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Območna izpostava Slovenske Konjice 

          Breda Slapnik 

Uvod 

Območna izpostava Slovenske Konjice pokriva območje treh občin:  
- Slovenske Konjice,  
- Zreče in  
- Vitanje.  
Trenutno tu deluje 29 kulturnih društev s številnimi sekcijami.  

Ocena stanja 

Naša izpostava ima za izhodiščno poslanstvo spodbujanje društvene dejavnosti, podpiranje ustvarjalnih 
posameznikov in predvsem širjenje ljubiteljske kulture ter zviševanje nivoja tovrstne ustvarjalnosti. 
Izpostava je v letu 2014 izvedla vse načrtovane prireditve s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti. Poleg tega 
je izpostava nudila pomoč 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.  
Večino prireditev izpostava organizira v Kulturnem domu pri termah Zreče, ker nam prijazno za enkrat 
brezplačno, nudijo spremljevalne prostore. Lepo opremljeno dvorano imamo tudi v Slovenskih Konjicah, ki pa žal 
nima spremljevalnih prostorov in je primerna le za prireditve z manjšim številom sodelujočih. Sicer prireditve 
organiziramo tudi v manjših dvoranah kot so Dom krajanov Žiče, Tepanje, Mlače, Stranice, Loče, dvorana 
Glasbene šole. Trudimo se, da se z našimi prireditvami čimbolj približamo tudi manjšim krajem in s tem 
promoviramo ljubiteljsko kulturo. 
Več poudarka za enkrat dajemo organizaciji srečanj, kot pa izobraževanju, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. 
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. 

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. V letu 2014 smo izvedli vse načrtovane 
območne prireditve (srečanje otroških gledaliških skupin, otroških folklornih skupin, lutkovnih skupin, Vizije, 
otroških pevskih zborov, odraslih pevskih zborov, odraslih folklornih skupin, ljudskih pevcev). Organizirali smo 2 
regijski srečanji in sicer Mlado literaturo Urška in Linhartovo srečanje. 
Tudi v letošnjem letu smo gostili državno srečanje ljudskih pevcev in godcev Pevci nam pojejo, godci pa godejo, 
ki smo ga pripravili v dvorani Term Zreče. 
Nekaj skupin in posameznikov je bilo izbranih na regijska in državna srečanja in sicer: na regijsko srečanje otroških 
folklornih skupin. OFS Pastirčki Vrtca Zreče in OFS Vitanje. Na državno srečanje lutkovnih skupin se je udeležila 
skupina Kripl teater KD Svoboda osvobaja Slovenske Konjice, na državno likovno razstavo Parafraze pa Aleš 
Jelenko - član Društva likovnikov in fotografov. Državnega srečanja Ringaraja v Šentjerneju so se udeležili tudi 
Godec Benjamin Videčnik in Pevke OFS iz Vitanja. Na regijsko srečanje ljudskih pevcev in godcev so bile izbrane 
tudi pevke z Dobrave-KUD-a J.Vodovnik iz Zreč. Regijskega tematskega koncerta - Sozvočenja pa se je udeležil 
mešani pevski zbor Strune iz Zreč in prejel nagrado za najperspektivnejši pevski zbor koncerta. Maja Furman iz 
Slov. Konjic je sodelovala na natečaju za dramska besedila, Tonja Jelen iz Loč pa na natečaju za Mentorjev feferon 
(podrobnejši opis prireditev in udeležb v prilogi). 



 

 

 

Izvedba dodatnega programa 

Glede na to, da v našem kraju deluje Center za kulturne prireditve, izpostava ne pripravlja abonmajev in ostalih 
občinskih prireditev. 
Pomagamo pa pri organizaciji prireditev, ki jih organizirajo ljubiteljska društva, podelimo priznanja oz. značke na 
prireditvah ob obletnici. Vsako leto skupaj z ženskim zborom Slovenske Konjice organiziramo tradicionalno 
srečanje ženskih pevskih zborov, že 6. leto zapored smo organizirali likovno delavnico učencev osnovnih šol in 
slavnostno odprtje razstave nastalih del.  
V dnevih ljubiteljske kulture je izpostava sodelovala pri zasaditvi drevesa v Slovenskih Konjicah in pomagala pri 
organizaciji prireditve Kresna noč, ki jo je organiziralo literarno društvo Gnezdo. 

