
 

 
 

 

2017 
 

 

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. 

JAVNEGA SKLADA   
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
KULTURNE DEJAVNOSTI 

ORMOŽ 



 

Območna izpostava Ormož 
Barbara Podgorelec 

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 območju omenjenih občin, ki meri 210,60 km2, živi približno 16.282 prebivalcev in deluje 29 kulturnih društev , 7 društev 
upokojencev, 8 vrtcev in 8 osnovnih šol ter ena srednja šola s svojimi kulturnimi sekcijami in skupinami.  
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, Javnim zavodom za turizem, kulturo in šport občine Ormož, Klubom ormoških 
študentov, Ljudsko univerzo Ormož z njihovo enoto Mladinskim centrom Ormož, Knjižnico Franca Ksaverja Meška Ormož, 
Glasbeno šolo 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 2017 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. Skoraj vsa društva so nas 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/koncertnih listov ter pri obveščanju 
preko socialnih medijev in našega registra društev in posameznikov z elektronskimi sporočili in vabili.  
Sodelovanje z občinami je dobro. Zelo veliko podporo nam že nekaj let nudi občina Sveti Tomaž s svojim domačim kulturnim 
društvom pri izvedbi območnega srečanja pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, občina Ormož pa posveča veliko 
pozornost, in za izvedbo nameni tudi dodatna sredstva, likovno-literarni koloniji Malek, ki je v letošnjem letu bila izvedena 
že petič. Prav tako nam občina Ormož zagotavlja sredstva za izvajanje javnih del. 
Medsebojno sodelovanje se v zadnjih letih na srečo tudi v praksi kaže kot pomemben faktor in kazalec za nadaljnji razvoj 
ljubiteljske kulture. Tako območna izpostava, kot tisti, s katerimi pri izvajanju rednega in pa dodatnega programa 
sodelujemo, se zavedamo pomena tesnega sodelovanja, ki je iz leta v leto bolj intenzivno. Pri svojem delu se območna 
izpostava Ormož lahko zmeraj obrne tudi na Svet območne izpostave oz. na njene člane, ki aktivno delujejo na področju 
ljubiteljske kulture in so, v kolikor nastopi potreba po pomoči (podeljevanje priznanj), zmeraj na voljo. 
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) 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 in 
spomladanskem 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 Ptuj, Štajerski tednik pa 
tudi Večer. Članke o naših dogodkih redno objavljamo v lokalnih (občinskih) časopisih – Ormoške novice in Sredica. Vsa naša 
srečanja in prireditve 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. V letu 2017 smo izvedli naslednja območna 
srečanja/revije: 

 območno revijo pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž (7 skupin – 3 skupine so dosegale regijsko raven); 



 

 območno Linhartovo srečanje (1 gledališka skupina, ki je bila tudi uvrščena v spremljevalni program regijskega 
Linhartovega srečanja); 

 območno revijo odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin (7 zborov oziroma malih vokalnih skupin – 2 zbora 
sta presegla območni nivo in jim je strokovni spremljevalec predlagal prijavo na regijsko prireditev); 

 območno revijo odraslih folklornih skupin (7 skupin – 2 skupini sta napredovali na regijsko srečanje, 1 skupina je 
bila uvrščena v revijalni del državnega srečanja v Žalcu); 

 območno srečanje otroških folklornih skupin (14 skupin – 3 skupine so bile bile uvrščene na regijsko srečanje); 

 območno srečanje otroških gledaliških skupin (7 skupin – 2 skupini sta bili izbrani na regijsko srečanje); 

 območno srečanje lutkovnih skupin (5 skupin – 2 skupini sta bili izbrani na regijsko srečanje); 

 srečanje mladinskih lutkovnih skupin (1 skupina); 

 srečanje mladinskih gledaliških skupin (1 skupina); 

 območno revijo otroških pevskih zborov (11 zborov – 3 otroški zbori so presegli območni nivo in jim je strokovna 
spremljevalka predlagala prijavo na regijsko prireditev); 

 območno revijo plesnih skupin smo pripravili v sodelovanju celotne koordinacije in je bila izvedena v Ormožu (OI 
Ormož so zastopale 4 skupine) in  

