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Uvod 

Ormož, del Prlekije - pokrajine med Muro in Dravo, leži med slovensko-hrvaško mejo ter Gornjo Radgono in 

Ptujem. Postavlja se lahko z izrednimi dobrinami: z vinom, neokrnjeno pokrajino in bogato kulturno dediščino. 

Življenje v Ormožu je prekrasno v vseh letnih časih. Spomladi gorice zadrhtijo v čudoviti pomladni svetlobi, skozi 

poletje ozeleni listje na trsju, pod sončnimi žarki pa grozdne jagode tiho zorijo v žlahtne sadove. Jeseni, ko so 

trte obrane, pa oživijo vinske kleti, ki vabijo v naše kraje. Ormoška okolica, sestavljena iz gričevnatega sveta 

Slovenskih goric in ravninskih predelov Središkega polja, kot splet krajinskih oblik, ustvarjajo prijetno pejsažno 

raznolikost tipičnega prehodnega ozemlja. Ker tečejo skozi to pokrajino prometna pota, ki se stekajo in 

raztezajo v njenem središču Ormožu, uživa to sicer izrazito agrarno področje veliko prometno veljavo, ki pa mu 

bogato vinogradništvo, naravne lepote in kulturne vrednote dajejo pomembno obeležje. Na območju delovanje 

OI JSKD Ormož deluje razvejana mreža izvajalcev in organizatorjev kulturnih programov ter projektov. 

Ljubiteljska kultura je izredno močno zastopana in je pomemben del družbenega življenju na našem območju. 

Območna izpostava Ormož izvaja nacionalni kulturni program, spremlja ter razvija ljubiteljsko kulturo na 

območju občin:  

 Ormož, 

 Sveti Tomaž in  

 Središče ob Dravi. 

 

Na območju omenjenih občin, ki meri 210,60 km
2
, živi približno 15.910 prebivalcev in deluje 29 kulturnih 

društev, 8 društev upokojencev, 8 vrtcev, 7 osnovnih šol, dve podružnični osnovni šoli in 1 srednja šola s svojimi 

kulturnimi sekcijami in skupinami.  

 

Izpostava opravlja povezovalno, informativno, koordinacijsko in svetovalno nalogo med društvi in skupinami s 

svojega področja. Veliko pozornosti 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 ter njihovo enoto Mladinski center Ormož, 

Knjižnico Franca Ksavra 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 2019 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. Konstruktivno smo 

sodelovali z društvi in lokalno skupnostjo. Omenjeni so se v veliki večini udeležili srečanj in revij, ki jih je 

organiziral JSKD OI Ormož. Društva so nas tudi v letu 2019 vabila na svoje občne zbore, letne koncerte, 

prireditve ter bila zelo vesela naše prisotnosti. Društvom smo pomagali pri organizaciji njihovih prireditev v 

obliki fotokopiranja vabil, plakatov in programskih/koncertnih listov ter pri obveščanju prek socialnih medijev in 

našega registra društev in posameznikov z elektronskimi sporočili in vabili, nudili pa smo tudi pomoč pri 

prijavah na razpise ter pri pisanju zaključnih poročil za občine. 

 

Z vsemi lokalnimi skupnostmi in občinami odlično sodelujemo, prav tako pa nam lokalne skupnosti in občine na 

vse področjih in nivojih nudijo potrebno podporo. Občina Ormož nam zraven sofinanciranja programa, 

brezplačnega najema poslovnih prostorov in prostorov za izvajanje revij in srečanj, ki so v njeni lasti, zagotavlja 

tudi sredstva za izvajanje programa javnih del. 

 

Kot pomemben faktor in kazalec za nadaljnji razvoj ljubiteljske kulture se je v zadnjih letih tudi v praksi izkazalo 

medsebojno sodelovanje. Tako območna izpostava kot tisti, s katerimi pri izvajanju rednega in dodatnega 

programa sodelujemo, se zavedamo pomena tesnega sodelovanja, ki je iz leta v leto intenzivnejše. Pri svojem 

delu se območna izpostava Ormož lahko zmeraj obrne tudi na Svet območne izpostave oziroma njene člane, ki 

aktivno delujejo na področju ljubiteljske kulture in so, v kolikor nastopi potreba po pomoči (podeljevanje 

priznanj), zmeraj na voljo. 

