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Uvod 
Območna izpostava Ormož izvaja nacionalni kulturni program in spremlja ter razvija ljubiteljsko kulturo na 
območju občin: 
Ormož,  
Sveti Tomaž in  
Središče ob Dravi. 
V omenjenih občinah živi skupaj približno 16.700 prebivalcev in deluje 29 kulturnih društev in 7 društev 
upokojencev s svojimi kulturnimi sekcijami.  
Izpostava opravlja povezovalno, informativno, koordinacijsko in svetovalno vlogo med društvi in skupinami s 
svojega področja, veliko pozornosti pa namenjamo spodbujanju mlajših generacij k soustvarjanju kulturnega 
utripa in povezovanju društev, skupin in posameznikov na območju občin in lokalnih skupnosti v katerih 
delujemo. 
Pri organizaciji kulturnih prireditev uspešno sodelujemo z vrtci, osnovnimi šolami, gimnazijo Ormož, krajevnimi 
skupnostmi, Turistično-informativnim centrom Ormož, Javno razvojno agencijo Ormož, Klubom ormoških 
študentov, Ljudsko univerzo Ormož, Knjižnico Franca Ksaverja Meška Ormož, Glasbeno šolo Ormož, Mladinskim 
centrom Ormož, Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož, enota Ormož, društvi upokojencev, kulturnimi in 
prosvetnimi društvi, turističnimi društvi ter občinami Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 

Ocena stanja 
V letu 2015 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, skupinami, šolami in vrtci je potekalo po ustaljenem načinu dela.  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 socialnih medijev in  našega registra društev in posameznikov z elektronskimi 
sporočili in vabili. Tudi v letu 2015 smo prireditve, revije in srečanja organizirali tako, da so potekala v vseh treh 
občinah, ki jih pokriva OI Ormož.  
Sodelovanje z občinami je dobro. Občina Središče ob Dravi je tudi v letu 2015 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 revij in srečanj smo pripravili po različnih kulturnih domovih na območju delovanja OI Ormož, revijo 
otroških pevskih zborov pa zaradi množične udeležbe (tako pevcev kot obiskovalcev) pa v šolskih prostorih. Same 
dvorane na našem območju niso poseben problem, saj jih je kar nekaj. Kljub prenovam, ki so jih bile deležne v 
zadnjih letih, pa skoraj vsem še vedno primanjkujejo spremljevalni prostori, kar za samo organizacijo predstavlja 
kar velik problem, še posebej v zimskem času in pri organizaciji srečanj in revij, na katerih sodelujejo vrtčevske in 
šolske skupine. Ker so spremljevalni prostori v dvoranah v veliki meri zapolnjeni z različnimi pisarnami in uradi, 
odri v šolskih avlah pa premajhni in neprimerni, bomo tudi v letu ki je pred nami, primorani nekatera srečanja in 
revije, na katerih je udeležba skupin številčnejša, pripraviti v športnih dvoranah. Najem prostorov za izvedbo revij 
in srečanj in dodatnih spremljevalnih (šolskih) prostorov je za izpostavo 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 oziroma v tedenskem Utripu, 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 (11 skupin – 3 skupine so dosegale regijski nivo, 2 sta napredovali na državno srečanje), območno revijo 
odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin (6 zborov – 2 zbora sta se prijavila in bila uvrščena na regijsko 
tekmovanje odraslih pevskih zasedb), območno revijo odraslih folklornih skupin (6 skupin, 3 so napredovale na 
regijsko srečanja, 1 pa se je predstavila na 1. delu državnega srečanja v Beltincih ), območno srečanje otroških 
folklornih skupin (11 skupin – 2 skupini sta dosegali regijski nivo, 1 se je regijskega srečanja udeležila), območno 
srečanje otroških gledaliških skupin (6 skupin – 2 skupini sta bili izbrani za regijsko srečanje), območno srečanje 
lutkovnih skupin (4 skupine - 2 skupini sta bili izbrani za regijsko srečanje), območno revijo otroških pevskih 
zborov (15 zborov – 1 otroški zbor se je prijavil in bil uvrščen na regijsko tekmovanje otroških in mladinskih 
pevskih zborov), območno revijo plesnih skupin (7 skupin – 1 skupina je napredovala na regijsko revijo), območno 
srečanje mladinskih pevskih zborov (4 zbori). Na območnem srečanju odraslih gledaliških skupin sta se nam v 
letošnjem letu predstavili 2 skupini, 1 je napredovala v spremljevalni del regijskega srečanja. 
V letu 2015 smo organizirali tudi regijsko srečanje otroških gledaliških skupin na katerem se je predstavilo 7 
otroških gledaliških skupin, od tega 2 domači. Na regijskem nivoju smo organizirali tudi predavanje za pripravo 
na letošnje regijske razstave in državno razstavo 1016 - KVADRAT IN KROG, KOCKA IN KROGLA. 
V Ormožu smo tudi v letošnjem letu uspešno izvedli jubilejno, že 20. tekmovanje godb Slovenije v zabavnem 
programu za pokal Vinka Štrucla. Udeležba na tekmovanju je bila dobra, saj se nam je predstavilo 8 pihalnih 
orkestrov, to je več kot 400 posameznikov, tekmovanje pa je bilo tudi v letošnjem letu izvedeno v času 
Martinovanja v Ormožu. 
Tudi v letu 2015 smo ob koncu leta pripravili sestanek s predsedniki društev in ravnatelji šol. Na njem smo 
predstavili delovanje sklada in program območne izpostave za leto 2016 ter spremembe in novosti v posameznih 
dejavnostih, predvsem pa smo se posvetili željam in težavam društev in skupin, ki delujejo na našem območju. 

