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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. 

 



Uvod 

Območna izpostava Slovenska Bistrica je organizirana za naslednje občine: 

 Slovenska Bistrica,  

 Poljčane,  

 Makole, 

 Oplotnica.



Vse štiri občine se nahajajo na površini okoli 370 km² in imajo skupaj približno 36.200 prebivalcev. Na tem 
območju aktivno deluje 41 kulturnih društev, v okviru katerih je združenih približno 135 različnih kulturnih skupin 
oziroma sekcij. Aktivni sta tudi dve zvezi, in sicer: Zveza kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska 
Bistrica in Zveza Svobod Slovenska Bistrica. Imamo pa tudi 69 aktivnih otroških in mladinskih skupin, ki delujejo v 
vrtcih, osnovnih šolah in srednji šoli našega območja. 

Naša izpostava ima za izhodiščno poslanstvo spodbujanje društvene dejavnosti, spodbujanje otroških in 
mladinskih skupin, podpiranje ustvarjalnih posameznikov in predvsem širjenje ljubiteljske kulture ter zviševanje 
ravni tovrstne ustvarjalnosti. 

Ocena stanja 

V letu 2016 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja 
kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti. Konstruktivno smo sodelovali z društvi 
in lokalno skupnostjo. Naj omenim še vzorno sodelovanje z Zvezo kulturnih društev občin Makole, Poljčane, 
Slovenska Bistrica, Zvezo Svobod Slovenska Bistrica, Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica, Zavodom za kulturo 
Slovenska Bistrica, Javnim zavodom za KTV in informiranje Slovenska Bistrica, Turistično-informativnim centrom 
Slovenska Bistrica in Razvojno-izobraževalnim centrom Slovenska Bistrica. Največ poudarka dajemo organizaciji 
revij in srečanj ter izobraževanj; od načrtovanja, priprave in vse do izvedbe posameznega kulturnega dogodka. 
Revije in srečanja potekajo v preddverjih in telovadnicah osnovnih in v srednji šoli ter v kulturnih in večnamenskih 
domovih občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica in Oplotnica. 

Najprimernejši so prostori v osnovnih šolah, kjer je dovolj parkirnih mest, sanitarij in večje število spremljevalnih 
prostorov (učilnic). Težave se pojavijo, kadar imamo izvedbo prireditev v kulturnih in večnamenskih domovih, kjer 
ni dovolj spremljevalnih prostorov. Zato moramo imeti na razpolago več vodnikov, ki poskrbijo, da se prostori 
pravočasno izpraznijo, da se lahko naslednja nastopajoča skupina pripravi na svoj nastop.  

Vsako leto organiziramo izobraževanja za posamezna področja glede na dejavnost, kjer zasledimo potrebe po le-
teh. Zato se pozna, da so naše skupine, sekcije in posamezniki iz leta v leto uspešnejši, saj je vsako leto več skupin 
in posameznikov, ki se uvrščajo na regijska in državna srečanja. Kar pomeni, da močno zvišujemo raven tovrstne 
ustvarjalnosti. 

Vse revije, srečanja in izobraževanja, ki smo jih planirali za leto 2016, smo uspešno in na nivoju tudi izvedli. S 
spodbujanjem nam je uspelo pridobiti nove člane likovnih sekcij, predvsem mlajših generacij. Pridobili smo tudi 
večje število otroških pevskih zborov, predvsem iz vrtcev, zato smo letos izvedli revijo otroških pevskih zborov kar 
v treh delih. Prav tako smo na novo ustanovili plesno dejavnost (sodobni ples), ki je na našem območju izpostave 
do sedaj ni bilo. Drugo leto že planiramo izvedbo prve plesne revije, kar pomeni, da bomo v bodoče pokrivali vsa 
področja ljubiteljske kulture. Pri uresničevanju ciljev dejavnosti, ki jih izvajamo, smo zelo uspešni.  

Uspeli nismo le z možnostjo redne zaposlitve še ene osebe. Kar pomeni, da še vnaprej ostaja na naši izpostavi ena 
redno zaposlena oseba s pomočjo delavke, zaposlene preko programa javnih del, ki ga sofinancira Občina 
Slovenska Bistrica. 

