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Območna izpostava Ptuj 
Iva Ferlinc 

Uvod 
Območna izpostava JSKD Ptuj pokriva veliko območje šestnajstih občin, to so Cirkulane, Destrnik, Dornava, 
Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sv. Andraž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, 
Žetale in Mestne občine Ptuj.  
Na tem območju živi okoli 70.500 prebivalcev, kar predstavlja 3,6% vsega prebivalstva v Sloveniji.  
Na območni izpostavi Ptuj je tudi sedež koordinacije JSKD Ptuj, v katero so poleg ptujske vključene še izpostave 
Lenart, Ormož in Slovenska Bistrica.  
Program izpostave obsega organizacijo območnih in regijskih revij na področju vokalne in instrumentalne glasbe 
ter plesa, srečanja folklornih in gledaliških skupin, likovne razstave in literarne večere. Delo izpostave zajema tudi 
izobraževanja na vseh omenjenih področjih, kakor tudi svetovanje društvom in strokovno pomoč vodjem skupin, 
pripravo poročil o delu društev za preteklo leto in pripravo poročil o delu izpostave za centralno službo, občine 
in svet izpostave ter podeljevanje področnih jubilejnih priznanj. Ob svojem rednem programu sodeluje tudi pri 
pripravi prireditev za Mestno občino Ptuj in pomaga skupinam pri organizaciji njihovih prireditev.  

Ocena stanja 
V prvem polletju smo na Območni izpostavi Ptuj izvedli večino srečanj, revij in drugih prireditev, ki jih  sicer 
izpeljemo v eni sezoni. Največji poudarek smo namenili organizacijam le-teh, dodali smo še nekaj seminarjev in 
delavnic na različnih področjih ljubiteljske kulture. Izjemno pozornost smo v tem obdobju namenili tudi podpori 
nekaterim kulturnim društvom, bodisi s soorganizacijo prireditev bodisi s pomočjo pri prijavah na razpise, tako 
skladove kot občinske, svetovanjem in posredovanjem informacij.  
V drugi polovici leta smo izpeljali največji projekt izpostave, to je mednarodni festival Folklorni Kimavčevi večeri, 
sicer pa smo drugo polovico leta namenili nekaj seminarjem, organizirali smo tudi regijsko tekmovanje in regijsko 
razstavo ter osrednjo prireditev izpostave, namen katere je pregled celotnega dogajanja v tekočem letu in 
podelitvi priznanj Sveta OI JSKD Ptuj.  
Program v letu 2015 je bil na nekaterih področjih primerljiv s programom leta poprej. Upad udeležbe smo zaznali 
pri otroških in odraslih gledaliških skupinah, na obeh območnih srečanjih je sodelovalo precej manj skupin kot 
doslej. Zaradi premajhnega števila prijavljenih plesnih skupin in pihalnih orkestrov smo morali odpovedati obe 
reviji. Nekolikšen upad je tudi pri skupinah ljudskih pevcev in godcev ljudskih viž. Veseli pa nas, da se je okrepila 
otroška folklora, tako da smo območno srečanje pripravili kar v dveh delih. 
S prav vsemi lokalnimi skupnostmi sodelujemo odlično, najbolj pa z Mestno občino Ptuj, za katero pripravljamo 
tudi številne prireditve. V prvi polovici leta smo tako izvedli del programa Kurentovanja in tradicionalno prireditev 
Tek pobratenih mest. Za Mestno občino Ptuj smo izpeljali tudi postopek Javnega razpisa za izbiro kulturnih 
programov in projektov.  
Medijska pokritost naših prireditev je dobra, po večini so dogodki objavljeni v lokalnih medijih večine občin, v 
častniku Večer, Štajerski tednik in na Radiu Ptuj. Nekoliko večja medijska aktivnost je bila pred in v času 
mednarodnega Festivala Folklorni kimavčevi večeri na Radiu 1, Radiu Ptuj, Radiu Prlek in Radiu Slovenske gorice. 
Festival smo oglaševali tudi s plakati, letaki, oglasnimi panoji, preko socialnih omrežij itd. 

