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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. 
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Območna izpostava Ptuj 
mag. 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 in bolj ali manj aktivno 
deluje preko 70 društev, znotraj teh okoli 130 skupin, 30 posameznikov, v okviru osnovnih in srednjih šol pa še okoli 110 
skupin. 
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 inštrumentalne glasbe ter plesa, 
srečanja folklornih in gledaliških skupin, likovne razstave in literarne večere. Delo izpostave zajema tudi izobraževanja na 
vseh omenjenih področjih pa 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. V letu 2017 smo tudi v celoti izpeljali javni razpis za financiranje ljubiteljske 
kulture na območju Mestne občine Ptuj.  

Ocena stanja 
V primerjavi s preteklim letom smo izpeljali nekoliko manj prireditev, in sicer smo v letu 2017 izpeljali 15 območnih 
prireditev, si ogledali in ocenili 4 gledališke predstave na območnem nivoju, izpeljali 5 regijskih prireditev, 5 regijskih 
seminarjev, eno državno srečanje in en mednarodni festival. Udeleževali smo se številnih jubilejnih srečanj, koncertov in 
prireditev društev, na katerih smo tudi podeljevali priznanja. V celoti smo izpeljali javni razpis za financiranje ljubiteljske 
kulture na območju MO Ptuj in z slovesnostjo ob dnevu kulture zaključili letošnji pester program.  
Manj je bilo predvsem ogledov gledaliških predstav odraslih skupin in prav nobene mladinskih skupin. Takšen upad (iz 15 n 
4 predstave) gre pripisati odločitvi nekaterih skupin po bienalni produkciji ali pa premoru zaradi tehničnih, finančnih ali 
kadrovskih težav.  
Manj prireditev gre tudi na račun ukinitve galerijske dejavnosti, ki jo je OI JSKD Ptuj prevzela za eno leto in jo namenila 
ljuniteljskim likovnikom. Vzrok za ukinitev je premajhen interes za razstavljanje s strani ljubiteljskev in pomanjkanje 
finančnih sredstev za dokončno ureditev prostora.  
Z ustanovitvijo Zavoda za turizem Ptuj je Mestna občina Ptuj prenesla organizacijo nekaterih občinskih prireditev na zavod, 
zato smo prenehali sodelovati pri pripravi programa za Martinovanje, Ptujsko pravljico in Kurentovanje. Za MO Ptuj smo 
letos pripravili le Komemoracijo ob Dnevu spomina na mrtve. 
Po dolgih letih smo izpeljali državno prireditev, in sicer Ringaraja 2018, ki je bila izvedena zelo uspešno. Nadvse uspešno je 
bil izpeljan mednarodni festival Folklorni kimavčevi večeri z vrhunskim programom, vendar žal z obiskanostjo pod 
pričakovanjem. Prav tako so se pri izvedbi festivala pojavljale težave glede plačila izvajalcem, zbiranja sredstev in podpore 
MO Ptuj. Je pa bil festival in s tem JSKD zelo dobro oglaševan in medijsko odmeven. 
Z namenom dviga interesa za plesno dejavnost smo pripravili večmesečno plesno šolo, vendar pa bistveni razlik za enkrat 
še ni opaziti. Zaradi nizke udeležbe plesnih skupin na območnih revijah se že nekaj let zapored povezujemo z drugimi 
izpostavami znotraj regije. 
Lahko pa se pohvalimo z izjemnimi uspehi nekaterih naših skupin in doseganjem državnega nivoja, pri čemer izstopajo 
otroške in mladinske skupine ter posamezniki. 
Na področju gledališke dejavnost, kot že omenjeno, beležimo najbolj drastičen upad prijav v letošnjem letu. Pri otroških in 
lutkovnih skupinah vidimo napredek, ena otroška gledališka skupina se je uvrstila celo na državno srečanje, žal pa ne 
zaznamo nobenega napredka pri mladinski gledališki dejavnosti, kvečjemu obratno. Na področju folklore je zanimanje 
precejšnje, ena otroška skupina se je celo uvrstila na državno srečanje, prav tako nekaj skupin ljudskih pevcev in godcev. Na 
področju plesa, kjer že precej časa zaznavamo primankljaj skupin, se kakovost bistveno ne spreminja. Regijski nivo na 
področju vokalne glasbe je letos doseglo nekoliko več OPZ in MPZ, državnega pa le dve odrasli vokalni zasedbi. Ker smo 
letos izvedli regijski Festival Urška, si lahko obetamo več interesa za literarno dejavnost pri mladih. Likovna dejavnost ostaja 
na enakem nivoju, ni opaziti napredka. Kakovost skupin je najbolj vidna pri inštrumentalnih zasedbah, kjer tamburaški in 
pihalni orkestri ter rock skupine dosegajo zavidljive rezultate na državnem in mednarodnem nivoju. 
Z lokalnimi skupnostmi sodelujemo zgledno. Financiranje občin se bistveno ni spremenilo. Zelo dobro pa sodelujemo pri 
izvedbi programa, najemu dvoran, tehnike, kar nam nekatere občine zagotavljajo brezplačno. 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 poleg omenjenih medijih še na MMC RTV Slovenija. Festival smo oglaševali tudi s plakati, 
letaki, oglasnimi panoji, preko socialnih omrežij itd. 