Izvedba ali sodelovanje pri javnih razpisih/pozivih za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti 

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. V letu sem z vsemi občinami sodelovala tudi pri pripravi lokalnih programov 
kulture. 

Izobraževanja 

V novembru smo skupaj s centralo izvedli pevski seminar in godčevsko delavnico v sklopu državnega srečanja – 
Pevci nam pojejo, godci pa godejo, za vodje skupin ljudskih pevcev in vodje folklornih skupin. Udeležilo se ga je 
skupaj 53 seminaristov, predavatelja pa sta bila Katarina Šetinc in dr. Drago Kunej. Vodje skupin ali člani društev 
naše izpostave pa so se udeležili različnih seminarjev, ki jih je organiziral JSKD. 

Financiranje 

Vse 3 občine podpirajo delo območne izpostave in nakazujejo sredstva pravočasno, v skladu s pogodbami, ki se 
podpišejo vsako leto. Vstopnin na naših prireditvah nimamo, ker nam večinoma povsod nudijo brezplačne 
prostore, v primeru vstopnin pa bi morali plačati ekonomsko ceno najema.  

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 2 vokalni skupini) 13 otroških in mladinskih pevskih zborov (8 otroških in 5 mladinskih), 3 godbe na 
pihala (Slov. Konjice, Zreče in Vitanje), 4 odrasle gledališke skupine (Loče, Žiče, Gorenje, ), v okviru KD Svoboda 
osvobaja deluje odrasla gledališka skupina Kripl teater, mlad. gledališka 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, odrasle folklorne skupine 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 2 skupini. 
Še vedno na našem področju pogrešamo delovanje skupin izraznega plesa. 
Izpostavila bi nekaj uspešnih projektov društev in sicer: Godba fest z mednarodno udeležbo, ki ga je pripravila 
Godba Slovenske Konjice, v sklopu Jurjevanja, 3-dnevni projekt godbenikov Zreče –Ropotanje v starih Zrečah 
(nastop vokalnih skupin, rock skupin, ljudskih pevcev, ansamblov in pihalnih orkestrov, Kresna noč - prireditev 
Literarnega društva Gnezdo z gosti, v sklopu tedna ljubiteljske kulture). 
Godba na pihala Slov. Konjice vsako leto pripravi Božično novoletni koncert s ponovitvijo, oba koncerta pa sta 
razprodana do zadnjega kotička.  



Prav tako vsako leto na Božič pripravlja Božični koncert tudi Godba Zreče, ki pa ga je zaradi velikega zanimanja že 
prestavila v športno dvorano, ponovitveni koncert pa v veliki dvorani Hotela na Rogli. Letos je bil koncert 
posvečen 10. obletnici delovanja s podelitvijo značk. 
Zelo dejavno je Literarno društvo Gnezdo, ki pripravlja mesečne literarno-glasbene večere, vsako leto pa sodeluje 
na Jurjevanju in Zimski pravljici ter pripravi vsaj eno odmevno več zvrstno prireditev. 
Po sekcij in številu prireditev je v ospredju KUD Vladko Mohorič Zreče. Ker društvo s številnimi sekcijami obsega 
vse zvrsti ljubiteljske kulture, sodeluje na vseh prireditvah občine Zreče in samostojno prireja različne odmevne 
prireditve. 
Veliko število razstav in sodelovanj na mednarodni ravni beleži tudi Društvo likovnikov in fotografov Slovenske 
Konjice. 