 

Različni kulturni domovi na območju delovanja OI Ormož so prizorišča, kjer pripravimo večino revij in srečanj. 

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, predvsem v zimskem in spomladanskem času in pri izvedbi srečanj in revij, na 

katerih sodelujejo vrtčevske in šolske skupine. Najem prostorov za izvedbo revij in srečanj ter dodatnih 

spremljevalnih (šolskih) prostorov je za izpostavo kar velik strošek, tudi tukaj pa so težave večje predvsem 

pozimi oziroma v kurilni sezoni, ko je najemnina za dvorane zaradi stroškov ogrevanja dokaj visoka. 

 

Medijska pokritost je dobra. Naše prireditve redno spremljajo lokalni Radio Prlek, KTV Ormož, Radio Ptuj, 

Štajerski tednik pa tudi Večer. Članke o svojih dogodkih redno objavljamo v lokalnih (občinskih) časopisih – 

Ormoške novice in Sredica. KTV Ormož vsa naša srečanja in prireditve posname in jih predvaja v svojem 

programu oziroma tedenskem Utripu, ki ga predvajajo tudi na Televiziji Maribor. Prav tako se v zadnjih letih 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 med drugim kaže tudi v zastopanosti kulturnih skupin na regijskih in državnih srečanjih. 

V letu 2019 smo izvedli naslednja območna srečanja/revije: 

 

 območno revija poustvarjalcev glasbenega izročila (2 skupini); 

 območno Linhartovo srečanje (2 gledališki skupini); 

 območno revijo odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin (10 zborov oziroma malih vokalnih 

skupin – 2 zbora sta dosegala regionalno raven, 1 zbor se je udeležil regijskega tekmovanja v 

Mariboru); 

 območno Maroltovo srečanje (3 skupine – 2 skupini sta napredovali na regijsko raven in obe dosegali 

državni nivo in bili izbrani na državno Maroltovo srečanje v Žalcu); 

 območno srečanje otroških folklornih skupin (18 skupin – 1 skupina je bila uvrščena na regijsko 

srečanje in bila izbrana na državno srečanje Ringa Raja v Majšperku); 

 območno srečanje otroških gledaliških skupin (10 skupin – 2 skupini sta bili izbrani na regijsko 

srečanje); 

 območno srečanje lutkovnih skupin (6 skupin – 2 skupini sta bili izbrani na regijsko srečanje); 

 območno revijo otroških pevskih zborov (11 zborov – 3 zbori so dosegali regijski nivo, 2 zbora sta se 

udeležila regijskega tekmovanja na Ptuju); 

 območno revija plesnih skupin – Pozdrav pomladi 2019 je bila izvedena na Ptuju (OI Ormož sta 

zastopali 2 skupini, obe sta se uvrstili na regijsko srečanje) in  

 območno revija mladinskih pevskih zborov (5 zborov – 2 mladinski pevski zbori so bili uvrščeni na 

regionalno raven). 

 

V letu 2019 smo organizirali tudi regijsko srečanje lutkovnih skupin na katerem je sodelovalo 8 skupin in 

regijsko likovno razstavo na kateri so bila razstavljena dela 27 ustvarjalcev. 

 

Spodaj naštete skupine in posamezniki iz našega območja so se udeležili naslednjih regijskih srečanj: 

 Regijsko srečanje lutkovnih skupin - lutkovna pripravnica OŠ Miklavž pri Ormožu in lutkovni krožek OŠ 

Sveti Tomaž; 

 Regijsko srečanje otroških folklornih skupin – otroška folklorna skupina Škrjanček OŠ Sveti Tomaž; 

 Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin - gledališka skupina "Prijatelji" VIZ Vrtec Ormož in 

gledališka skupina »Dioniz« OŠ Ivanjkovci; 

 Regijska revija otroških plesnih skupin - Mali plesalčki vrtca Ivanjkovci in plesna skupina OŠ Ivanjkovci; 



 Regijsko srečanje odraslih folklornih skupin - folklorna skupina KD Podgorci in folklorna skupina 

"Podkev", KTD Miklavž pri Ormožu; 

 Regijsko srečanje mažoretnih in twirling skupin Plesne meglice - Ormoške mažorete glasbene šole 

Ormož; 

 41. regijsko srečanje godb na pihala - prosvetno društvo Središče ob Dravi – sekcija godba na pihala in 

pihalni orkester Glasbene šole Ormož; 

 Regijska tematska likovna razstava - Snežana Vindiš, Inna Klemenčič, Karmen Fekonja, Bohumil Ripak, 

Marija Klemenčič, Marjeta Žnidarič. 