 območno srečanje mladinskih pevskih zborov (4 zbori). 
V letu 2017 smo organizirali tudi regijsko srečanje rock skupin – Rock Vizije (na srečanju so sodelovale 3 skupine) in regijsko 
srečanje otroških gledaliških skupin, na katerem je sodelovalo 9 skupin, od tega dve domači. Na regijskem nivoju smo 
organizirali tudi seminar za mentorje otroških folklornih skupin, katerega se je udeležilo 11 slušateljic. V letu 2017 smo imeli 
tudi predstavnike (2) na regijski likovni razstavi, Prosvetno društvo Središče ob Dravi, sekcija godba na pihala, se je udeležila 
regijskega srečanja godb na pihala v Spodnji Polskavi in regijskega srečanja godb na pihala na Ptuju. 
Regijskih srečanj so se z našega območja udeležile naslednje skupine in posamezniki: Prosvetno društvo Središče ob Dravi - 
sekcija godba na pihala (regijsko srečanje pihalnih orkestrov Ptuj), otroška lutkovna skupina OŠ Sveti Tomaž, otroška 
lutkovna skupina OŠ Ormož, otroška gledališka skupina Kapljice VIZ vrtec Ormož, gledališki klub učencev 7. in 8. razreda OŠ 
Miklavž pri Ormožu, otroška folklorna skupina OŠ Stanka Vraza Ormož, otroška folklorna skupina Škrjanček OŠ Sveti Tomaž, 
otroška folklorna skupina Kapljice VIZ Vrtec Ormož, otroški pevski zbor OŠ Sveti Tomaž, Ormoške mažorete - Glasbena šola 
Ormož, dramska skupina KD Simon Gregorčič Velika Nedelja, odrasla folklorna skupina Metla KTD Miklavž pri Ormožu, 
odrasla folklorna skupina KD Podgorci, Prosvetno društvo Središče ob Dravi - sekcija godba na pihala (regijsko srečanje 
pihalnih orkestrov Spodnja Polskava) ter likovnika Anže Ivanuš in Bohumil Ripak. 
V Ormožu smo tudi v letošnjem letu uspešno izvedli tekmovanje godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka 
Štrucla, ki je bilo že 22. po vrsti. Udeležba na tekmovanju je bila odlična, saj se nam je predstavilo kar 10 pihalnih orkestrov 
(od tega dva domača), to je okrog 500 posameznikov, tekmovanje pa je bilo tudi v letošnjem letu izvedeno v času 
Martinovanja v Ormožu.  
Tudi v letu 2017 smo ob koncu leta pripravili sestanek s predsedniki društev in ravnatelji šol. Na njem smo predstavili 
delovanje Sklada in program območne izpostave za leto 2018 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 2017 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 in pri pripravi krajevnega praznika v Ormožu. Tudi v letu 2017 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 (koprodukcija) in pri prireditvah, 
ki so potekale v času veselega decembra v občini Ormož in s pomočjo ljubiteljskih skupin na mestne ulice prinesle malo 
prazničnega vzdušja.  
Prav tako smo tudi v letu 2017 organizirali dvodnevno Likovno - literarno kolonijo – Malek 2017. K sodelovanju na koloniji 
smo med drugimi povabili tudi dijake ormoške gimnazije in učence višjih razredov OŠ ter v okviru Martinovanja v Ormožu 
pripravili in odprli razstavo z nastalimi deli. Letošnja kolonija je bila posvečena gospodu Stanku Čurinu, velikemu domačemu 
vinarju in vinogradniku, častnemu občanu občine Ormož, ki se je v letu 2017 žal poslovil. S kolonijo in odzivom sodelujočih 
smo zelo zadovoljni, predvsem z odzivom šolske mladine, saj se nam zdi mešanje generacij, znanj in izkušenj zelo 
pomembno. Kolonija in razstava Malek pa sta že drugo leto bili tudi del vseslovenskega projekta Rastoča knjiga, pri izvedbi 
katerega sodelujemo tudi s knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož - »Rastočo knjigo« občine Ormož pa smo v letošnjem letu 
obogatili tudi s skulpturo ormoške Rastoče knjige. OI Ormož je v letu 2017 sodelovala tudi v projektu Teden vseživljenjskega 
učenja, ki je potekal v Ormožu pod okriljem Ljudske univerze Ormož. 