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.  
Na območni ravni smo izpeljali srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž v dveh delih, v dveh delih 
revije otroških, mladinskih in odraslih pevskih zborov, revijo malih pevskih skupin, prav tako v dveh delih srečanja 
otroških folklornih skupin, nato srečanje odraslih folklornih skupin, otroških gledaliških in lutkovnih skupin. 
Plesna revija je v letošnjem letu odpadla. V sklopu območnega Linhartovega srečanja smo imeli le štiri predstave. 
Pripravili smo pa tudi območno srečanje literatov in likovno kolonijo. 
Na regijskem nivoju smo pripravili tematski koncert tamburaških skupin in orkestrov, regijsko srečanje otroških 
folklornih skupin, regijsko srečanje lutkovnih skupin, mladinskih gledaliških skupin (Vizije) in regijske Rock Vizije. 
V jesenskem času smo izpeljali tudi regijsko tekmovanje odraslih vokalnih zasedb in regijsko likovno razstavo. Od 



izobraževanj smo pripravili dva regijska seminarja za lutkarje in regijski seminar za mentorje otroških gledaliških 
skupin. Državnih prireditev nismo imeli. 
V drugi polovici leta smo izpeljali največji projekt izpostave, to je mednarodni festival Folklorni Kimavčevi večeri 
2015, v katerega smo povezali 9 kulturnih in folklornih društev z našega območja, 5 občin, nekaj zavodov in ZKD 
Ptuj. Sodelovale so še štiri tuje in dve slovenski folklorni skupini. V sklopu festivala smo izvedli tudi seminar za 
vodje odraslih folklornih skupin.  

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na področju 
izpostave sklada.  
Tesno sodelujemo tudi z Delavsko prosvetnim društvom Svoboda Ptuj. Skupaj z gledališko sekcijo Teater III 
koordiniramo delovanje Gledališkega studia, z Likovno sekcijo dr. Štefke Cobelj pa smo v letošnjem letu pripravili 
likovno kolonijo Turnišče, ki ji je sledila tudi zaključna razstava. V sodelovanju z Zvezo kulturnih društev pa smo 
izpeljali območno srečanje literatov, skupaj z ZKD pa smo pripravili tudi prireditev ob 70. obletnici osvoboditve 
Ptuja. 
Ob koncu leta smo pripravili osrednjo prireditev naše izpostave, na kateri vsako leto podelimo priznanja Sveta OI 
JSKD Ptuj in v programu predstavimo najboljše skupine tekočega leta. 

Izvedba ali sodelovanje pri javnih razpisih/pozivih za ljubiteljske kulturne dejavnosti  
Na Območni izpostavi Ptuj pripravljamo vsakoletni Javni razpis Mestne občine Ptuj za izbor kulturnih programov 
in projektov. Prav tako smo izpeljali cel postopek razpisa, koordinatorka OI Ptuj pa je tudi članica komisije za 
izbiro projektov in programov. 

Izobraževanja 
Od izobraževanj smo pripravili dva regijska seminarja za lutkarje in regijski seminar za mentorje otroških 
gledaliških skupin. V sklopu festivala Folklorni kimavčevi večeri smo izvedli tudi seminar za vodje odraslih 
folklornih skupin.  

Financiranje 
Z občinami poslujemo dobro, nekatere pa že nekaj let zapored znižujejo sredstva. Najbolj izstopa največja občina, 
to je ptujska. Za izvedbo prireditev, ki so osnova našega celoletnega programa, nam država in občine namenijo 
bolj ali manj zadostna finančna sredstva, res pa je, da nižamo stroške na vseh področjih. Z občinami imamo 
podpisane pogodbe za sofinanciranje udeležb skupin iz teh občin na naših srečanjih in revijah, le z občino 
Gorišnica nimamo sklenjenega takšnega dogovora. Občine sofinancirajo naš območni in regijski program. 
Prihodke imamo tudi od prodaj vstopnic in plačila kotizacij. Vsako leto pa pridobimo tudi nekaj sponzorskih 
sredstev. Kljub temu pa sredstva niso zadostna za kakovostno izvedbo prireditev. Čedalje bolj se poslužujemo 
skromnih pogostitev ali jih celo ukinjamo.   

