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Območna izpostava Šentjur 
Nastija Močnik 

Uvod 
Območna izpostava Šentjur (v nadaljevanju izpostava) zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo ljubiteljski kulturni 
dejavnosti v dveh občinah:  

 Šentjur  

 Dobje 
V Šentjurju (19.500 prebivalcev) deluje 31 društev, ki so včlanjena tudi v Zvezo kulturnih društev Šentjur. Število neformalnih 
skupin in posameznikov, ki delujejo na področju kulture in kulturnih dejavnosti se je skozi leta ustalilo. Trenutno ne beležimo 
novih neformalnih skupin na kulturnem področju. Kulturna dejavnost je v občini Šentjur raznolika in na ustrezni kakovostni 
ravni tudi na šestih osnovnih in štirih podružničnih šolah. V občini Dobje (1.000 prebivalcev) imajo eno registrirano kulturno 
društvo, ki deluje izključno na kulturnem področju, sicer pa več društev, ki izvajajo različne, tudi kulturne, prostočasne 
dejavnosti ter zelo obširno kulturno dejavnost na eni osnovni šoli. Zaradi bližine in prepletenosti obeh občin je več članov 
društev, ki so sicer registrirana v občini Šentjur, prebivalcev občine Dobje.  

Ocena stanja 
Območna izpostava Šentjur je leto 2017 izpeljala po začrtanem vsebinskem programu, ki ga je lahko zastavila glede na 
finančni načrt. Finančna sredstva so se v zadnjem letu ustalila na znanih številkah, tako da je tudi načrtovanje odhodkov 
lažje kot leta poprej. Tako večjih težav s financiranjem, ki so bile v prejšnjih letih stalnica, tokrat izpostava ni imela. Ravno 
nasprotno – z nekaj na novo pridobljenimi viri financiranja (predvsem iz naslova prodaje vstopnic) in z dobrim 
gospodarjenjem je izpostava leto 2017 končala v zelo dobri finančni kondiciji. Občina Šentjur je izpolnila vse svoje finančne 
obveze in se tudi v lanskem letu izkazala kot večinski sofinancer programa naše izpostave.  
 
Z Občino Dobje smo pogodbo o sofinanciranju programa podpisali šele decembra 2017, nakazilo je prišlo v zadnjih dneh 
decembra 2017. 
 
Po grobi oceni je naša izpostava v letu 2017 delovala s približno 1.500 EUR manj prihodkov kot leto poprej, a je imela na 
drugi strani tudi manj odhodkov. 
Vsebinski del delovanja je v 2017 potekal tekoče. Izpostava je v sklopu rednega programa (revije, srečanja, tekmovanja) 
izvedla program v načrtovanem obsegu, izvedli smo nekaj izobraževanj ter dodali prireditve lokalnega programa, ki jih v 
glavnem sofinancira Občina Šentjur. Večina programa naše izpostave je v Ipavčevem kulturnem centru, za izvedbo nekaterih 
dogodkov pa smo uporabili tudi nekaj drugih prizorišč, na primer večnamensko dvorano POŠ Blagovna, kjer smo izvedli 
otroško pevsko revijo, in že tradicionalno poletno prizorišče, vrt Ipavčeve hiše, kjer ob ugodnem vremenu izvedemo večino 
poletnih prireditev. V zadnjih letih za prireditveni prostor uporabljamo tudi ploščad pred Galerijo Zgornji trg, v kateri smo 
lani priredili dve likovni razstavi. Za odlično poletno prireditveno lokacijo se je izkazalo tudi prizorišče ob Slivniškem jezeru, 
ki daje prijetno večerno kuliso, tam pa imamo tudi možnost sodelovanja z lokalnim gostinskim lokalom. Navedena prizorišča 
uporabljamo tudi zaradi dejstva, da mora izpostava od 1. 1. 2016 dalje za uporabo Ipavčevega kulturnega centra Šentjur 
plačevati najemnino. Lani smo v Dobju že drugič zapored organizirali območno srečanje odraslih folklornih skupin in na ta 
način popestrili sicer kulturno precej osiromašeno dogajanje v tej občini.  
 
