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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA LENART
Breda Slavinec
1.1.1

Uvod

Območna izpostava Lenart pokriva šest občin:
– Benedikt,
–

Cerkvenjak,

–

Lenart,

–

Sveta Ana,

–

Sveta Trojica in

–

Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

Na območju šestih občin, ki meri 205 km2, prebiva okoli 20.000 prebivalcev.
Območna izpostava je pomemben soustvarjalec kulturne identitete, zato se trudimo ohranjati in
spodbujati kulturna društva k soustvarjanju kulturnega dogajanja.

1.1.2

Ocena stanja

Odlično sodelujemo z vsemi društvi, lokalnimi skupnostmi in osnovnimi šolami.
Na območju izpostave je razvita bogata društvena dejavnost. Društev, ki izvajajo programe ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti, je 45; to so kulturna društva, društva upokojencev, turistična društva, društvo
invalidov in kulturne skupine iz Varstveno-delovnega centra Mravlja Lenart, v ustanavljanju pa so
kulturne skupine Socialnovarstvenega zavoda Hrastovec. V prvem polletju izvedemo večino srečanj in
revij. V drugem polletju pa smo izvedli tri regijske izobraževalne oblike: za mentorice otroških
folklornih skupin, za mentorice otroških gledaliških skupin in za mentorice otroških in mladinskih
plesnih skupin.
Naše območje Upravne enote Lenart je medijsko pokrito z lokalnimi mediji; Ovtarjeve novice in
Domače novice ter z radiem Slovenske gorice, z regijskimi mediji; radiem City in mariborskim radiem
ter Valom 202 in Radiem Slovenija.
Naše prireditve izvajamo pretežno v kulturnih domovih, plesne revije pa občasno tudi v športnih
dvoranah zaradi posebnosti prireditve, likovne razstave pa v občinskih preddverjih in zasebni galeriji
Konrada Krajnca v Lenartu.
1.1.3

Izvedba rednega programa

Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije ter
izobraževalne oblike na vseh področjih delovanja društev (gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna
dejavnost, glasbena dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost in plesna dejavnost).
Na območni ravni smo izvedli srečanje skupin pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, revijo
plesnih skupin, srečanje lutkovnih skupin, srečanje otroških gledaliških skupin, srečanje odraslih
gledaliških skupin, srečanje otroških folklornih skupin, srečanje odraslih folklornh skupin, revijo
otroških pevskih zborov, revijo mladinskih pevskih zborov in revijo odraslih pevskih zborov in malih
vokalnih skupin, tako smo skupaj na območni ravni izvedli deset območnih revij in srečanj. Na regijski
ravni pa smo izvedli regijsko srečanje otroških gledaliških skupin in regijsko srečanje lutkovnih skupin.
Na regijsko raven so bile izbrane naslednje skupine: otroška folklorna skupina Šlekapac OŠ Jožeta
Hudalesa iz Jurovskega Dola, ki jo vodi Barbara Wald h ű tte r, ot ro ška f olk lorn a sku p in a K D
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Tr oji ca, k i jo v od i M il i ca K la mp fe r, lutkovna skupina OŠ Sveta Trojica, ki jo vodi Tanja
Cekovski, lutkovna skupina OŠ Lenart, ki jo vodi Marjetka Šenekar, lutkovna skupina Deteljice OŠ
Benedikt, ki jo vodita Valerija Kukovec - Potrč in Mihaela Ruhitel, otroška gledališka skupina iz OŠ
Benedikt, ki jo vodi Helena Kotnik, in otroška gledališka skupina OŠ Sveta Ana, ki jo vodi Barbara
Pristovnik. Na regijsko raven so se uvrstile tudi odrasla folklorna skupina Jurovčan KD Ivana Cankarja
Jurovski Dol, ki jo vodita Cilka Neuvirt in Darinka Kramberger, odrasla folklorna skupina KD Trojica iz
Svete Trojice, ki jo vodi Janja Kranvogl, odrasla folklorna skupina KD Sveta Ana, ki jo vodi Simona
Satler, Cerkveno-prosvetni pevski zbor KD Sveta Ana, ki ga vodi Natalija Šijanec, mešani pevski zbor KD
Sveti Frančišek iz Svete Trojice, ki ga vodi Andrej Dvoršak, in ljudski godci Kulturnega društva Pod lipo
Lenart, ki jih vodi Stanislav Puhner, ter ljudski pevci KTD Selce, ki jih vodi Janez Kurnik, plesna skupina
OŠ Lenart, ki jo vodi Lana Žabčič.
Na državno srečanje otroških gledaliških skupin se je letos uvrstila otroška gledališka skupina OŠ
Benedikt, ki jo vodi Helena Kotnik. Na pevskem taboru v Šentvidu pri Stični sta nastopila moški pevski
zbor KD Obrtnik iz Lenarta in mešani pevski zbor medobmočnega društva invalidov iz Lenarta.
1.1.4

