
 

JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 

OBMOČNA IZPOSTAVA LENART 



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 okoli 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 in značke Mete Vidmar za plesno dejavnost ter splošne značke za 

ostala področja kulturnih dejavnosti.  

Območna izpostava je  na terenu sprejeta kot institucija, ki deluje kvalitetno na področju, ki ga pokriva in je 

vredna zaupanja. 

 

Ocena stanja 
Na območju izpostave je razvita bogata društvena dejavnost v okviru 36 društev; to so kulturna društva, 

društva upokojencev, mladinski kulturni klub, turistična društva in medobčinsko društvo invalidov. Na območju 

izpostave deluje 186 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  

prireditvam 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 delovanja. 



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 in 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.  

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 poustvarjalcev glasbenega izročila , srečanje otroških gledaliških skupin, 

srečanje otroških in odraslih folklornih skupin, Vizije- festival mladinskih gledališč, 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  odraslih gledaliških skupin, regijsko srečanje otroških folklornih 

skupin 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, pevke ljudskih pesmi DU Lenart, ki jih vodi Milka Cartl,  lutkovna skupina OŠ Sveta Ana, ki jo vodi 

Teja Lončarič, dramska skupina OŠ Sveta Ana, ki jo vodi Mateja Kop, otroška folklorna skupina Šleka pac iz OŠ 

Jurovski Dol in mlajša otroška folklorna skupina Knofeki, ki ju vodi Barbara Waldhütter, folklorna skupina 

Jurovčan KD Ivan Cankar Jurovski Dol, ki jo vodita Cilka Neuvirt in Darinka Kramberger, mladinska folklorna 

skupina Jurovčan, ki jo vodi Nevenka Gungl,  ter folklorna skupina KD Sveta Ana, ki jo vodi Bojan Glaser, 

Cerkveno-prosvetni pevski zbor KD Sveta Ana, ki ga vodi Natalija Šijanec, OPZ OŠ  Sveta Ana, ki ga vodi  Nataša 

Petek, OPZ OŠ Lenart, ki ga vodi Marina Zimič, otroški cerkveni pevski zbor 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 jo 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 je bil izbran Danijel Ferlinc Danny, ki je bil izbran tudi za sodelovanje 

na državni  tematski razstavi v letu 2020.   

Slovenskogoriški pihalni orkester je nastopil na regijskem srečanju pihalnih godb na Spodnji Polskavi. 

Izvedli smo Regijsko Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin, za nastop je bila izbrana gledališka 

predstava (H)amlet v Slovenskih goricah v izvedbi KUD Vitomarci v režiji Milana Černela.  

Priznanje za najboljšo stransko moško vlogo je prejel  Miroslav Mauko kot Mihael Trenak v predstavi  

Agata -Pobeg v zgodovino čarovništva, saj  se s popolno igralsko prezenco in močjo tranformacije izkaže kot  

najbolj suveren vezni člen v predstavi. Posebno priznanje selektorja, Rajka Stuparja, pa sta prejeli: Nina Šulin za  

izjemno natančno, bogato in profesionalno dovršeno likovno podobo predstave  Agata-Pobeg v zgodovino  



čarovništva in  Nina Kolarič za raziskovalno vodenje ekipe Kurje oko in za drugačen pogled, iskanje in pristop  

ter nagibanje k modernejšim oblikam gledališča  v predstavi Črni križ pri Hrastovcu.                                                                                                                                                                                                           

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

 

Izvedba dodatnega programa 
V okviru dodatnega programa smo izvedli Dneve knjige 2019, v sodelovanju  z  Socialnovarstvenim zavodom 

Hrastovec,  Društvom pisateljev Slovenije, Mladinskim kulturnim centrom Maribor, Varstveno-delovnim 

centrom Mravlja Lenart, radijem Slovenske gorice. Izveden je bil literarni dopoldan, ko so svoja dela brali 

stanovalci Socialnovarstvenega zavoda  Hrastovec, varovanci Varstveno-delovnega  centra Mravlja Lenart,  Emil 

Duh, Alenka Sovinc Brglez, Rajko Brglez in Breda Slavinec. 