Šentjurska izpostava JSKD zelo tesno sodeluje z Zvezo kulturnih društev Šentjur in skupaj z njo organizira vsakoletni januarski 
posvet predsednikov vseh kulturnih društev. V 2017 smo delovno srečanje namenili predvsem informiranju o spremembah, 
ki so se pojavile v merilih oziroma v razpisih Občine Šentjur za sofinanciranje kulturnih dejavnosti, pogovarjali smo se o 
organizaciji dogodkov v Ipavčevem kulturnem centru, Tednu ljubiteljske kulture 2017 in ostalih pomembnih temah za 
delovanje društev. Sodelovanje izpostave s posameznimi društvi, skupinami in drugimi kulturnimi producenti v občini 
Šentjur je vseskozi zelo dobro, društva se ustrezno odzivajo na naše predloge in vabilom za sodelovanje, hkrati pa na skladu 
iščejo tudi ustrezne informacije in pomoč. Društva vseskozi spodbujamo k skupnemu sodelovanju in povezovanju, saj to 
lahko rezultira v kakovostnih in uspešnih dogodkih. Verjamemo, da je v sinergiji moč in možnost uspeha.  
 
Medijska pokritost naših dogodkov se iz leta v leto izboljšuje. Lokalni mediji /tako tiskani kot internetni portali) nas skozi 
celo leto dobro spremljajo in poročajo o našem programu. Nekajkrat letno izpostava sama pripravi besedila za javnost ali 
napiše članke, reportaže o izvedenih dogodkih. Dobro sodelujemo z lokalnim časopisom, tednikom Šentjurčan, žal pa je 
drugi tiskani medij Šentjurske novice lani zaključil svojo zgodbo in tu in tam o dogodkih poroča le še na svojem spletnem 
portalu novice.si. Naši dogodki se pojavljajo tudi v regijskem časopisu Novi tednik, na spletnih portalih sentjur.si, 
sentjur.net, kozjansko.info. Zgledno je sodelovanje z radii Radio Celje, Radio Štajerski val in Radio Rogla, ki redno objavljajo 
napovednike o naših prireditvah. V naslednjih letih bi si želeli večje medijske pokritosti ne samo na lokalni ravni, temveč 
precej bolj na regijski, pri odmevnejših prireditvah pa tudi na nacionalni ravni. Zaradi finančnih omejitev pa si le redko lahko 
privoščimo radijske in časopisne oglase. Dogodke največkrat oglašujemo s plakati, jumbo plakati, letaki, vabili … Kar nekaj 



 

finančnih sredstev letno pa namenimo tudi promociji na facebook strani JSKD Šentjur, ki trenutno beleži dobrih 800 všečkov. 
To stran oziroma posamezne dogodke tudi sponzoriramo, kar v praksi pomeni, da Facebooku namenimo določena finančna 
sredstva, da naše dejavnosti vidi čim širši krog uporabnikov te platforme. Svoje delovanje in bolj prepoznavne dogodke 
objavimo tudi v občinskem glasilu Utrip dvakrat letno. 
 
Prepoznavnost območne izpostave je v občini Šentjur iz leta v leto večja, saj je izpostava še vedno eden izmed najpogostejših 
organizatorjev kulturnih dogodkov. Kljub temu si želimo, da bi bila prepoznavnost »blagovne znamke« JSKD OI Šentjur še 
močnejša in da bi jo ljudje takoj povezali s konceptom kakovostnih, raznolikih in zanimivih prireditev, vrednih ogleda, ali 
izobraževanj, vrednih obiska. Vsekakor bo v naslednjih letih naša tendenca usmerjena v to, da na dogodke pritegnemo čim 
širši krog ljudi različnih generacij. Še posebej se bomo trudili pritegniti mlajše generacije obiskovalcev. 
 
