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JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 

OBMOČNA IZPOSTAVA LENART 
 

 

 

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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1.1 Območna izpostava Lenart 
Breda Slavinec, vodja območne izpostave 

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 kvadratnih kilometrov, prebiva približno 20.000 prebivalcev.  

Območna izpostava je pomemben soustvarjalec kulturne identitete, ki ohranja in spodbuja kulturna društva k soustvarjanju 
kulturnega dogajanja. Območna izpostava Lenart je edina profesionalna kulturna institucija, ki na območju Upravne enote 
Lenart skrbi za ljubiteljsko kulturno dejavnost. Tako ohranjamo tudi tradicijo in spodbujamo k vzpostavitvi novih oblik 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 

Kulturnim ustvarjalcem območna izpostava nudi strokovno in organizacijsko podporo in je hkrati univerzalen servis s 
poudarkom na svetovanju, kakovostnem izobraževanju in izvaja prireditve, ki so usmerjene v izobraževanje in kulturno 
vzgojo.  

Območna izpostava podeljuje priznanja za dolgoletno delovanje na glasbenem področju – Gallusove značke, na folklornem 
področju – Maroltove značke, značke Mete Vidmar za plesno dejavnost in splošne značke za ostala področja kulturnih 
dejavnosti.  

Območna izpostava je na terenu sprejeta kot institucija, ki deluje kakovostno na področju, ki ga pokriva, in je vredna 
zaupanja. 

Ocena stanja 
Območna izpostava je letos praznovala 20-letnico delovanja. 

Na območju izpostave je razvita bogata društvena dejavnost v okviru 35 društev; to so kulturna društva, društva 
upokojencev, mladinski kulturni klub, turistična društva in medobčinsko društvo invalidov. Na območju izpostave deluje 177 
kulturnih skupin. 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z vsemi šestimi lokalnimi skupnostmi, sedmimi osnovnimi šolami, Konservatorijem 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, Radiem Slovenske 
gorice, Mladinskim kulturnim centrom Maribor, Izobraževalnim centrom Slovenskih goric, Domom upokojencev Lenart in 
Društvom prijateljev mladine Lenart.  

V prvem polletju izvedemo večino srečanj in revij, drugo polletje je namenjeno izvedbi izobraževalnih oblik in nekaterih 
prireditev iz dodatnega programa.  

Na izpostavi izdelamo celostno podobo vabil, plakatov in programskih knjižic, tudi za izdelavo arhiva fotografij izvedenega 
programa skrbimo pretežno v lastni režiji. 

Varčujemo vsa leta, saj so se finančna sredstva za delovanje v zadnjih šestih letih na območju Upravne enote Lenart znižala za 
60 %.  

Območje 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. 

Na področju imamo devet kulturnih domov, ki bi sčasoma potrebovali posodobitev tehnične opreme. 

Tudi zaodrja in garderobni prostori so v nekaterih domovih skromni oziroma jih sploh ni, zato so pogoji za nastopajoče slabši.  

Opažamo, da je pripravljenost kulturnih društev za soorganizacijo in pomoč pri prireditvah manjša zaradi pomanjkanja časa 
članov kulturnih društev.  
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Imamo oblikovano tudi svojo facebook stran JSKD Lenart. 

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 in odraslih folklornih skupin, revijo otroških pevskih zborov, revijo mladinskih pevskih zborov, revijo 
odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin, srečanje lutkovnih skupin in Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin.  

Na regijski ravni smo izvedli regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž ter regijsko revijo mažoretnih in 
twirling skupin.  