V lokalnem časopisu tedniku Panorama redno napovedujemo kulturne dogodke, predstavljamo poustvarjalce, 
skupine in posameznike ter objavljamo njihove dosežke. Tednik Panorama je tudi medijski pokrovitelj vseh naših 
kulturnih prireditev. Dogodke napovedujemo tudi na novinarskih konferencah. 

Prepoznavnost naše OI JSKD je s Tednom ljubiteljske kulture še večja. V okviru TLK smo že drugo leto zapored 
izvedli osrednjo regijsko prireditev koordinacije Ptuj. V času TLK poteka tudi TVU, zato smo letos na novo, v 
sodelovanju z Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica, izvedli kulturni dogodek na temo: Učenje in kultura iz roke v 
roko s plesnimi skupinami. Množično pa so se v TLK odzvala tudi naša kulturna društva s svojimi sekcijami, ki so 
pripravila več odmevnih kulturnih prireditev, predvsem koncertov pevskih zborov in skupin, gledaliških in 
lutkovnih predstav, razstav, itd. 

Izvedba rednega programa 

Programi na področju ljubiteljske kulture naše območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh 
področjih delovanja društev, predšolskih in šolskih skupin in skupin iz srednje šole.  

Na območni ravni smo izvedli 11 revij in srečanj, in sicer: srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, 
srečanje odraslih gledaliških skupin (dva vikenda), srečanje otroških gledaliških skupin, srečanje mladinskih 
gledaliških skupin, srečanje otroških in odraslih lutkovnih skupin, srečanje otroških folklornih skupin, srečanje 



odraslih folklornih skupin, revijo otroških pevskih zborov – 1., 2. in 3. del, revijo mladinskih pevskih zborov, revijo 
odraslih pevskih zborov in revijo malih pevskih skupin. 

Na regijski ravni smo izvedli 2 srečanja, in sicer: srečanje lutkovnih skupin in srečanje godb na pihala. 

Regijskih srečanj so se z našega območja udeležile naslednje skupine in posamezniki: Ložniški gledališki Bend OŠ 
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica podružnica Zgornja Ložnica, Otroška gledališka skupina Zmaji OŠ Gustava 
Šiliha Laporje, Otroška lutkovna skupina OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica, Otroška lutkovna skupina 
Žabice OŠ Gustava Šiliha Laporje, Otroška lutkovna skupina OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje, Lutkovna 
skupina Venčeselj OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica podružnica Zgornja Ložnica, Lutkovna skupina 
KakÓrkoli 2. OŠ Slovenska Bistrica in Lutkovna skupina Zrnca društvo Koruzno zrno, Lutkovni Krožnik Srednje šole 
Slovenska Bistrica in Lutkovna skupina Zrna Društvo Koruzno zrno, Gledališki klub Srednje šole Slovenska 
Bistrica&Bistriški teater&Izrazi.se. Frajhajmska godba na pihala KUD Šmartno na Pohorju, Godba na pihala KUD 
Janko Živko Poljčane, KUD Gasilska godba na pihala Spodnja Polskava, Otroška folklorna skupina OŠ Anice 
Černejeve Makole, Otroška folklorna skupina OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica podružnica Zgornja 
Ložnica, Folklorna skupina FD Košuta Poljčane, Odrasla dramska skupina KUD Andreja Stefanciosa Studenice, 
Odrasla dramska skupina KD KleTeater Zgornja Polskava, Ljudski godci Folklorne skupine PD Anice Černejeve 
Makole, Vaberški fantje iz Kovače vasi KUD Šmartno na Pohorju, Vokalna skupina KUD Vivere Slovenska Bistrica 
in posamezni ljubiteljski likovni ustvarjalci: Igor Dacinger, Ivan Jani Konec, Bernardina Paj, Vera Avguštin, Rebeka 
Majcen, Nataša Pečnik Jurič, Irena Kramer, Nives Skamlič, Marija Prelovšek, Boža Majcen, Stanka Janžič, Avgust 
Fišnar, Ljubica Zgonec Zorko, Miljanka Simšič, Suzana Marovt, Blažka Lipnik. 

