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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA SLOVENSKE KONJICE 

Breda Slapnik 
 

1.1.1 Uvod 

Območna izpostava Slovenske Konjice pokriva območje treh občin:  
- Slovenske Konjice,  

- Zreče in  

- Vitanje.  

Trenutno tu deluje 30 kulturnih društev s številnimi sekcijami.  
 
Naša izpostava ima za izhodiščno poslanstvo spodbujanje društvene dejavnosti, podpiranje 

ustvarjalnih posameznikov in predvsem širjenje ljubiteljske kulture ter zviševanje ravni tovrstne 

ustvarjalnosti.  

 

 
 

1.1.2 Ocena stanja 

Izpostava je v letu 2013 izvedla vse načrtovane prireditve s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
razen območnega srečanja otroških gledaliških skupin, saj na šolah delujejo gledališke skupine le 
občasno. Poleg tega je izpostava pomagala pri izvedbi nekaterih projektov posameznih društev. 
Društva v večini nimajo svojih prostorov za delovanje, ampak gostujejo na šolah, Mladinskem centru, 
občasno na odrih kulturnih domov. Svoj prostor imata le Godba na pihala Slovenske Konjice in Zreče, 
ki sta si jih uredili s skromnimi finančnimi sredstvi in veliko prostovoljnega  dela. Konec lanskega leta je 
Vitanje bogatejše za Kulturni center evropskih vesoljskih tehnologij, a je za društvene prostore 
zmanjkalo finančnih sredstev in še vedno gostujejo v šolskih prostorih. V maju so tudi naši odrasli zbori 
in vokalne skupine preizkusili akustičnost na Območni reviji odraslih pevskih zborov. 
Sicer večje prireditve izpostava organizira v Domu kulture Slovenske Konjice in Zreče, ker pa tudi v teh 
ni spremljevalnih prostorov, smo revijo otroških in mladinskih pevskih zborov že 3. leto organizirali v 
avli OŠ Ob Dravinji Slov. Konjice. druge prireditve pa organiziramo tudi v manjših dvoranah, kot so 
Dom krajanov Žiče, Tepanje, Mlače, Stranice, Loče, dvorana Glasbene šole. Trudimo se, da se z našimi 
prireditvami čim bolj približamo tudi manjšim krajem in s tem promoviramo ljubiteljsko kulturo. 
Več poudarka zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za zdaj dajemo organizaciji srečanj kot pa 
izobraževanju . Vse prireditve glede na finančne zmožnosti objavljamo v lokalnem časopisu Novice, 
Radiu Rogla in Radiu Štajerski val. V časopis Novice redno pošiljamo članke s slikami o prireditvah in 
udeležbi naših skupin na regijska ali državna srečanja. 
 

1.1.3 Izvedba rednega programa 

Programi na področju ljubiteljske kulture  območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na 
vseh področjih delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih.  
Izvedli smo območno srečanje lutkovnih skupin, kjer so poleg naše lutkovne skupine sodelovale še 
skupine iz Šmarja pri Jelšah in Rogaške Slatine, srečanje otroških folklornih skupin z gostujočo skupino 
iz Rogaške Slatine, individualni ogled predstave v okviru mladinskih gledaliških skupin Vizije, Območno 
revijo odraslih folklornih skupin, kjer so se našim dvema skupinama pridružile še 3 skupine izpostave 
Laško. Izvedli smo tudi individualni ogled predstave v okviru Linhartovega srečanja odraslih gledaliških 
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skupin, revijo otroških in mladinskih pevskih zborov – Zapojmo pomladi, kjer se je predstavilo 13 
pevskih zborov, revijo odraslih pevskih zborov in skupin z gostujočo skupino OI Slovenska Bistrica. 
V avgustu smo prvič gostovali v Kulturnem domu Stranice. Izvedli smo območno srečanje pevcev in 
godcev, kjer se nam je pridružila skupina s Keblja (OI Slov. Bistrica). V septembru smo izvedli že 5. 
likovno kolonijo osnovnošolcev na temo grafično oblikovanje in v oktobru priredili odprtje razstave s 
kulturnim programom. 
V novembru smo v Zrečah gostili najboljše skupine pevcev in godcev na državnem srečanju. 
 

