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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. 

JAVNEGA SKLADA   
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
KULTURNE DEJAVNOSTI 

LENART 



 

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. Ohranjamo tradicijo in spodbujamo vzpostavitev novih oblik ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti. 

Ocena stanja 
Na območju izpostave je razvita bogata društvena dejavnost v okviru 40 društev; to so kulturna društva, društva 
upokojencev, mladinski kulturni klub, turistična društva in medobčinskim društvom invalidov.  
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z vsemi šestimi lokalnimi skupnostmi, sedmimi osnovnimi šolami, Konzervatorijem za 
glasbo in balet, enota Lenart, Galerijo Konrada Krajnca iz Lenarta, varstveno-delovnim centrom VDC Polž Maribor, enoto 
Lenart, mesečnikom Ovtarjeve novice, Razvojno agencijo Slovenskih goric, Društvom pisateljev Slovenije, radijem Slovenske 
gorice, Mladinskim kulturnim centrom Maribor, Izobraževalnim centrom Slovenskih goric, Domom upokojencev Lenart in 
Društvom prijateljev mladine Lenart.  
Delujočih kulturnih skupin je 186. 
V prvem polletju izvedemo večino srečanj in revij, drugo polletje je namenjeno izvedbi izobraževalnih oblik in nekaterih 
prireditev iz dodatnega programa.  
Čeprav se je v preteklih letih sofinanciranje občin znižalo, ohranjamo izvedbo strokovnega programa sklada na visokem 
nivoju kot vsa leta do sedaj.  
Primorani smo bili znižati sredstva za pogostitev skupin na prireditvah.  
Povsem sami izdelamo celostno podobo vabil, plakatov in programskih knjižic, pa tudi za izdelavo arhiva fotografij 
izvedenega programa skrbimo pretežno v lastni režiji. 
Naše območje Upravne enote Lenart je medijsko pokrito z lokalnimi mediji : Ovtarjeve novice, Radio Slovenske gorice, z 
regijskimi mediji: Radio City in mariborski radio ter ptujski radio, dnevnik Večer, objave dogodkov pokrivata tudi Val 202 in 
radio Slovenija. 

Izvedba rednega programa 
Programi 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, srečanje otroških 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, srečanje lutkovnih skupin, Linhartovo 
srečanje odraslih gledaliških skupin.  
Na regijski ravni smo izvedli regijsko srečanje odraslih folklornih skupin, regijsko srečanje lutkovnih skupin in revijo 
mažoretnih in twirling skupin. Izvedli smo tudi regijsko literarno delavnico: Kako naj napišem in regijski seminar za ljudske 
pevce.  
Lenarški vrtec je sodeloval na regijski likovnirazstavi na Ptuju ob Tednu ljubiteljske kulture z naslovom: Mi smo svet, ki je bil 
izveden kot skupni projekt območnih izpostav JSKD koordinacije, ki zajema izpostave Lenart, Ptuj, Ormož in Slovenska 
Bistrica. 
Na državnem nivoju smo izvedli Sosed tvojega brega 2017- 39. državno srečanje manjšinskih pisateljev in pesnikov, kjer so 
sodelovali udeleženci iz celotne Slovenije: Petra Aleksić, Milan Aničić, Seiko Araki Gerl, Josip Bačić – Savski, Sonja Cekova 
Stojanoska, Miloš Đonović, Jure Drljepan, Marie-Helene Esteoule-Exel, Biserka Filipan Kraljić, Dijana Harčević Ćatić, Rick 
Harsch, Vida Herga, Zdravko Koki Kokanović, Petranka Kostadinova, Anto Kovačević, Zlatko Kraljić, Marko Krezić, Nataša 
Kupljenik, Franjo Magaš, Enesa Mahmić, Dragana Marosević, Štefka Mesarić, Olga Moroz, Tanja Ocelić, Željko Perović, 
Mirjana Rampre Rako, Senada Smajić, Jordan Stavrov, Milica Steković, Zoran Stojisavljević, Miomira Šegina, Katica Špiranec, 
Velimir Turk, Vladimir Vekić, Ramiz Velagić, Mila Vlašić, Radenko Vučkovac. 



