Območne izpostave JSKD
LENART

JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost,
razvoj ustvarjalnih kapacitet in strokovnih standardov ter širjenje
dostopnosti kulturnih programov.

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 195.
V prvem polletju izvedemo večino srečanj in revij, drugo polletje pa je namenjeno izobraževanju kulturnih skupin.
V primerjavi s preteklimi leti so se sofinanciranja občin na celotnem območju, ki ga pokrivamo, skupno znižala
za 50 %, delo je bilo zaradi znižanja zelo oteženo, program smo izvedli s skrajno iznajdljivostjo, strokovni del smo
ohranili, primorani pa smo bili znižati sredstva za pogostitev skupin po prireditvah, arhiv fotografij, snemanje
prireditev na DVD, celostna podoba vabil, plakatov in programskih knjižic je skromnejša.
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, dnevnikom Večer,
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 Ptuju, tako smo skupaj na območni ravni izvedli
enajst območnih revij in srečanj. Na regijski ravni smo izvedli regijsko srečanje odraslih folklornih skupin in
Festival mlade literature Urška 2015 - literarno srečanje za severovzhodno Slovenijo.
Za ljubiteljske likovne ustvarjalce smo izvedli 17. likovni ex-tempore Selce, Zavrh, Voličina 2015 z razstavo na
kateri so razstavljali udeleženci iz občin Benedikt, Lenart, Sveta Ana in Sveti Jurij v Slovenskih goricah: Jožica
Andrejč (Jurovski Dol), Danijel Ferlinc (Sveta Ana), Ivanka Kokol (Lenart), Marjan Kokol (Lenart), Slavko Mesarec
(Benedikt), Alenka Sovinc Brglez (Lenart), Jasna Šosterič (Lenart), Slavko Toplak (Lenart), Andreja Tusulin (Jurovski
Dol), Andreja Štancer (Lenart).
Prvič smo izvedli tudi prireditev Ta veseli dan kulture, kjer je imel pozdravni nagovor direktor JSKD mag. Igor
Teršar, ki je tudi Alojzu Peserlu podelil Gallusovo listino.
Nastopili so: Mešani pevski zbor KD Cerkvenjak, Slovenskogoriški glasovi, mešani pevski zbor Društva invalidov
Lenart, Twirling klub Aninih mažoretk, Twirling plesni in mažoretni klub Lenart, gledališka skupina KTD Selce,
pevke ljudskih pesmi DU Lenart, ljudske pevke KD Sveta Trojica, ljudske pevke EKD Vrelec Benedikt in ansambel
Klapovϋhi. Svoje pesmi so brali: Rajko Brglez, Breda Slavinec in Alenka Sovinc Brglez. Likovna dela (v avli) so
razstavili: Alenka Sovinc Brglez, Andreja Štancer, Marjan Kokol in Rudi Tetičkovič.
Na regijsko raven so se uvrstile naslednje skupine: folklorna skupina Jurovčan KD Ivan Cankar Jurovski Dol, vodji
skupine sta Cilka Neuvirt in Darinka Kramberger, folklorna skupina Kulturnega društva Cerkvenjak, ki jo vodi
Slavica Kovačič, ljudske pevke Društva upokojencev Lenart, ki jo vodi Milka Cartl, Pevke ljudskih pesmi pri KD
Trojica,ki jih vodi Ida Šamperl, pevke ljudskih pesmi Žitni klas KD Benedikt, ki jih vodi Marija Lutar, Lutkovna
skupina iz OŠ Sveta Ana, ki jo vodi Ana Šnofl in lutkovna skupina OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, ki jo vodi Mateja
Škrlec, plesna skupina Glasbene lutke OŠ Voličina, ki jo vodi Mojca Vogrin Pivljakovič, Plesna skupina OŠ Lenart,
ki jo vodi Emica Jelatancev, otroški in mladinski pevski zbor OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski dol, ki ju vodi
Marjeta Caf, otroški in mladinski pevski zbor Sveta Ana, ki ju vodi Nataša Petek in otroški in mladinski pevski zbor
OŠ Lenart, ki ju vodi Marina Zimič.

Otroški pevski zbora OŠ Lenart je za svoje izvajanje prejel zlato priznanje, prav tako je prejela posebno priznanje
tudi zborovodkinja Marina Zimič za najboljšo izvedbo sodobne zborovske skladbe Petra Šavlija Tri uganke.
Z zlatim priznanjem so se pevci tega zbora neposredno uvrstili na državno tekmovanje v Zagorju ob Savi, ki bo
naslednje leto.
Za sodelovanje na regijski likovni razstavi so bili izbrani: Andreja Tusulin in Slavko Toplak.
Gledališka skupina KD Cerkvenjak je na regijskem Linhartovem srečanju odraslih gledaliških skupin, ki je potekalo
v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici prejela regijsko priznanje za skupinsko igro na predlog strokovne
spremljevalke Ane Ruter.
Državno raven je dosegla odrasla folklorna skupina Jurovčan KD Ivana Cankarja Jurovski Dol, ki jo vodita Cilka
Neuvirt in Darinka Kramberger, otroška folklorna skupina Šleka Pac OŠ Jurovski Dol, ki jo vodi Barbara
Waldhutter, plesna skupina Glasbene lutke OŠ Voličina, ki jo vodi Mojca Vogrin Pivljakovič in ljudske pevke
Društva upokojencev Lenart, ki jih vodi Milka Cartl.
Na Taboru zborov v Stični je nastopil moški pevski zbor Obrtnik Lenart.

