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Območna izpostava Lenart 

Breda Slavinec 

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.  

Ocena stanja 

Na območju izpostave je razvita bogata društvena dejavnost. Društev, ki izvajajo programe ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti, je 44; to so kulturna društva, društva upokojencev, turistična društva, društvo invalidov in kulturne 
skupine iz Varstveno-delovnega centra Mravlja Lenart. Delujočih kulturnih skupin je 200. 
V prvem polletju izvedemo večino srečanj in revij, drugo polletje pa je namenjeno izobraževanju kulturnih skupin.  
Naše območje Upravne enote Lenart je medijsko pokrito z lokalnimi mediji; Ovtarjeve novice ter z radiem 
Slovenske gorice, z regijskimi mediji; radiem City in Mariborskim radiem ter Ptujskim radiem, slišnost pa pokriva 
tudi Val 202 in radio Slovenija. 
Naše prireditve izvajamo pretežno v kulturnih domovih, plesne revije pa občasno tudi v športnih dvoranah zaradi 
specifičnih pogojev potrebnih za izvedbo prireditve, likovne razstave v občinskih avlah, osnovnih šolah, zasebni 
galeriji Konrada Krajnca v Lenartu in Knjižnici Lenart. 

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 otroških gledaliških skupin, srečanje odraslih gledaliških skupin, srečanje otroških folklornih skupin, 
srečanje odraslih folklornih skupin, revijo otroških pevskih zborov, revijo mladinskih pevskih zborov, revijo 
odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin, lutkovnima skupinama, ki sta se prijavili na razpis za srečanje 
pa smo omogočili nastop na sosednjih izpostavah v Šentilju in Slovenski Bistrici, tako smo skupaj na območni 
ravni izvedli devet območnih revij in srečanj. Na regijski ravni smo izvedli regijsko srečanje odraslih gledaliških 
skupin. 
 
Na območju delujeta dva pihalna orkestra; Slovenskogoriški pihalni orkester KD MOL Lenart, ki je v prvi polovici 
letošnjega leta nastopil na regijskem srečanju pihalnih orkestrov v Slovenski Bistrici pod dirigentskim vodstvom 
Igorja Alatiča. Pihalna godba KD Musica Levares iz Benedikta je nastopila na lokalnih prireditvah. 
 
Za ljubiteljske likovne ustvarjalce smo izvedli 16. likovni ex-tempore Lenart 2014 z razstavo na kateri so razstavljali 
udeleženci iz občin Benedikt, Lenart, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih goricah: Jožica Andrejč (Jurovski Dol), 
Liljana Cafnik (Lenart), Stanka Devjak (Lenart), Dušan Erjavec (Lenart), Joži Kerec (Lenart), Ivanka Kokol (Lenart), 



Marjan Kokol (Lenart), Rosana Lorbek (Benedikt), Mateja Perko (Benedikt), Alenka Sovinc Brglez (Lenart), Jasna 
Šosterič (Lenart), Slavko Toplak (Lenart), Andreja Tusulin (Jurovski Dol), Danijel Vrečič (Sveta Trojica v Slov. gor.). 
Pisateljica iz Jurovskega Dola, Nataša Kramberger, je v kulturnem programu prebrala odlomek iz pravkar izdane 
knjige Brez zidov (CZ Ljubljana, 2014).  
 
Na regijsko raven so se uvrstile naslednje skupine: 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, mešani pevski 
zbor KUD Cerkvenjak, ki ga vodi Marjan Krajnc, ljudski pevci KTD Selce, ki jih vodi Janez Kurnik, plesna skupina OŠ 
Lenart, ki jo vodi Emica Jelatancev, otroški folklorni skupini Knofeki in Šleka Pac OŠ Jurovski Dol, ki ju vodita 
Barbara Waldhutter in Cilka Neuvirt, OPZ OŠ Sveta Ana, ki ga vodi Nataša Petek, OPZ OŠ Lenart, ki ga vodi Marina 
Zimič in MPZ OŠ Sv. Trojica, ki ga vodi Petra Škrlec, gledališka skupina Reciklaža, Kulturno gledališkega društva 
Reciklaža Sveta Trojica, režiserka Sara Špelec. 
 
Za sodelovanje na regijski likovni razstavi so bili izbrani: Joži Kerec, Andreja Tusulin in David Malek. 
 