Na regijsko raven so se uvrstile naslednje skupine: skupina ljudskih pevcev Žitni klas KD Benedikt, ki jo vodi Marija Lutar, 
lutkovna skupina OŠ in Vrtca Sveta Trojica, ki jo vodi Tanja Cekovski, dramska skupina OŠ Sveta Ana, ki jo vodi Mateja Kop, 
otroška folklorna skupina Šleka pac iz OŠ Jurovski Dol, ki jo vodi Barbara Waldhütter, folklorna skupina Jurovčan KD Ivan 
Cankar Jurovski Dol, ki jo vodita Cilka Neuvirt in Darinka Kramberger, folklorna skupina KD Sveta Ana, ki jo vodi Bojan Glaser, 
Cerkveno-prosvetni pevski zbor KD Sveta Ana, ki ga vodi Natalija Šijanec in Slovenskogoriški glasovi, ki jih vodi Andrej Polič, 
OPZ OŠ Sveta Ana, ki ga vodi Nataša Petek, OPZ OŠ Lenart, ki ga vodi Marina Zimič, OPZ KD Sveti Frančišek Sveta Trojica, ki ga 
vodi Anita Kralj Pavkovič, OPZ OŠ Cerkvenjak-Vitomarci in POŠ Vitomarci, ki ga vodi Anita Grajfoner Petrič, vokalna skupina 
Vox Angelica, Akademsko društvo pravnikov in mediatorjev Sveta Trojica, ki ga vodi Anita Kralj Pavkovič, MPZ OŠ Jožeta 
Hudalesa Jurovski Dol, ki ga vodi Marjeta Caf, MPZ OŠ Sveta Ana, ki ga vodi Nataša Petek, MPZ OŠ Lenart, ki ga vodi Marina 
Zimič, in MPZ OŠ Sveta Trojica, ki ga vodi Petra Škrlec. 

Za sodelovanje na regijski likovni razstavi so bili izbrani Jerneja Doler, Danijel Ferlinc Danny, Ivo Lorenčič Loren in Nika Arnuš. 

Slovenskogoriški pihalni orkester je nastopil na regijskem srečanju pihalnih godb v Ormožu. 

Državno raven sta dosegli: folklorna skupina Jurovčan KD Ivan Cankar Jurovski Dol in folklorna skupina Kulturnega društva KD 
Sveta Ana. 

Za udeležbo na državnem srečanju V zavetju besede je bil izbran literat Danilo Muršec.  

Na prireditvi ob Tednu vseživljenjskega učenja v Ljubljani so nastopile pevke DU Lenart. 

Izvedba dodatnega programa 
V okviru dodatnega programa smo izvedli Dneve knjige 2018 v sodelovanju z Društvom pisateljev Slovenje, Mladinskim 
kulturnim centrom Maribor, Varstveno-delovnim centrom Mravlja Lenart, radijem Slovenske gorice Izveden je bil literarni 
dopoldan, v goste so povabili pesnico Bredo Slavinec in pisatelja Danila Muršca  

Na razstavi ob 20. likovnem ex-temporu so razstavljali Nika Arnuš, Jožica Andrejč, Metka Beber, Jerneja Doler, Danijel Ferlinc 
Danny, Joži Kerenc, Bojana Komperšak, Ivo Lorenčič Loren, Slavko Mesarec, Jasna Šosterič, Rudi Tetičkovič, Danijel Vrečič in 
Andreja Zrnec.  

Pri literarnem projektu – izdaji brošure Literarne poti smo sodelovali z Društvom upokojencev Sveta Trojica.  

Tradicionalne prireditve izvajajo: KD Ivan Cankar Jurovski Dol (Družina poje, Srečanje odraslih folklornih skupin, Srečanje 
oktetov), KD Cerkvenjak (31. 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). 

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri 
njih 
Vse občine dodeljujejo finančna sredstva kulturnim društvom prek 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 twirling in mažoretne tehnike za tekmovalce in trenerje, ki ga je vodila Anita Omerzu Tone, za 
regijski seminar petje v folklornih skupinah pa je bilo premalo prijav za izvedbo. Naši kulturni ustvarjalci so se lahko 
izobraževali v številnih delavnicah, seminarjih in drugih oblikah, ki jih nudi sklad na območju celotne Slovenije. 
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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. 

Čeprav se je v preteklih letih sofinanciranje občin znižalo, ohranjamo izvedbo strokovnega programa sklada na visokem nivoju 
kot vsa leta do sedaj. Sredstva za pogostitve skupin smo znižali zaradi zmanjšanja sredstev. 