Izpostava deluje v prostorih Centra kulture Gustav, kjer skupaj z glasbeno šolo in posameznimi skupinami (zbori, ljudski 
pevci, pihalni orkester, plesne skupine, rock band) usklajuje urnik vaj in uporabe prostorov. 

 

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. 
Tako smo izvedli območne revije oz. srečanja na področju: 

 vokalne glasbe (revija otroških in mladinskih zborov, revija odraslih zborov) 

 gledališke dejavnosti (srečanje otroških gledaliških predstav) 

 folklore (srečanje odraslih folklornih skupin), 

 literature (skupaj z Literarnim društvom izdaja zbornika Z besedami, sodelovanje pri posameznih avtorskih izdajah 
in organizacija literarnih večerov), 

 likovne dejavnosti (izvedba tradicionalnega poletnega ex tempora in razstava). 

 
Organizacija regijskih srečanj: 

 gledališče: regijsko Linhartovo srečanje celjske regije (ena predstava) 
 
Imeli smo udeležence regijskih srečanj in tekmovanj na naslednjih področjih delovanja: 

 srečanje otroških gledaliških skupin (dve skupini), 

 tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov (dva pevska zbora), 

 tekmovanje odraslih pevskih zasedb (en pevski zbor), 

 folklorno srečanje (ena folklorna skupina), 

 likovno področje – regijska tematska razstava (dve udeleženki), 

 literarna srečanja – Urška 2017, (trije udeleženci)  

 
Imeli smo udeležence državnega srečanja: 

 srečanje lutkovnih in gledaliških skupin Slovenije (ena skupina) 

 
Regijsko raven so v leta 2017 dosegli štirje otroški pevski zbori, en mladinski pevski zbor, en moški pevski zbor, en ženski 
pevski zbor, dva mešana pevska zbora in dve vokalni skupini. 
 
Državno raven so dosegle tri skupine ljudskih pevcev in godcev (regijsko srečanje ni bilo organizirano) in en mladinski pevski 
zbor. 
 
Ocenjujemo, da je sezona 2016/2017 bila za naše ljubiteljske kulturnike zelo uspešna. 

Izvedba dodatnega programa 
OI Šentjur vsako leto izvede zelo obsežen dodatni program za občino Šentjur, tako je bilo tudi v letu 2017: 

 priredili smo gledališko-glasbeni abonma Gustav 2016/2017 – 5 predstav, 

 sodelovali smo pri pripravi in izvedbi osrednje prireditve ob Prešernovem dnevu v Občini Šentjur, 

 sodelovali smo v večdnevni turistični prireditvi Šentjurjevo 2017, kjer smo bili tudi organizator enega samostojnega 
dogodka – etno koncert,  

 v okviru Šentjurskega poletja 2017 smo samostojno in v soorganizaciji organizirali 5 dogodkov (koncerti, likovne 
delavnice, razstava), 

 aktivno smo sodelovali pri izvedbi Ipavčevih kulturnih dnevov 2017, kjer smo organizirali koncert Musica 
Academica III, 

 sodelovali pri posameznih avtorskih izdajah literarnih del in organizaciji literarnih večerov, 



 

 organizirali smo literarno-glasbeni večer, 

 organizirali smo dve likovni razstavi v Galeriji Zgornji trg, Šentjur, 

 organizirali smo regijsko otvoritev Tedna ljubiteljske kulture (fotorazstavo dogodkov JSKD celjske regije). 

 
Koordinirali pa smo tudi vrsto dogodkov, ki so jih različna kulturna društva organizirala v Tednu ljubiteljske kulture, in izdali 
priročno zloženko z vsemi dogodki in datumi. 