Novi projekti 
V prihodnjem letu načrtujemo oživitev fotografske dejavnosti z delavnico in razstavo. Več energije bomo namenili 
iskanju mladih mentorjev, da okrepimo nekatera področja, ki zadnja leta pešajo. Več pozornosti pa bomo 
namenili tudi izobraževanjem v celotni koordinaciji vsem področjem ljubiteljske kulture. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
Na našem območju so zastopana društva in skupine na skoraj vseh področjih ljubiteljske kulture, tako pri otrocih 
znotraj šol in društev, kot pri odraslih. Največ skupin beležimo v vokalni glasbi. Skoraj vsaka osnovna šola na 
našem območju ima svoj otroški in mladinski pevski zbor. Ravno tako se skoraj vsaka občina lahko ponaša s svojim 
odraslim pevskim zborom ali vokalno skupino. Še več pa je skupin ljudskih pevcev in godcev ljudskih viž, čeprav 
to število upada. Zelo dobro so zastopane tudi otroške in odrasle folklorne skupine. Otroške delujejo pretežno v 
okviru folklornih in kulturnih društev, nekaj tudi znotraj osnovnih šol. Nekoliko manj je otroških gledaliških in 
lutkovnih skupin, ki delujejo po večini v šolah. Več je odraslih gledaliških skupin, mladinska gledališka produkcija 
pa je še nekoliko v povojih. Zadovoljivo je tudi število tamburaških skupin in pihalnih godb, le plesna dejavnost 
je v zelo slabem stanju. Skupine sicer delujejo znotraj šol, a se ne udeležujejo skladovih srečanj. Pri literarni in 
likovni dejavnosti opažamo čedalje manjše zanimanje, sploh likovna dejavnost nima podmladka, vsaj v 
organiziranih društvih ne. Najbolj uspešne dejavnosti na našem območju so zagotovo folklora, ki je tudi precej 
množična in seveda gledališka dejavnost. Tudi otroški in mladinski pevski zbori redno prejemajo najvišja priznanja 



na regijskih in državnih tekmovanjih, v zadnjem času tudi odrasli zbori, ki se uspešno udeležujejo mednarodnih 
tekmovanj. Tudi na likovnem in literarnem področju je precej takšnih, ki dosegajo državni nivo. 
Razmere za delo društev se razlikujejo od občine do občine. Ponekod lokalne skupnosti namenjajo svojim 
društvom zadostna sredstva za strokovno in kvalitetno delo, namenjajo jim tudi brezplačno uporabo prostorov 
in dvoran, spet drugje morajo društva plačevati uporabo nekoč njihovih prostorov. 
Naše skupine so bile v letošnjem letu uspešne na naslednjih področjih ljubiteljske kulture: 

- Regijski nivo ljudskih pevcev in godcev dosegajo: Pevke Lükarice TED »Lükari« Dornava, Pevci vasi KD 
Odpev Mala vas, Pevci KD Cirkulane, Pevci FD Pobrežje, Pevke FD Anton Štrafela Markovci, KD ljudskih 
pevk »Jezero« Ptuj, Pevke »Žanjice« s pevcem PD Cirkovce, Pevci »Mejaši« iz Repišč, Kopači KDF 
Podlehnik, Veseli prijatelji UD Ustvarjalec Majšperk, Pevke KPD Stoperce, Pevci DU in KPD Stane Petrovič 
Hajdina, Pevke PD Ruda Sever Gorišnica, Muzikanti FS Lancova vas, Pevke DU in KPD Stane Petrovič 
Hajdina, Pevke Sestre Kopinski KD Cirkulane, Pevke Urbančanke TD Destrnik, Vaški godec UD Ustvarjalec 
Majšperk, Pevke Trstenke, 

- Državno srečanje lutkovnih in otroških gledaliških skupin Slovenije (Lutkovna skupina DPD Svoboda 
Ptuj), 