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

Glede na to, da v našem kraju deluje Center za kulturne prireditve, izpostava ne pripravlja abonmajev 
in drugih občinskih prireditev. 
Pomagamo pa pri organizaciji prireditev, ki jih organizirajo ljubiteljska društva. V marcu smo sodelovali 
pri organizaciji letnega koncerta vokalne skupine EXPE, koncertu vseh kulturnih društev občine Vsi za 
vse, Tradicionalnem srečanju ženskih pevskih zborov, pri literarnih večerih na Skomarju in 
slavnostnem koncertu ob 85. letnici delovanja Godbe na pihala Slovenske Konjice. Pomoč smo 
ponudili tudi pri izdaji zbirke s posnetki ljudskih pesmi predsednice LP Tepanje Štefke Kovše. Že 5. leto 
zapored smo organizirali likovno delavnico učencev osnovnih šol in slavnostno odprtje razstave 
nastalih del. V decembru pa smo odpeljali kulturnike na ogled muzikala v Zagreb. 
 

1.1.5 Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih 

Občina Slovenske Konjice financira društva preko razpisa, ki ga objavi Center za kulturne prireditve, 
občini Vitanje in Zreče pa preko komisij za družbene dejavnosti. Na občini Zreče sem članica komisije 
za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture. 
 

1.1.6 Izobraževanja 

V novembru smo v Zrečah v okviru državnega srečanja izvedli seminar za vodje skupin ljudskih pevcev 
in folklornih skupin s skupino Volk Folk. 
Člani in vodje naših skupin pa so se vse leto udeleževali različnih seminarjev v organizaciji JSKD. 
 

1.1.7 Financiranje 

Vse 3 občine podpirajo delo območne izpostave in nakazujejo sredstva v skladu s pogodbami, ki se 
podpišejo vsako leto. 
 

1.1.8 Novi projekti 

/ 

 

1.1.9 Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Največ društev in sekcij spada v glasbeno dejavnost: 10 odraslih zborov oz. vokalnih skupin (2 mešana, 
2 ženska, 3 moški in 3 vokalne skupine) 13 otroških in mladinskih pevskih zborov (7 otroških in 5 
mladinskih), 3 godbe na pihala (Slov. Konjice, Zreče in Vitanje), 3 odrasle gledališke skupine (Loče, Žiče 
in Gorenje). V okviru KD Svoboda osvobaja delujejo odrasla gled. skupina Kripl teater, mlad. gled. 
skupina Kriplčki, mladinska gledališka šola (gledališče in lutke), ki uspešno sodeluje z Gimnazijo 
Slovenske Konjice in baletna sekcija. Poleg KD Svoboda osvobaja je lutkovna dejavnost razširjena le še 
na OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice, kjer v okviru Lutkovne delavnice vsako leto pripravijo vsaj eno 
predstavo. Otroška folklorna dejavnost je v porastu, saj v zadnjih 3 letih  delujejo v vsaki občini in 
imamo že 6 skupin, odrasli folklorni skupini so še vedno le dve, v Zrečah in na Skomarju – KUD Jurij 
Vodovnik Skomarje, ki je zelo uspešna tudi pri izobraževanju novih mladih kadrov. Porast se kaže tudi 
v ohranjanju ljudske pesmi, saj deluje 14 skupin ljudskih pevcev oz. godcev, vsako leto so na regijsko 
izbrane najmanj 3 skupine. 
Še vedno na našem področju pogrešamo delovanje skupin izraznega plesa. 
V letu 2013 bi izpostavila nekaj uspešnih projektov društev, in sicer koncert vseh kulturnih društev v 
občini Vsi za vse, koncert ob 80-letnici zborovskega petja v Zrečah, Godba festival z mednarodno 