 

Državnih srečanj in revij so se udeležile naslednje skupine: 

 Državno srečanje lutkovnih skupin – lutkovna pripravnica OŠ Miklavž pri Ormožu 

 Državno srečanje otroških folklornih skupin Ringa Raja - otroška folklorna skupina Škrjanček OŠ Sveti 

Tomaž 

 Državno Maroltovo srečanje 2019 – folklorna skupina "Podkev", KTD Miklavž pri Ormožu in Folklorna 

skupina KD Podgorci; 

 24. tekmovanje godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla – pihalni orkester 

Glasbene šole Ormož in pihalni orkester prosvetnega društva Središče ob Dravi – sekcija Godba 

Središče. 

 

V Ormožu smo tudi v letošnjem letu uspešno izvedli Tekmovanje godb Slovenije v zabavnem programu za pokal 

Vinka Štrucla, ki je bilo že 24. po vrsti. Udeležba na tekmovanju je bila odlična, saj se nam je predstavilo kar 9 

pihalnih orkestrov (od tega dva domača), to je približno 460 posameznikov, tekmovanje pa je bilo tudi v 

letošnjem letu izvedeno v času Martinovanja v Ormožu.  

 

Tudi v letu 2019 smo ob koncu leta pripravili sestanek s predsedniki društev in ravnatelji šol. Na njem smo 

predstavili delovanje sklada in program območne izpostave za leto 2020 predvsem pa smo se posvetili željam in 

težavam društev in skupin, ki delujejo na našem območju, ter uskladili program dela v letu 2020. 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je tudi v letu 2019 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 oziroma izboru za 

priznanja Ksavra 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 praznika 

Krajevne skupnosti Ormož. Tudi v letu 2019 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, sodelovali z organi in vodstvom občin 



Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi ter bili navzoči na vseh odmevnih kulturnih prireditvah in večini 

prireditev, ki jih organizirajo domača kulturna društva in skupine. Sodelovali smo pri izvedbi Slavnostne 

akademije ob 150. Obletnici osmega tabora v Ormožu 1869 - 1919, pustovanja v občini Ormož (koprodukcija) in 

pri prireditvah, ki so potekale v času Severolandije.  

 

Prav tako smo tudi v letu 2019 organizirali dvodnevno Likovno-literarno kolonijo Malek 2019. K sodelovanju na 

koloniji smo med drugimi povabili tudi dijake ormoške gimnazije ter v okviru Martinovanja v Ormožu pripravili 

in odprli razstavo z nastalimi deli. Tema na katero se je  ustvarjalo v letošnjem letu  je bila »Na sončni strani 

galaksije«, po istoimenski pesniški zbirki domačina, vsestranskega umetnika in vsakoletnega udeleženca 

kolonije, Denisa Žurana. 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 

bili že četrto leto tudi del vseslovenskega projekta Rastoča knjiga, pri izvedbi katerega sodelujemo tudi s 

knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož in Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož, enota Ormož. OI Ormož je v letu 

2019 sodelovala tudi v projektu Teden vseživljenjskega učenja, ki je potekal v Ormožu pod okriljem Ljudske 

univerze Ormož. 

 

Naša izpostava se je pred štirimi leti vključila v vseslovenski projekt Rastoča knjiga in v letu 2019 nas je doletela 

čast, da smo v ljubljanskem spominskem parku Navje, v sodelovanju z občino Ormož, pripravili slovesni kulturni 

dogodek ob slavnostni razgrnitvi dvanajstega lista Rastoče knjige, tokrat z mislijo slovenskega pesnika, pisatelja 

in novinarja Milana Dekleve: »Dokler bo beseda, bo stala gora spoštljiva v svoji višini.« Za bogat kulturni 

program so poskrbeli mladi folklorniki iz OŠ Miklavž pri Ormožu ter dijaki ormoške Gimnazije, Knjižnica Franca 

Ksavra Meška Ormož pa je poskrbela za predstavitev del domačih avtorjev. 

 

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. Prav tako je koordinatorka 

članica komisije za podelitev kulturnih priznanj v občini Ormož – priznanja Ksavra Meška. 

