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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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Uvod 
Območna izpostava Slovenska Bistrica je organizirana za naslednje štiri občine: Slovensko Bistrico, Poljčane, Makole in 
Oplotnico. Vse štiri občine se nahajajo na površini okoli 370 km² in imajo skupaj približno 36.200 prebivalcev. Na tem 
območju aktivno deluje 42 kulturnih društev, v okviru katerih je združenih približno 140 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 70 aktivnih otroških in mladinskih skupin, ki delujejo v vrtcih, osnovnih šolah, glasbeni 
šoli 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 2017 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. Pomembno je, da imajo vsi nastopajoči enake pogoje. 
Vse revije, srečanja in izobraževanja, ki smo jih planirali za leto 2017, smo uspešno in na nivoju tudi izvedli. V lanskem letu 
smo na novo ustanovili plesno dejavnost (sodobni ples), ki je na našem območju izpostave do sedaj ni bilo. Žal pa nismo 
uspeli z izvedbo 1. območne plesne revije, zaradi premalega števila prijavljenih skupin. S spodbujanjem nam je uspelo 
pridobiti nove skupine ljudskih godcev. Pridobili pa smo tudi večje število odraslih mešanih pevskih zborov. Pri 
uresničevanju ciljev dejavnosti, ki jih izvajamo, smo uspešni. Naše skupine, sekcije in posamezniki so iz leta v leto uspešnejši, 
saj je vsako leto več skupin, ki se uvrščajo na regijska in državna srečanja. Kar pomeni, da močno zvišujemo raven tovrstne 
ustvarjalnosti. 
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 iz leta v leto večja. V času TLK poteka tudi TVU, zato smo tudi 
letos v sodelovanju z Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica izvedli kulturni dogodek. Množično pa so se v TLK odzvala tudi 
naša kulturna društva s svojimi sekcijami, ki so pripravila več odmevnih kulturnih prireditev, predvsem likovnih razstav, 
koncertov pevskih zborov in skupin ter gledaliških in lutkovnih predstav. 
Letos so nas obiskali s strani Pokrajinskega muzeja Maribor in pregledali naše arhivsko in dokumentarno gradivo. Bili smo 
pohvaljeni za zelo vzorno urejeno gradivo, kamor spadajo vsi dokumenti, albumi s fotografijami, CD in DVD posnetki vseh 
naših kulturnih dogodkov od vsega začetka delovanja naše območne izpostave. 
Letos poleti smo sedež izpostave preselili na novo lokacijo, v lepo obnovljene, tople, prijetne in svetle prostore, na 
Partizanski ulici 24 v Slovenski Bistrici, za kar gre vsa zahvala dr. Ivanu Žagarju, županu občine Slovenska Bistrica. 
Delo in sodelovanje celotne ptujske koordinacije uspešno ocenjujemo. Še posebej pa moramo pohvaliti odlično in 
konstruktivno sodelovanje Helene Kolar, predsedsednice Sveta OI JSKD Slovenska Bistrica in vseh članom Sveta. 

Izvedba rednega programa 
Programi na področju ljubiteljske kulture naše območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh področjih 
delovanja društev s svojimi sekcijami, skupin iz srednje šole, šolskih in predšolskih skupin. 
Na območni ravni smo izvedli 10 revij in srečanj in sicer: srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, srečanje 
odraslih gledaliških skupin (dva vikenda), srečanje otroških 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: Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin in srečanje godb na pihala. 
Regijskih srečanj so se z našega območja udeležile naslednje skupine in posamezniki: Dramska skupina KUD Gaj Zgornja 
Polskava, Otroška gledališka skupina OŠ Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica, Ložniški gledališki bend OŠ Pohorskega 
odreda Slovenska Bistrica podružnica Zgornja Ložnica, Muhasti petošolci OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava podružnica 



 