 

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 KD Sveta Ana, ki jo vodi Bojan Glaser, mladinska 
folklorna skupina Jurovčan, ki jo vodita Nevenka Gungl in Cilka Neuvirt, pevke ljudskih pesmi DU Lenart, ki jih vodi Milka 
Cartl, ljudski pevci KTD Selce, ki jih vodi Janez Kurnik, pevci ljudskih pesmi Žitni klas KD Benedikt, ki jih vodi Marija Lutar, 
pevke ljudskih pesmi KD Sveta Trojica, ki jih vodi Ida Šamperl, Ljudski pevci KED Vrelec Benedikt, ki jih vodi Jožica Škof, 
ljudska skupina Musice Levares, ki jo vodi Marko Leva, Lutkovna skupina osnovne šole Sveta Ana , ki jo vodi Ana Šnofl, 
lutkovna skupina osnovne šole in vrtca Sveta Trojica, ki jo vodi Tanja Cekovski, otroška gledališka skupina OŠ Sveta Trojica, 
ki jo vodi Anica Šuster, otroški pevski zbor OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski dol, ki ga vodi Marjeta Caf, otroški pevski zbor 
osnovne šole Sveta Ana, ki ga vodi Nataša Petek, otroški pevski zbor KUD Sveti Frančišek Sveta Trojica, ki ga vodi Anita Kralj, 
mladinski pevski zbor Sveta Ana, ki ga vodi Nataša Petek, mladinski pevski zbor OŠ Lenart, ki ga vodi Marina Zimič, otroški 
pevski zbor OŠ Lenart, ki ga vodi Marina Zimič, otroška folklorna skupina Šleka pac, ki jo vodi Barbara Waldhutter, 
Slovenskogoriški glasovi , ki jih vodi Andrej Polič.  
Za sodelovanje na regijski likovni razstavi so bili izbrani Slavko Toplak, Ivo Lorenčič Loren in Danijel Vrečič. 
Slovenskogoriški pihalni orkester je nastopil na regijskem srečanju pihalnih godb v Slovenski Bistrici. 
Državno raven je dosegla odrasla folklorna skupina KD Sveta Ana, ki jo vodi Bojan Glaser, folklorna skupina Jurovčan KD Ivan 
Cankar Jurovski Dol, vodji skupine sta Cilka Neuvirt in Darinka Kramberger, pevci ljudskih pesmi Žitni klas KD Benedikt, ki jih 
vodi Marija Lutar, otroški pevski zbor OŠ Lenart, ki ga vodi Marina Zimič. 

Izvedba dodatnega programa 
V okviru dodatnega programa smo izvedli Dneve knjige 2017, v sodelovanju z Društvom pisateljev Slovenje, Mladinskim 
kulturnim centrom Maribor, Varstveno-delovnim centrom Mravlja Lenart, radijem Slovenske gorice in OŠ Lenart- enoto 
vrtec z vzgojiteljicami. Izveden je bil literarni večer, ko so svoja dela bodo brali: Rajko Brglez, Marija Ferk, Danilo Muršec, 
Breda Slavinec, Alenka Sovinc Brglez, Sara Špelec, prebrana pa so bila tudi literarna dela uporabnikov Varstveno-delovnega 
centra Mravlja Lenart. Izvedeno pa je bilo tudi medgeneracijsko sodelovanje med uporabniki VDC Polž Maribor, enota 
Lenart in otroci Zelene igralnice OŠ Lenart- enota vrtec z vzgojiteljicami na temo vrednot: Prijateljstvo in spoštovanje. 
Na razstavi ob 19. likovnem ex-temporu so razstavljali Jožica Andrejč (Jurovski Dol), Alenka Sovinc Brglez (Lenart), Jasna 
Šosterič (Lenart), Ana Šuster Kraner (Lenart), Danijel Vrečič (Sveta Trojica), Andreja Zrnec (Jurovski Dol), Sabina Erman 
(Jurovski Dol) in Slavko Toplak (Lenart).  
Izvedli smo tudi Ta veseli dan kulture na Sveti Ani, ko so nastopili: Ljudski pevci Žitni klas KD Benedikt, Cerkveno –prosvetni 
pevski zbor KD Sveta Ana, Ljudske pevke KD Sveta Ana, Ljudski pevci Kulturno etnografskega društva Vrelec Benedikt, 
dramski krožek OŠ Sveta Trojica , starejša dramska skupina KTD Selce, ansambel Šenk, inštrumentalni kvintet, pevke ljudskih 
pesmi Trojica Sveta Trojica, Daniel Ferlinc in Danijel Kotnik. 
Pri literarnem projektu- izdaji brošure Literarne poti smo sodelovali z Društvom upokojencev Sveta Trojica.  

