUSTOVANJE V SREDIŠČU OB DRAVI 1.3.2014 1.3.2014 drugo prireditev 

ORMOŠKI FAŠENK 4.3.2014   drugo prireditev 

OSTRŽKOV DAN 2014 - OBMOČNO SREČANJE 
LUTKOVNIH SKUPIN 

11.3.2014 11.3.2014 gledališče in lutke prireditev 

XXVII. ROŠEVI DNEVI 2014 19.3.2014   literatura prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA KD FRAN KSAVER MEŠKO 
SVETI TOMAŽ - KAM IZ ZADREGE 

21.3.2014   gledališče in lutke prireditev 



CICIDO 2014 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

25.3.2014 25.3.2014 vokalna glasba prireditev 

GLEDALIŠKI ABONMA 2013/14 - UDAR PO MOŠKO 
2 

29.3.2014 29.3.2014 gledališče in lutke prireditev 

MOJE PESMI, MOJE SANJE... 2014 - OBMOČNA 
REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

9.4.2014 9.4.2014 vokalna glasba prireditev 

KONCERT OB 10. OBLETNICI MEŠANEGA PEVSKEGA 
ZBORA DU VELIKA NEDELJA 

13.4.2014 13.4.2014 vokalna glasba prireditev 

KONCERT OB 10. OBLETNICI MEŠANEGA PEVSKEGA 
ZBORA DU VELIKA NEDELJA 

13.4.2014 13.4.2014 vokalna glasba prireditev 

IGRAJMO SE GLEDALIŠČE 2014 - OBMOČNO 
SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

14.4.2014 15.4.2014 gledališče in lutke prireditev 

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE 14.4.2014 22.4.2014 literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

17.4.2014 17.4.2014 folklora prireditev 

DIRADI ČINDARA 2014 - OBMOČNO SREČANJE 
ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 

26.4.2014 26.4.2014 folklora prireditev 

40. LET DELOVANJA KD OBREŽ 10.5.2014 10.5.2014 folklora prireditev 

40. LET DELOVANJA KD OBREŽ 10.5.2014 10.5.2014 folklora prireditev 

KDOR POJE... 2014 - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH 
PEVSKIH ZBOROV IN MALIH VOKALNIH SKUPIN 

10.5.2014 10.5.2014 vokalna glasba prireditev 

SREČANJE GODB NA PIHALA 25.5.2014 25.5.2014 instrumentalna 
glasba 

prireditev 

KŠD DOBRAVA -  6.6.2014 6.6.2014 gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

8.6.2014   folklora prireditev 

KONCERT ZA OTROKE S SKUPINO ČUKI 21.6.2014 21.6.2014 drugo prireditev 

SLOVESTNOST OB TEDNO LJUBITELJSKE KULTURE 21.6.2014 21.6.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

ROŽMARINSKIN FESTIVAL 21.6.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

  



OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU 
DRŽAVNOSTI IN OTVORITEV ORMOŠKEGA POLETJA 

24.6.2014 24.6.2014 drugo Prireditev 

POLETNI VEČER V DRUŽBI ZLATIH RIBIC 25.6.2014 25.6.2014 vokalna glasba prireditev 

TADEJ TOŠ - STAND UP 29.6.2014 29.6.2014 gledališče in lutke prireditev 

SOSEDA IN POL - OTROŠKA PREDSTAVA 2.7.2014 2.7.2014 gledališče in lutke prireditev 

KONCERT RAOUL & THE WISEMEN 3.7.2014 3.7.2014 vokalna glasba prireditev 

KONCERT KLAPA KUMPANJI  5.7.2014 5.7.2014 vokalna glasba prireditev 

MULC VAS GLEDA - KOMEDIJA 6.7.2014 6.7.2014 gledališče in lutke prireditev 

MOTOVILČICA - OTROŠKA PREDSTAVA 9.7.2014 9.7.2014 gledališče in lutke prireditev 

VEČER IRSKE GLASBE S SKUPINO NOREIA 11.7.2014 11.7.2014 instrumentalna 
glasba 

prireditev 

PRLEŠKI KABARET - KISLA ŽUPA 12.7.2014   vokalna glasba prireditev 

OD UPORA DO PROTESTNE PESMI, LITERARNA 
ŠOLA 

22.8.2014 24.8.2014 literatura izobraževanje 

VEČER PRLEŠKE POEZIJE IN VINA 2014 12.9.2014 12.9.2014 literatura prireditev 

REGIJSKI SEMINAR ZA MENTORJE OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

20.9.2014 20.9.2014 gledališče in lutke izobraževanje 

REGIJSKI SEMINAR ZA MENTORJE OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

20.9.2014 20.9.2014 gledališče in lutke izobraževanje 

MENTORJEV FEFERON 20.9.2014 21.9.2014 literatura založništvo 

REGIJSKI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

4.10.2014 4.10.2014 folklora izobraževanje 

REGIJSKI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

4.10.2014 4.10.2014 folklora izobraževanje 

REGIJSKI SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN 11.10.2014   folklora izobraževanje 

LIKOVNO-LITERARNA KOLONIJA MALEK 2014 11.10.2014 12.10.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

LIKOVNO-LITERARNA KOLONIJA MALEK 2014 11.10.2014 12.10.2014 likovna dejavnost izobraževanje 

LUTKOVNI SEMINAR 24.10.2014 25.10.2014 gledališče in lutke izobraževanje 

REGIJSKI GLEDALIŠKI SEMINAR 25.10.2014 25.10.2014 gledališče in lutke izobraževanje 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA 30.10.2014   likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA 30.10.2014   likovna dejavnost prireditev 

19. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB V ZABAVNEM 
PROGRAMU ZA POKAL VINKA ŠTRUCLA 

8.11.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

19. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB V ZABAVNEM 
PROGRAMU ZA POKAL VINKA ŠTRUCLA 

8.11.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

MARTINOV KONCERT GODBE NA PIHALA SREDIŠČE 
OB DRAVI 

15.11.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO 22.11.2014 22.11.2014 folklora prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA KAM IZ ZADREGE (FRANC 
STREICHER) 

28.11.2014   gledališče in lutke prireditev 

SEMINAR ZA MENTORJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN IN UČITELJE RAZREDNEGA POUKA 

29.11.2014 29.11.2014 folklora izobraževanje 

SEMINAR ZA MENTORJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN IN UČITELJE RAZREDNEGA POUKA 

29.11.2014 29.11.2014 folklora izobraževanje 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA KAM IZ ZADREGE (FRANC 
STREICHER) 

30.11.2014   gledališče in lutke prireditev 

KŠD DOBRAVA - BOING 
BOING&#8211;STEVARDESE PRISTAJAJO 

6.12.2014   gledališče in lutke prireditev 

LETNI PROGRAMSKI POSVET 17.12.2014 17.12.2014 večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanje 

 
 