Izvedba dodatnega programa

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalnimi skupnostmi in drugimi lokalnimi kulturnimi akterji,
kot so Zveza Kulturnih društev Slovenskih goric, Socialnovarstveni zavod Hrastovec, Varstveno-delovni
center VDC Polž Maribor, enota Lenart, Knjižnica Lenart, s turističnimi društvi, Konjeniškim društvom
Lenart in z vsemi osnovnimi šolami in vrtci.

1.1.5

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih

V preteklih letih smo sodelovali pri Javnem razpisu za ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sveta
Ana, letos pa smo sodelovali pri javnem razpisu z Občino Benedikt.
1.1.6

Izobraževanja

Izvedli smo območno lutkovno delavnico, v drugem polletju pa tri regijske izobraževalne oblike: za
mentorice otroških folklornih skupin, za mentorice otroških gledaliških skupin in za mentorice
otroških in mladinskih plesnih skupin.
1.1.7

Financiranje

Z vsemi šestimi lokalnimi skupnostmi sklenemo pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa.
Prizadevamo si, da bi višina finančnih sredstev, tudi v kriznem času, ostala taka, kot je bila
zagotovljena do zdaj in da bi se morebiti vsaj minimalno povečala.
1.1.8

Novi projekti

V tem letu nadaljujemo intenzivno izvedbo literarnih projektov, skupaj z ZKD Slovenskih goric,
Knjižnico Lenart in občinami – izvedli smo sedem literarnih dni v okviru novega projekta mednarodni
literarni festival – literarni dnevi, ki traja vse leto. Literarni dnevi so obsegali naslednje vsebine: prvi
je gostil umetnike Ferija Lainščka, Simono Kopinšek in Tadeja Vesenjaka, drugi literarni dan je bil v
znamenju bosansko-hercegovske poezije, ko sta nastopila uveljavljena bosanska pesnika Admiral
Mahić iz Sarajeva in Željko Perović, Bošnjak, ki živi v Sloveniji, na tretjem smo v okviru Slovenskih
dnevov knjige v Lenartu gostili Literarno preročišče umetnice Sabince Hvastija, na četrtem pa so
udeleženci literarnega dneva prisluhnili poeziji in glasbi slovenskih kantavtorjev (Peter Andrej, Marko
Grobler, Andrej Tomšič) in slovenskih pesnikov in pesnic ter dveh tujih gostov (Marjana Pungartnika,
Gregorja Grešaka, Admirala Mahića, Željka Perovića, Zdravka Odorčiča, Ane Porenta, Mojce Andrej,
Brede Slavinec, Nataše Švikart Žumer, Sabince Hvastija), ki so se preteklo leto predstavili na bosanskohercegovski turneji, imenovani »Neretvanske vedrine«. Na petem literarnem dnevu – večeru je bila
predstavljena poezija lokalnih pesnikov: Rajka in Alenke Brglez. Na šestem literarnem večeru je
nastopil književnik Ivo Stropnik. Na sedmem literarnem večeru se je predstavil Dani Rajh, pesnik,
glasbenik, popotnik.
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Že drugo leto strokovno sodelujemo s KD Reciklaža iz Svete Trojice pri izvedbi vseslovenskega
literarnega natečaja za najboljšo sodobno basen »Če nisi bil ti, je bil pa tvoj brat!«, ki ga je navdihnila
basen Volk in jagnje ruskega basnopisca Ivana Andrejeviča - Krilova, z izdajo zbornika. Na natečaj se je
letos odzvalo 84 literatov iz vse Slovenije (strokovna komisija: Aksinja Kermauner, Breda Slavinec,
Matej Krajnc).
1.1.9