 

Sredstva za ljubiteljsko kulturo so v Občini Ormož, v Občini Središče ob Dravi in v Občini Sveti Tomaž 

opredeljena v proračunih, delijo pa se na podlagi javnega razpisa s strani omenjenih občin.  

Izobraževanja 

Vodje in člani kulturnih skupin so se zadovoljivo udeleževali različnih izobraževanj v organizaciji JSKD, šolski 

mentorji malo manj. Vse dejavnosti smo po izvedenih območnih srečanjih pokrili s kratkim svetovanjem 



oziroma napotki za nadaljnje delo, razpisali in uspešno izvedli pa smo tudi regijski seminar za mentorje 

lutkovnih skupin. 

Financiranje 

Vse naše prireditve na območnem in regijskem nivoju se pretežno financirajo iz lokalnih skupnosti, se pravi iz 

vseh treh občin našega območja: Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. 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 donatorskimi sredstvi omogočili izvedbo programa v 

enaki obliki kot do sedaj, izdatno pa so se v letošnjem letu tudi povišala sredstva v proračunu občine Ormož 

namenjena za delovanje naše izpostave 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Kulturno ljubiteljstvo je področje, ki zaradi raznovrstnosti oblik, vsebin in različnih ravni zahtevnosti, omogoča 

sodelovanje vsem družbenim skupinam in posameznikom, ne glede na starost, geografsko, etnično ali 

katerokoli drugo pripadnost. Na ormoške se lahko pohvalimo z bogato produkcijo ljubiteljske kulture na 

področju vokalne in instrumentalne glasbe, gledališča, lutk, plesa, folklorne, likovne in literarne dejavnosti. 

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 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. Ne glede na to, da število aktivnih skupin pada (imamo 5 skupin pevcev ljudskih 

pesmi, 4 godčevske skupine, 18 otroških folklornih skupin, 6 odraslih folklornih skupin) so le-te še zmeraj na 

zelo visokem nivoju o čemer najbolj zgovorno priča podatek, da sta bili kar dve ormoški odrasli folklorni skupini 

uvrščeni na državno Maroltovo srečanje in število otroških folklornih skupin od katerih se ena redno udeležuje 

državnega srečanja otroških folklornih skupin Ringa Raja. Na folklornem področju bi posebej izpostavili odraslo 

folklorno skupino »Podkev« KTD Miklavž pri Ormožu in folklorno skupino KD Podgorci, ki se redno udeležujeta 

revij in srečanj v organizaciji JSKD in veliko prispevata k prepoznavnosti našega kraja in občine, saj veliko tudi 

gostujejo v bližnji in daljni okolici pa tudi izven meja Slovenije. Omeniti velja še etno skupino Gudalo, ki deluje 

na OŠ Ormož in zmeraj in povsod navduši. 

 

Na vokalnem področju aktivno deluje 12 odraslih, 13 otroških in 6 mladinskih zborov. Na vokalnem področju 

imamo kakovostne 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 poleg revij v organizaciji 

JSKD redno udeležujeta tudi prireditve Ciciban poje in pleše, otroški pevski zbor OŠ Ormož in Otroški pevski 

zbor OŠ Središče ob Dravi ter mladinska pevska zbora OŠ Ormož in OŠ Sveti Tomaž, ki sta zraven konstantnega 

doseganja regijskega nivoja redno prisotna tudi na Zborovskem Bumu. 

 

Na gledališkem področju imamo kar lepo število (10) otroških gledaliških skupin, 6 lutkovnih skupin in pa 5 

odraslih gledaliških skupin. Tukaj bi posebej izpostavili gledališko skupino KD Simon Gregorčič Velika Nedelja, ki 

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. V zadnjem letu je na naših 

odrih zacvetela tudi gledališka skupina kulturnega društva Obrež, ki s svojim optimističnim nastopom in 

zagonom sodeluje v mnogih projektih, daje velik poudarek izobraževanju mentorjev in svojih članov ter polni 

dvorane v bližnji in širši okolici. Na lutkovnem področju velja še posebej izpostaviti OŠ Miklavž pri Ormožu, ki je 

v letošnjem letu, na zaključni prireditvi Kulturna šola 2019 v Mokronogu, prejela priznanje za posebne dosežke 

na področju lutkovne dejavnosti. 