Državno raven je dosegla odrasla folklorna skupina Jurovčan KD Ivana Cankarja Jurovski Dol, ki jo vodita Cilka 
Neuvirt in Darinka Kramberger. 
 
Na pevskem taboru v Šentvidu pri Stični so nastopili mešani pevski zbor medobčinskega društva invalidov Lenart, 
ki ga vodi Vlado Maguša in moški pevski zbor KD Obrtnik iz Lenarta, ki ga vodi Vesna Breznik. 
 
Septembra je v Romuniji potekalo evropsko mažoretno prvenstvo, ki sta se ga udeležili Lana Žabčič in Kaja Kobale 
članici Twirling plesnega in mažoretnega kluba Lenart. Lana Žabčič je zasedla prvo mesto v kategoriji solo senior, 
par Lana Žabčič in Kaja Kobale pa sta zasedli tretje mesto v kategoriji par senior. 
 
Lana Žabčič je nastopila tudi na svetovnem prvenstvu, ki je bilo letos v začetku avgusta v Angliji. 

Izvedba dodatnega programa 

Teden ljubiteljske kulture 
V okviru tedna ljubiteljske kulture in praznovanja 16. občinskega praznika Občine Cerkvenjak je občina 
Cerkvenjak v sodelovanju s KD Cerkvenjak zasadila staro avtohtono sorto sadnega drevesa. 
 
Jurovski oktet in Kulturno društvo Ivan Cankar Jurovski Dol pa sta v Tednu ljubiteljske kulture izvedla Srečanje 
oktetov in malih vokalnih skupin, tretji - tradicionalni koncert na prostem ter petje in druženje vseh tistih, ki imajo 
radi in negujejo slovensko pesem.  
 
V okviru dodatnega programa smo izvedli še : 
-predavanje z naslovom: O zgodovinskem bogastvu Slovenskih goric; predavatelj je bil Janez Ferlinc iz 
Zgodovinskega društva Slovenske gorice in Zgodovinskega društva "Atlantida Raj Slave". Večer je vodila Breda 
Slavinec. 
 
-v viteški dvorani gradu Hrastovec je potekal prleški kabaret - KISLA ŽÜPA, v kabaretu sta nastopila kantavtor 
Tadej Vesenjak in pesnik Marko Kočar. 
 
-projekt ohranjanja narečij (trije narečni pogovori z domačini o običajih, šegah, navadah in preprostem življenju 
v preteklosti, posneti na DVD); 
- marec: Lenart; TAK SO NEGDA GUČALI TOU OKUL; sodelujoči: Alojz Peserl, Terezija Novak in Štefanija Rajšp. 
Večer je vodila Breda Slavinec. 
- maj: Sveta Trojica; NEGDA SO LÜDI GUČALI PO DOMAČE, sodelujoči: Slavko Štefanec, Olga Močnik, Jože Šamperl 
in Karel Dobaj. Večer je vodila Breda Slavinec. 
- julij: Sveta Ana; TAK SMO NEGDA TAU OKUL GUČALI, sodelujoči: Francl Vakaj, Alojzija Vogrinčič, Olga Župec in 
Franček Ruhitel. Večer je vodil Franček Ruhitel. 
 
S KD Ernest Golob - Peter Sveta Trojica smo sodelovali pri izvedbi 1. forma vive Sveta Trojica 2014, ko sta 
ustvarjala: oblikovalec kovin Danijel Vrečič – Dani (skulptura ptice iz kovine) in oblikovalec kamna Ivo Lorenčič – 
Loren (skulptura rudarja iz Oseškega kamna). 
 



Dogodke smo izvedli v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenskih goric, Knjižnico Lenart, KD Ernest Golob 
– Peter Sveta Trojica, Etnografsko skupino TD Sveta Ana, Občino Sveta Trojica, Občino Lenart, Občino Sveta Ana, 
Zgodovinskim društvom Slovenske gorice in Zgodovinskim društvom "Atlantida Raj Slave". 
 
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z vsemi društvi, lokalnimi skupnostmi, osnovnimi šolami, glasbeno šolo, 
Socialnovarstvenim zavodom Hrastovec, Varstveno-delovnim centrom VDC Polž Maribor, enoto Lenart, 
turističnimi društvi, Založbo Pivec iz Maribora, radijem Slovenske gorice in Razvojno agencijo Slovenskih goric. 
 