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva

Ljubiteljske kulturne dejavnosti po področjih zajemajo različno število delujočih kulturnih skupin:
VOKALNE SKUPINE: deset otroških pevskih zborov, osem mladinskih pevskih zborov, osem mešanih
pevskih zborov, en moški pevski zbor, sedem ženskih vokalnih skupin, tri mešane vokalne skupine,
dva okteta, en kvintet.
INSTRUMENTALNE SKUPINE: Slovenskogoriški pihalni orkester KD MOl Lenart in dve mladinski
instrumentalni skupini ter dve odrasli instrumentalni zasedbi. Ustanovili so se tudi tri rockzasedbe.
GLEDALIŠKA DEJAVNOST IN LUTKE: devet otroških lutkovnih skupin in dve odrasli, devetnajst otroških
gledaliških skupin in sedem odraslih gledaliških skupin. Tri lutkovne skupine so trenutno v mirovanju.
PLESNA DEJAVNOST: štirinajst plesnih skupin in enajst mažoretnih skupin.
FOLKLORNA DEJAVNOST: šest odraslih folklornih skupin in osem otroških folklornih skupin ter deset
skupin ljudskih pevcev in tri skupine godcev ljudskih viž. V nastajanju sta dve odrasli folklorni skupini.
LIKOVNA DEJAVNOST: 26 posameznikov iz treh likovnih sekcij.
LITERARNA DEJAVNOST: 19 posameznikov iz dveh društev.
Na področju skupin pevcev ljudskih pesmi že dalj časa opažamo, da ni podmladka.
Twirling plesni in mažoretni klub Lenart se s svojimi skupinami vsako leto udeleži državnih srečanj in
dosega dobre rezultate. Letos so se skupine in posamezniki udeležili tudi evropskega prvenstva na
Češkem in uvrstili so se na svetovno prvenstvo na Nizozemskem.
Še posebej bi želeli izpostaviti naslednje zbore, skupine in društva, ki zelo dobro delajo že več let,
nekateri so se tudi več let zapored uvrstili na regijsko ali državno raven, to so: Pihalni orkester KD
MOL Lenart, vokalni kvintet Završki fantje Lenart, mešani pevski zbor KD Svetega Frančiška Sveta
Trojica, cerkveno-prosvetni mešani pevski zbor KD Sveta Ana, alternativna glasbena skupina
Mladinske kulturne zadruge Sizzlin 'coustic iz Svete Ane, gledališka skupina Kulturno-gledališkega
društva Reciklaža iz Svete Trojice predstavlja inovativno društvo, saj so njihove predstave izvajane v
ruščini z nadnapisi, otroška folklorna skupina Šlekapac OŠ Jožeta Hudalesa iz Jurovskega Dola,
lutkovna skupina OŠ Sveta Trojica, lutkovna skupina Deteljice OŠ Benedikt, otroška gledališka skupina
iz OŠ Voličine, gledališka skupina OŠ Cerkvenjak - Vitomarci, odrasla folklorna skupina Jurovčan KD
Ivana Cankarja Jurovski Dol ljudski godci Kulturnega društva Pod lipo Lenart., gledališka skupina KD
Cerkvenjak, vokalna skupina Proti toči KD Sinkopa iz Lenarta, plesna skupina OŠ Lenart, otroški in
mladinski pevski zbori iz OŠ Lenart in OŠ Sveta Ana, Likovno društvo Lajči Pandur Lenart.
Društveni prostori za vaje so večinoma v kulturnih domovih in osnovnih šolah. Skupine nastopajo v
kulturnih domovih, ki so vsi zelo dobro obnovljeni in tehnično opremljeni, v letošnjem letu pa so v
občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah v jesenskem času odprli popolnoma obnovljen kulturni dom.
1.1.10 Sodelovanje s šolami in vrtci
Programe izvajamo tudi za sedem osnovnih šol in dve podružnični šoli ter skupine iz osmih vrtcev in
dveh glasbenih šol za prav vsa področja kulturnih dejavnosti.
Na razpisu za kulturno šolo so bile do zdaj uspešne osnovne šole Benedikt, Cerkvenjak -Vitomarci,
Lenart.
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1.1.11

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja

Pri jubilejnih dogodkih društev in skupin podeljujemo priznanja: letos smo že podelili 26 Gallusovih
značk Slovenskogoriškemu pihalnemu orkestru KD MOl Lenart, v jesenskem obdobju pa bomo tudi
posameznikom iz mešanega pevskega zbora KD Cerkvenjak podelili Gallusove značke, folklorna
skupina Jurovčan iz KD Ivana Cankarja Jurovski Dol bo praznovala 40-letnico delovanja, Galerija
Konrada Krajnca bo praznovala 20-letnico delovanja, ljubiteljski slikar Konrad Krajnc pa 40-letnico
ustvarjanja.
1.1.12

Izvedeni dogodki

LJUDSKE PESMI - SREČANJE SKUPIN PEVCEV LJUDSKIH
PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ IZ OBČIN BENEDIKT,
LENART IN SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
PLESNE MEGLICE - SREČANJE PLESNIH SKUPIN IZ OBČIN
LENART IN SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH

25.1.2013

folklora

prireditev

2-območni

12.2.2013

ples

prireditev

2-območni

1.3.2013

literatura

prireditev

1-drugo

6.3.2013

gledališče in lutke

prireditev

2-območni

13.3.2013

literatura

prireditev

1-drugo

14.3.2013

folklora

prireditev

2-območni

22.3.2013

folklora

prireditev

2-območni

27.3.2013

gledališče in lutke

prireditev

2-območni

3.4.2013

vokalna glasba

prireditev

2-območni

6.4.2013

gledališče in lutke

prireditev

2-območni

10.4.2013

vokalna glasba

prireditev

2-območni

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN

16.4.2013

gledališče in lutke

prireditev

3-regijski

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN

16.4.2013

gledališče in lutke

prireditev

3-regijski

TRETJI LITERARNI DAN V LENARTU: LITERARNO PREROČIŠČE
SABINCE HVASTIJA (SLOVENSKI DNEVI KNJIGE)

22.4.2013

literatura

prireditev

1-drugo

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

26.4.2013

gledališče in lutke

prireditev

3-regijski

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

26.4.2013

gledališče in lutke

prireditev

3-regijski

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNH SKUPIN

30.4.2013

folklora

prireditev

3-regijski

SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV

12.5.2013

instrumentalna
glasba

prireditev

3-regijski

ORFEJEVA PESEM - REVIJA PEVSKIH ZBOROV IN MALIH
PEVSKIH SKUPIN IZ OBČIN BENEDIKT, CERKVENJAK, LENART,
SVETA ANA, SVETA TROJICA IN SVETI JURIJ V SLOVENSKIH
GORICAH

17.5.2013

vokalna glasba

prireditev

2-območni

REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN

19.5.2013

folklora

prireditev

3-regijski

PRVI LITERARNI DAN V LENARTU Z GOSTI FERIJEM
LAINŠČKOM, SIMONO KOPINŠEK IN TADEJEM VESENJAKOM
LUTKARIJE 2013 - SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN IZ OBČIN
BENEDIKT, LENART, SVETA ANA, SVETA TROJICA IN SVETI
JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
DRUGI LITERARNI VEČER V LENARTU: VEČER BOSANSKOHERCEGOVSKE POEZIJE V IZVEDBI ADMIRALA MAHIĆA IN
ŽELJKA PEROVIČA
DIČI DIČI DIČA - SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN
IZ OBČIN CERKVENJAK, SVETA ANA, SVETA TROJICA IN SVETI
JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
SI ZA PLES? SEM ZA PLES! - SREČANJE ODRASLIH
FOLKLORNIH SKUPIN IZ OBČIN CERKVENJAK, LENART, SVETA
ANA, SVETA TROJICA IN SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
OTROŠKI ODER - SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN
IZ OBČIN BENEDIKT, CERKVENJAK, SVETA ANA IN SVETA
TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
ČRIČKOV GAJ - REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV IZ OBČIN
BENEDIKT, CERKVENJAK, LENART, SVETA ANA, SVETA
TROJICA IN SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN IZ
OBČIN LENART IN SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
SLAVČKOV GAJ - REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV IZ
OBČIN BENEDIKT, CERKVENJAK, LENART, SVETA ANA, SVETA
TROJICA IN SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
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ČETRTI LITERARNI DAN: HERCEGOVINA PO HERCEGOVINI NA SVETI ANI V SLOVENSKIH GORICAH

15.6.2013

RAZSTAVA 15. LIKOVNEGA EX-TEMPORA SVETA ANA 2013

literatura

prireditev

1-drugo

20.10.2013

likovna dejavnost

prireditev

2-območni

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA

14.11.2013

likovna dejavnost

prireditev

3-regijski

IVO STROPNIK - OBETA SE ŠARMANTEN LITERARNI VEČER

26.11.2013

literatura

prireditev

1-drugo

LITERARNO GLASBENI VEČER Z DANIJEM RAJHOM

20.12.2013

literatura

prireditev

1-drugo

gledališče in lutke

izobraževanje

1-drugo

LUTKOVNA DELAVNICA ŽELVJE ZGODBE Z RAZSTAVO
IZDELKOV
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21.6.2013

KOREOGRAFSKO OSMIŠLJANJE PLESNIH IDEJ- REGIJSKA
PLESNA DELAVNICA

26.10.2013

ples

izobraževanje

3-regijski

REGIJSKI SEMINAR ZA OTROŠKE GLEDALIŠKE SKUPINE

16.11.2013

gledališče in lutke

izobraževanje

3-regijski

REGIJSKI SEMINAR ZA OTROŠKE FOLKLORNE SKUPINE

23.11.2013

folklora

izobraževanje

3-regijski