 

Na področju literarne in likovne dejavnosti imamo po 1 društvo in 2 društvi z likovnimi in literarnimi sekcijami, v 

veliki večini pa prevladujejo posamezniki. Z obuditvijo likovnih kolonij pred sedmimi leti in z ustanovitvijo 

likovnega društva v Ormožu pa zdaj že lahko rečemo, da so vidni rezultati dela in truda, saj je vedno več naših 

likovnikov prisotnih na regijskih razstavah, v letu 2021 pa bomo imeli prvič tudi predstavnico na državni 

tematski razstavi. Omeniti velja tudi uspeh ormoških gimnazijcev na literarnem natečaju za šolska glasila in 

druge knjižne publikacije v okviru 32. Roševih dnevov, kjer so z zbornikom Naša okenca v Kojčev svet prejeli 

nagrado za dober domoznanski projekt. 

  

Odlično sta organizirani tudi 2 godbi, in sicer Godba na pihala Glasbene šole Ormož, ki je bila tudi pobudnik 

Tekmovanja godb Slovenije za pokal Vinka Štrucla in že 24 let pomaga pri izvedbi tekmovanja, 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 ter njihovimi mažoretami in se skupaj z njimi vsako poletje odpravijo na turnejo izven naših meja.  

 

Tudi v letu 2019 so se mažorete Glasbene šole Ormož udeležile regijskega srečanja mažoretnih in twirling 

skupin, ki je potekalo na območju OI Lenart in dosegle odlične rezultate. Tudi v šolah in vrtcih plesna dejavnost 

živi. Skupine sicer niso številčne, so pa toliko bolj kvalitetna o čemer pričajo tudi redne vsakoletne uvrstitve na 

regijska srečanja. 

 

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. Predvsem pri šolskih skupinah opažamo 



željo mentorjev, da se naše revije in srečanja izvedejo v dopoldanskem času, ravnatelji pa izvedbam revij in 

srečanj v dopoldanskem času, zaradi izpada otrok in učiteljev pri učnem procesu, kar je še posebej izrazito pri 

manjših šolah, niso naklonjeni. Ostala društva in skupine svoje dejavnosti poskušajo peljati v začrtani smeri in 

vzdrževati nivo, ki ga imajo. Opažamo, da se je v zadnjih nekaj letih povečala tudi volja in sama želja po 

uvrstitvah skupin na regijski in državni nivo. Največje težave zaznavamo predvsem v plesni dejavnosti 

(premajhen poudarek na izobraževanju mentorjev in premajhno zanimanje za sodobni in izrazni ples) in pri 

pevcih ljudskih pesmi in godcih ljudskih viž, ki težko najdejo podmladek ter se težko soočajo s spremembami in 

novostmi v folklorni dejavnosti. 

Sodelovanje s šolami in vrtci  

Sodelovanje s šolami in vrtci poteka prek ravnateljev in mentorjev ter je večinoma dobro in konstruktivno. 

Letos smo, tako kot že prejšnja leta, 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 prihajalo do prostorske stiske in 

posledično motenja prireditev. Revijo otroških pevskih zborov smo letos poskusno pripravili v dopoldanskem 

času in tako omogočili, da se mladi pevci poslušajo med seboj. Žal te možnosti niso izkoristili vsi nastopajoči. 

Zaradi omenjenega in zaradi nenaklonjenosti izvedbe v dopoldanskem času s strani ravnateljev, bomo v 

prihodnjih letih revijo spet izvedli v popoldanskem času, vendar žal, zaradi prostorske stiske, v šolskih prostorih 

in ne v kulturni dvorani, ter tako rešili vprašanje pomanjkanja spremljevalnih prostorov za nastopajoče s 

katerim se soočamo na celotnem območju delovanja izpostave, v kolikor gre za množično udeležbo. Odzivi 

vrtčevskih in šolskih skupin za sodelovanja na naših srečanjih in revijah so odlični. Že sedmo leto smo uspešno 

sodelovali z Gimnazijo Ormož pri izvedbi likovne kolonije na Maleku dve osnovni šoli pa sta v letošnjem letu 

uspešno pridobile naziv Kulturna šola za obdobje od 2019 do 2024. Opažamo, da bomo v prihodnje morali 

posvetiti večjo pozornost vzpodbudam k udeležbi na seminarjih in delavnicah, ki jih pripravlja JSKD, saj šole še 

zmeraj posvečajo premajhno pozornost izobraževanju mentorjev. Količina izobraževanj, ki jim je na voljo, tako s 

strani centrale, kot tudi s strani izpostav v neposredni in širši okolici, je izjemna, vendar se le stežka odločijo, da 

se izobraževanja udeležijo.  