- Regijsko srečanje otroških folklornih skupin (OFS OŠ Cirkovce, Mlajša in starejša OFS FD Lancova vas, 
Otroška in  Mladinska FS FD Rožmarin Dolena),  

- Regijsko srečanje odraslih folklornih skupin (Mlajša in Starejša FS FD Lancova vas, FS FD Markovci, FS PD 
Cirkovce, FS PD Cirkovce – veterani, FS KPD Stoperce, FS KD Rogoznica, FS Bolnišnica DPD Svoboda Ptuj), 

- Regijsko srečanje plesnih skupin (Jazz sekcija Mambo kluba Ptuj),  
- Regijsko srečanje odraslih gledaliških skupin (Teater III DPD Svoboda Ptuj),  
- Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin (OŠ Ljudski vrt Ptuj, OŠ Videm pri Ptuju in OŠ Gorišnica), 
- Regijsko srečanje lutkovnih skupin (Starejša lutkovna skupina Lutka lutkica OŠ Podlehnik in Lutkovna 

skupina DPD Svoboda Ptuj) 
- Regijski tematski koncert tamburaških in mandolinskih skupin Slovenije (zlata priznanja so prejeli: TO 

Majšperk, TO PD Gorišnica in Tamburaši iz Cirkulan; srebrno priznanje pa je prejel TO PD 
Cirkovce),Regijski likovni nivo (Doroteja Avguštin, Branko Gajšt, Nada Ivančič, Marija Jakolič, Bernardka 
Kos, Zvonko Mesarič, Mihaela Omladič, Franc Simonič, Rozina Šebetič, Bojan Lubaj, Jožefa Fajs, Elfrida 
Brenčič, Sonja Pišek, Marjana Tkalčec, Melita Vidovič), 1 državni nivo (Boris B. Voglar), 

- 5. mlada pesniška olimpijada (Lara Bohl, Tibor Knaus in Gal Koštomaj). 
 
Regijski nivo na področju vokalne glasbe so dosegli:  

- OPZ in MPZ (OPZ in MPZ OŠ Olge Meglič, OPZ Dornava, OPZ OŠ Gorišnica, OPZ OŠ Destrnik, OPZ in MPZ 
OŠ Markovci), 

- in državno (MPZ OŠ Mladika),  
- PZ in MPS (KZ Glasis, MePZ SV. Marko KUD Markovski zvon Markovci, MePZ Sv. Miklavža KUD Majšperk), 
- in državno (Komorni moški zbor Ptuj, Komorni zbor Kor Markovci). 

Rezultati regijskega tekmovanja (KZ Glasis Markovci zlato priznanje z odliko, KZ Kor Markovci zlato priznanje z 
odliko, Komorni moški zbor Ptuj srebrno priznanje, MePZ Sv. Miklavža KUD Majšperk bronasto priznanje). 
 
V letošnjem letu so skupine kar pridno beležile okrogle obletnice delovanja. Tako smo že podelili jubilejna 
priznanja: 

- OFS OŠ Dornava za 30 let 
- MoPZ KD Grajena in TO PD Cirkovce za 40 let delovanja 
- KPD Stoperce za 80 let 
- KUD Vitomarci za 120 let 
- KD Pihalni orkester Ptuj za 160 let delovanja 

 
Prireditve izvajamo v kulturnih in večnamenskih dvoranah glede na potrebe same izvedbe. Na našem območju 
ima skoraj vsaka občina bolj ali manj primerne prostore, večina jih je obnovljenih, nekaj na novo zgrajenih, nekaj 
pa jih je z obnovo izgubila osnovni karakter, tako da smo omejeni pri izvajanju. Se pa cene najema dvoran vse 
bolj višajo. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 
V sodelovanju z vrtci in šolami organiziramo gledališka srečanja. Otroke iz vrtcev in šol vabimo tudi na produkcije 
gledališkega studia in vse ostale predstave, ki jih gostimo. Mednarodni folklorni festival se vsako leto izvaja tudi 
v osnovnih šolah na Ptuju in okolici.  