 

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 s kratkim svetovanjem oziroma napotki za nadaljnje delo 
z izbranimi strokovnimi spremljevalci, na regijskem nivoju pa smo na območni izpostavi Ormož organizirali seminar za 
mentorje otroških folklornih skupin na temo Ljudsko izročilo skozi igro, pesmi in ples. Razpisali smo tudi seminar za mentorje 
otroških gledaliških skupin, vendar ga zaradi slabe udeležbe/nezainteresiranosti žal nismo izvedli. 

Financiranje 
Vse naše prireditve na območnem in regijskem nivoju se pretežno financirajo iz lokalnih skupnosti, se pravi iz vseh treh 
občin našega območja: občine Ormož, občine Sveti Tomaž in občine Središče ob Dravi. Z občino Ormož in občino Središče 
ob Dravi ima Območna izpostava podpisane letne pogodbe v občini Sveti Tomaž pa za sredstav kandidiramo na razpisu.  
Vse druge stroške, tudi za prireditve, ki jih pripravljamo dodatno in pomagamo društvom, poravnamo sami iz sredstev 
centralne službe, z zmernimi in dostopnimi vstopninami ter s pomočjo sponzorjev in donatorjev. 
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 z donatorskimi sredstvi omogočili izvedbo programa v enaki obliki kot do 
sedaj. 

Novi projekti 
Ker je bil v letošnjem letu Teden ljubiteljske kulture posvečen likovni dejavnosti smo se na območni izpostavi JSKD Ormož, 
v sodelovanju z domačim likovnim društvom - LIKUDO, knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož in Vzgojno izobraževalnim 
zavodom Vrtec Ormož, priključili Tednu ljubiteljske kulture ter poslikali grajsko dvorišče v Ormožu. Mladi umetniki, stari 4 
in 5 let, so na grajskem dvorišču s kredami ustvarjali na temo MI SMO SVET… - kakšno mesto, v katerem živijo, vidijo skozi 
svoje oči, oziroma kašnega mesta bi si želeli. Dogodek smo obogatili s pravljično urico v izvedbi domače knjižnice Franca 
Ksavra Meška, vmes smo zaplesali, obiskala pa nas je tudi Rožmarinka – maskota Ormoža.  
Na območju Območnih izpostav JSKD Ormož, Lenart, Slovenska Bistrica in Ptuj smo želeli v projekt povezati vrtce in otroke 
vzpodbuditi k razmišljanju in ustvarjanju na temo enakopravnosti. V okviru koordinacije smo na Ptuju pripravili odprtje 
razstave na razpisano temo – MI SMO SVET. Na odprtju je s kulturnim programom sodelovala gledališka skupina Kapljice iz 
VIZ vrtca Ormož, z gledališko predstavo Repa velikanka, s katero se je predstavila tudi na območnem in regijskem srečanju 
otroških gledaliških skupin. S svojimi izdelki pa so na razstavi sodelovali otroci iz vrtca Ormož, vrtca Velika Nedelja, vrtca 
Središče ob Dravi in OŠ Ormož. 