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

 VOKALNE SKUPINE: 13 otroških pevskih zborov, 7 mladinskih pevskih zborov, 7 mešanih pevskih zborov, 3 cerkvene 
pevske zbore, 1 moški pevski zbor, 2 ženski in 2 moški vokalni skupini, 1 oktet, 2 mladinski vokalni skupini,  

 INŠTRUMENTALNE SKUPINE: Slovenskogoriški pihalni orkester KD MOL Lenart, Pihalna godba glasbene šole Lenart in 
2 mladinskih inštrumentalni skupini, 4 inštrumentalne zasedbe, 2 narodno zabavna ansambla, 4 rock zasedbe in 1 
pop glasbena zasedba, 

 GLEDALIŠKA DEJAVNOST IN LUTKE: 6 otroških lutkovnih skupin in 1 odraslo, 11 otroških gledaliških skupin, 1 
mladinsko dramsko skupino in 7 odraslih gledaliških skupin, 

 PLESNA DEJAVNOST: 13 plesnih skupin in 10 mažoretnih in twirling skupin 

 FOLKLORNA DEJAVNOST: 5odraslih folklornih skupin, 1 mladinsko in 10 otroških folklornih skupin ter 8 skupin 
ljudskih pevcev in 2 skupini godcev ljudskih viž 

 LIKOVNA DEJAVNOST: 43 posameznikov iz sedmih likovnih sekcij  

 LITERARNA DEJAVNOST: 20 posameznikov in 4 literarne sekcije ter 2 pravljična krožka 

 FILMSKA DEJAVNOST: 1 filmska sekcija. 
 

Na našem območju pa deluje tudi Kulturno društvo Musica Benedikt, ki izvaja programe glasbene vzgoje z elementi glasbene 
terapije in glasbo kot terapevtskim medijem. Deluje tudi sekcija pritrkovalcev na cerkvenih zvonovih in delujejo cerkveni 
pevski zbori. Delujejo pa tudi novinarske skupine in šolski radiji. V okviru dveh društev izdelujejo krtevače in ročnodelske 
izdelke.  

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 na mednarodnem. Ustanovil se je tudi Twirling 
klub Benediških mažoretk. 

Kulturno društvo Delavec Lenart: posebnost dejavnosti društva se kaže v izvedbi Radehovske božičnice, ki jo uprizarjajo tudi 
mednarodno, je deležna številčnega obiska in je tudi medijsko prepoznavna. V okviru omenjenega društva deluje tudi sekcija 
srednjeveških plesov.  

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, pevke ljudskih pesmi DU Lenart, ki jih vodi Milka Cartl, pevci 
ljudskih pesmi Žitni klas KD Benedikt, ki jih vodi Marija Lutar, lutkovna skupina osnovne šole in vrtca Sveta Trojica, ki jo vodi 
Tanja Cekovski, Cerkveno-prosvetni pevski zbor KD Sveta Ana, ki ga vodi Natalija Šijanec in Slovenskogoriški glasovi, ki jih vodi 
Andrej Polič, OPZ OŠ Sveta Ana, ki ga vodi Nataša Petek, OPZ OŠ Lenart, ki ga vodi Marina Zimič, OPZ KD Sveti Frančišek Sveta 
Trojica, ki ga vodi Anita Kralj Pavkovič, OPZ OŠ Cerkvenjak-Vitomarci in POŠ Vitomarci, ki ga vodi Anita Grajfoner Petrič, 
vokalna skupina Vox Angelica, Akademsko društvo pravnikov in mediatorjev Sveta Trojica, ki ga vodi Anita Kralj Pavkovič, MPZ 
OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, ki ga vodi Marjeta Caf, MPZ OŠ Sveta Ana, ki ga vodi Nataša Petek, MPZ OŠ Lenart, ki ga vodi 
Marina Zimič, 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, Pihalni orkester KD Mol Lenart, ki ga vodi 
Srečko Kovačič, Kulturno-gledališko društvo Reciklaža, ki ga vodi Sara Špelec, že več let zaporedoma izvaja že prepoznavni 
vseslovenski literarni natečaj z razglasitvijo literarnih zavetnikov, glasbena skupina Proti toči KD Sinkopa iz Lenarta, ki jo vodi 
Denis Čuček, plesne in mažoretne ter twirling skupine Twirling plesnega in mažoretnega kluba iz Lenarta.  
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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 članom folklornih skupin 
KD Ivan Cankar Jurovski Dol in folklorne skupine KD Sveta Ana, skupaj smo podelili 29 značk.  

Gallusove značke smo podelili članom Slovenskogoriškega pihalnega orkestra MOL Lenart in članom Jurovskega okteta, 
skupaj smo podelili 10 značk.  

Članom dramske skupine KTD Selce in članom Lutkovnega gledališča Pika iz Lenarta smo podelili skupaj 21 Linhartovih značk.  

Članicam Plesnega in mažoretnega kluba Lenart smo podelili 12 splošnih značk.  