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih 
Kot predstavnica interesov ljubiteljske kulture vodja OI JSKD sodeluje v pripravah za izvedbo vsakoletnega razpisa za 
sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, prek delovanja Zveze kulturnih društev Šentjur pa tudi pri 
pripravi meril za delitev sredstev. Dejavnosti v prvem polletju so bile tako pri delovanju v pristojni komisiji, ki je pripravila 
razpis za področje kulture v občni Šentjur in izvedla postopek odločanja, kot tudi pri obveščanju kulturnih društev in drugih 
zainteresiranih o razpisnih pogojih, postopku in odločitvah komisije.  
Občna Šentjur je razpis za sofinanciranje kulturnih programov objavila januarja 2017, zato so bile v tem času izvedene 
dejavnosti JSKD za sodelovanje društev in zveze na omenjenem razpisu (informiranje, pomoč pri izpolnjevanju razpisne 
dokumentacije ter prijava na razpis za dodatni program). Občina Šentjur sredstva, namenjena za ljubiteljsko kulturo, 
dodeljuje na podlagi pravilno in pravočasno poslanih izpolnjenih obrazcev, ki jih nato točkuje po vnaprej določenih merilih 
(te sprejme Zveza kulturnih društev Šentjur).  
Občina Šentjur šentjurski izpostavi nameni določena finančna sredstva v tekočem letu glede na zastavljen vsebinski in 
finančni načrt. Med Občino Šentjur in OI Šentjur je podpisana pogodba, ki navaja višino finančnih sredstev, namenjenih 
izvedbi programa izpostave. OI Šentjur pa se vsako leto z določenimi kulturnimi programi prijavi še na razpis, na katerem 
pridobi dodatne finančne vire za realizacijo projektov, ki niso del rednega JSKD programa.  
 
Pri Občini Dobje ne sodelujemo pri postopkih razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti. Med Občino Dobje in OI Šentjur 
je podpisana pogodba, ki navaja višino finančnih sredstev, namenjenih izvedbi programa izpostave. Drugih virov financiranja 
v Občini Dobje ni mogoče pridobiti. 

Izobraževanja 
OI Šentjur je izvedla dve izobraževanji: 

 otroško likovno delavnico z mentorico Manjo Koren Kodele,  

 delavnica za mlade harmonikarje v folklornih skupinah. 
 
Želeli smo izvesti tudi delavnico za mentorje otroških gledaliških skupin, a ugotovili, da je brezpredmetno organizirati dve 
enaki delavnici; ena je bila namreč organizirana v Mozirju in je bila regijskega značaja.  
 
Imeli smo kar nekaj udeležb na seminarjih in izobraževanjih na področju vokalne glasbe, folklore in gledališča, v sodelovanju 
z Zvezo kulturnih društev Šentjur, ki sofinancira program izobraževanj, pa se je lahko nekaj naših glasbenikov udeležilo tudi 
pomembnih glasbenih izobraževanj v doma in tujini.  
 
Zveza kulturnih društev posameznikom sofinancira plačilo kotizacij za udeležbo na izobraževanjih, tako za izobraževanja v 
okviru JSKD kot tudi nekaterih drugih organizatorjev. 

Financiranje 
Območna izpostava je pridobila sredstva iz naslednjih virov: 

 z odredbo o sofinanciranju programa, prireditev, izobraževanj in založništva ter pokrivanju materialnih stroškov 
JSKD (21 %), 

 na podlagi pogodbe z občinama Šentjur in Dobje za izvedbo rednega programa (22 %), 

 na podlagi razpisov Občine Šentjur za izvedbo posameznih projektov v Občini Šentjur (17 %), 

 z vstopninami, kotizacijami in donacijami (40 %). 

Novi projekti 
V letu 2017 smo tako kot vsa leta poprej stremeli k dodatni, zanimivi kulturni ponudbi, ki bi popestrila dogajanje v občini, 
kar se odraža predvsem v organizaciji prireditev, ki jih organiziramo znotraj Šentjurskega poletja, Šentjurjevega in Ipavčevih 
kulturnih dnevov. Novih projektov nismo uvajali, smo pa tudi v tem letu sodelovali z različnimi kulturnimi društvi in jim 
pomagali pri realizaciji nekaterih novih projektov.  