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. 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 inštrumentalna dejavnost. Odlično razvita je 
folklorna dejavnost, saj imamo devet skupin pevcev ljudskih pesmi, pet godčevskih skupin, petnajst otroških folklornih 
skupin, eno mladinsko folklorno skupino in sedem odraslih folklornih skupin. Na folklornem področju bi posebej izpostavili 
odraslo in mladinsko folklorno skupino KTD Miklavž pri Ormožu in folklorno skupino KD Podgorci, ki se redno udeležujejo 
revij in srečanj v organizaciji JSKD in veliko prispevajo k prepoznavnosti našega kraja in občine, saj veliko tudi gostujejo v 
bližnji in daljni okolici pa tudi izven meja Slovenije, ter pevce ljudskih pesmi KD Zrelo klasje, ki v zadnjih letih na srečanjih 
zmeraj dobivajo odlične odzive in posegajo po visokih uvrstitvah.  
Na vokalnem področju aktivno deluje dvanajst odraslih, petnajst otroških in šest mladinskih zborov. Na vokalnem področju 
imamo kvalitetne in izstopajoče skupine, med katere lahko uvrstimo Vokalno skupino Jua, ženski pevski zbor Okarina, moški 
pevski zbor KŠD Dobrava in vokalno skupino Holermuos. Pri zborih, ki delujejo v okviru vrtcev in šol bi veljalo izpostaviti 
otroški pevski zbor vrtca Ormož in vrtca Velika Nedelja, ki se zraven revij v organizaciji JSKD redno udeležujeta tudi prireditve 
Ciciban poje in pleše, ter mladinska pevska zbora OŠ Ormož in OŠ Sveti Tomaž, ki sta redno prisotna tudi na Zborovskem 
Bumu. 
Na gledališkem področju imamo kar lepo število (osem) otroških gledaliških skupin, pet lutkovnih skupin in pa pet odraslih 
gledaliških skupin. Tukaj bi posebaj izpostavila gledališko skupino KD Simon Gregorčič Velika Nedelja, ki nas že vrsto let v 
poletnih mesecih pripravi igro na prostem. Poleg predstav na prostem pa pripravljajo predstave tudi v dvorani in se dokaj 
redno udeležujejo srečanj gledaliških skupin v okviru JSKD. S svojim kulturnim delovanjem društvo že 124 let pomembno 



 

vpliva na kulturni utrip kraja in okolice. Potrditev svojega uspešnega dela je društvo dobilo leta 2011, ko je od Ministrstva 
za kulturo Republike Slovenije prejelo Status društva, ki deluje v javnem interesu.  
Na področju literarne in likovne dejavnosti imamo po eno društvo in dve društvi z likovnimi in literarnimi sekcijami, v veliki 
večini pa prevladujejo posamezniki. 
Odlično sta organizirani tudi dve godbi, in sicer Godba na pihala Glasbene šole Ormož, ki je bila tudi pobudnik Tekmovanja 
godb slovenije za pokal Vinka Štrucla in že 22. let pomaga pri izvedbi tekmovanja, ter se tekmovanja seveda tudi udeleži in 
dosega lepe rezultate, ter godba na pihala Prosvetnega društva Središče ob Dravi, ki se, ne glede na majhnost občine, lahko 
pohvali z dokaj številčno godbo, ki se prav tako redno udeležuje raznih revij in srečanj v organizaciji JSKD in tudi širše, izven 
meja občine. Odlično sodelujejo s sosednjo Hrvaško občino Nedelišče in njihovimi mažoretami in se skupaj z njimi vsako 
poletje odpravijo na turnejo po Franciji.  
V letu 2017 so ponovno oživele mažorete Glasbene šole Ormož in se tudi uspešno udeležile regijskega srečanja mažoretnih 
in twirling skupin, ki je potekalo na območju OILenart.  
Vsako leto izvedemo tudi programski posvet na katerega povabimo ravnatelje vrtcev in šol ter predsednike kulturnih 
društev ter skupin. Na posvetu predstavimo program za naslednje leto ter se pogovorimo o novostih, spremembah in 
težavah s katerimi se skupine soočajo pri svojem delu. Ostala društva in skupine nekako konstantno peljejo svoje dejavnosti 
in poskušajo vzdrževati nivo, ki ga imajo. Res je, da večjih interesov, pogojev, ki bi prerasla dosedanji nivo, razen redkih 
izjem, žal nimajo. Največje težave zaznavamo predvsem v plesni dejavnosti (premajhen poudarek pri izobraževanju 
mentorjev in premajhno zanimanje za sodobni in izrazni ples) in pri pevcih ljudskih pesmi in godcih ljudskih viž, ki težko 
najdejo podmladek. 