 

4 

udeležbo, ki ga je pripravila Godba Slovenske Konjice, 3-dnevni projekt godbenikov –Ropotanje v 
starih Zrečah (nastop vokalnih skupin, rockovskih skupin, ljudskih pevcev, ansamblov in pihalnih 
orkestrov), slavnostni  koncert ob 85. letnici Godbe Slovenske Konjice, izdaja zbirke »Mi pa pesmi dosti 
znamo« zelo starih, že pozabljenih ljudskih pesmi LP Tepanje. 
 

1.1.10   Sodelovanje s šolami in vrtci 

Z vsemi šolami in glasbeno šolo izpostava dobro sodeluje, saj se prireditev, ki jih organiziramo v 
dopoldanskem času, z veseljem udeležujejo, prav tako nam omogočijo prostore tudi v popoldanskem 
času, kadar jih potrebujemo. Na razpis kulturna šola, se je do zdaj prijavila le OŠ Pod goro Slovenske 
Konjice, ki pa pri razpisu ni bila uspešna. 
 

1.1.11  Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V tem obdobju smo na slavnostnem koncertu v Slov. Konjicah podelili priznanje  izpostave sklada, 
Godbi na pihala Slovenske Konjice ob 85-letnici uspešnega delovanja in 36 jubilejnih Gallusovih značk  
( 3 bronaste, 13, srebrnih, 8 zlatih in 12 častnih). 
Dirigentu Ivu Kacbeku je bilo podeljeno srebrno jubilejno priznanje sklada za 25 let vodenja Godbe na 
pihala in več kot 40 let delovanja v kulturnih društvih.  
 

1.1.12   Izvedeni dogodki 

 
MLADA LITERATURA URŠKA - REGIJSKO SREČANJE CELJSKE IN 
KOROŠKE 

16.2.2013 literatura prireditev 3-regijski 

OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 6.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

TRADICIONALNO SREČANJE ŽENSKIH PEVSKIH ZBOROV 16.3.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

VIZIJE - OBMOČNO SREČANJE  17.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 21.3.2013 folklora prireditev 2-območni 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

24.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

LUTKARIJE IN VRAGOLIJE - REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH 
SKUPIN 

4.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

JURIJEVO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 
SLOVENSKE KONJICE IN LAŠKO 

19.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

ZAPOJMO POMLADI - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH ZBOROV 

24.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN OD 
CELJA DO KOROŠKE 

25.4.2013 folklora prireditev 3-regijski 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 17.5.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

POJMO PRIJATELJI- REGIJSKO SREČANJE UPOKOJENSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

4.6.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

TABOR PEVSKIH ZBOROV V ŠENTVIDU PRI STIČNI 23.6.2013 vokalna glasba prireditev 4-državni 

SLAVNOSTNI KONCERT OB 85-LETNICI DELOVANJA 28.6.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV 
LJUDSKIH VIŽ 

30.8.2013 folklora prireditev 2-območni 

OBMOČNA LIKOVNA KOLONIJA OSVNOŠOLCEV 18.9.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

5. EX-TEMPORE  21.9.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 4-državni 

OTVORITEV RAZSTAVE OBMOČNE LIKOVNE KOLONIJE 15.10.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 
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REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA 8.11.2013 folklora prireditev 3-regijski 

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO 2013 - DRŽAVNO 
SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

24.11.2013 folklora prireditev 4-državni 

REGIJSKO TEKOMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 24.11.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

ORGANIZIRAN OGLED MUZIKALA 27.12.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

LJUDSKI PLESI KOROŠKE 25.1.2013 folklora izobraževanje 4-državni 

OTROŠKI FOLKLORNI, PEVSKI  IN GODČEVSKI SEMINAR 27.9.2013 folklora izobraževanje 4-državni 

PETJE LJUDSKIH PESMI 24.11.2013 folklora izobraževanje 4-državni 

 