Izvedba dodatnega programa
Posvet sklada za vse ljubiteljske kulturnike izvedemo vsako leto.
Teden ljubiteljske kulture
Na območju Upravne enote Lenart so se zvrstile tri prireditve, dve v organizaciji JSKD Lenart in soorganizatorjev
Musica Levares Muzikoterapija in v sodelovanju z Občino Benedikt in OŠ Benedikt - Ljudske pesmi 2015 –srečanje
pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, v domu kulture v Benediktu 16. maja in Orfejeva pesem 2015 - revija
odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin v kulturnem domu v Jurovskem Dolu, 22. maja 2015 v
soorganizaciji KD Ivan Cankar Jurovski Dol in v sodelovanju z Občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah ter OŠ Jožeta
Hudalesa Jurovski Dol.
Prireditev ob Tednu ljubiteljske kulture pa je izvedla tudi Zveza kulturnih društev Slovenskih goric 23. maja 2015
v kulturnem domu v Sveti Trojici, kjer so nastopile kulturne skupine z različnih področij delovanja, gledališkega,
literarnega, likovnega in folklornega področja.
V okviru dodatnega programa smo izvedli še :
- predavanje z naslovom: Literarna izkušnja posmrtnega življenja, predavateljica je bila mag. Alenka Sovinc Brglez,
ki je pridobila tudi sponzorja za izvedbo prireditve.
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, Ovtarjevimi novicami, Večerom, radijem Slovenske gorice in Razvojno agencijo Slovenskih
goric.

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih
Vse občine dodeljujejo finančna sredstva kulturnim društvom preko razpisov. V preteklih letih smo strokovno
(pravilno vrednotenje kulturnih programov) sodelovali pri Javnem razpisu za ljubiteljske kulturne dejavnosti v
Občini Sveta Ana, letos smo strokovno sodelovali pri javnem razpisu z Občino Benedikt.

Izobraževanja
Izvedli smo regijski folklorni seminar Plesi Pohorja in Dravinjskih goric. Seminar je bil namenjen vodjem otroških
in odraslih folklornih skupin. Vodil ga je dolgoletni strokovnjak na folklornem področju Branko Fuchs.

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 50% za celotno območje šestih občin. Preko vstopnin
in kotizacij se zbere manjši del sredstev cca 4%. Če ovrednotimo brezplačne najemnine za uporabo kulturnih

domov se znesek približa 10% celotnih sredstev. Moramo pa poravnati najemnine za uporabo športnih dvoran,
ki jih potrebujemo včasih za plesne prireditve. Vse občine poravnavajo tudi stroške najemnine in vzdrževanja
pisarniških prostorov izpostave Lenart občini Lenart, ki je lastnica prostorov in kjer je sedež izpostave.

Novi projekti
Tudi v tem letu smo nadaljevali z izvedbo literarnih projektov, skupaj z ZKD Slovenskih goric, Knjižnico Lenart in
občino Lenart. Tako smo izvedli predstavitev knjig Ljubice Ribić, Licenca ludosti in Soba zamagljenih prozora, ki
je potekala dvojezično, gre za mednarodno izmenjavo projektov.
Izvedli smo tudi odprtje razstave fotografij Ivana Vinovrškega z naslovom Ko sonček zahaja, ki je bila zaključna
razstava projekta Svet v Zagrebu v Mestni knjižnici Zagreb.
Letos že drugič 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: dvanajst otroških pevskih zborov, devet mladinskih pevskih zborov, dvanajst mešanih
pevskih zborov, en moški pevski zbor, deset ženskih vokalnih skupin, šest mešanih vokalnih skupin, dva okteta,
en kvintet in še devet različnih vokalnih skupin.
INSTRUMENTALNE SKUPINE: Slovenskogoriški pihalni orkester KD MOl Lenart, Pihalna godba Benedikt, Pihalna
godba glasbene šole Lenart in devet mladinskih instrumentalnih skupin, sedem odraslih instrumentalnih zasedb.
Ustanovile so se tudi štiri rock zasedbe in ena pop glasbena zasedba.
GLEDALIŠKA DEJAVNOST IN LUTKE: enajst otroških lutkovnih skupin in dve odrasli, devetnajst otroških gledaliških
skupin in sedem odraslih gledaliških skupin. Tri lutkovne skupine so trenutno v mirovanju.
PLESNA DEJAVNOST: sedemnajst plesnih skupin in enajst mažoretnih skupin.
FOLKLORNA DEJAVNOST: šest odraslih folklornih skupin in deset otroških folklornih skupin ter trinajst skupin
ljudskih pevcev in tri skupine godcev ljudskih viž. V nastajanju sta dve odrasli folklorni skupini.
LIKOVNA DEJAVNOST: 42 posameznikov iz osmih likovnih sekcij.
LITERARNA DEJAVNOST: 29 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 tudi mednarodno.
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, lutkovna skupina OŠ Jurovski Dol, lutkovna skupina OŠ Sveta Ana, 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 pevci iz KTD Selce, ljudske pevke Žitni klas KD
Benedikt, ljudske pevke KD Trojica, ljudske pevke DU Lenart, ljudski pevci KED Vrelec Benedikt, gledališka
skupina KD Cerkvenjak, vokalna skupina Proti toči KD Sinkopa iz Lenarta, plesna skupina OŠ Lenart, plesna skupina
OŠ Voličina, plesne in mažoretne skupine Twirling plesnega in mažoretnega kluba iz Lenarta, Twirling plesni in
mažoretni klub Sveta Ana, 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
Alojzu Peserlu je bila podeljena Gallusova listina. KD Ivan Cankar jurovski Dol je praznovalo 60-letnico delovanja,
Završki fantje so letos praznovali 30 let delovanja, oboji so prejeli jubilejno priznanje sklada.
Twirling plesni in mažoretni klub Lenart je praznoval 15-letnico delovanja. Ljudske pevke KD Trojica pa 25- letnico
delovanja. Ljudskim pevcem KED Vrelec Benedikt je bilo podeljeno priznanje ob 5-letnici delovanja.
Ob jubilejnih dogodkih društev in skupin podeljujemo priznanja: letos smo podelili Gallusove značke Završkim
fantom, Maroltove značke ljudskim pevkam KD Trojica in ljudskim pevcem KED Vrelec Benedikt.
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).