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. Že 
peto leto smo uspešno sodelovali z gimnazijo Ormož pri izvedbi likovne kolonije na Maleku. 
Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
Skorajda ni društvenega dogodka pri katerem ne bi društvom in pa skupinam pomagali pri sami izvedbi. Večinoma gre za 
izdelavo plakatov, programskih/koncertnih listov in vabil ter podporo pri oglaševanju same prireditve.  
V letošnjem letu smo podelili jubilejna priznanja: 

 pevskemu zboru KTD Ivanjkovci ob 25 - letnici delovanja (10 značk); 

 pevskemu zboru DU Velika Nedelja (6 značk); 

 literarni sekciji DU Velika Nedelja (1 značka); 

 ljudskim pevkam KD Fran Ksaver Meško Sveti Tomaž ob 30 - letnici delovanja (6 značk); 

 folklorni skupini KTD Miklavž pri Ormožu ob 10 – letnici delovanja FS Metla KTD Miklavž pri Ormožu (18 značk) in 

 folklorni skupini KD Podgorci (22 značk) in ljudskim pevkam KD Podgorci (4 značke) ob 40 – letnici delovanja FS KD 
Podgorci.  

Podelili pa smo tudi zlato jubilejno priznanje sklada gospodu Danilu Žerjavu za 50 let aktivnega delovanja v Prosvetnem 
društvu Središče ob Dravi – sekcija godba na pihala.  
 

Izvedeni dogodki 

NAZIV DOGODKA Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

FOLKLORNI SEMINAR 14.1.2017   folklora izobraževanje 

BOGASTVO LJUDSKE ZAKLADNICE 2017 - OBMOČNO SREČANJE PEVCEV 
LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

28.1.2017   folklora prireditev 

PLESNI SEMINAR 28.1.2017   ples izobraževanje 

LINHARTOVO SREČANJE 2017 - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

3.2.2017   gledališče in lutke prireditev 

NATEČAJ OB 100 - LETNICI PRVE SVETOVNE VOJNE 14.2.2017   likovna dejavnost prireditev 

RINGA RAJA 2017 - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 3.3.2017   folklora prireditev 

KOMEDIJA MOŽA JE ZATAJILA 9.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

KOMEDIJA VAŠKA VENERA 9.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

VIZIJE - SREČANJE MLADINSKIH LUTKOVNIH SKUPIN 10.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

OSTRŽKOV DAN 2017 - OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 10.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

KONCERT OB 25. LETNICI ZBORA TKD IVANJKOVCI 10.3.2017   vokalna glasba prireditev 



 

REGIJSKO SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV 10.3.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

CICIDO 2017 - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 17.3.2017   vokalna glasba prireditev 

LETNA PRIREDITEV DU VELIKA NEDELJA 22.3.2017   vokalna glasba prireditev 

IGRAJMO SE GLEDALIŠČE 2017 - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

24.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

PLESNE MIGARIJE 2017 - OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN 30.3.2017   ples prireditev 

ROCK VIZIJE - REGIJSKO SREČANJE ROCK SKUPIN 1.4.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

SEDEM KORAKOV - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 6.4.2017   folklora prireditev 

VIZIJE - MLADINSKE GLEDALIŠKE SKUPINE 7.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN  8.4.2017   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 10.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 12.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 12.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 19.4.2017   folklora prireditev 

30. LETNICA DELOVANJA PEVK LJUDSKIH PESMI KD FRAN KSAVER MEŠKO SVETI 
TOMAŽ 

20.4.2017   vokalna glasba prireditev 

DIRADI ČINDARA 2017 - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 22.4.2017   folklora prireditev 

30. LETNICA DELOVANJA PEVK LJUDSKIH PESMI KD FRAN KSAVER MEŠKO SVETI 
TOMAŽ 

30.4.2017   vokalna glasba prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 2017 12.5.2017 21.5.2017 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

OTROŠKA PLESNA USTVARJALNOST 13.5.2017   ples izobraževanje 

MOJE PESMI, MOJE SANJE... 2017 - OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

15.5.2017   vokalna glasba prireditev 

TLK - MI SMO SVET 16.5.2017   likovna dejavnost prireditev 

KDOR POJE... 2017 - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN MALIH 
VOKALNIH SKUPIN 

20.5.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 27.5.2017   vokalna glasba prireditev 

CICIBAN POJE IN PLEŠE 30.5.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE MAŽORETNIH IN TWIRLING SKUPIN 31.5.2017   ples prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - SPREMLJEVALNI 
PROGRAM 

2.6.2017 3.6.2017 gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 10.6.2017   folklora prireditev 