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
VOKALNA GLASBA  



 

Na področju izpostave redno deluje 16 odraslih pevskih sestavov, in sicer: 3 MoPZ, 2 ŽePZ, 5 MePZ in 6 vokalnih skupin. 
Večina se jih redno udeležuje območnih revij, nekateri redno dosegajo regijski nivo, redki pa državnega. Pevskih tekmovanj 
se povprečno na leto udeleži en pevski sestav. Na našem območju deluje kar nekaj manjših skupin (kvarteti, okteti), ki sicer 
občasno sodelujejo, vendar skrbijo za popestritev vokalnega področja v Šentjurju. 
Na vseh osnovnih šolah in na eni podružnični delujejo otroški in na matičnih šolah tudi mladinski pevski zbori. Na lanski 
reviji OPZ in MPZ je sodelovalo 15 zborov. Vsako leto se kakšen izmed zborov udeleži regijskega tekmovanja.  

 
INŠTRUMENTALNA GLASBA  
Pihalni orkester Šentjur je zelo kakovosten in množičen inštrumentalni sestav z okoli 70 člani, ki je tudi organizacijsko urejen 
in ima dobro umetniško vodstvo. Že šest let znotraj orkestra deluje še šola za mlade člane orkestra, ki jih poučujejo 
strokovno usposobljeni in izkušeni glasbeniki. Posamezni člani orkestra se uveljavljajo tudi kot člani manjših glasbenih 
sestavov, jazz skupin ipd. Pihalni orkester Šentjur na leto pripravi več samostojnih koncertov, v lanskem letu je izvedel 
pomladni koncert, v sodelovanju z Občino Šentjur koncert ob dnevu državnosti in božično-novoletni koncert. Pihalni sestav 
se tekmovanj in srečanj inštrumentalnih zasedb žal ne udeležuje, čeprav jih na izpostavi vsako leto spodbujamo k temu. 
V Šentjurju redno deluje tudi Big band Šentjur, ki prav tako poskrbi za pester program med letom. Tudi ta sestav se do zdaj 
ni redno udeleževal skladovih srečanj, a se nadejamo, da se bo to z novim umetniškim vodstvom spremenilo. 
 
V občini Dobje pod okriljem KD Dobje deluje mladinska tamburaška skupina. 
 
V okviru glasbene šole deluje več mladinskih sestavov, s katerimi občasno sodelujemo na kulturnih prireditvah (na primer 
na odprtju likovnih razstav). Pomembna obogatitev glasbenega področja pa so t. i. garažni bendi mlajših glasbenikov, ki pa 
so se že izkazali z nekaj odmevnimi nastopi in tudi s predstavitvijo avtorske glasbe (Flapjacks, Radiostorm, Ars Groova, Epik 
Akustiks).  

 
GLEDALIŠKA DEJAVNOST  
Na srečanju otroških gledališč 2017 se je predstavilo 5 gledaliških skupin. Na regijski nivo sta se uvrstili 2 skupini, ena pa 
celo na državni nivo.  
Na področju odraslega ljubiteljskega gledališča v občini Šentjur je v zadnjem letu prišlo do želenega napredka. V okviru že 
obstoječega društva se je formirala impro gledališka skupina, ki je lani že uprizorila dve impro predstavi z aktivnim 
vključevanjem publike. Na izpostavi upamo, da je to temelj za vzpostavitev nove odrasle gledališke skupine, ki bi uprizarjala 
redne gledališke produkcije. Sicer v ostalih krajevnih skupnosti deluje nekaj manjših gledaliških skupin (ena se vsakih nekaj 
let udeleži tudi Linhartovega srečanja), ki uprizarjajo krajše igre ali skeče za dogodke na lokalnem nivoju.  
S spodbujanjem za sodelovanje na gledališkem izobraževanju poskušamo ustvarjati možnosti za redno gledališko 
ustvarjanje. Še vedno pa nimamo nobene lutkovne skupine, zato se bomo v naslednjih letih trudili oživeti tudi to dejavnost.  
 