Izvedba rednega programa 
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. Sodelovali smo z društvi in posamezniki bodisi s soorganizacijo prireditev bodisi s pomočjo pri 
prijavah na razpise, tako skladove kot občinske, s 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 tematsko razstavo, leto smo pa zaključili 
z osrednjo prireditvijo izpostave na predvečer dneva kulture, namen katere je pregled celotnega dogajanja v tekočem letu 
in podelitev priznanj Sveta OI JSKD Ptuj.  
Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh področjih 
delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih z izjemo filma. 
Na območni ravni smo izpeljali srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž v dveh delih, v treh delih revije otroških 
pevskih zborov, v dveh delih revije 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. 
Ogledali in ocenili smo 4 predstave odraslih gledaliških na območnem nivoju. Plesna revija je bila v letošnjem za območja 
OI Ptuj, OI Ormož in OI Slovenska Bistrica. Na območnem nivoju smo izvedli tudi osrednjo prireditev naše izpostave.  
Na regijskem nivoju smo pripravili revijo tamburaških skupin in orkestrov, revijo pihalnih orketrov, regijsko srečanje otroških 
folklornih skupin in regijsko tematsko razstavo Velika črta.  
Na državnem nivoju smo izpeljali Ringaraja – državno srečanje otroških folklornih skupin. V drugi polovici leta smo izpeljali 
največji projekt izpostave, to je mednarodni festival Folklorni kimavčevi večeri 2017. 

Izvedba dodatnega programa 
Izvedli smo regijsko prireditev v času Tedna ljubiteljske kulture na temo likovne derjavnosti in gledališča v sodelovanju z 
vrtci in šolami z našega območja ter skupaj z Zvezo kulturnih društev Ptuj predstavitev ptujskih društev v času TLK. Ob koncu 
leta na predveče dneva kulture 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  
Območna izpostava Ptuj pokriva 16 občin. Društva se financiranjo preko javnih razpisov občin, kjer sklad z izjemo MO Ptuj, 
ne sodeluje. Zato pa pripravljamo vsakoletni javni razpis Mestne občine Ptuj za izbor kulturnih programov in projektov. Prav 
tako smo izpeljali cel postopek razpisa, letos drugič od razpisa do poročanja. Razpis je bil objavljen 17.3.2017 in se je zaključil 
18.4.2017. Skupno je bilo razspisanih 66.945,00 evrov sredstev. Na razpis je prispelo 23 vlog, pri čemer so bile vse odobrene, 
povprečen odobren znesek je znašal 2.891 evrov. 

Izobraževanja 
Od izobraževanj smo pripravili seminar gledališke pedogogike, likovne delavnice za otroke na temo Kolo, predavanje za 
likovnike na temo Velika črta, plesni seminar in lutkovni seminar. 

Financiranje 
Z občinami poslujemo dobro, bolj ali manj se njihov znesek ne spreminja. 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, da izpeljemo prireditev brez bistvenih presežkov, 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. Sredstva nam 
nakazujejo na podlagi zahtevkov za izplačilo za vsako prireditev posebaj z navedbo udeležb skupin iz določene občine in 
deleža sofinanciranja. 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.  