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 nudijo prostore tudi v popoldanskem času, kadar jih potrebujemo. 
Učenci glasbene šole pa velikokrat sodelujejo pri programu literarnih večerov ali otvoritev razstav. Naziv kulturna 
šola, je v letu 2014 pridobila OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice. 
 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V oktobru smo na slavnostnem koncertu ob 30. letnici delovanja Mešanega pevskega zbora Jurij Vodovnih Zreče 
podelili Gallusove značke (1 bronasto, 6 srebrnih, 5 zlatih in 8 častnih), decembra pa na slavnostnem koncertu 
ob 10. letnici Društva godbenikov Zreče - 8 bronastih, 20 srebrnih, 1 zlato in 3 častne Gallusove značke. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvedeni dogodki 

Naziv dogodka Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

FESTIVAL MLADE LITERATURE - REGIJSKO SREČANJE 14.2.2014 14.2.2014 literatura prireditev 

TRADICIONALNO SREČANJE ŽENSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

7.3.2014   vokalna glasba prireditev 

ODER MLADIH - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

12.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

19.3.2014   folklora prireditev 

PARAFRAZE- 4.DRŽAVNA TEMTSKA RAZSTAVA JSKD 20.3.2014   likovna dejavnost prireditev 

VIZIJE- OBMOČNO SREČANJE MLADINSKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

28.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

FIGURATIVNI ORKESTER 2014 29.3.2014   instrumentalna 
glasba 

izobraževanje 

OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN- 
SELEKTORSKI OGLED 

12.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

ZAPOJMO POMLADI - OBMOČNA REVIJA OPZ IN 
MPZ 

23.4.2014   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN OD CELJA DO KOROŠKE 

24.4.2014   folklora prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

11.5.2014   folklora prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 30.5.2014   vokalna glasba prireditev 

RINGARAJA 2014 31.5.2014   folklora prireditev 



DRŽAVNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 3.6.2014   gledališče in lutke prireditev 

POJMO PRIJATELJI- REVIJA UPOKOJENSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

3.6.2014   vokalna glasba prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE - REGIJSKO SREČANJE 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

12.6.2014   gledališče in lutke prireditev 

45. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV 2014 22.6.2014   vokalna glasba prireditev 

MENTORJEV FEFERON 2014 14.7.2014   literatura izobraževanje 

OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

29.8.2014   folklora prireditev 

OBMOČNA LIKOVNA KOLONIJA OSNOVNOŠOLCEV 17.9.2014   likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKA DELAVNICA ZA VODJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

20.9.2014   folklora izobraževanje 

REGIJSKA DELAVNICA ZA ZBOROVODJE OTROŠKIH 
IN MLADINSKIH ZBOROV  

27.9.2014 20.9.2014 vokalna glasba izobraževanje 

OTVORITEV RAZSTAVE OBMOČNE LIKOVNE 
KOLONIJE 

2.10.2014   likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

5.10.2014   folklora prireditev 

JUBILEJNI KONCERT OB 30.LETNICI MEPZ JURIJ 
VODOVNIK ZREČE 

10.10.2014   vokalna glasba prireditev 

OBLIKOVANJE SVETLOBE 11.10.2014   gledališče in lutke izobraževanje 

ZBOROVODSKI SEMINAR ZA TABOR SLOV.PEVSKIH 
ZBOROV 

11.10.2014   vokalna glasba izobraževanje 

SOZVOČENJA- TEMATSKI KONCERT ODRASLIH 
ZASEDB OD CELJA DO KOROŠKE 

9.11.2014   vokalna glasba prireditev 

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO 2014 22.11.2014   folklora prireditev 

PETJE LJUDSKIH PESMI 22.11.2014   folklora izobraževanje 

LITERARNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠE OTROŠKO ALI 
MLADINSKO DRAMSKO BESEDILO 

28.11.2014 31.7.2014 literatura založništvo 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GODBE NA PIHALA 
SLOV.KONJICE 

21.12.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT OB 10.OBLETNICI 
DRUŠTVA GODBENIKOV ZREČE 

25.12.2014   drugo prireditev 

 



 