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 ponovno strokovno sodelovali pri javnem razpisu z Občino Benedikt. 

Izobraževanja 
Izvedli smo regijski seminar za skupine pevcev ljudskih pesmi: Slovenske ljudske pesmi - načini petja in izbor gradiva, ki ga 
je vodila dr. Mojca Kovačič in regijsko literano delavnico: Kako naj napišem?, ki jo je vodil Marjan Pungartnik. 
Pripravili smo tudi regijski gledališki seminar za odrasle in delavnico polstenja, vendar je bilo premalo prijav za izvedbo.  

Financiranje 
Z vsemi šestimi lokalnimi skupnostmi sklenemo pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa. Hvaležni smo občinam, da 
nam omogočajo brezplačne uporabe kulturnih domov. 
Moramo pa poravnati najemnine za uporabo športnih dvoran, ki jih potrebujemo za izvedbo srečanja plesnih, twirling in 
mažoretnih skupin. Vse občine pokrivajo tudi stroške najemnine in vzdrževanja pisarniških prostorov izpostave JSKD Lenart 
občini Lenart, ki je lastnica prostorov in kjer je sedež izpostave. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
Ljubiteljske kulturne dejavnosti po področjih zajemajo različno število delujočih kulturnih skupin:  

 VOKALNE SKUPINE: štirinajst otroških pevskih zborov, devet mladinskih pevskih zborov, deset mešanih pevskih 
zborov, en moški pevski zbor, deset ženskih vokalnih skupin, šest mešanih vokalnih skupin, dva okteta in še devet 
različnih vokalnih skupin 

 INŠTRUMENTALNE SKUPINE: Slovenskogoriški pihalni orkester KD Mol Lenart, Pihalna godba Benedikt, Pihalna 
godba glasbene šole Lenart in devet mladinskih inštrumentalnih skupin, sedem odraslih inštrumentalnih zasedb, 
dva narodnozabavna ansambla, štiri rock zasedbe in ena pop glasbena zasedba 



 

 GLEDALIŠKA DEJAVNOST IN LUTKE: deset otroških lutkovnih skupin in eno odraslo, osemnajst otroških gledaliških 
skupin indevet odraslih gledaliških skupin  

 PLESNA DEJAVNOST: sedem plesnih skupin in enaindvajset mažoretnih in twirling skupin 

 FOLKLORNA DEJAVNOST: pet odraslih folklornih skupin, eno mladinsko in šest otroških folklornih skupin ter enajst 
skupin ljudskih pevcev in dve skupini godcev ljudskih viž 