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. Aktivnost skupin po posameznih posročjih varira, v letošnjem letu smo imeli prijavljenih: 
otroških pevskih zborov: 19 

 mladinskih pevskih zborov: 13 

 odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin: 20 

 ljudskih pevcev in gocev: 34 



 

 otroških folklornih skupin: 12 

 odraslih folklornih skupin:10 

 otroških gledaliških skupin: 8 

 odraslih gledaliških skupin: 4 

 lutkovnih skupin: 4 

 plesnih skupin: 1 

 literatov (posameznikov): 5 

 likovnikov (posameznikov):11 

 
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, tako glede na število kot kakovost. 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 nekaj 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: 
 
Literarna dejavnost 

 Regijski nivo: Ana Topolovec, Julija Hvalec, Aljoša Toplak (Festival mlade literature Urška); 

 Državni nivo: Elizabeta Liza Muršec, OŠ Kidričevo – 3. nagrada v prvi kategoriji učencev od 2. do 4 razsreda na 7. 
Mladi pesniški olimpijadi v Dravogradu; Danilo Muršec, nominiranec državnega srečanja V zavetju besede; OŠ dr. 
Ljudevita Pivka nagrada za posebno literarno delo z učenci z individualnim programom za šolsko glasilo Črički. 

 
Likovna dejavnost 

 Regijsko nivo Cecilija Bernjak, Elfrida Brenčič, Jožefa Fajs, Branko Gajšt, Aleš Likar, Bojan Lubaj, Mihaela Omladič, 
Bernardina Paj, Franc Simonič, Melita Vidovič, Boris B. Voglar 

 
Vokalna glasba 

 Regijski nivo OPZ: OPZ OŠ Olge Meglič Ptuj (Marija Feguš), OPZ OŠ Franja Žgeča Dornava (Metka Zagoršek), OPZ 
OŠ Gorišnica (Aleš Pevec), OPZ OŠ Destrnik (Ernest Kokot), OPZ OŠ Markovci (Slavica Lajh), OPZ OŠ Mladika (Jasna 
Drobne) 

 priznanja regijskega tekmovanja: Komorni zbor OŠ Markovci (Slavica Lajh) – zlato priznanje z odličjem, OPZ OŠ 
Gorišnica (Aleš Pevec) – zlato priznanje, OPZ OŠ Olge Meglič (Marija Feguš Friedl) – srebrno priznanje 

 Regijski nivo MPZ: MPZ OŠ Markovci (Slavica Lajh), MPZ OŠ Olge Meglič Ptuj (Marija Feguš), MPZ OŠ Mladika (Jasna 
Drobne), MPZ OŠ Franja Žgeča Dornava (Metka Zagoršek), MPZ OŠ Destrnik-Trnovska vas (Ernest Kokot) 

 Državni nivo MPZ: Komorni MPZ Markovci (Slavica Lajh) 

 priznanja regijskega tekmovanja: Komorni MPZ Markovci (Slavica Lajh) - zlato priznanje z odliko 

 Regijski nivo PZ: uči.vzg. zbor OŠ Hajdina (Uroš Sagadin), VS Melos (Tomaž Mohorko), ŽePZ Vrtca Ptuj (Jasna 
Drobne), Dekliški zbor Dolcezza (Peter Gojkošek), KMZ Ptuj (Mihael Roškar), MePZ Sv. Viktorina (Sonja Winkler), 
VS Vrtinec (Božena Galun), Ptujski kvartet (Gregor Lačen), MeCPZ Sv. Marko KUD Markovski zvon (Alenka Rožanc) 

 Priznanja regijskega tekmovanja: Komorni moški zbor Ptuj (Mihael Roškar) – bronasto priznanje, Ptujski kvartet 
(Gragor Lačen) – srebrno priznanje; KZ Glasis Markovci – zlato priznanje (Ernest Kokot), KZ Kor Marovci – zlato 
priznanje z odliko (Daniel Tement). 

 Državni nivo PZ in MPS: Komorni zbor Glasis KUD Markovski zvon (Ernest Kokot), Komorni zbor Kor (Daniel Tement) 

 Mednarodni dosežki: Komorni zbor OŠ Markovci (Slavica Lajh) – dobitnik velike nagrade na mednarodnem 
tekmovanju v Požegi (Hrvaška); KZ Glasis KUD Markovski zvon Markovci – srebrno priznanje na mednarodmen 
tekmovanju v Limburgu v Nemčiji; KZ Kor KUD Kultura – zlato priznanje na mednarodnem tekmovanju v Poreču na 
Hrvaškem 

 
Gledališka dejavnost 



 

 Regijski nivo lutke: Srednja lutkovna skupins Lutka lutkica OŠ Podlehnik (Zdenka Golub) 

 Regijski nivo OGS: OGS OŠ Ljudski vrt (Simona Hazimali), OGS DPD Svoboda Ptuj (Branka Bezeljak) 

 Državni nivo OGS: OGS OŠ Ljudski vrt (Simona Hazimali) 

 Regijski nivo GS – Gledališka skupina KD Podlehnik, Gledališka skupina KUD Vitomarci 