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti in priznanja 

Skorajda ni društvenega dogodka, pri katerem ne bi društvom in skupinam pomagali pri izvedbi. Večinoma gre 

za izdelavo plakatov, programskih/koncertnih listov in vabil ter podporo pri oglaševanju prireditev.  

V letošnjem letu smo podelili jubilejna priznanja in značke: 

 

 članom FS KD Miklavž pri Ormožu (3 bronaste Maroltove značke, 8 srebrnih Maroltovih značk in 2 zlati 

Maroltovi znački); 

 članom ljudske godbe TKD Ivanjkovci (4 bronaste Gallusove značke, 8 srebrnih Gallusovih značk in 4 

zlate Gallusove značke); 

 članom mešanega pevskega zbora DU Velika Nedelja (Jubilejno priznanje OI Ormož, 1 bronasto 

Gallusovo značko, 5 srebrnih Gallusovih značk in 4 zlate Gallusove značke); 



 članom mešanega pevskega zbora DU Ivanjkovci (1 srebrno Gallusovih značko in 5 zlatih Gallusovih 

značk); 

 KD Podgorci ob 110-letnici delovanja društva (Jubilejno priznanje JSKD). 

Izvedeni dogodki 

  NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE 
KRAJ 
DOGODKA 

DATUM 
(OD) 

DATUM 
(DO) 

DEJAVNOST 

1 
ZBOR ČLANOV LIKOVNO KULTURNEGA DRUŠTVA 
ORMOŽ ORMOŽ 23.01.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

2 
GLEDALIŠKA PREDSTAVA KD OBREŽ - NEŽKA SE 
MOŽI SVETI TOMAŽ 31.01.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

3 
ZBOR ČLANOV KTD MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 

MIKLAVŽ PRI 
ORMOŽU 16.02.2019  FOLKLORA 

4 
GLEDALIŠKA PREDSTAVA NEŽKA SE MOŽI KD 
OBREŽ 

VELIKA 
NEDELJA 27.02.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

5 
GLEDALIŠKA PREDSTAVA KD FRAN KSAVER 
MEŠKO SVETI TOMAŽ - TRIJE VAŠKI SVETNIKI SVETI TOMAŽ 28.02.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