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 
smo sodelovali pri javnem razpisu z Občino Benedikt. 

Izobraževanja 

Izvedli smo območno lutkovno delavnico v Benediktu, v drugem polletju smo razpisali regijski folklorni seminar 
za vodje skupin in postavljalce spletov ter regijsko plesno delavnico za vodje plesnih skupin, vendar je bilo zaradi 
finančne krize premalo prijavljenih, da bi ju lahko izvedli. 

Financiranje 

Z vsemi šestimi lokalnimi skupnostmi sklenemo pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa. Kljub 
prizadevanju, da bi višina finančnih sredstev, tudi v kriznem času, ostala približno enaka se je v letošnjem letu 
zgodilo, da so se finančna sredstva zmanjšala za povprečno 40 %. 

Novi projekti 

Tudi v tem letu smo nadaljevali z izvedbo literarnih projektov, skupaj z ZKD Slovenskih goric, Knjižnico Lenart in 
občinami – izvedli smo osem literarnih dogodkov v okviru projekta mednarodni literarni festival – literarni večeri, 
ki trajajo vse leto. Literarni dogodki so obsegali naslednje vsebine:  

-Predstavitev romana Na valovih sreče in pogube: Kraljica Barbara celjska, avtorice Zlatke Rakovec Felser. 
Roman je izšel lansko leto pri Založbi Pivec iz Maribora. Dogodek je potekal v viteški dvorani gradu Hrastovec 
(maj) 
-Literarni večer s pripovedovalko zgodb in pravljičarko Vesno Radovanovič. Publiko je navdušila s pravljicami za 
odrasle. Predstavila je tudi zgodbe v prekmurščini. V drugem delu večera se je predstavila kot odlična 
interpretatorka pesmi Ferija Lainščka. Spomnila je tudi na pred leti izdano knjigo zgodb z naslovom Kdaj ste 
umrli, kjer je kot avtorica zapisala prigode znanih pesnikov in pisateljev z obiskov na prekmurskih in prleških 
osnovnih šolah v okviru Dialekte (marec). 
 
V programu Slovenskih dnevov knjige, ki se tradicionalno odvijajo po vsej Sloveniji, v Lenartu pa potekajo že 
drugo leto zapovrstjo, se je predstavil pesnik Milan Novak s pred kratkim izdano pesniško zbirko Zvezda. Avtor 
je dal na ogled tudi ciklus risb Obrazi (april).  
 
Mednarodni literarni maraton - PETKOVA NOČ KNJIGE (april) 
Poleg gostov iz Črne gore, Andrija Radulović, Hrvaške Nevenka Pupek, Zdravko Odorčić in Ljubica Ribić, Bosne in 
Hercegovine Adnan Žetica, Alman Kaplan, Dino Porović, iz Slovenije, so nastopili Ivo Stropnik (Velenje), Peter 
Rezman (Šoštanj), Breda Slavinec, iz Maribora so prišli Sabinca Hvastija, Željko Perović, Bojan Schwentner, Sara 
Špelec, Zdravko Kokanović, Nataša Švikart Žumer, Vera Premuž, Lidija Štampar, Milan Novak (Slovenska 
Bistrica), Norma Bale (Radenci), Manja Sgerm Zemljič (Lovrenc na Pohorju), Dani Rajh (Spodnja Ščavnica), 
Branka Kamenšek (Ljubljana), Melita Vidovič (Ptuj), Marija Rajter (Benedikt), Bojan Iršič (Lenart), Katja Zadravc 
(Šentilj), Danilo Muršec (Lenart), Franc Bratkovič (Cerkvenjak). 
Večer je pripravila in vodila Breda Slavinec. 
 
Literarni večer z domačimi literati: Lojzetom Peserlom, Saro Špelec in Emilom Duhom v centru Slovenskih goric 
v Lenartu (november). 
 



Literarni večer s slovenskim pesnikom Urošem Zupanom, nagrajencem Prešernovega sklada, prevajalcem, 
esejistom in literarnim urednikom je proti koncu septembra potekal v Lenartu. Uroš Zupan, sicer zelo redko 
nastopa na javnih dogodkih, do sedaj je prejel že vse možne literarne nagrade, njegova dela pa so objavljena v 
osmih pesniških zbirkah in v več antologijah po svetu. Pogovor je vodila Petra Koršič (september). 
Literarni večer makedonske pesnice Iskre Peneve je obiskovalcem večera približal avtorsko poezijo, ki jo je 
pesnica brala v makedonščini in srbščini. Pobliže je predstavila tudi položaj makedonske in srbske poezije 
(oktober). 
 