 Priznanja: Marija Kocuvan (KUD Vitomarci) stranska ženska vloga 

 
Inštrumentalna glasba: 

 Državni nivo tamburaši: Tamburaški orkester KUD Majšperk (dirigent: Drago Klein) 
 
Folklorna dejavnost: 

 Regijski nivo FS: Mladinska FS KPD Stoperce, Mlajša FS FD Lancova vas, FS FD Rožmarin Dolena, Plesna skupina FD 
Anton-Jože Štrafela Markovci 

 Regijski nivo: OFS Zavrč, OŠ Cirkulane Zavrč (Janja Solina Črnivec), OFS OŠ Cirkovce (vodja Metka Kaiser), Starejša 
OFS FD Lancova vas (Katja Brodnjak), OFS KD Destrnik (Marko Pukšič), Mlajša OFS FD Lancova vas (Simona Cebek, 
Barbara Leskovar), OFS Rožmarin Dolena (vodja Aleksandra Petrovič) 

 Državni nivo: OFS KD Destrnik 

 
Plesna dejavnost 

 Regijski nivo: Plesni center Mambo (Samanta Petelinšek) 

 
Ljudski pevci in godci: 

 Regijski nivo: Godci KD Franceta Prešerna Videm pri Ptuju, Pevke FD Anton Jože Štrafela Markovci, Trio Vetrnica 
KD Odpev Mala Vas, Stari prijatelji s Kicarja KD Rogoznica, Pevci KPD Stane Petrovič Hajdina, Pevke KD Skorba, 
Sestre Kopinske KD Cirkulane, Veseli prijatelji UD Ustvarjalec Majšperk, Pevci Trta KUD Maksa Furjana Zavrč 

 Državni nivo: Pevke Trstenke Podlehnik, Ljudski godec Joža  
 
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.  

Sodelovanje s šolami in vrtci 
V sodelovanju z vrtci in šolami organiziramo gledališka srečanja, srečanja otroških folklornih skupin in revije šolskih zborov. 
Otroke iz vrtcev in šol vabimo tudi na produkcije gledališkega studia in vse ostale predstave, ki jih gostimo, prav tako na 
predstave znotraj območnih in srečanj gledaliških in lutkovnih skupin. Mednarodni folklorni festival se vsako leto izvaja tudi 
v osnovnih šolah na Ptuju in okolici. V šolah izpeljemo tudi razgovore, pogostitve za mentorje, koristimo garderobe, 
telovadnice kot prizorišča... Letos so v celoti izpeljali regijsko prireditev TLK v sodelovanju z vrtci, najbolj Vrtcem Ptuj. 
 

Izvedeni dogodki 

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

FOLKLORNI SEMINAR ZA MENTORJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 14.1.2017   folklora izobraževanje 

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

20.1.2017   folklora prireditev 

LIKOVNA USTVARJALNICA 21.1.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

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

21.1.2017   folklora prireditev 

RAZSTAVA - KOLO 24.1.2017 15.2.2017 likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKI LUTKOVNI SEMINAR 4.2.2017   folklora izobraževanje 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 11.2.2017 12.2.2017 gledališče in lutke prireditev 

OBČNI ZBOR KPD STANE PETROVIČ HAJDINA 17.2.2017   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE TAMBURAŠKIH SKUPIN 18.2.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE TAMBURAŠKIH SKUPIN 18.2.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV 10.3.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

KONCERT MOPZ KD ŽETALE 11.3.2017   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 15.3.2017   gledališče in lutke prireditev 



 

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

20.3.2017   vokalna glasba prireditev 

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

21.3.2017   vokalna glasba prireditev 

PUSTITE NAM TA SVET 3. DEL - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

22.3.2017   vokalna glasba prireditev 

30. ROŠEVI DNEVI 2017 22.3.2017   literatura prireditev 

GREMO V GLEDALIŠČE-OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

23.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

DOBER DAN, LUTKA-OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 27.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

PLESNE MIGARIJE-OBMOČNO SREČANJE PLESNIH SKUPIN 30.3.2017   ples prireditev 

POD LIPO-OBMOČNO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN 2.4.2017   folklora prireditev 

SEDEM KORAKOV-OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN,1. DEL 

6.4.2017   folklora prireditev 

SEDEM KORAKOV - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN, 2. DEL 

6.4.2017   folklora prireditev 

KONCERT MEPZ DRUŠTVA ŽENA IN DEKLET GEREČJA VAS 9.4.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 10.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2017, REGIJSKO SREČANJE 11.4.2017   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 12.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 17.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 19.4.2017   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 19.4.2017   folklora prireditev 