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

GLEDALIŠKI STUDIO - OTROŠKA GLEDALIŠKA 
SKUPINA 

1.1.2015 31.12.2015 gledališče in 
lutke 

izobraževanje 

LIKOVNA RAZSTAVA - NADA IVANČIČ 13.1.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

LIKOVNA RAZSTAVA - BRANKO GORJUP 23.1.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

POZDRAV SOSEDU - OBMOČNO SREČANJE PEVCEV 
LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ, 2.DEL 

23.1.2015   folklora prireditev 

POZDRAV SOSEDU - OBMOČNO SREČANJE PEVCEV 
LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ, 1.DEL 

24.1.2015   folklora prireditev 

LIKOVNA RAZSTAVA ČLANOV LIKOVNE SEKCIJE DR. 
ŠTEFKE COBELJ DPD SVOBODA PTUJ 

11.2.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

ZAIGRAJ TAMBURICA - REGIJSKO SREČANJE 
TAMBURAŠKIH ORKESTROV 

28.2.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE - OBMOČNO SREČANJE 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

12.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

POZDRAV POMLADI - OBMOČNA REVIJA PLESNIH 
SKUPIN 

12.3.2015   ples prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE - OBMOČNO SREČANJE 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

15.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

PUSTITE NAM TA SVET - OBMOČNA REVIJA 
OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV,1. DEL 

18.3.2015   vokalna glasba prireditev 

PUSTITE NAM TA SVET - OBMOČNA REVIJA 
OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV, 2. DEL 

19.3.2015   vokalna glasba prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE - OBMOČNO SREČANJE 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

20.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE - OBMOČNO SREČANJE 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

21.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

GREMO V GLEDALIŠČE - OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN, 1. DEL 

25.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

SEDEM KORAKOV - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

26.3.2015   folklora prireditev 

PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU 27.3.2015   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

27.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

REDNI LETNI ZBOR ČLANOV 30.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

SEDEM KORAKOV - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

2.4.2015   folklora prireditev 

DOBER DAN, LUTKA - OBMOČNO SREČANJE 
LUTKOVNIH SKUPIN 

2.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

GLASBENI VRTILJAK - OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV, 1. DEL 

15.4.2015   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 15.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

GLASBENI VRTILJAK - OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV, 2. DEL 

16.4.2015   vokalna glasba prireditev 

VIZIJE-OBMOČNO SREČANJE MLADINSKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

16.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

GLEDALIŠČE V ŠOLI 18.4.2015 19.4.2015 gledališče in 
lutke 

izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE ROCK SKUPIN 18.4.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 20.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 20.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 



VEČERNA PESEM - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH 
PEVSKIH ZBOROV, 1. DEL 

24.4.2015   vokalna glasba prireditev 

LIKOVNA KOLONIJA TURNIŠČE 1.5.2015 31.5.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 5.5.2015   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 5.5.2015   folklora prireditev 

PA SE SLIŠ...VEČERNA PESEM-OBMOČNA REVIJA 
ODRASLIH ZBOROV IN MALIH PEVSKIH SKUPIN 

7.5.2015   vokalna glasba prireditev 

OSREDNJA SLOVESNOST OB DNEVU ZMAGE - 
70.OBLETNICI OSVOBODITVE  PTUJA 

8.5.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

POD LIPO - OBMOČNO SREČANJE FOLKLORNIH 
SKUPIN 

9.5.2015   folklora prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE-REGIJSKO SREČANJE 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

9.5.2015 10.5.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

ZAPOJMO IN ZAIGRAJMO PO DOMAČE 22.5.2015   folklora prireditev 

REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN 22.5.2015   ples prireditev 

REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN 29.5.2015   folklora prireditev 

RINGARAJA - DRŽAVNO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

30.5.2015   folklora prireditev 

DRŽAVNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 2.6.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

OBMOČNO SREČANJE LITERARNIH USTVARJALCEV 10.6.2015   literatura prireditev 

REGIJSKA LIKOVNA DELAVNICA 10.6.2015 31.10.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