Izvedeni dogodki
Naziv dogodka
LUTKARIJE 2015, SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN

Datum (od)

Datum (do)

5.3.2015

Dejavnost

Vrsta
prireditev

DIČI DIČI DIČA, SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH
SKUPIN 2015
SI ZA PLES? SEM ZA PLES! 2015 , SREČANJE ODRASLIH
FOLKLORNIH SKUPIN
OTROŠKI ODER 2015 , SREČANJE OTROŠKIH
GLEDALIŠKIH SKUPIN
ČRIČKOV GAJ, REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV

12.3.2015

gledališče in
lutke
folklora

20.3.2015

folklora

prireditev

26.3.2015

prireditev

SLAVČKOV GAJ, REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH
ZBOROV
LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH
SKUPIN
REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN

31.3.2015

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

22.4.2015

gledališče in
lutke
vokalna
glasba
vokalna
glasba
gledališče in
lutke
gledališče in
lutke
folklora

MENTORJEVO OKNO 2015, PREDSTAVITEV REVIJE ŠT.
1 IN LITERARNI VEČER
FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA

25.4.2015

literatura

prireditev

literatura

prireditev

31.3.2015

10.4.2015

12.4.2015

20.4.2015

25.4.2015

31.5.2015

prireditev

prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
prireditev

LINHARTOVO SREČANJE-REGIJSKO SREČANJE
GLEDALIŠKIH SKUPIN
LJUDSKE PESMI, SREČANJE SKUPIN PEVCEV LJUDSKIH
PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ
ORFEJEVA PESEM, REVIJA PEVSKIH ZBOROV IN MALIH
PEVSKIH SKUPIN IZ OBČIN BENEDIKT, CERKVENJAK,
LENART IN SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 2015
REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV
2015
REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN
MEDOBMOČJA JSKD LENART, ORMOŽ, PTUJ IN
SLOVENSKA BISTRICA 2015
PLESAT ME PELJI 1. DEL
17. LIKOVNI EX-TEMPORE SELCE, ZAVRH, VOLIČINA
2015
PIKA MIGA 2015
ODPRTJE RAZSTAVE 17. LIKOVNEGA EX-TEMPORA
SELCE, ZAVRH, VOLIČINA 2015
REGIJSKI SEMINAR ZA VODJE OTROŠKIH IN ODRASLIH
FOLKLORNIH SKUPIN: PLESI POHORJA IN
DRAVINJSKIH GORIC
TA VESELI DAN KULTURE 2015
SREČANJE ODRASLIH LITERATOV
PODELITEV JUBILEJNEGA PRIZNANJA OB 60-LETNICI
KD IVAN CANKAR JUROVSKI DOL

8.5.2015

gledališče in
lutke
folklora

prireditev

22.5.2015

vokalna
glasba

prireditev

23.5.2015

prireditev

29.5.2015

vokalna
glasba
folklora

13.7.2015

folklora

prireditev

12.9.2015

likovna
dejavnost
ples

prireditev

likovna
dejavnost
folklora

prireditev

3.12.2015

drugo

prireditev

5.12.2015

literatura

izobraževanje

drugo

prireditev

16.5.2015

10.10.2015
16.10.2015
10.11.2015

12.12.2015

9.5.2015

prireditev

prireditev

prireditev

izobraževanje