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je tudi v letu 2015 uspešno sodelovala z lokalno skupnostjo in ostalimi lokalnimi, kulturnimi akterji na 
našem območju. Sodelovali smo pri pripravi in izvedbi festivala Ormoško poletje (koprodukcija) ter 
tradicionalnega Martinovanja v Ormožu (koprodukcija), 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. Tudi v letu 2015 smo sodelovali pri 
organizaciji in izvedbi Rožmarinkinega festivala (koprodukcija). 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 (koprodukcija) in pri prireditvah, 
ki so potekale na našem območju ob Slovenskih dnevih knjige (koprodukcija) ob koncu leta pa smo se v 
sodelovanju z MC Ormož izpeljali projekt, ki smo ga poimenovali Koledniki (koprodukcija) in s pomočjo šolskih in 
odraslih zborov na mestne ulice prinesli malo prazničnega društva.  
Prav tako smo tudi v letu 2015 organizirali dvodnevno Likovno-literarno kolonijo – Malek 2015. K sodelovanju na 
likovni koloniji smo povabili tudi dijake ormoške 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 in nudimo vso pomoč društvom pri prijavah na razpise JSKD. 

Izobraževanja 
Vodje in člani kulturnih skupin in šolski mentorji so se zadovoljivo udeleževali različnih izobraževanj v organizaciji 
JSKD. Skoraj vse dejavnosti smo po izvedenih območnih srečanjih pokrili z kratkim svetovanjem oziroma napotki 
za nadaljnje delo z izbranimi strokovnimi spremljevalci. Na regijskem nivoju smo organizirali predavanje za 



pripravo na letošnje regijske razstave in državno razstavo 1016 - KVADRAT IN KROG, KOCKA IN KROGLA. Razpisali 
smo seminar za zborovodje, vendar ga zaradi slabe udeležbe/nezainteresiranosti nismo izvedli. 

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 in pobranih vstopnin.  
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 
V mesecu decembru smo v sodelovanju z Mladinskim centrom Ormož prvič izvedli prireditev, ki smo jo 
poimenovali Koledniki. Namen je predvsem obuditev mestnega jedra v prazničnem času, saj ormoške ulice in 
mestni trg vse prevečkrat samevajo. Na prireditvi so sodelovale vse generacije (otroški, mladinski zbor, 
gimnazijski band, odrasli zbor, upokojenski zbor), kar je prav tako velika dodana vrednost.  