Državnih srečanj so se z našega območja udeležile naslednje skupine in posamezniki: Otroški pevski zbor OŠ dr. 
Jožeta Pučnika Črešnjevec, Gledališki klub Srednje šole Slovenska Bistrica&Bistriški teater&Izrazi.se, Lutkovna 
skupina Žabice OŠ Gustava Šiliha Laporje, Lutkovna skupina Venčeselj OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 
podružnica Zgornja Ložnica, Lutkovna skupina KakÓrkoli 2. OŠ Slovenska Bistrica in Lutkovna skupina Zrnca 
Društvo Koruzno zrno, Vaberški fantje iz Kovače vasi KUD Šmartno na Pohorju in dva likovna ustvarjalca: Ivan Jani 
Konec ter Stanka Janžič. 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala z lokalno skupnostjo in kulturnimi akterji na področju izpostave. Največje 
sodelovanje oz. koprodukcija je potekala z Zvezo kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica pri 
organizaciji in izvedbi dodatnega programa, in sicer: Slavnostne Akademije ob slovenskem kulturnem prazniku, 
Likovne razstave del s 15. likovne kolonije Štatenberg in Regijskega seminarja za dirigente godb. Koprodukcija je 
potekala tudi s Turističnim društvom Kebelj pri kulturnem dogodku Pohorje poje, s Plesnim klubom Sašo 
Slovenska Bistrica pri državnem prvenstvu v twirlingu in z Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica pri izvedbi 
kulturnega dogodka Učenje in kultura z roko v roki s plesnimi skupinami. 

Izvedba javnih razpisov 

Naša izpostava ažurno obvešča društva o javnih razpisih in nudi društvom pomoč pri izpolnjevanju obrazcev. Pri 
dveh občinah sodelujemo kot člani strokovne komisije za ljubiteljsko kulturo, kjer pregledamo pravočasnost 
oddanih vlog, vsebinsko pravilnost in točnost podatkov. 

Izobraževanja 

Izobraževanja potekajo v jesenskih mesecih. V sodelovanju z ZKD občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica smo 
letos izvedli 15. likovno kolonijo Štatenberg, regijski plesni seminar za vodje otroških plesnih skupin na temo 
Osnove plesnega ustvarjanja in koreografiranja ter regijski seminar za dirigente godb in predvodnika godb na 
temo Godba v gibanju, vloga predvodnika.  

Financiranje 

Območno izpostavo Slovenska Bistrica financirajo Občine Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica ter JSKD. 

Pri dveh občinah kandidiramo za sredstva na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje ljubiteljske kulture. Pri eni 
občini smo financirani direktno iz proračuna. Na podlagi podpisanih pogodb z občinami prejmemo sredstva. 

Na naših prireditvah nimamo vstopnine, ampak pobiramo prostovoljne prispevke. V osnovnih šolah, kjer izvajamo 
kulturne dogodke, imamo na razpolago brezplačne prostore. V kulturnih domovih imamo na razpolago tehnike, 



ki jih ne plačamo za njihovo delo. Le-ti poskrbijo za zvok, luč, svetlobne efekte itd. Za njihovo brezplačno pomoč 
se jim javno zahvalimo na koncu vsake posamezne kulturne prireditve. 

Občine nam zagotavljajo prostorske in finančne možnosti za delovanje ljubiteljske kulture ter vlagajo v 
infrastrukturo (11 kulturnih in večnamenskih domov), kar omogoča kakovostno izvajanje kulturnih dejavnosti na 
našem območju. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Delujoče kulturne skupine na območju OI JSKD Slovenska Bistrica glede na dejavnost, v letu 2016 so sledeče. 

Vokalna glasba: 12 odraslih pevskih zborov, 7 malih pevskih skupin, 11 mladinskih pevskih zborov in 24 otroških 
pevskih zborov. Na regijsko raven sta se letos uvrstila 2 odrasla pevska zbora, 3 male pevske skupine, 3 mladinski 
in 5 otroških pevskih zborov. Vokalna skupina KUD Vivere Slovenska Bistrica je sodelovala na regijskem Sozvočenju 
Štajerske in Pomurja. Na državno raven sta se uvrstila 2 otroška pevska zbora. Eden izmed zborov; Otroški pevski 
zbor OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec je na 25. državnem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov prejel 
zlato priznanje. 

Inštrumentalna glasba: 4 pihalni orkestri in 2 tamburaška orkestra. Na regijskem srečanju godb na pihala, ki se 
tradicionalno odvija na Spodnji Polskavi so sodelovali 3 naši pihalni orkestri. 