 LIKOVNA DEJAVNOST: 44 posameznikov iz osmih likovnih sekcij 

 LITERARNA DEJAVNOST: 18 posameznikov 

 
Twirling plesni in mažoretni klub Lenart in Twirling klub Aninih mažoret se s svojimi skupinami vsako leto udeležita državnih 
srečanj in dosegata dobre rezultate na državnem nivoju, prav tako pa tudi mednarodno. Ustanovil se je tudi Twirling klub 
Benediških mažoretk. 
Kulturno društvo Delavec Lenart, ustanovljena lutkovna skupina je premierno uprizorilo lutkovno predstavo Deklica in 
klovn. 
Gledališka skupina Kurje oko, ki deluje pri Mladinski kulturni zadrugi Sveta Ana je premierno uprizorila predstavo Poprnica 
(priredba Monty Pythona). 
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:  
folklorna skupina Jurovčan KD Ivan Cankar Jurovski Dol, vodji skupine sta Cilka Neuvirt in Darinka Kramberger, folklorna 
skupina Kulturnega društva KD Sveta Ana, ki jo vodi Bojan Glaser, mladinska folklorna skupina Jurovčan, ki jo vodita Nevenka 
Gungl in Cilka Neuvirt, pevke ljudskih pesmi DU Lenart, ki jih vodi Milka Cartl, ljudski pevci KTD Selce, ki jih vodi Janez Kurnik, 
pevci ljudskih pesmi Žitni klas KD Benedikt, ki jih vodi Marija Lutar, pevke ljudskih pesmi KD Sveta Trojica, ki jih vodi Ida 
Šamperl, Ljudski pevci KED Vrelec Benedikt, ki jih vodi Jožica Škof, skupina ljudskih pevcev Musice Levares, ki jo vodi Marko 
Leva, Lutkovna skupina osnovne šole Sveta Ana , ki jo vodi Ana Šnofl, lutkovna skupina osnovne šole in vrtca Sveta Trojica, 
ki jo vodi Tanja Cekovski, otroška gledališka skupina OŠ Sveta Trojica, ki jo vodi Anica Šuster, otroški pevski zbor OŠ Jožeta 
Hudalesa Jurovski dol, ki ga vodi Marjeta Caf, otroški pevski zbor osnovne šole Sveta Ana, ki ga vodi Nataša Petek, otroški 
pevski zbor KUD Sveti Frančišek Sveta Trojica, ki ga vodi Anita Kralj, mladinski pevski zbor Sveta Ana, ki ga vodi Nataša Petek, 
gledališka skupina KD Sveta Ana, ki izvaja avtorske skeče, otroški in mladinski pevski zbor OŠ Lenart, ki ju vodi Marina Zimič, 
otroška folklorna skupina Šleka pac, ki jo vodi Barbara Waldhutter, Slovenskogoriški glasovi , ki jih vodi Andrej Polič, Pihalni 
orkester KD Mol Lenart, ki ga vodi Srečko Kovačič, cerkveno-prosvetni mešani pevski zbor KD Sveta Ana, ki ga vodi Natalija 
Šijanec in je letos prvič izvedel večer mednarodnih musicalov, alternativna glasbena skupina Mladinske kulturne zadruge 
Sizzlin 'coustic iz Svete Ane, ki jo vodi jani Kraner, Kulturno-gledališko društvo Reciklaža že več let zaporedoma izvede že 
prepoznavni vseslovenski literarni natečaj z razglasitvijo literarnih zavetnikov, ki ga vodi Sara Špelec, gledališka skupina KTD 
Selce, ki jo vodi Julijana Bračič, lutkovna skupina OŠ Jurovski Dol, ki jo vodi Martina Škrlec, otroški gledališki skupini OŠ 
Voličina, ki ju vodita Boris Goyrkoš in Petra Munda, odrasla gledališka skupina KD Sveta Ana, ki jo vodi Nina Kolarič, glasbena 
skupina Proti toči KD Sinkopa iz Lenarta, ki jo vodi denis Čuček, plesna skupina OŠ Lenart, ki jo vodi Emica Jelatancev, pa 
plesna skupina OŠ Voličina, ki jo vodi Mojca Vogrin Pivljakovič, plesne in mažoretne ter twirling skupine Twirling plesnega 
in mažoretnega kluba iz Lenarta, skupine Twirling mažoretnega kluba Sveta Ana, Likovno društvo Lajči Pandur Lenart, ki že 
petnajst let izvaja mednarodno likovno šolo za mlade na otroku Krku.  
Društveni prostori za vaje so večinoma v kulturnih domovih . Skupine nastopajo v kulturnih domovih in športnih dvoranah.  
Naše prireditve izvajamo v kulturnih domovih, plesne revije občasno tudi v športnih dvoranah zaradi specifičnih pogojev, 
potrebnih za izvedbo prireditve, likovne razstave v občinskih avlah, osnovnih šolah in zasebni galeriji Konrada Krajnca v 
Lenartu, ki letno priredi veliko število kvaliltetnih odprtij likovnih razstav.  
Kot zanimivost naj omenimo tudi razstavišče OŠ Sveti Jurij, avlo občine Sveta Ana, avlo občine Lenart in avlo občine 
Cerkvenjak, kjer se že vrsto let izvajajo likovne in druge razstave.  