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 je v večji meri prisotna folklorna, vokalna, gledališka in instrumentalna dejavnost. Odlično 
razvita je folklorna dejavnost saj imamo devet skupin pevcev ljudskih pesmi, štiri godčevske skupine, enajst 
otroških folklornih skupin, eno mladinsko folklorno skupino in osem odraslih folklornih skupin. Na folklornem 
področju bi posebej izpostavili novo nastalo skupino pevk ljudskih pesmi folklorne skupine kulturnega društva 
Podgorci, novonastalo otroško folklorno skupino KD Podgorci, ki je v letu 2015 že dosegala regijski nivo in odraslo 
folklorno skupino KD Podgorci, ki se je udeležila tudi državnega srečanja in so nasploh izjemno aktivni v lokalni 
skupnosti in širše. Omeniti je potrebno še skupino ljudskih pevk iz Osluševcev, ki se redno udeležujejo državnih 
srečanj. 
Na vokalnem področju aktivno deluje enajst odraslih, petnajst otroški in šest mladinskih zborov. Na vokalnem 
področju imamo kvalitetne in izstopajoče skupine, med katere lahko uvrstimo Vokalno skupino Jua in ženski 
pevski zbor Okarina.  
Odlično sta organizirani tudi dve godbi, in sicer Godba na pihala Glasbene šole Ormož, ki bo v letu, ki je pred nami 
praznovala 120 letnico delovanja in godba na pihala Prosvetnega društva Središče ob Dravi, ki bo praznovala 
svojo 130 letnico delovanja.   
V zadnjih letih smo z likovno-literarno kolonijo naredili velik korak v likovni pa tudi v literarni dejavnosti.  
V letu 2015 je na našem območju ponovno pričelo s svojim delovanje KD Ormož, ki je bilo nekaj časa v mirovanju, 
pohvalimo pa se lahko tudi z novo skupino mladih ljudskih pevk. 
Ostala društva in skupine nekako konstantno peljejo svoje dejavnosti in poskušajo vzdrževati nivo, ki ga imajo. 
Res je, da večjih interesov, ki bi prerasla dosedanji nivo žal nimajo. Največje težave zaznavamo predvsem v plesni 
dejavnosti in pri sprejemanju novosti, ki se vpeljujejo (ljudski pevci, gledališka dejavnost!). 

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 (zaradi prostorske stiske) revijo otroških pevskih zborov v šolskih prostorih in tako rešili 
vprašanje pomanjkanja garderobnih prostorov za nastopajoče. Odziv vrtčevskih in šolskih skupin za sodelovanja 
na naših srečanjih in revijah je zelo dober v letošnjem letu pa se nam je na srečanju prvič predstavila tudi lutkovna 
skupina gimnazije Ormož. Že tretje leto smo uspešno sodelovali z gimnazijo Ormož pri izvedbi likovne kolonije na 
Maleku, OŠ Ivanjkovci in OŠ Središče ob Dravi pa sta v letu 2015 prvič prejele naziv »Kulturna šola«.  

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
V letošnjem letu smo podelili jubilejna priznanja mešanemu pevskemu zboru »Zarja« Kog, Slavko Petek, dirigent 
Pihalnega orkestra Ormož, ravnatelj Glasbene šole Ormož in idejni oče tekmovanja godb v zabavnem programu, 



pa je iz rok gospoda direktorja, mag. Igorja Teršarja, prejel najvišje priznanje Sklada za področje glasbene 
dejavnosti – Gallusovo plaketo. 

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

GLEDALIŠKA SKUPINA KD FRAN KSAVER MEŠKO SVETI 
TOMAŽ: KAM IZ ZADREGE 

18.1.2015 18.1.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

BOGASTVO LJUDSKE ZAKLADNICE 2015 - OBMOČNO 
SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH 
VIŽ 

31.1.2015 31.1.2015 folklora prireditev 

GLEDALIŠKA SKUPINA KD FRAN KSAVER MEŠKO SVETI 
TOMAŽ: KAM IZ ZADREGE 

1.2.2015 1.2.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU OŠ MIKLAVŽ PRI 
ORMOŽU 

12.2.2015 12.2.2015 drugo prireditev 

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB KULTURNEM 
PRAZNIKU 

12.2.2015 12.2.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE 2015 - OBMOČNO SREČANJE 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