Gledališka in lutkovna dejavnost: deluje 8 odraslih gledaliških skupin, 10 otroških gledaliških skupin, 1 mladinska 
gledališka skupina, 7 otroških lutkovnih skupin in 1 mladinska lutkovna skupina. Na regijskem Linhartovem 
srečanju odraslih gledaliških skupin je prejela priznanje selektorja za glavno žensko vlogo Simona Smolar, Odrasla 
dramska skupina KD KleTeater Zgornja Polskava, za vlogo Grete, Nene, Lade, Mime in Karoline v predstavi Mirka 
Gavrana: Vse o ženskah. Prav tako je prejela priznanje za stransko žensko vlogo Nastja Janžič, Dramska sekcija KUD 
Gaj Zgornja Polskava, za vlogo Anite Kosi v predstavi Toneta Pavčka: Za nacionalni interes. 

Regijskega Linhartovega srečanja odraslih gledaliških skupin sta se udeležili 2 skupini; 1 v tekmovalnem in 1 v 
spremljevalnem programu. Na regijsko gledališko srečanje sta se uvrstili 2 otroški gledališki skupini ter 4 otroške 
lutkovne skupine, 1 mladinska lutkovna skupina in 1 mladinska gledališka skupina. Kar 3 otroške lutkovne skupine 
so se uvrstile naprej na državno srečanje. Prav tako se je 1 naša mladinska gledališka skupina uvrstila na festival 
Vizije – državno srečanje mladinskih skupin.  

Folklorna dejavnost: 6 odraslih folklornih skupin, 10 otroških folklornih skupin, 15 skupin pevcev ljudskih pesmi 
in 4 skupine godcev ljudskih viž. Na regijsko srečanje sta se uvrstili 1 odrasla in 2 otroški folklorni skupini. Regijsko 
raven pa so zraven le-teh dosegala še 1 otroška folklorna skupina. Na regijsko raven se je uvrstilo 9 skupin pevcev 
ljudskih pesmi in 3 skupine godcev ljudskih viž. Na državno srečanje pa se je uvrstila 1 skupina pevcev ljudskih 
pesmi. 

Plesna dejavnost: 4 twirling skupine, 1 skupina orientalskih plesalk. Društvo plesni klub Sašo Slovenska Bistrica 
vsako leto izvede v Slovenski Bistrici državno srečanje twirling skupin.  

Likovna dejavnost: 6 likovnih sekcij in številni posamezni likovniki amaterji z območja vseh štirih občin. Za regijsko 
likovno razstavo ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev na prosto temo, ki je potekala v okviru koordinacije Ptuj, je bilo 
izbranih kar 16 likovnikov z našega območja. Za državno likovno razstavo pa sta bila že lani izbrana 2 naša likovnika. 
Njuni likovni deli sta še vedno na razstavah po Sloveniji. 

Foto-video dejavnost: 2 foto in video sekciji, ki vsako leto pripravita samostojno razstavo na določeno temo. 

Literarna dejavnost: 3 literarne sekcije in 8 recitatorskih sekcij, ki uspešno delujejo. 

Letos sta se na novo ustanovili 2 šolski kulturni skupini, in sicer: Otroška folklorna skupina OŠ Antona Ingoliča 
Spodnja Polskava podružnica Pragersko in Pevski zbor Glasbene šole Slovenska Bistrica (starost nastopajočih 7–
12 let).  

Sekcije kulturnih društev, ki imajo v lasti kulturne domove, imajo vaje v prostorih teh domov. Druga društva, ki 
nimajo v lasti kulturnih domov, pa poskrbijo, da imajo njihove sekcije vaje v najetih prostorih po občinah, kjer 
delujejo. Sekcije imajo zadovoljive možnosti za vaje. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

V sodelovanju z osnovnimi šolami in vrtcem na našem območju organiziramo območne revije otroških in 
mladinskih pevskih zborov. Uspešno in konstruktivno sodelujemo z vsemi 11 osnovnimi šolami, s 3 podružničnimi 



osnovnimi šolami in vrtcem. Poudariti moram, da nam osnovne šole ne zaračunajo stroškov uporabe svojih 
prostorov, kadar so soorganizatorji izvedbe otroških in mladinskih revij. Prav tako je zgledno sodelovanje 
celotnega aktiva osnovnih šol in vrtca povsod, kjer se revija izvede.  