Literarni večer z Danijem Ferlincem iz Svete Ane, ki je predstavil dela nastala v zadnjih štirih letih (december). 
 
Že tretje leto sodelujemo s Kulturno- gledališkim društvom Reciklaža iz Svete Trojice pri izvedbi vseslovenskega 
literarnega natečaja, letos na temo za najizvirnejšo časopisno novico, z izdajo zbornika. Strokovna komisija: 
Marjan Pungartnik, Ivo Stropnik in Ana Porenta. 
 
Letos prvič pa je KD Benedikt izvedlo literarni natečaj za osnovnošolce Mladi Prešeren. 

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, deset mešanih pevskih 
zborov, en moški pevski zbor, sedem ženskih vokalnih skupin, tri mešane vokalne skupine, dva okteta, en 
kvintet in še sedem različnih vokalnih skupin. 
  
INSTRUMENTALNE SKUPINE: Slovenskogoriški pihalni orkester KD MOl Lenart, Pihalna godba Benedikt in štiri 
mladinske instrumentalne skupine, tri odrasle instrumentalne zasedbe. Ustanovile so se tudi tri rock zasedbe in 
ena pop glasbena zasedba. 
 
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: 40 posameznikov iz petih likovnih sekcij. 
 LITERARNA DEJAVNOST: 27 posameznikov. 
 
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.  

Še posebej bi želeli izpostaviti naslednje zbore, skupine in društva, ki zelo dobro delajo že več let in v prihodnosti 
obetajo, nekateri so se tudi več let zapored uvrstili na regijsko ali državno raven, to so: odrasla folklorna skupina 
Jurovčan KD Ivana Cankarja Jurovski Dol, Pihalni orkester KD MOL Lenart, vokalni kvintet Završki fantje Lenart, 
Jurovski oktet KD Ivan Cankar Jurovski Dol, mešani pevski zbor KD Svetega Frančiška Sveta Trojica, mešani pevski 
zbor Musica Levares Benedikt, cerkveno-prosvetni mešani pevski zbor KD Sveta Ana, mešani pevski zbor KD 
Cerkvenjak, Slovenskogoriški glasovi iz Lenarta, 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, otroški folklorni skupini Šlekapac in 
Knofeki iz 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 
gledališka skupina KD Sveta Ana, gledališka skupina TD Sveta Trojica, gledališka skupina TKD Selce, ljudski godci 
Kulturnega društva Pod lipo Lenart, ljudski pevci iz KTD Selce, ljudske pevke Žitni klas KD Benedikt, gledališka 
skupina KD Cerkvenjak, vokalna skupina Proti toči KD Sinkopa iz Lenarta, plesna skupina OŠ Lenart, plesna skupina 



iz OŠ Voličina, plesne in mažoretne skupine Twirling plesnega in mažoretnega kluba iz Lenarta, otroški in 
mladinski pevski zbori iz OŠ Lenart, OŠ Sveta Trojica 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, vsi so obnovljeni in tehnično opremljeni. 

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. 
 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Ob jubilejnih dogodkih društev in skupin podeljujemo priznanja: letos smo podelili Gallusove značke, pevkam in 
pevcem cerkveno-prosvetnega pevskega zbora KD Sveta Ana. 
 
Tradicionalne prireditve izvajajo; KD Ivan Cankar Jurovski Dol (družina poje, Srečanje odraslih folklornih skupin, 
Srečanje oktetov), KD Cerkvenjak (27. Festival narodno zabavne glasbe), KD Benedikt (harmonikarski večer), KD 
Vrelec Benedikt (obujanje običajev), KD Pod lipo Lenart (Srečanje skupin pevcev ljudskih pesmi), KD Sveta Ana 
(Večer glasbe). 