Do sedaj smo, dvajset let, izvedli  likovni ex-tempore za  ljubiteljske likovne ustvarjalce iz našega območja, v 

letu 2019 pa smo se odločili, da projekt posodobimo, tako, da je komisija  še v ustvarjalnem  nadgrajevanju 

procesuaprojekta, ki bo zastavljen širše za celotno območje, tako ex-tempore v letu 2019 ni bil izveden.  

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 (Festival narodno zabavne glasbe), KD Benedikt (srečanja mladih 

harmonikarjev - Vesela jesen s harmoniko in srečanje poustvarjalcev ljudskega izročila -Veselje na vasi), KD 

Vrelec Benedikt  pa  vsako leto izvede različne prireditve s poudarkom na obujanju običajev.  

 

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 
V letu 2019 smo načrtovali izvedbo delavnice  vezenja za potrebe folklornih skupin, ker pa je tematika za naše 

področje še neraziskana in zaradi prezaposlenosti predavateljice Jožice Groblenik, delavnice nismo izvedli. 

Načrtovali smo tudi literarno delavnico z naslovom Kako  napisati pesem za uglasbitev? s predavateljem Rokom 

Vilčnikom, delavnico smo zaradi prezaposlenosti predavatelja prestavili na pomlad 2020.  

 

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. 

Na podlagi sklepa kolegija vseh županov iz našega območja se bodo finančna sredstva dotacij v letu 2020 

zvišala.  

 



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

• VOKALNE SKUPINE: sedemnajst otroških pevskih zborov, sedem  mladinskih pevskih zborov, sedem 

mešanih pevskih zborov,  tri cerkvene pevske zbore,  dve ženski in dve moški vokalni  skupini, en oktet,  dve 

mladinski vokalni skupini,  

• INŠTRUMENTALNE SKUPINE: Slovenskogoriški pihalni orkester KD MOL Lenart, Pihalna godba glasbene 

šole Lenart in dve mladinskih inštrumentalni skupini, štiri  inštrumentalne  zasedbe, dva narodno zabavna 

ansambla, štiri rock zasedbe in ena pop glasbena zasedba 

• GLEDALIŠKA DEJAVNOST IN LUTKE: šest otroških lutkovnih skupin in tri odrasle lutkovne skupine , 

enajst otroških gledaliških skupin, dve mladinski dramski skupini  in sedem  odraslih gledaliških skupin  

• PLESNA DEJAVNOST: trinajst plesnih skupin in enaindvajset  mažoretnih in twirling skupin 

• FOLKLORNA DEJAVNOST: pet  odraslih folklornih skupin, eno mladinsko  in deset otroških folklornih 

skupin ter osem skupin ljudskih pevcev in dve skupini godcev ljudskih viž 

• LIKOVNA DEJAVNOST:  42 posameznikov iz  sedmih likovnih sekcij  

• LITERARNA DEJAVNOST: 20 posameznikov in štiri literarne sekcije ter dva pravljična krožka 

 FILMSKA DEJAVNOST: ena 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, pravljični krožki  in šolski radiji. 

V okviru dveh društev pa 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 mednarodno. 

Ustanovil se je tudi Twirling klub Benediških mažoretk. 

Kulturno društvo Delavec Lenart se že preko deset let zelo uspešno potrjuje na gledališkem področju, odrasla 

gledališka in lutkovna skupina, v  okviru omenjenega društva pa deluje tudi sekcija srednjeveških plesov  in 

filmska sekcija. S predstavo Agata- Pobeg v zgodovino čarovništva je   skupina nastopila tudi na Festivalu Lent in 

širše po Sloveniji. Predstavo si je ogledalo  okoli 7000 gledalcev in požela je stoječe ovacije.  

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, gledališka skupina Kurje 

oko, MKK Sveta Ana, 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( mednarodni nastopi),Akademsko društvo pravnikov 

in mediatorjev Sveta Trojica, ki jo 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 in folklorna skupina Knofeki, ki ju vodi Barbara Waldhutter, Pihalni 



orkester KD Mol Lenart, ki ga vodi Srečko Kovačič, Kulturno-gledališko društvo Reciklaža že več let zaporedoma 

izvede že prepoznavni vseslovenski literarni natečaj z razglasitvijo literarnih zavetnikov, ki ga vodi Sara Špelec, 

glasbena skupina Proti toči KD Sinkopa iz Lenarta, ki jo vodi Denis Čuček. 