13.2.2015 13.2.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

PUSTOVANJE V SREDIŠČU OB DRAVI 14.2.2015 14.2.2015 drugo prireditev 

ORMOŠKI FAŠENK 17.2.2015 17.2.2015 drugo prireditev 

KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 
- GLEDALIŠKA SEKCIJA: ŤMAMA JE UMRLA DVAKRATŤ 

21.2.2015 21.2.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

GLEDALIŠKA SKUPINA KD FRAN KSAVER MEŠKO SVETI 
TOMAŽ: KAM IZ ZADREGE 

1.3.2015 1.3.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

RINGA RAJA 2015 - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

5.3.2015 5.3.2015 folklora prireditev 

KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 
&#8211; GLEDALIŠKA SEKCIJA: ŤMAMA JE UMRLA 
DVAKRATŤ 

7.3.2015 7.3.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

OSTRŽKOV DAN 2015 - OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH 
SKUPIN 

12.3.2015 12.3.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

PLESNE MIGARIJE 2015 - OBMOČNA REVIJA PLESNIH 
SKUPIN 

12.3.2015 12.3.2015 ples prireditev 

KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 
&#8211; GLEDALIŠKA SEKCIJA: ŤMAMA JE UMRLA 
DVAKRATŤ 

14.3.2015 14.3.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

FOLKLORNI VEČER 2015 14.3.2015 14.3.2015 folklora prireditev 

LJUDSKE PEVKE KD FRAN KSAVER MEŠKO SVETI TOMAŽ 15.3.2015 15.4.2015 folklora prireditev 

GLEDALIŠKA SKUPINA KD FRAN KSAVER MEŠKO &#8211; 
SVETI TOMAŽ: KAM IZ ZADREGE 

15.3.2015 15.3.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 20.3.2015 20.3.2015 folklora prireditev 

CICIDO 2015 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

26.3.2015 26.3.2015 vokalna glasba prireditev 

IGRAJMO SE GLEDALIŠČE 2015 - OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

27.3.2015 27.3.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

DRAMSKO-PEVSKA PRIREDITEV VAŠKE ZGOBE 14.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 15.4.2015 15.4.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 15.4.2015 15.4.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

MOJE PESMI, MOJE SANJE... 2015 - OBMOČNA REVIJA 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

17.4.2015 17.4.2015 vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 18.4.2015 18.4.2015 folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 20.4.2015 20.4.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE 2015 21.4.2015 23.4.2015 literatura prireditev 



KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 
- GLEDALIŠKA SEKCIJA: ŤMAMA JE UMRLA DVAKRATŤ 

25.4.2015 25.4.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

DIRADI ČINDARA 2015 - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

25.4.2015 25.4.2015 folklora prireditev 

URŠKA 2015 - FESTIVAL MLADE LITERATURE  25.4.2015 25.4.2015 literatura prireditev 

OD MLADOSTI DO STAROSTI 4.5.2015   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 5.5.2015 5.5.2015 folklora prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE-REGIJSKO SREČANJE 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

9.5.2015 10.5.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

KDOR POJE...  2015 - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH 
PEVSKIH ZBOROV IN MALIH VOKALNIH SKUPIN 

16.5.2015 16.5.2015 vokalna glasba prireditev 

OD MLADOSTI DO STAROSTI... 17.5.2015 17.5.2015 vokalna glasba prireditev 

REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN 22.5.2015   ples prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV ŠTAJERSKE IN POMURJA 

23.5.2015 23.5.2015 vokalna glasba prireditev 

TLK KUKALO 24.5.2015   literatura prireditev 

SREČANJE GODB NA PIHALA 24.5.2015 24.5.2015 instrumentalna 
glasba 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN 29.5.2015 29.5.2015 folklora prireditev 

ZBOROVSKI BUM 2.6.2015 2.6.2015 vokalna glasba prireditev 

PREDAVANJE - 5. DRŽAVNA TEMATSKA RAZSTAVA 
KVADRAT IN KROG, KOCKA IN KROGLA 

10.6.2015 10.6.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

ORMOŠKO POLETJE - NERODNA AVGUŠTINA, PREDSTAVA 
ZA OTROKE 

21.6.2015 21.6.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI 
IN OTVORITEV ORMOŠKEGA POLETJA 