Obletnice delovanja društev in skupin v letu 2018: 

 5 let delovanja: Kulturno glasbeno društvo Benediktus, Kulturno-umetniško društvo Musica Benedikt, Kulturno 
etnografsko Društvo Vrelec Benedikt. 

 10 let delovanja: dramska skupina KTD Selce, ljudske pevke etnografske skupine TD Sveta Ana 

 15 let: Jurovski oktet. 

 20 let: mednarodna likovna šola za mlade na Krku, folklorna skupina KD Sveta Ana, MePZ KD Sveti Frančišek Sveta 
Trojica. 

 25 let delovanja: Galerija Konrada Krajnca v Lenartu, Slovenskogoriški pihalni orkester MOL Lenart 
 

Ostale obletnice: 

 50 let ustvarjanja Konrada Krajnca na likovnem področju, 40 let Lutkovnega gledališča Pika KD Radko Smiljan Lenart, 
45 let folklorne skupina Jurovčan. 

 

Jubilejno priznanje območne izpostave smo podelili: Janezu Šijancu, Ivo Lorenčiču Lorenu, Francu Bratkoviču, Cilki Neuvirt, 
Miroslavu Brezniku, Francu Šenvetru, Alojzu peserlu, Zmagu Kokolu, Jožici in Saši Tomažič, Nataši Dregarič, Slavku Štefanecu, 
Milici in Stanislavu Klampferju ter dvema institucijama – Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, podružnični šoli Lenart in 
Radiu Slovenske gorice. 

Izvedeni dogodki 
  NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE KRAJ DOGODKA DATUM (OD) DATUM (DO) DEJAVNOST 

1 
LJUDSKE PESMI, SREČANJE SKUPIN PEVCEV LJUDSKIH PESMI 
IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

SVETA ANA V 
SLOV. GORICAH 

26. 1. 2018   FOLKLORA 

2 LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN LENART 23. 2. 2018 23. 2. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

3 
SI ZA PLES? SEM ZA PLES!, SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

JUROVSKI DOL 17. 3. 2018   FOLKLORA 

4 OTROŠKI ODER, SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 
LENART V 
SLOVENSKIH 
GORICAH 

20. 3. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

5 LUTKARIJE 2018 – 1. DEL – SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN  LENART 24. 3. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

6 LUTKARIJE 2018 – 2. DEL, SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 
SVETA TROJICA V 
SLOVENSKIH 
GORICAH 

29. 3. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

7 
ORFEJEVA PESEM, REVIJA PEVSKIH ZBOROV IN MALIH 
PEVSKIH SKUPIN 

SVETA ANA V 
SLOV. GORICAH 

6. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

8 ČRIČKOV GAJ, REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV CERKVENJAK 12. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

9 SLAVČKOV GAJ, REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV CERKVENJAK 18. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

10 
SLOVENSKI DNEVI KNJIGE – LITERARNI DOPOLDAN V VDC 
LENART 

LENART 25. 4. 2018   LITERATURA 

11 
REGIJSKO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV 
LJUDSKIH VIŽ 

LENART 18. 5. 2018   FOLKLORA 

12 REGIJSKO SREČANJE TWIRLING IN MAŽORETNIH SKUPIN LENART 31. 5. 2018   PLES 
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OBMOČNIH IZPOSTAV JSKD LENART IN ORMOŽ 

13 
SOSED TVOJEGA BREGA 2018, 40. DRŽAVNO SREČANJE 
PESNIKOV IN PISATELJEV DRUGIH NARODOV IN NARODNOSTI 

VELENJE 8. 9. 2018   LITERATURA 

14 
REGIJSKI SEMINAR TWIRLING IN MAŽORETNA TEHNIKA ZA 
TEKMOVALCE IN TRENERJE 

LENART 8. 9. 2018   PLES 

15 
ODPRTJE REGIJSKE LIKOVNE RAZSTAVE: KJER PRETEKLOST 
SREČA PRIHODNOST 

ORMOŽ 4. 10. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

16 LIKOVNO LITERARNA KOLONIJA MALEK 2018 SVETINJE 13. 10. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

17 20-LETNICA DELOVANJA OI JSKD LENART LENART 19. 10. 2018   DRUGO 

18 RAZSTAVA 20. LIKOVNI EX-TEMPORE SVETA TROJICA 2019 
SVETA TROJICA V 
SLOVENSKIH 
GORICAH 

15. 11. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

 