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 in Lenart. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja  
Ob jubilejnih dogodkih društev in skupin podeljujemo priznanja: letos smo podelili Maroltove značke ljudskim pevkam 
Društva upokojencev Lenart in ljudskim pevcem KTD Selce. 
Gallusove značke smo podelili članom Slovenskogoriškega pihalnega orkestra MOL Lenart in članom Slovenskogoriških 
glasov ter harmonikarju Dejanu Arcetu. 
Pevke ljudskih pesmi DU Lenart so praznovale 15 let delovanja, KD Delavec 10 let delovanja in KD Babičina skrinja Lenart 20 
let delovanja.  
Tradicionalne prireditve izvajajo: KD Ivan Cankar Jurovski Dol (Družina poje, Srečanje odraslih folklornih skupin, Srečanje 
oktetov), KD Cerkvenjak (30. festival narodno zabavne glasbe), KD Benedikt (srečanja mladih harmonikarjev - Vesela jesen 
s harmoniko in srečanje poustvarjalcev ljudskega izročila -Veselje na vasi), KD Vrelec Benedikt (obujanje običajev). 



 

  



 

Izvedeni dogodki 

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

LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 2017 5.2.2017 18.2.2017 gledališče in lutke prireditev 

DIČI DIČI DIČA, SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 2017 1.3.2017   folklora prireditev 

ČRIČKOV GAJ, REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 7.3.2017   vokalna glasba prireditev 

OTROŠKI ODER, SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 15.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

LUTKARIJE, SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 22.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

SLAVČKOV GAJ, REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 27.3.2017   vokalna glasba prireditev 

PLESNE MIGARIJE 2017 - REGIJSKO SREČANJE PLESNIH SKUPIN IZ OBMOČJA 
JSKD IZ ORMOŽA, LENARTA IN PTUJA 

30.3.2017   ples prireditev 

SI ZA PLES? SEM ZA PLES!, SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 8.4.2017   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 10.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 10.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 12.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

DNEVI KNJIGE 2017 18.4.2017   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 19.4.2017   folklora prireditev 

MI SMO SVET- IZVEDBA REGIJSKE LIKOVNE RAZSTAVE V TEDNU LJUBITELJSKE 
KULTURE 

18.5.2017   likovna dejavnost prireditev 

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

19.5.2017   folklora prireditev 

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

ORFEJEVA PESEM, REVIJA PEVSKIH ZBOROV IN MALIH PEVSKIH SKUPIN 27.5.2017   vokalna glasba prireditev 

PLESNE MEGLICE- REGIJSKO SREČANJE TWIRLING IN MAŽORETNIH SKUPIN IZ 
BENEDIKTA, LENARTA, SVETE ANE, ORMOŽA IN PESNICE  

31.5.2017   ples prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 10.6.2017   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 10.6.2017   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV 18.6.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

19. LIKOVNI EX-TEMPORE 9.9.2017   likovna dejavnost prireditev 

SOSED TVOJEGA BREGA 2017, 39. DRŽAVNO SREČANJE PESNIKOV IN 
PISATELJEV DRUGIH NARODOV IN NARODNOSTI 

9.9.2017   literatura prireditev 

REGIJSKA LIKOVNA KOLONIJA ŠTATENBERG 2017 15.9.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

LIKOVNO-LITERARNA KOLONIJA MALEK 2017 7.10.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA 20.10.2017 20.11.2017 likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKI SEMINAR SKUPIN PEVCEV LJUDSKIH PESMI: SLOVENSKE LJUDSKE 
PESMI - NAČINI PETJA IN IZBOR GRADIVA  

21.11.2017   folklora izobraževanje 

REGIJSKA LITERARNA DELAVNICA : KAKO NAJ NAPIŠEM? 22.11.2017   literatura izobraževanje 

RAZSTAVA 19. LIKOVNEGA EX-TEMPORA SVETI JURIJ 2017 23.11.2017   likovna dejavnost prireditev 

TA VESELI DAN KULTURE 2017 1.12.2017   razno prireditev 

 