30 LET OFS OŠ DORNAVA 19.6.2015   folklora prireditev 

KONCERT OB 160 LETNICI PIHALNEGA ORKESTRA 
PTUJ 

25.6.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

TEK POBRATENIH MEST 27.6.2015   drugo prireditev 

REŽIJA GLEDALIŠKE PREDSTAVE - NADALJEVALNA 
DELAVNICA 

29.6.2015   gledališče in 
lutke 

izobraževanje 

LIKOVNA RAZSTAVA SLIKARSKE KOLONIJE NA GRADU 
TURNIŠČE 

3.7.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

KONCERT LJUDSKIH PEVCEV KD GRAJENA 17.7.2015   folklora prireditev 

KONCERT LJUDSKIH PEVK KUD MAKSA FURJANA 
ZAVRČ 

8.8.2015   folklora prireditev 

OSREDNJA PRIREDITEV OB 80 LETNICI KPD STOPERCE 28.8.2015   folklora prireditev 

MEDNARODNI POSVET VODIJ FS O KULTURNEM 
MANAGEMENTU IN ORGANIZACIJI FESTIVALOV - 
FOLKLORNI KIMAVČEVI VEČERI 

2.9.2015 2.9.2015 folklora prireditev 

FOLKLORNI KIMAVČEVI VEČERI 2.9.2015   folklora prireditev 

FOLKLORNI KIMAVČEVI VEČERI 2.9.2015   folklora prireditev 

KONCERT FS KD ROGOZNICA 2.9.2015   folklora prireditev 

FOLKLORNI KIMAVČEVI VEČERI 3.9.2015   folklora prireditev 

FOLKLORNI KIMAVČEVI VEČERI 3.9.2015   folklora prireditev 

FOLKLORNI KIMAVČEVI VEČERI 4.9.2015   folklora prireditev 

FOLKLORNI KIMAVČEVI VEČERI 4.9.2015   folklora prireditev 

FOLKLORNI KIMAVČEVI VEČERI 4.9.2015   folklora prireditev 

FOLKLORNI KIMAVČEVI VEČERI 5.9.2015   folklora prireditev 

FOLKLORNI KIMAVČEVI VEČERI 5.9.2015   folklora prireditev 

STROKOVNI SEMINAR ZA MENTORJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

5.9.2015   folklora izobraževanje 

14. REGIJSKA LIKOVNA KOLONIJA 11.9.2015   likovna 
dejavnost 

izobraževanje 



REGIJSKI SEMINAR ZA ODRASLE VOKALNE ZASEDBE 19.9.2015 31.10.2015 vokalna glasba izobraževanje 

KONCERT OB 35 LETNICI FD ROŽMARIN DOLENA 24.10.2015   folklora prireditev 

NADALJEVALNI REGIJSKI LUTKOVNI SEMINAR 24.10.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

REGIJSKI FOLKLORNI SEMINAR 24.10.2015   folklora izobraževanje 

KOMEMORACIJA 30.10.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA 5.11.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA 5.11.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

MARTINOVANJE 2015 7.11.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

5. MLADA PESNIŠKA OLIMPIJADA 7.11.2015   literatura prireditev 

MARTINOVANJE 2015 11.11.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

KONCERT MOPZ KD GRAJENA 21.11.2015   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 
ŠTAJERSKE IN POMURJA 

21.11.2015   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 
ŠTAJERSKE IN POMURJA 

21.11.2015   vokalna glasba prireditev 

LETNI KONCERT FS BOLNIŠNICA DPD SVOBODA PTUJ 27.11.2015   folklora prireditev 

OSREDNJA PRIREDITEV OI JSKD PTUJ 2.12.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

MIKLAVŽEV KONCERT 5.12.2015   folklora prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE - OBMOČNO SREČANJE 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

5.12.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

KONCERT ŽPZ VRTCA PTUJ 10.12.2015   vokalna glasba prireditev 

KONCERT OB 20 LETNICI DELOVANJA OKTETA 
DORNAVA 

13.12.2015   vokalna glasba prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE - OBMOČNO SREČANJE 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

13.12.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT TO MAJŠPERK 27.12.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

 



 