24.6.2015 24.6.2015 drugo prireditev 

ORMOŠKO POLETJE - KONCERT PEVSKEGA DRUŠTVA 
OKARINA  

26.6.2015 26.6.2015 vokalna glasba prireditev 

ORMOŠKO POLETJE - GLEDALIŠKA PREDSTAVA KO KO 
KOMEDIJA 

28.6.2015 28.6.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

ORMOŠKO POLETJE - GOSPA PEHTRA 1.7.2015 1.1.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

ORMOŠKO POLETJE - ONA BIVŠI IN ĐONI, GLEDALIŠKA 
PREDSTAVA 

3.7.2015 3.7.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

ORMOŠKO POLETJE - RIBIČ PEPE 4.7.2015 4.7.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

ROŽMARINKIN FESTIVAL 4.7.2015 4.7.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

ORMOŠKO POLETJE - NUŠKA DRAŠČEK 11.7.2015   vokalna glasba prireditev 

LE PLESAT ME PELJI 2015, I. DEL 26.7.2015   folklora prireditev 

ORMOŠKO POLETJE - MLADI LJUBLJANSKI SOLISTI 27.7.2015 27.7.2015 instrumentalna 
glasba 

prireditev 

FOLKLORNI KIMAVČEVI VEČERI 2.9.2015   folklora prireditev 

KRAJEVNI PRAZNIK KS ORMOŽ 11.9.2015 19.9.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

HAIKU IN FOTO NATEČAJ - 100-LETNICI PRVE SVETOVNE 
VOJNE  

25.9.2015   literatura prireditev 

LIKOVNO-LITERARNA KOLONIJA MALEK 2015 10.10.2015   likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

LIKOVNO-LITERARNA KOLONIJA MALEK 2015 10.10.2015 11.10.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

LE PLESAT ME PELJI - SEMINAR Z DELAVNICAMI 17.10.2015 17.10.2015 folklora izobraževanje 

VEČER Z LJUDSKIMI PEVCI IN GODCI - KD OBREŽ 24.10.2015 24.10.2015 folklora prireditev 

REGIJSKI FOLKLORNI SEMINAR 24.10.2015 24.10.2015 folklora izobraževanje 



REGIJSKI LUTKOVNI SEMINAR - OD IDEJE DO LUTKOVNE 
PREDSTAVE 

24.10.2015 24.10.2015 gledališče in 
lutke 

izobraževanje 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA - KVADRAT IN KROG, 
KOCKA IN KROGLA 

5.11.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE DEL LIKOVNO-LITERARNE KOLONIJE 
MALEK 2015 

6.11.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE DEL LIKOVNO-LITERARNE KOLONIJE 
MALEK 2015 

6.11.2015 6.11.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

MARTINOVANJE V ORMOŽU 2015 7.11.2015 7.11.2015 folklora prireditev 

5. NATEČAJ OTROŠKE POEZIJE - 5. MLADA PESNIŠKA 
OLIMPIJADA 

7.11.2015 7.11.2015 literatura prireditev 

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

7.11.2015 7.11.2015 instrumentalna 
glasba 

prireditev 

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

7.11.2015 7.11.2015 instrumentalna 
glasba 

prireditev 

20. TEKMOVANJE GODB V ZABAVNEM PROGRAMU ZA 
POKAL VINKA ŠTRUCLA 2015 

8.11.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

MARTINOV KONCERT S PLESOM - PROSVETNO DRUŠTVO 
SREDIŠČE OB DRAVI 

14.11.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

PEVCI NA POJEJO, GODCI PA GODEJO - DRŽAVNO 
SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH 
VIŽ 2015 

21.11.2015   folklora prireditev 

6. REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH ZBOROV IN MALIH 
PEVSKIH SKUPIN (ŠTAJERSKA IN POMURJE) 

21.11.2015   vokalna glasba prireditev 

KDOR POJE RAD, V SRCU JE BOGAT 22.11.2015   folklora prireditev 

LETNI PROGRAMSKI POSVET 15.12.2015   večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanje 

KOLEDNIKI 2015 21.12.2015 21.12.2015 vokalna glasba prireditev 

21. DRUŽINA POJE 21.12.2015   folklora prireditev 

BOŽIČNO - NOVOLETNI KONCERT GOBE NA PIHALA 
SREDIŠČE OB DRAVI 

26.12.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

 



 