6 
REGIJSKO SREČANJE MAŽORETNIH IN TWIRLING 
SKUPIN PLESNE MEGLICE  

SVETA 
TROJICA 28.02.2019 28.02.2019 PLES 

7 
ODPRTJE RAZSTAVE MALEK 2018 NA PTUJU PTUJ 4.03.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

8 ORMOŠKI FAŠENK ORMOŽ 5.03.2019 5.03.2019 DRUGO 

9 CICIDO, REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV SVETI TOMAŽ 8.03.2019 8.03.2019 VOKALNA GLASBA 

10 
LINHARTOVO SREČANJE, SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

GORNJA 
RADGONA 8.03.2019 8.03.2019 

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

11 
LETNI KONCERT LJUDSKE GODBE TKD IVANJKOVCI IVANJKOVCI 8.03.2019 8.03.2019 

INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

12 
GLEDALIŠKA PREDSTAVA NEŽKA SE MOŽI KD 
OBREŽ 

MIKLAVŽ PRI 
ORMOŽU 15.03.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

13 
LINHARTOVO SREČANJE, SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

VELIKA 
NEDELJA 16.03.2019 16.03.2019 

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

14 
OSTRŽKOV DAN, SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN ORMOŽ 21.03.2019 21.03.2019 

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

15 
IGRAJMO SE GLEDALIŠČE, SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

VELIKA 
NEDELJA 22.03.2019 22.03.2019 

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

16 
RINGA RAJA,  SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN PODGORCI 29.03.2019 29.03.2019 FOLKLORA 

17 FOLKLORNI VEČER - KD OBREŽ OBREŽ 30.03.2019 30.03.2019 FOLKLORA 

18 
15. LETNICA DELOVANJA MEŠANEGA PZ DU 
VELIKA NEDELJA 

VELIKA 
NEDELJA 31.03.2019 31.03.2019 VOKALNA GLASBA 

19 POZDRAV POMLADI, REVIJA PLESNIH SKUPIN PTUJ 4.04.2019  PLES 



20 
GLEDALIŠKA PREDSTAVA NEŽKA SE MOŽI KD 
OBREŽ SVETI TOMAŽ 6.04.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

21 
NAPEV - ODSEV, OBMOČNA REVIJA 
POUSTVARJALCEV GLASBENEGA IZROČILA PODGORCI 6.04.2019 6.04.2019 FOLKLORA 

22 
MAROLTOVO SREČANJE, OBMOČNO SREČANJE 
ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN ORMOŽ 6.04.2019  FOLKLORA 

23 
GLEDALIŠKA SEKCIJA KD OBREŽ OBREŽ 8.04.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

24 
C VIA C - POVEZOVANJE DRŽAVLJANOV IN MEST S 
KULTURO ZA VKLJUČUJOČO RAST VARAŽDIN 12.04.2019 12.04.2019 

VEČZVRSTNA 
DEJAVNOST 

25 
REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN ORMOŽ 19.04.2019 19.04.2019 

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

26 
REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN ORMOŽ 19.04.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

27 FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA PTUJ 19.04.2019  LITERATURA 

28 
REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN LENART 24.04.2019  FOLKLORA 

29 
REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN PTUJ 25.04.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

30 
REGIJSKO SREČANJE PLESNIH SKUPIN 

SELNICA OB 
DRAVI 15.05.2019  PLES 

31 
SLAVNOSTNO RAZKRIJE DVANAJSTEGA LISTA NA 
KIPU DEKLICE Z RASTOČO KNJIGO LJUBLJANA 16.05.2019  

VEČZVRSTNA 
DEJAVNOST 

32 
MOJE PESMI, MOJE SANJE, REVIJA MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV ORMOŽ 17.05.2019  VOKALNA GLASBA 

33 TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE ORMOŽ 17.05.2019 26.05.2019 DRUGO 

34 
KDOR POJE... REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 
IN MALIH PEVSKIH SKUPIN ORMOŽ 18.05.2019  VOKALNA GLASBA 

35 REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ PTUJ 18.05.2019 18.05.2019 VOKALNA GLASBA 

36 
REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE LENART 24.05.2019 26.05.2019 

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

37 
REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN 

SLOVENSKA 
BISTRICA 25.05.2019  FOLKLORA 

38 VEČER Z LJUDSKIMI PEVCI IN GODCI OBREŽ 1.06.2019  FOLKLORA 

39 
REGIJSKO SREČANJE GODB SP. POLSKAVA 2.06.2019  

INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

40 
FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - MOJE ŽIVLJENJE Z 
ALMO KARLIN ORMOŽ 4.06.2019  DRUGO 

41 FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - KDO TAKO POJE ORMOŽ 7.06.2019  DRUGO 

42 
FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - PSIHA IN 

ORMOŽ 10.06.2019  DRUGO 



SINJEBRADEC 

43 
FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - MUZIKAL MED 
NEBOM IN ZEMLJO ORMOŽ 13.06.2019  DRUGO 

44 
FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - SPEVOIGRA 
KRESNIČEK ORMOŽ 18.06.2019  DRUGO 

45 
FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - OTROŠKA OPERA 
MARTIN KRPAN ORMOŽ 26.06.2019  DRUGO 

46 
FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - GLEDALIŠKA 
PREDSTAVA REPORTER MILAN ORMOŽ 28.06.2019  DRUGO 

47 
FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - ROŽMARINSKI 
FESTIVAL ORMOŽ 29.06.2019  DRUGO 

48 
FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - GLEDALIŠKA 
PREDSTAVA ČAKALNICA ORMOŽ 3.07.2019 3.07.2019 DRUGO 

49 
20 LETNICA DELOVANJA MEŠANEGA PZ DU 
IVANJKOVCI IVANJKOVCI 6.07.2019 6.07.2019 VOKALNA GLASBA 

50 
FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - GLEDALIŠKA 
PREDSTAVA ZA OTROKE POKLIC COPRNICE MICE ORMOŽ 10.07.2019 10.07.2019 DRUGO 