Zgornja Polskava, LS Društvo Koruzno zrno / Srednja šola Slovenska Bistrica, Lutkovna skupina Umetniki 2. OŠ Slovenska 
Bistrica, Lutkovna skupina OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje, Lutkovna skupina Venčeselj 02 OŠ Pohorskega odreda 
Slovenska Bistrica podružnica Zgornja Ložnica, Lutkovna skupina KakÓrkoli / Zrnca 2. OŠ Slovenska Bistrica in Društvo 
Koruzno zrno, Lutkovna skupina Žabice OŠ Gustava Šiliha Laporje, Otroška folklorna skupina OŠ Pohorskega odreda 
Slovenska Bistrica podružnica Zgornja Ložnica, Otroška folklorna skupina vrtec OŠ Gustava Šiliha Laporje, Otroška folklorna 
skupina OŠ Gustava Šiliha Laporje, Otroška folklorna skupina OŠ Anice Černejeve Makole, OPZ OŠ dr. Jožeta Pučnika 
Črešnjevec, OPZ OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava podružnica Pragersko, OPZ OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, 
MePZ Natanael KD Slomšek Slovenska Bistrica, Vokalna skupina KUD Vivere Slovenska Bistrica, Godba na pihala KUD Janko 
Živko Poljčane, KUD Frajhajmska godba, KUD Gasilska godba na pihala Spodnja Polskava, Pihalni orkester glasbene šole 
Slovenska Bistrica, Jani Ivan Konec, Bernardina Paj, Irena Kramer, Stanka Janžič, Ljubica Zgonec Zorko, Suzana Marovt. 
Državnih srečanj so se z našega območja udeležile naslednje skupine: Lutkovna skupina OŠ Partizanska bolnišnica Jesen 
Tinje, Lutkovna skupina Venčeselj 02 OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica podružnica Zgornja Ložnica, Lutkovna 
skupina KakÓrkoli / Zrnca 2. OŠ Slovenska Bistrica in Društvo Koruzno zrno, LS Društvo Koruzno zrno / Srednja šola Slovenska 
Bistrica, Glasbeno-pevska skupina Pustroužeki KUD Kebelj.  

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 in otvoritev razstave del nastalih 
na Likovni koloniji Štatenberg. Koprodukcija je potekala tudi s Turističnim društvom Jelka Šmartno na Pohorju pri kulturnem 
dogodku Pohorje poje, s Plesnim klubom Sašo Slovenska Bistrica pri 2. predtekmovanju za 21. državno prvenstvo v twirlingu 
Slovenije in s KUD Kebelj ob njihovi 20. obletnici delovanja. 

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih 
Naša izpostava ažurno obvešča društva o javnih razpisih s področja kulture in nudi društvom pomoč pri izpolnjevanju 
obrazcev pri prijavah na razpise JSKD. Prav tako obveščamo in nudimo pomoč pri prijavah društev na javne razpise za 
sofinanciranje ljubiteljske kulture pri občinah.  
Pri dveh občinah sodelujemo kot člani strokovne komisije za ljubiteljsko kulturo, kjer pregledamo pravočasnost oddanih 
vlog, vsebinsko pravilnost in točnost podatkov. 

Izobraževanja 
Vsako leto organiziramo izobraževanja za posamezna področja glede na dejavnost, kjer zasledimo potrebe po le-teh. 
Izobraževanja na naši izpostavi potekajo v jesenskih mesecih. V sodelovanju z ZKD občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica 
smo letos izvedli 16. likovno kolonijo Štatenberg na tematiko Črta na velikem formatu, pod strokovnim vodstvom Jožeta 
Foltina, prof. likovne umetnosti. Izvedli smo tudi regijski seminar za metorje otroških gledaliških skupin na temo Gledališče 
v igri – metodologija dela in pristopi, pod vodstvom Mateje Kokol, režiserke.  

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. V osnovnih šolah, kjer izvajamo kulturne dogodke, imamo na razpolago brezplačne 
prostore. V kulturnih domovih plačamo nižjo ceno uporabe prostorov in imamo na razpolago tehnike, ki jih ne plačamo za 
njihovo delo. Vsem skupaj se javno zahvalimo na koncu vsake posamezne kulturne prireditve. Občina Slovenska Bistrica 
nam nudi brezplačno uporabo poslovnih prostorov naše območne izpostave in njihovo vzdrževanje. Občine nam 
zagotavljajo finančne in prostorske možnosti za delovanje ljubiteljske kulture ter vlagajo v infrastrukturo 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 2017 so sledeče. 
VOKALNA GLASBA: 12 odraslih pevskih zborov, 7 malih pevskih skupin, 11 mladinskih pevskih zborov in 25 otroških pevskih 
zborov. Na regijsko raven so se letos uvrstili 3 odrasli pevski zbori, 3 male pevske skupine, 3 mladinski in 5 otroških pevskih 
zborov. Ženska vokalna skupina KUD Vivere Slovenska Bistrica je sodelovala na regijskem tekmovanju odraslih pevskih 
zasedb v Šentjerneju, kjer so dosegle zlato priznanje. Nadja Stegne, umetniška vodja pa je prejela posebno priznanje za 
najboljšo izbiro programa. Prav tako se je na regijsko tekmovanje v Gornji Radgoni uvrstil tudi Mešani pevski zbor Natanael 
KD Slomšek Slovenska Bistrica. Na regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov so se uvrstili naslednji trije 
zbori: Otroški pevski zbor OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava podružnica Pragersko, Otroški pevski zbor OŠ Pohorskega 
odreda Slovenska Bistrica in Otroški pevski zbor OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, ki je dosegel zlato priznanje. Na državno 
raven se je uvrstil 1 otroški pevski zbor. Pevke Vokalne skupine KUD Vivere so se udeležile 6. mednarodnega tekmovalnega 