 Izvedeni dogodki 

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

PLESNE MEGLICE, SREČANJE PLESNIH SKUPIN 19.2.2014   ples prireditev 

 LJUDSKE PESMI, SREČANJE SKUPIN PEVCEV 
LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

21.2.2014   folklora prireditev 

DIČI DIČI DIČA - SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

13.3.2014   folklora prireditev 

DIČI DIČI DIČA, SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

13.3.2014   folklora prireditev 

SI ZA PLES? SEM ZA PLES!, SREČANJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

21.3.2014   folklora prireditev 

OTROŠKI ODER, SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

26.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 27.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 28.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

ČRIČKOV GAJ, REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 31.3.2014   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN I. 

6.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

SLAVČKOV GAJ, REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

7.4.2014   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN II. 

12.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

17.4.2014   folklora prireditev 

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE V LENARTU- 
PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE MILANA NOVAKA: 
ZVEZDA 

17.4.2014   literatura prireditev 

MEDNARODNI LITERARNI MARATON: PETKOVA 
NOČ KNJIGE 

25.4.2014   literatura prireditev 

REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

9.5.2014   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN- SPREMLJEVALNI DEL, 
PREDSTAVA: NORCI PRED AMBULANTO ALI 
PACIENTI V ČAKALNICI 

9.5.2014   gledališče in lutke prireditev 



REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN- SPREMLJEVALNI DEL, 
PREDSTAVA: A. INGOLIČ: GORELE SO GRMADE 

9.5.2014   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN- TEKMOVALNI DEL, 
PREDSTAVA I. KRILOVA: PREVZETNA NEVESTA 

10.5.2014   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN, TEKMOVALNI DEL, 
PREDSTAVA M. CAMOLETTI: PRIDI GOLA NA 
VEČERJO 

10.5.2014   gledališče in lutke prireditev 

ORFEJEVA PESEM, REVIJA PEVSKIH ZBOROV IN 
MALIH PEVSKIH SKUPIN 

16.5.2014   vokalna glasba prireditev 

KISLA ŽUPA: PRLEŠKI KABARET - TADEJ VESENJAK, 
MARKO KOČAR 

23.5.2014   literatura prireditev 

REGIJSKA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PLESNIH SKUPIN PLESNE VIZIJE 

23.5.2014   ples prireditev 

SREČANJE GODB NA PIHALA 25.5.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

8.6.2014   folklora prireditev 

 NEGDA SO LÜDI GUČALI PO DOMAČE 12.6.2014   folklora prireditev 

PREDSTAVITEV ZGODOVINSKEGA ROMANA 
AVTORICE DR. ZLATKE RAKOVEC-FELSER: NA 
VALOVIH SREČE IN POGUBE KRALJICA BARBARA 
CELJSKA 

13.6.2014   literatura prireditev 

LUTKOVNA IGRICA IN DELAVNICA: KAKO JE RUSICA 
PREMAGALA GRDINICO 

18.6.2014   gledališče in lutke izobraževanje 

TAK SMO NEGDA TAU OKUL GUČALI - NAREČNI 
POGOVOR Z DOMAČINI 

22.7.2014   folklora prireditev 

1. FORMA VIVA SVETA TROJICA 2014 15.9.2014 21.9.2014 likovna dejavnost prireditev 

LITERARNI VEČER Z UROŠEM ZUPANOM 19.9.2014   literatura prireditev 

REGIJSKI GLASBENI SEMINAR 26.9.2014   vokalna glasba izobraževanje 

LITERARNI VEČER Z MAKEDONSKO PESNICO ISKRO 
PENEVA 

15.10.2014   literatura prireditev 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA 30.10.2014   likovna dejavnost prireditev 

LITERARNI VEČER Z LOJZETOM PESERLOM, SARO 
ŠPELEC IN EMILOM DUHOM 

13.11.2014   literatura prireditev 

KONCERT OB 15. OBLETNICI CERKVENO 
PROSVETNEGA PEVSKEGA ZBORA KD SVETA ANA - 
PODELITEV GALLUSOVIH ZNAČK 

17.11.2014   vokalna glasba prireditev 

DRUŽINA POJE - JUBILEJNO TRADICIONALNO 
REGIJSKO SREČANJE KOBILJE 2014 

6.12.2014   folklora prireditev 

LITERARNI VEČER DANIJA FERLINCA 9.12.2014   literatura prireditev 

RAZSTAVA 16. LIKOVNEGA EX-TEMPORA LENART 
2014 

19.12.2014   likovna dejavnost prireditev 

 
  



 