PLESNA DEJAVNOST  
V okviru Literarnega društva Šentjur že kar nekaj let deluje skupina za izrazni ples, ki večkrat letno sodeluje na različnih 
kulturnih prireditvah in na ta način skuša približati ljudem vrsto plesa, ki je v naših krajih ne zasledimo prav pogosto. Plesna 
dejavnost sicer poteka tudi na številnih osnovnih šolah, a le za njihove interne potrebe, saj se te skupine ne udeležujejo 
nobenih zunanjih srečanj. Šentjur ima sicer dobre prostorske pogoje za razvoj plesa, saj sta dvorani tako v Centru kulture 
Gustav kot v Ipavčevem kulturnem centru opremljeni z ogledali. Žal večjega interesa za razvoj plesa v Šentjurju trenutno ni, 
interesenti pa plesne tečaje obiskujejo v bližnjem Celju.  

 
FOLKLORNA DEJAVNOST  
Na območju naše izpostave deluje 5 odraslih folklornih skupin (ena od teh je projektna skupina generacije folklornikov, ki 
so s to dejavnostjo začeli pred več desetletji) in 3 otroške skupine. Folklorna dejavnost v Šentjurju živi že več kot 50 let. Še 
posebej spodbudno je, da se je v zadnjih letih več mlajših članov usposobilo za mentorje oz. sodelovalo na folklornih 
delavnicah (tudi godčevskih), to velja zlasti za mladinsko folklorno skupino. Prav tako imamo zelo razvito ljudsko petje in 
godčevstvo, redno se območnih srečanj udeležuje 5 pevskih in 3 godčevske skupine, od katerih se 2–3 redno uvrščajo na 
regijska pa tudi državna srečanja. Temu je bilo tako tudi letos. 

 
LIKOVNA DEJAVNOST  
Likovna dejavnost je v Šentjurju zelo živahna, predvsem zaradi lokalnega likovnega društva, ki šteje okoli 30 aktivnih članov. 
Skupaj z njimi je OI Šentjur v preteklosti organizirala številne razstave v Galeriji Zgornji trg, to vlogo je v 2016 prevzela Občina 
Šentjur. 
Programska usmeritev galerije je v predstavitvi tako domače likovne ustvarjalnosti odraslih (likovno društvo, posamezniki) 
kot otrok (otroške likovne delavnice z razstavami), promocija različne umetniške ustvarjalnosti (fotografija, plastika, 
ilustracija, video), kot tudi predstavitev pomembnih zgodovinskih osebnosti in njihovega dela.  

 
LITERARNA DEJAVNOST  



 

Literarna dejavnost je v šentjurski in dobjanski občini izredno močna, saj imamo vrsto posameznikov, ki se ukvarjajo z 
literaturo, večina njih je tudi vključena v lokalno literarno društvo. Slednje bo te dni izdalo že 17. zbornik Z besedami, pri 
izdaji katerega sodeluje tudi OI Šentjur. Pri zborniku sodelujejo tako domači kot povabljeni avtorji.  
Med letom je izšlo kar 6 avtorskih del domačih pesnikov in pisateljev. Kot avtorji, uredniki in prevajalci pri različnih literarnih 
projektih delujejo člani Literarnega društva Šentjur. V zadnjih letih literarno društvo organizira t. i. tematske literarne jame, 
kjer se z literarno prepletajo še druge umetnosti (vokalna, inštrumentalna), literati pa imajo tudi možnost predstavitve 
svojih del (način »odprtega mikrofona«). 