 

festivala Canta al Mar 2017 v španski Calelli, kjer se je predstavilo 33 pevskih zborov iz vsega sveta. Tekmovale so v dveh 
kategorijah, in sicer: - F - kategorija Ljudska pesem in - C3 - kategorija Vokalne skupine. V obeh kategorijah so dosegle zlato 
priznanje, na kar smo zelo ponosni. Ob vrnitvi iz Španije jim je Občina Slovenska Bistrica priredila sprejem, kjer smo jim 
slavnostno podelili Priznanje Sveta OI JSKD Slovenska Bistrica za izjemne dosežke pri poustvarjanju na področju ljubiteljske 
kulture.  
INŠTRUMENTALNA GLASBA: 5 pihalnih in 2 tamburaška orkestra. Na regijskem srečanju godb na pihala, ki se tradicionalno 
odvija na Spodnji Polskavi so sodelovali 4 naši pihalni orkestri. 
GLEDALIŠKA IN LUTKOVNA DEJAVNOST: deluje 8 odraslih gledaliških skupin, 10 otroških gledaliških skupin, 7 otroških 
lutkovnih skupin in 1 mladinska lutkovna skupina. Na regijskem Linhartovem srečanju odraslih gledaliških skupin je prejela 
priznanje selektorja za glavno žensko vlogo Irena Simrajh, Odrasla dramska skupina KUD Šmartno na Pohorju, za vlogo Mice 
v predstavi Tončka Žumbarja: Moj Vinko. Prav tako je prejel priznanje za stransko moško vlogo Urban Pihler, Odrasla 
dramska skupina KUD Andreja Stefanciosa Studenice, za vlogo Jakca v predstavi Maksa Reala – Maksa Fernerja: Trije vaški 
svetniki. Posebno priznanje selektroja je prejel režiser in avtor dela z naslovom Rihtariča so prijeli, Franc Žrjav, Dramska 
sekcija Etnološko društvo Ložnica. 
Regijskega Linhartovega srečanja odraslih gledaliških skupin se je udeležila 1 skupina v tekmovalnem programu. Na regijsko 
otroško gledališko srečanje so se uvrstile 3 otroške skupine, na regijsko lutkovno srečanje se je uvrstilo 5 otroških lutkovnih 
skupin. 1 mladinska lutkovna skupina se je uvrstila na regijske Vizije. Kar 3 otroške lutkovne skupine so se uvrstile naprej na 
državno srečanje. Prav tako se je 1 naša mladinska lutkovna skupina uvrstila na festival Vizije – državno srečanje mladinskih 
lutkovnih skupin.  
FOLKLORNA DEJAVNOST: 6 odraslih folklornih skupin, 10 otroških folklornih skupin, 15 skupin pevcev ljudskih pesmi in 5 
skupin godcev ljudskih viž. Na regijsko srečanje so se uvrstile kar 3 otroške folklorne skupine. Regijsko raven pa je zraven 
le-teh dosegala še 1 otroška folklorna skupina in 3 odrasle folklorne skupine. Regijsko raven je dosegalo 8 skupin pevcev 
ljudskih pesmi in 5 skupin godcev ljudskih viž. Na državno srečanje pa se je uvrstila 1 skupina pevcev ljudskih pesmi. 3 
skupine pa so dosegale državno raven. 
PLESNA DEJAVNOST: 4 twirling skupine, 1 skupina orientalskih plesalk in 1 otroška plesna skupina. 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 temo: Črta na velikem formatu je bilo izbranih 6 likovnikov z našega 
območja.  
FOTO-VIDEO DEJAVNOST: 2 foto in video sekciji, ki vsako leto pripravita samostojno razstavo na določeno temo. 
LITERARNO-RECITATORSKA DEJAVNOST: 3 literarne sekcije in 8 recitatorskih sekcij, ki uspešno delujejo. 
Letos so se na novo ustanovili: 1 otroški pevski zbor iz vrtca, , 2 šolski kulturni skupini in kar 2 mešana pevska zbora, ki 
spadata pod okrilje društev. Novih skupin in sekcij smo vedno veseli.  
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 
primerne prostore in zadovoljive možnosti za vaje. 