KONCERT LJUDSKIH PEVCEV DU VIDEM PRI PTUJU 22.4.2017   folklora prireditev 

KONCERT ŽPZ KD DESTRNIK 22.4.2017   vokalna glasba prireditev 

GLASBENI VRTILJAK 1. DEL-OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

24.4.2017   vokalna glasba prireditev 

GLASBENI VRTILJAK 2. DEL-OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

25.4.2017   vokalna glasba prireditev 

VEČERNA PESEM 1. DEL-OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 4.5.2017   vokalna glasba prireditev 

VEČERNA PESEM 2. DEL-OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 5.5.2017   vokalna glasba prireditev 

PA SE SLIŠ...-OBMOČNA REVIJA MALIH PEVSKIH SKUPIN 6.5.2017   vokalna glasba prireditev 

ODPRTJE TEDNA LJUBITELJSKE KULTURE 12.5.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

50 LET KFD PODLEHNIK IN 40 LET PEVCEV LJUDSKIH PESMI KFD 
PODLEHNIK 

13.5.2017   folklora prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 18.5.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 18.5.2017   gledališče in lutke prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 18.5.2017   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE PLESNIH SKUPIN 18.5.2017   ples prireditev 

KONCERT UČITELJSKO VZOJITELJSKI ZBOR OŠ HAJDINA 19.5.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 20.5.2017   folklora prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 27.5.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO PREDAVANJE VELIKA ČRTA 3.6.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 3.6.2017   gledališče in lutke prireditev 

RINGARAJA 2017 3.6.2017   folklora prireditev 

LETNI KONCERT - NE BODI KOT DRUGI 8.6.2017   vokalna glasba prireditev 

8. SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV, GODCEV IN NAREČNIH SKUPIN 10.6.2017   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV 18.6.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE 3.7.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

MENTORJEVO LITERARNO BRANJE/DNEVI POEZIJE IN VINA 2017 26.8.2017   literatura prireditev 

LITERARNA DELAVNICA 8.9.2017   literatura izobraževanje 

REGIJSKA LIKOVNA KOLONIJA ŠTATENBERG 15.9.2017 17.9.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

FOLKLORNI KIMAVČEVI VEČERI 15.9.2017 10.9.2017 folklora prireditev 



 

FOLKLORNI KIMAVČEVI VEČERI 16.9.2017   folklora prireditev 

FOLKLORNI KIMAVČEVI VEČERI 17.9.2017   folklora prireditev 

PETJE NA TRETKO 30.9.2017   folklora izobraževanje 

REGIJSKI SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN 30.9.2017   folklora izobraževanje 

KONCERT FS KD ROGOZNICA 1.10.2017   folklora prireditev 

LITERARNI NATEČAJ ZA PISCE AFORIZMOV, META FORA 6.10.2017   literatura izobraževanje 

LIKOVNO LITERARNA KOLONIJA MALEK 7.10.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

DELAVNICA ZA MLADE HARMONIKARJE V FS 7.10.2017   folklora izobraževanje 

DELAVNICA UMETNOST PRIPOVEDOVANJA PRAVLJIC 13.10.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

REGIJSKI SEMINAR ZA MENTORJE LUTKOVNIH SKUPIN 14.10.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

ŽALNA KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE 27.10.2017   razno prireditev 

PRAZNUJMO 20 LET KUD MARKOVSKI ZVON 28.10.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKI GLEDALIŠKI SEMINAR 4.11.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA 17.11.2017   likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA 17.11.2017   likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 19.11.2017   vokalna glasba prireditev 

KONCERT FS GORIŠNICA  19.11.2017   folklora prireditev 

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

21.11.2017   folklora izobraževanje 

KONCERT FS KD CIRKULANE 25.11.2017   folklora prireditev 

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO 2017 25.11.2017   folklora prireditev 

REGIJSKI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 25.11.2017   folklora izobraževanje 

OSREDNJA PRIREDITEV OI JSKD PTUJ 2.12.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

KONCERT FS BOLNIŠNICA DPD SVOBODA PTUJ 8.12.2017   folklora prireditev 

SREČANJE SKUPIN ZA HISTORIČNE PLESE - SEMINAR 16.12.2017   
historična glasba in 
ples 

izobraževanje 

SREČANJE SKUPIN ZA HISTORIČNE PLESE 16.12.2017   
historična glasba in 
ples 

prireditev 

 