Na našem območju imajo status kulturne šole naslednje osnovne šole: OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, 
OŠ Kajetana Koviča Poljčane, OŠ Gustava Šiliha Laporje, OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, OŠ Anice Černejeve 
Makole, OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica podružnica Zgornja Ložnica in 2. OŠ Slovenska Bistrica. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Vsako leto v jesenskem času imamo redni letni sestanek s predsedniki društev in zvez na našem območju. Takrat 
nas predsedniki kulturnih društev seznanijo z načrti izvedb jubilejnih obletnic oz. obletnic sekcij, ki delujejo znotraj 
njih. Na podlagi izpolnjene vloge za podelitev področnih jubilejnih značk jim pošljemo sklep in podelimo značke 
ob njihovi obletnici. 

Letos smo podelili jubilejne Gallusove značke naslednjim dobitnikom: 

 članicam Ženskega pevskega zbora DPD Svoboda Slovenska Bistrica ob 40-letnici delovanja (17 značk). 

Letos smo podelili jubilejne Maroltove značke naslednjim dobitnikom: 

 članom Glasbeno pevske skupine Pustroužeki KUD Kebelj ob 10-letnici delovanja (4 značke). 

 

Letos smo podelili jubilejne Splošne značke naslednjim dobitnikom: 

 članom Likovne sekcije DPD Svoboda Pragersko ob 10-letnici delovanja (10 značk), 

 članom Literarne sekcije DPD Svoboda Pragersko ob 9-letnici delovanja (9 značk). 

 

Skupno se je v letu 2016 podelilo 17 Gallusovih značk za dolgoletno delo na področju glasbene dejavnosti, 4 
Maroltove značke za dolgoletno delo na področju folklorne dejavnosti in 19 splošnih značk za dolgoletno delo na 
področju likovne in literarne dejavnosti. 

Izvedeni dogodki 

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

LUTKOVNA ŠOLA ZA MENTORJE MLADINSKIH IN ODRASLIH SKUPIN 9.1.2016 13.2.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

AKADEMIJA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 5.2.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

ZAPOJMO IN ZAIGRAJMO KOT NEKOČ - OBMOČNO SREČANJE PEVCEV 
LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

19.2.2016   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE TAMBURAŠKIH SKUPIN 20.2.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

GLEDALIŠKI DNEVI - OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

4.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKI DNEVI - OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

5.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKI DNEVI - OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

6.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKI DNEVI - OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

6.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

POJEMO, GODEMO, PLEŠEMO - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

9.3.2016   folklora prireditev 

GLEDALIŠKI DNEVI - OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

11.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKI DNEVI - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN ODRASLIH 
LUTKOVNIH SKUPIN 

15.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

SIJAJ, SIJAJ, SONČECE - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 
1. DEL 

17.3.2016   vokalna glasba prireditev 

GLEDALIŠKI DNEVI - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

23.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKI DNEVI - VIZIJE - OBMOČNO SREČANJE MLADINSKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

23.3.2016   gledališče in lutke prireditev 



POZDRAV POMLADI - OBMOČNA PLESNA REVIJA 25.3.2016   ples prireditev 

SIJAJ, SIJAJ, SONČECE - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 
2. DEL 

30.3.2016   vokalna glasba prireditev 

25. DRŽAVNO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV  

4.4.2016 6.4.2016 vokalna glasba prireditev 

SIJAJ, SIJAJ, SONČECE - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 
3. DEL 

7.4.2016   vokalna glasba prireditev 

GLEDALIŠKE VIZIJE - REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

7.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 13.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 13.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN MEDOBMOČJA 
JSKD LENART, ORMOŽ, PTUJ IN SLOVENSKA BISTRICA 

14.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

OBLIKOVANJE GLEDALIŠKE MASKE 16.4.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

GODEC ZAGODI, DA BOMO PLESALI - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

16.4.2016   folklora prireditev 

ZAPOJ Z MENOJ - OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 20.4.2016   vokalna glasba prireditev 

7. JURJEVO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN 7.5.2016   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN MEDOBMOČJA 
JSKD LENART, ORMOŽ, PTUJ IN SLOVENSKA BISTRICA 

9.5.2016   folklora prireditev 

POJ Z MENOJ, PRIJATELJ MOJ - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH 
ZBOROV 