Sodelovanje s šolami in vrtci  
Konstruktivno in uspešno sodelujemo z vsemi 11 osnovnimi šolami, s 3 podružničnimi osnovnimi šolami in vrtci. Tako šole 
kot tudi vrtci se redno prijavljajo na naše območne razpise za revije in srečanja. Poudariti moram, da nam osnovne šole ne 
zaračunajo stroškov uporabe svojih prostorov. Prav tako je zgledno sodelovanje celotnega aktiva osnovnih šol in vrtcev 
povsod, kjer se revija izvede.  
Na našem območju imajo status kulturne šole naslednje osnovne šole: OŠ Kajetana Koviča Poljčane, OŠ Anice Černejeve 
Makole, OŠ Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica, OŠ Gustava Šiliha Laporje, OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec in OŠ 
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica podružnica Zgornja Ložnica. 
Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
Redni letni sestanek s predsedniki društev in zvez na našem območju imamo vsako leto v jesenskem času. 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: 

 članom Tamburaške skupine KUD Šmartno na Pohorju ob 90-letnici delovanja (5 značk), 

 članom KUD Gasilske godbe na pihala Spodnja Polskava ob 110-letnici delovanja (39 značk), 

 članom KUD Frajhajmske godbe iz Šmartnega na Pohorju ob 190-letnici delovanja (16 značk), 

 članom KUD Moški pevski zbor Rožmarin Slovenska Bistrica ob 5-letnici delovanja (6 značk), 

 članom Moškega pevskega zbor KUD Oton Župančič Tinje ob 40-letnici delovanja (18 značk). 

 
Jubilejne Maroltove značke naslednjim dobitnikom: 

 članicam Ljudskih pevk KUD Gaj Zgornja Polskava ob 20-letnici delovanja (8 značk),  

 članom Folklorne skupine KUD Kebelj ob 20.letnici delovanja (10 značk). 

 



 

Jubilejne Linhartove značke naslednjim dobitnikom: 

 članom Dramske sekcije KUD Gaj Zgornja Polskava ob 70-letnici delovanja (11 značk),  

 
Jubilejne Splošne značke naslednjim dobitnikom: 

 članom Likovne sekcije KUD Gaj Zgornja Polskava ob 20-letnici delovanja (7 značk), 
 
Skupno se je v letu 2017 podelilo 84 Gallusovih značk za dolgoletno delo na področju glasbene dejavnosti, 18 Maroltovih 
značk za dolgoletno delo na področju folklorne dejavnosti, 11 Linhartovih značk za dolgoletno delo na področju gledališke 
dejavnosti in 7 splošnih značk za dolgoletno delo na področju likovne dejavnosti. V tem letu se je podelilo tudi 10 jubilejnih 
priznanj območne izpostave in 1 priznanje Sveta območne izpostave.  
 

Izvedeni dogodki 

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

PLESNI SEMINAR: DVA LETEČA IN EN BOS, SEMINAR OTROŠKE 
PLESNE USTVARJALNOSTI 

28.1.2017   ples izobraževanje 

REGIJSKI LUTKOVNI SEMINAR : OD ZAČETKA DO EKSPERIMENTA ZA 
MENTORJE LUTKOVNIH SKUPIN 

4.2.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

AKADEMIJA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 6.2.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

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

17.2.2017   folklora prireditev 

SREČANJE TAMBURAŠEV IN MANDOLISTOV SLOVENIJE 2017 18.2.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

GLEDALIŠKI DNEVI - OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

25.2.2017 5.3.2017 gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKI DNEVI - OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

4.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKI DNEVI - OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

5.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKI DNEVI - OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

