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GODBA NA PIHALA SLOVENSKE KONJICE 

Kulturno društvo Godba na pihala Slovenske Konjice, Stari trg 19, p.p. 61, 3210 Slovenske 
Konjice, ki ga zastopa zakonita zastopnica Ana Kovačič (predsednica društva), objavlja 
 

JAVNI RAZPIS ZA MESTO DIRIGENTA (m/ž) 
 

Kulturno društvo Godba na pihala Slovenske Konjice je bilo ustanovljeno leta 1928. Orkester 
sestavlja približno 45 aktivnih članov, od katerih je večina zaključila izobraževanje na nižji 
glasbeni šoli, posamezniki se izobražujejo na srednji glasbeni šoli, nekateri člani pa imajo 
tudi akademsko izobrazbo. Godba vsako leto pripravi dva tradicionalna božično-novoletna 
koncerta in promenadni koncert v konjiškem Starem trgu. Poleg tega nastopa ob drugih 
priložnostih: na srečanjih pihalnih orkestrov, na različnih dogodkih v konjiški občini in okolici 
ter se udeležuje tekmovanj. Njen repertoar obsega koračnice, narodno-zabavne viže, 
slovenske popevke in popularno ter filmsko glasbo. Godba se je v letih 2015 in 2016 
udeležila tekmovanja godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla in 
obakrat osvojila zlato plaketo (tudi s pohvalo). 
 
Od kandidatov pričakujemo: 
- ustrezno glasbeno izobrazbo (prednost bodo imeli kandidati s končano akademijo za 

glasbo); 
- vizijo vodenja in razvoja orkestra; 
- muzikološka znanja, znanja iz inštrumentacije; 
- vestnost, zanesljivost, prilagodljivost in dobre pedagoške sposobnosti; 
- izkušnje z vodenjem orkestra ali podobnega sestava. 
 
Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo za opravljanje dejavnosti vodenja orkestra za 
določen čas. Delo dirigenta bo kandidat prevzel februarja 2018 ter ga opravljal pretežno v 
prostorih godbe. 
 
Kandidate vabimo, da pisne prijave s kratkim življenjepisom, dokazili o izobrazbi, vizijo 
vodenja orkestra in kontaktnimi podatki pošljejo do vključno 20. novembra 2017 na 
elektronski naslov godba.konjice@gmail.com z navedbo »Javni razpis – dirigent« ali 
priporočeno na naslov: 
 
KD Godba na pihala Slovenske Konjice 
Stari trg 19, p.p. 61 
3210 Slovenske Konjice 
(»Javni razpis – dirigent«) 
 
Kandidate, ki bodo ustrezali navedenim pogojem, bomo pozvali na osebni razgovor ter 
praktični preizkus vodenja godbe, ki bosta potekala predvidoma v mesecu januarju 2018 (po 
predhodnem dogovoru s kandidati). Nato bo vodstvo godbe odločilo o izbiri najprimernejšega 
kandidata. Neizbrani kandidati bodo po odločitvi vodstva pisno obveščeni. 
 
Dodatne informacije so na voljo pri predsednici društva Ani Kovačič (031 479 381) ali 
podpredsedniku društva Dušanu Slapniku (030 720 800) ali po elektronski pošti 
godba.konjice@gmail.com. 
 

Ana Kovačič 
Predsednica KD Godba na pihala Slovenske Konjice 
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