ZBOROVSKI BUM 13.6.2017   vokalna glasba prireditev 

FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - GAJAŠ ARESTANT 16.6.2017   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV 18.6.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU 
DRŽAVNOSTI IN ODPRTJE FESTIVALA ORMOŠKO POLETJE 

23.6.2017   razno prireditev 

FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - TINKARA KOVAČ IN GAL GJURIN 24.6.2017   vokalna glasba prireditev 

FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE, BRATA MALEK - STRAŠNI VITEZ 27.6.2017   gledališče in lutke prireditev 

FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - NAJSTAREJŠA OBRT 30.6.2017   gledališče in lutke prireditev 

FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - ROŽMARINKIN FESTIVAL 1.7.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

NITKE DESETIH LET 1.7.2017   folklora prireditev 

FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - KLAPA MORE IN TAMBURAŠKI ORKESTER KD 
IVAN KAUČIČ LJUTOMER 

2.7.2017   vokalna glasba prireditev 

POLETNA GLEDALIŠKA DELAVNICA KOPER 3.7.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - PEVCI POZABLJENIH PESMI 4.7.2017   literatura prireditev 

FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE, DITKA IN FERI LAIŠČEK - NE BODI KOT DRUGI 7.7.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - VINSKA PRAVLJICA V OBJEMU GRAJSKIH ZIDOV, 
KONCERT VOKALNE SKUPINE MELOS 

9.7.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - ŠKRATOVO IME 10.7.2017   gledališče in lutke prireditev 

FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - SILVERJI GREJO NA JUG 14.7.2017   gledališče in lutke prireditev 



 

KOMEDIJA VAŠKA VENERA 13.9.2017   gledališče in lutke prireditev 

KRAJEVNI PRAZNIK 2017 - LITERARNI VEČER Z MATEJEM MERTIKOM 14.9.2017   literatura prireditev 

REGIJSKO LIKOVNA KOLONIJA ŠTATENBERG 15.9.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

KRAJEVNI PRAZNIK 2017 - SVEČANA OTVORITEV 15.9.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

FOLKLORNI KIMAVČEVI VEČERI 2017 17.9.2017   folklora prireditev 

KRAJEVNI PRAZNIK 2017- ORMOŽ NEKOČ, DANES, JUTRI 21.9.2017   literatura prireditev 

SEMINAR - PETJE NA TRETKO 30.9.2017   folklora izobraževanje 

LIKOVNO - LITERARNA KOLONIJA MALEK 2017 (TUKAJ SE ZAČNEJO NEBESA) 7.10.2017 8.10.2017 
večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanje 

REGIJSKI LUTKOVNI SEMINAR LUTKA DA - LUTKA NE 14.10.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

LE PLESAT ME PELJI 21.10.2017   folklora prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE DEL LIKOVNO - LITERARNE KOLONIJE MALEK 2017 (TUKAJ 
SE ZAČNEJO NEBESA) 

10.11.2017   likovna dejavnost prireditev 

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

11.11.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

REGIJSKA TEMATSKA RAZSTAVA VELIKA ČRTA 17.11.2017   likovna dejavnost prireditev 

GLEDALIŠKI SEMINAR - GLEDALIŠKA MASKA 18.11.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

REGIJSKI SEMINAR: SLOVENSKE LJUDSKE PESMI - NAČIN PETJA IN IZBOR 
GRADIVA 

21.11.2017   folklora izobraževanje 

REGIJSKI SEMINAR ZA MENTORJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN - LJUDSKO 
IZROČILO SKOZI IGRO, PESMI IN PLES 

25.11.2017   folklora izobraževanje 

NAVDIH PRETEKLOSTI - LETNI KONCERT FS KD PODGORCI 2.12.2017   folklora prireditev 

PROGRAMSKI POSVET 2017 6.12.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

SEVEROLANDIJA - FOLKLORNI VEČER 12.12.2017   folklora prireditev 

SEVEROLANDIJA - PLESNO PEVSKI VEČER 19.12.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

MOŽA JE ZATAJILA 22.12.2017   gledališče in lutke prireditev 

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT - GODBE NA PIHALA SREDIŠČE OB DRAVI 26.12.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

 