Sodelovanje s šolami in vrtci 
Sodelovanje s šolami in vrtci se iz leta v leto izboljšuje, vsekakor pa se še lahko obogati. Odzivnost ravnateljev in mentorjev 
različnih področij je sicer dobra, a v naslednjih letih si želimo te povezave še poglobiti. Predvsem si želimo, da bi se več otrok 
vključevalo in udeleževalo različnih razpisov in natečajev, ki jih pripravlja JSKD (na vseh ravneh in področjih). Operativno 
sodelovanje je sicer odlično, šole nam omogočajo brezplačno uporabo prireditvenih ali pomožnih prostorov in sodelujejo 
pri organizaciji.  
Veseli nas, da je v lanskem letu naziv kulturna šola pridobila še Osnovna šola Hruševec Šentjur, ostale pa so ga uspešno 
obnovile. Prvič se je zgodilo, da prav vse osnovne šole občin Šentjur in Dobje nosijo naziv kulturna šola. Na septembrski 
podelitvi Kulturna šola 2017 sta OŠ Franja Malgaja Šentjur in OŠ Planina pri Sevnici prejeli priznanje za naj kulturno šolo na 
gledališkem oz. zborovskem področju. 
 
Za vrtčevske otroke za zdaj še nimamo ustreznih aktivnih programov, so pa zato hvaležni obiskovalci otrokom primernih 
prireditev, ki jih organiziramo. Enote Vrtca Šentjur so tudi zelo aktivne pri spodbujanju otrok, da sodelujejo na različnih 
kulturnih področjih, prav tako pa vsako leto s svojimi projekti sodelujejo v Tednu ljubiteljske kulture. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
V OI Šentjur nadaljujemo tradicijo podelitve priznanj udeležencem regijskih in državnih srečanj in tekmovanj na osrednji 
občinski proslavi ob kulturnem prazniku. Priznanja so v letu 2017 prejeli: 

 Maruša Miheljak za uvrstitev in sodelovanje na regijskem srečanju Festival mlade literature Urška 2016 

 Vokalna skupina Glasovir za uvrstitev in sodelovanje na regijskem tematskem koncertu Sozvočenja 2016 

 Ljudski pevci Jesensko cvetje za uvrstitev in sodelovanje na regijskem srečanju ljudskih pevcev in godcev  

 Gledališki krožek OŠ Planina pri Sevnici za uvrstitev in sodelovanje na regijskem srečanju otroških gledaliških 
skupin 

 Teater (nade)budnih mladičev OŠ Franja Malgaja Šentjur za uvrstitev na državno srečanje otroških gledaliških 
skupin Slovenije  

 Mladinska folklorna skupina Lintvar za uvrstitev in sodelovanje na državnem srečanju odraslih folklornih skupin 

 
V 2017 smo podelili: 

 Gallusova priznanja in značke pevkam Ženskega pevskega zbora skladateljev Ipavcev Šentjur. 
 
 

Izvedeni dogodki 

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

S PESMIJO IN PLESOM SKOZI ČAS - OSREDNJA PRIREDITEV OB 
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

5.2.2017   razno prireditev 

PEVCI POZABLJENIH PESMI - LITERARNO-GLASBENI VEČER Z JERNEJEM 
DIRNBEKOM - DIMEKOM 

17.2.2017   literatura prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2017, REGIJSKO SREČANJE 17.2.2017   literatura prireditev 

30. ROŠEVI DNEVI 2017 24.2.2017   literatura založništvo 

IGRAJMO SE GLEDALIŠČE - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

9.3.2017 10.3.2017 gledališče in lutke prireditev 

4. PREDSTAVA ABONMAJA GUSTAV 2016/2017 16.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 28.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

KOJTER ŠIVAMO - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

2.4.2017 2.4.2017 folklora prireditev 

MI SMO POMLAD - OBMOČNO SREČANJE OPZ IN MPZ 13.4.2017 13.4.2017 vokalna glasba prireditev 