51 
FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE - KONCERT KLAPE 
CONTRA ORMOŽ 12.07.2019 12.07.2019 DRUGO 

52 
KRAJEVNI PRAZNIK 2019 - SLAVNOSTNA 
AKADEMIJA OB 150. OBLETNICA OSMEGA 
TABORA V ORMOŽU 1869 - 2019 ORMOŽ 7.09.2019  DRUGO 

53 KRAJEVNI PRAZNIK 2019 - SVEČANA OTVORITEV ORMOŽ 13.09.2019  DRUGO 

54 
KRAJEVNI PRAZNIK 2019 - OTVORITEV 
FOTOGRAFSKE RAZSTAVE MARKA KRSMANOVIČA ORMOŽ 14.09.2019  DRUGO 

55 
KRAJEVNI PRAZNIK 2019 - ŽENSKI VEČER V 
DRUGAČNI OBLIKI ORMOŽ 14.09.2019  DRUGO 

56 
KRAJEVNI PRAZNIK 2019 - PRIKAZ PLETARSKE 
ROKODELSKE OBRTI ORMOŽ 17.09.2019  DRUGO 

57 KRAJEVNI PRAZNIK 2019 - DOMOZNANSKI VEČER ORMOŽ 19.09.2019  DRUGO 

58 
ZAKLJUČNA PRIREDITEV PROJEKTA KULTURNA 
ŠOLA MOKRONOG 20.09.2019  DRUGO 

59 
KRAJEVNI PRAZNIK 2019 - LIKOVNA RAZSTAVA 
LIKUDO ORMOŽ ORMOŽ 20.09.2019  DRUGO 

60 
GLEDALIŠKA PREDSTAVA KD OBREŽ - 
GOSTUVENJSKA ŠTORIJA OBREŽ 12.10.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

61 
SEDMA LIKOVNO-LITERARNA KOLONIJA MALEK - 
NA SONČNI STRANI GALAKSIJE SVETINJE 12.10.2019 13.10.2019 

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

62 
SEDMA LIKOVNO-LITERARNA KOLONIJA MALEK - 
NA SONČNI STRANI GALAKSIJE SVETINJE 12.10.2019 13.10.2019 

VEČZVRSTNA 
DEJAVNOST 

63 
GLEDALIŠKA PREDSTAVA TI NORI TENORJI KŠD 

ORMOŽ 18.10.2019  
GLEDALIŠČE IN 



DOBRAVA LUTKE 

64 
GLEDALIŠKA PREDSTAVA KD OBREŽ - 
GOSTUVENJSKA ŠTORIJA 

SREDIŠČE OB 
DRAVI 19.10.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

65 
MAROLTOVO SREČANJE &#8211; DRŽAVNO 
TEKMOVANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 
SLOVENIJE ŽALEC 26.10.2019  FOLKLORA 

66 
GLEDALIŠKA PREDSTAVA TI NORI TENORJI KŠD 
DOBRAVA 

SREDIŠČE OB 
DRAVI 2.11.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

67 
MARTINOVANJE V ORMOŽU ORMOŽ 8.11.2019  

VEČZVRSTNA 
DEJAVNOST 

68 
RAZSTAVA SEDME LIKOVNO - LITERARNE 
KOLONIJE MALEK ORMOŽ 8.11.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

69 
RAZSTAVA SEDME LIKOVNO - LITERARNE 
KOLONIJE MALEK ORMOŽ 8.11.2019  DRUGO 

70 
7. REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH 
ZASEDB MARIBOR 23.11.2019  VOKALNA GLASBA 

71 
REGIJSKI SEMINAR ZA MENTORJE LUTKOVNIH 
SKUPIN ORMOŽ 23.11.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

72 
REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA OBLO 
IN OGLATO ORMOŽ 3.12.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

73 
REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA OBLO 
IN OGLATO ORMOŽ 3.12.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

74 
SEVEROLANDIJA - OTROŠKA GLEDALIŠKA 
PREDSTAVA POD PRAZNIČNIM DEŽNIKOM ORMOŽ 13.12.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

75 LETNI PROGRAMSKI POSVET ORMOŽ 16.12.2019  DRUGO 

76 
SVEČANOST OB 110-LETNICI DELOVANJA 
KULTURNEGA DRUŠTVA PODGORCI PODGORCI 26.12.2019  DRUGO 

 