13.5.2016   vokalna glasba prireditev 

LJUDSKE PESMI - OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

13.5.2016   folklora prireditev 

UČENJE IN KULTURA Z ROKO V ROKI 17.5.2016   večzvrstna dejavnost izobraževanje 

VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKIH SKUPIN SLOVENIJE 20.5.2016 22.5.2016 gledališče in lutke prireditev 

ZAKORAKAJMO V SONČNO POMLAD - REGIJSKO SREČANJE GODB NA 
PIHALA 

22.5.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

ZAKORAKAJMO V SONČNO POMLAD - REGIJSKO SREČANJE GODB NA 
PIHALA 

22.5.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

MALE SKUPINE - VÉLIKA PESEM - OBMOČNA REVIJA MALIH PEVSKIH 
SKUPIN 

27.5.2016   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV  27.5.2016   ples prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 3.6.2016 4.6.2016 gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN SLOVENIJE 7.6.2016   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 11.6.2016   folklora prireditev 

47. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV ŠENTVID PRI STIČNI  18.6.2016   vokalna glasba prireditev 

EVROPSKI POKAL V TWIRLINGU 2016 1.7.2016 3.7.2016 ples prireditev 

POHORJE POJE 31.7.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA ŠMARTNO: PODOBE ŽIVALI 5.8.2016 14.8.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

5. DRŽAVNA TEMATSKA RAZSTAVA: KVADRAT IN KROG, KOCKA IN 
KROGLA 

1.9.2016 15.9.2016 likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH 
VIŽ: PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO 

10.9.2016   folklora prireditev 

15. REGIJSKA LIKOVNA KOLONIJA ŠTATENBERG 16.9.2016 18.8.2016 likovna dejavnost izobraževanje 

REGIJSKI SEMINAR NA TEMO: GODBA V GIBANJU, VLOGA 
PREDVODNIKA 

17.9.2016   inštrumentalna glasba izobraževanje 

KONCERT OB 40-LETNICI ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA DPD SVOBODA 
SLOVENSKA BISTRICA - PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK 

28.9.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE DEL OB ZAKLJUČKU 10. LIKOVNE KOLONIJE V 
SKLOPU 8. FESTIVALA FORMA VIVA PRAGERSKO - PODELITEV SPLOŠNIH 
ZNAČK 

30.9.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE 15. REGIJSKE LIKOVNE KOLONIJE ŠTATENBERG  6.10.2016   likovna dejavnost prireditev 

SEMINAR ZA 48. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV ŠENTVID PRI 
STIČNI 2017 

8.10.2016   vokalna glasba izobraževanje 

REGIJSKI SEMINAR ZA MENTORJE PLESNIH SKUPIN 8.10.2016   ples izobraževanje 



KONCERT OB 10. OBLETNICI GLASBENO PEVSKE SKUPINE PUSTROUŽEKI 
KUD KEBELJ - PODELITEV MAROLTOVIH ZNAČK 

5.11.2016   folklora prireditev 

REGIJSKI SEMINAR ZA MENTORJE OTROŠKIH, MLADINSKIH IN 
ODRASLIH LUTKOVNIH SKUPIN NA TEMO: NA KAJ MORAMO BITI 
POZORNI PRI USTVARJANJU LUTKOVNE PREDSTAVE 

5.11.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

ŠTUDENTEATER 2016 12.11.2016 13.11.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

REGIJSKI SEMINAR NA TEMO: POUSTVARJANJE PLESNEGA IZROČILA V 
OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPINAH 

12.11.2016   folklora izobraževanje 

GLEDALIŠKA IGRA - SISTEM STANISLAVSKEGA 17.11.2016 31.12.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

LITERARNI VEČER - 10. OBLETNICA LITERARNE SEKCIJE DPD SVOBODA 
PRAGERSKO - PODELITEV SPLOŠNIH ZNAČK 

19.11.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

IMPROVIZACIJSKO GLEDALIŠČE V ŠOLI 19.11.2016 20.1.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO 2016 - DRŽAVNO SREČANJE 
PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ  

19.11.2016   folklora prireditev 

SOZVOČENJA 2016 - ŠTAJERSKA IN POMURJE 19.11.2016   vokalna glasba prireditev 

PLESNI SEMINAR 26.11.2016   ples izobraževanje 

OGLED VESELOIGRE NA KEBLJU 18.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA 22.12.2016   likovna dejavnost prireditev 

 