 

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 

folklorne skupine Varstveno delovnega centra Mravlja Lenart ob deseti obletnici, skupaj je bilo podeljenih 9 

značk.   

Gallusove značke smo podelili članom Cerkveno-prosvetnega pevskega zbora KD Sveta Ana ob  20-letnici 

delovanja v okviru društva, podeljenih je bilo  10 bronastih, 5 srebrnih, 11 zlatih in 9 častnih značk. Častne 

značke so prejeli Suzana Rejak Breznik za 30 let delovanja, Robert Ornik za 31 let, Natalija Šijanec za 32 let,  

Branko  Grajner za 39 let, Frančiška Lasecky za 49 let, Betka Urbanič za 52 let, Verica Zemljič za 58 let, Janez 

Vakej za 60 let, Jožica Ornik za 62 let petja v različnih zasedbah zborov.  

 

Izvedeni dogodki 

  NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE 
KRAJ 
DOGODKA 

DATUM 
(OD) 

DATUM 
(DO) 

DEJAVNOST 

1 
NAPEV-ODSEV, REVIJA POUSTVARJALCEV 
GLASBENEGA IZROČILA SLOVENIJE 2019 BENEDIKT 18.01.2019  FOLKLORA 

2 
PLESNE MEGLICE 2019 -REGIJSKO SREČANJE 
MAŽORETNIH IN TWIRLING KUPIN 

SVETA 
TROJICA V 
SLOVENSKIH 
GORICAH 28.02.2019  PLES 

3 
LUTKARIJE, SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 2019 BENEDIKT 14.03.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

4 
OTROŠKI ODER 2019, SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN CERKVENJAK 19.03.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

5 RINGARAJA 2019,  SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

LENART V 
SLOVENSKIH 
GORICAH 27.03.2019  FOLKLORA 

6 LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN I. DEL 

SVETA ANA V 
SLOVENSKIH 
GORICAH 30.03.2019 30.03.2019 

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

7 MAROLTOVO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

SVETA ANA V 
SLOVENSKIH 
GORICAH 12.04.2019  FOLKLORA 



8 
SLAVČKOV GAJ 2019- REVIJA MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

JUROVSKI 
DOL 16.04.2019  VOKALNA GLASBA 

9 
REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN ORMOŽ 19.04.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

10 
RINGARAJA, REGIJSKI FESTIVAL OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 2019 LENART 24.04.2019  FOLKLORA 

11 
REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN LENART 24.04.2019  FOLKLORA 

12 
REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN PTUJ 25.04.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

13 

LITERARNI DOPOLDAN ZA DNEVE KNJIGE 2019 

HRASTOVEC, 
HRASTOVEC 
22, LENART V 
SLOVENSKIH 
GORICAH 26.04.2019  LITERATURA 

14 REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ PTUJ 18.05.2019  VOKALNA GLASBA 

15 
REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN CERKVENJAK 24.05.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

16 
REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN 

SLOVENSKA 
BISTRICA 25.05.2019  FOLKLORA 

17 
ORFEJEVA PESEM, REVIJA PEVSKIH ZBOROV IN 
MALIH PEVSKIH SKUPIN 

SVETA 
TROJICA V 
SLOVENSKIH 
GORICAH 31.05.2019  VOKALNA GLASBA 

18 
REGIJSKO SREČANJE GODB SP. POLSKAVA 2.06.2019  

INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

19 
LIKOVNO-LITERARNA KOLONIJA MALEK MALEK 12.10.2019 12.10.2019 

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

20 
LIKOVNA RAZSTAVA MALEK MALEK 8.11.2019 8.12.2019 

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

21 
REGIJSKA LIKOVNA TEMARSKA RAZSTAVA ORMOŽ 13.12.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

 