5.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

POJEMO, GODEMO, PLEŠEMO - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

9.3.2017   folklora prireditev 

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

16.3.2017   vokalna glasba prireditev 

GLEDALIŠKI DNEVI - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

21.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

2. PREDTEKMOVANJE ZA 21. DRŽAVNO PRVENSTVO V TWIRLINGU 
SLOVENIJE  

25.3.2017   ples prireditev 

GLEDALIŠKI DNEVI - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN ODRASLIH 
LUTKOVNIH SKUPIN 

28.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

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

5.4.2017   vokalna glasba prireditev 

SEDEM KORAKOV 2017 - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

6.4.2017   folklora prireditev 

PLES V GLASBI - GLASBA V PLESU 8.4.2017   ples izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 10.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 12.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

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

13.4.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 19.4.2017   folklora prireditev 

ZAPOJ Z MENOJ - OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 20.4.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN - VIZIJE 25.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

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

6.5.2017   folklora prireditev 

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

13.5.2017   vokalna glasba prireditev 

LJUDSKE PSEMI - OBMOČNO SREČANJE SKUPIN PEVCEV LJUDSKIH 
PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 2017 

19.5.2017   folklora prireditev 

VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 19.5.2017 21.5.2017 gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ PRIMORSKE 25.5.2017   vokalna glasba prireditev 

MALE SKUPINE - VÉLIKA PESEM - OBMOČNA REVIJA MALIH PEVSKIH 
SKUPIN 

26.5.2017   vokalna glasba prireditev 



 

REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ ŠTAJERSKE IN POMURJA 27.5.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 3.6.2017   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 3.6.2017   gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN SLOVENIJE 6.6.2017   gledališče in lutke prireditev 

2. SAMOSTOJNI KONCERT TAMBURAŠEV KUD ŠMARTNO NA 
POHORJU - PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK 

10.6.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

DNEVI GLASBE IN GODBENIŠTVA - KONCERT OB OBLETNICI KUD 
GASILSKA GODBA NA PIHALA SPODNJA POLSKAVA - PODELITEV 
GALLUSOVIH ZNAČK 

17.6.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE GODB NA PIHALA 18.6.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE GODB NA PIHALA 18.6.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

48. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV ŠENTVID PRI STIČNI 18.6.2017   vokalna glasba prireditev 

POLETNA GLEDALIŠKA DELAVNICA: SMEŠNO IN KOMIČNO 3.7.2017 8.7.2017 gledališče in lutke izobraževanje 

190. OBLETNICA KUD FRAJHAJMSKA GODBA - PODELITEV 
GALLUSOVIH ZNAČK 

5.8.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

POHORJE POJE 13.8.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

LIKOVNA KOLONIJA ŠTATENBERG 2017 15.9.2017 17.9.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

OTVORITEV RAZSTAVE DEL NASTALIH NA LIKOVNI KOLONIJI 
ŠTATENBERG 2017 

28.9.2017   likovna dejavnost prireditev 

DELAVNICA ZA PEVCE LJUDSKIH PESMI  30.9.2017   folklora izobraževanje 

LITERARNI NATEČAJ ZA PISCE AFORIZMOV, META FORA 2 6.10.2017   literatura prireditev 

REGIJSKI LUTKOVNI SEMINAR: LUTKA DA - LUTKA NE 14.10.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

REGIJSKI SEMINAR ZA MENTORJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
NA TEMO: GLEDALIŠČE SKOZI IGRO - METODOLOGIJA IN PRISTOPI 

4.11.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

V ZAVETJU BESEDE 2017 7.11.2017   literatura prireditev 

18. PESNIŠKA OLIMPIJADA 2017 11.11.2017 12.11.2017 literatura izobraževanje 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA: VELIKA ČRTA 17.11.2017 20.11.2017 likovna dejavnost prireditev 

KONCERT OB 40. OBLETNICI MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA KUD OTON 
ŽUPANČIČ TINJE - PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK 

18.11.2017   vokalna glasba prireditev 

5-LETNICA KUD MOŠKI PEVSKI ZBOR ROŽMARIN SLOVENSKA 
BISTRICA - PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK 

18.11.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 18.11.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKI SEMINAR ZA MENTORJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN: 
LJUDSKO IZROČILO SKOZI IGRO, PESMI IN PLES 

25.11.2017   folklora izobraževanje 

KONCERT OB 20. OBLETNICI DELOVANJA KUD KEBELJ - PODELITEV 
MAROLTOVIH ZNAČK 

2.12.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

 