GLEDALIŠČE NA OBISKU - REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

18.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠČE NA OBISKU, REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

21.4.2017   gledališče in lutke prireditev 



 

27. ŠENTJURJEVA REVIJA - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH 
ZBOROV 

26.4.2017 26.4.2017 vokalna glasba prireditev 

ETNO KONCERT 2.5.2017 2.5.2017 folklora prireditev 

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 2017 V ŠENTJURJU 12.5.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

GLASBENI KALEJDOSKOP - PODELITEV GALLUSOVIH PRIZNANJ 13.5.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKA OTVORITEV TLK  16.5.2017   likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 18.5.2017   vokalna glasba prireditev 

KO ULEGA MRAK SE PO VASI - OBMOČNO SREČANJE MALIH VOKALNIH 
SKUPIN 

18.5.2017 18.5.2017 vokalna glasba prireditev 

VEČNO MLADI - 5. PREDSTAVA ABONMAJA GUSTAV 2016/2017 24.5.2017   gledališče in lutke prireditev 

POVŠTERTANC - REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 27.5.2017   folklora prireditev 

REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE  31.5.2017   gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE LUTKOVNIH IN OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN SLOVENIJE 7.6.2017   gledališče in lutke prireditev 

XIX: POLETNI SLIKARSKI EX-TEMPORE 2017: CELJSKE POLETNE VEDUTE 9.6.2017   likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKA LIKOVNA DELAVNICA - PREDAVANJE 10.6.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

MOJA RAZSTAVA - S FOTOGRAFIJE NA PLATNO (OTROŠKE LIKOVNE 
DELAVNICE) 

10.6.2017 11.6.2017 likovna dejavnost prireditev 

ŠPANSKA RAPSODIJA  17.6.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

MOJA RAZSTAVA - S FOTOGRAFIJE NA PLATNO - ODPRTJE LIKOVNE 
RAZSTAVE 

18.6.2017 18.6.2017 likovna dejavnost prireditev 

POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE 3.7.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

BORIS CAVAZZA KVINTET 20.8.2017   vokalna glasba prireditev 

ENCI BENCI KATALENCI 25.8.2017   vokalna glasba prireditev 

POLETNI EX TEMPORE PLANINA PRI SEVNICI 3.9.2017 3.9.2017 likovna dejavnost prireditev 

OBMOČNO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV 9.9.2017 9.9.2017 folklora prireditev 

POLETNI EX TEMPORE - IZDAJA KATALOGA 21.9.2017   likovna dejavnost založništvo 

POLETNI EXTEMPORE - RAZSTAVA  21.9.2017 21.9.2017 likovna dejavnost prireditev 

METAFORA - SREČANJE AFORISTOV 6.10.2017   literatura prireditev 

ZBOROVODSKA ŠOLA S PETRO GRASSI 7.10.2017   vokalna glasba izobraževanje 

DELAVNICA ZA MLADE HARMONIKAŠE V FOLKLORNIH SKUPINAH 7.10.2017   folklora izobraževanje 

REGIJSKO IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN Z 
DEMONSTRACIJSKO SKUPINO 

14.10.2017   folklora izobraževanje 

MUSICA ACADEMICA III 14.10.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

GLEDALIŠKA DELAVNICA ZA MENTORJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

21.10.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA VELIKA ČRTA 30.10.2017   likovna dejavnost prireditev 

FOTOGRAFSKA DELAVNICA 11.11.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

PIKA POJE, IZOBRAŽEVANJE ZA ZBOROVODJE VRTČEVSKIH ZBOROV 18.11.2017   vokalna glasba izobraževanje 

MI H IŠ - KDO SI ČLOVEK; 1. PREDSTAVA ABONMAJA GUSTAV 25.11.2017   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 2.12.2017   vokalna glasba prireditev 

 


