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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. 

 

  



Območna izpostava Slovenske Konjice pokriva območje treh občin:  

 Slovenske Konjice, (14.514 prebivalcev) 

 Zreče ( 6.482 prebivalcev) in  

 Vitanje ( 2.500 prebivalcev). 

Trenutno deluje 32 kulturnih društev z 48 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 2016 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, mladinskih centrih, 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 zaenkrat 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, 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 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 2016 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).  

Skupine in posamezniki so bili v tem letu zelo uspešni. Na regijsko srečanje Mlade literature Urška se je uvrstil Aleš 
Jelenko, V zborniku Roševih dnevov 2016, je bil objavljen prispevek učenke OŠ Ob Dravinji, na regijski gledališki festival 
Vizije se je uvrstila Mladinska gledališka šola KD Svoboda osvobaja/Gimnazije Slov.Konjice, na regijsko srečanje otroških 
folklornih skupin so bili izbrani: OFS KUD V. Mohorič Zreče in OFS Vitanje. Majda Labotar se je udeležila regijskega 
srečanje literatov seniorjev, na 5. državno tematsko razstavo je bil izbran Aleš Jelenko, ki je bil izbran tudi med 5 finalistov 
državnega festivala Mlade literature Urška, Regijskega srečanja ljudskih pevcev in godcev v Rogatcu so se udeležili Ljudski 
godci z Gorenja pri Zrečah, ki so bili izbrani tudi na državno srečanje, a se ga žal niso mogli udeležiti. Na državnem 
tekmovanju slovenskih godb v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla, je godba Slovenske Konjice že drugo leto 
zapored prejela zlato priznanje. Regijske tematske revije odraslih zborov Sozvočenja, se je udeležila vokalna skupina 
EXPE. Tudi letos sta dva pevska zbora sodelovala na 47. taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. OŠ Zreče 
in OŠ Pod goro pa sta prejeli naziv »kulturna šola« za obdobje 2016–2021. 

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 8. leto zapored smo organizirali likovno delavnico učencev osnovnih šol vseh treh občin in 
slavnostno odprtje razstave nastalih del. Tako kot vsako leto smo tudi letos za predstavnike društev vseh treh občin, 
organizirali ogled muzikala, tokrat Cvetje v jeseni v Cankarjevem domu v Ljubljani. 

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 predsednica komisije za sofinanciranje programov 
ljubiteljske kulture.  



Izobraževanja 

Člani društev so se udeležili različnih seminarjev v organizaciji JSKD: delavnice za mlade harmonikarje v Šentjurju, 
regijskega izobraževanja predšolskih folklornih skupin v Velenju, lutkovnega seminarja v Ormožu, seminarja za otroške 
folklorne skupine na Ptuju, regijske delavnice za zborovodje z demonstracijskim zborom v Rogaški Slatini, poletne 
gledališke delavnice v Kopru, mednarodne poletne gledališke delavnice v Izoli. 

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: 8 odraslih zborov oz. vokalnih skupin (2 mešana, 2 ženska, 3 moški 
in 1 vokalna skupina), 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, Slov. Konjice ), v okviru KD Svoboda osvobaja 
deluje mladinska gledališka šola (gledališče in lutke), ki uspešno sodeluje z Gimnazijo Slovenske Konjice. Na OŠ Pod goro 
Slov. Konjice in OŠ Zreče občasno delujejo otroške gledališke skupine. 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, največ skupin je trenutno 
v Zrečah, kjer vse skupine vodi Marjanca Šloser. Odrasla folklorna skupina je trenutno le ena – KUD Jurij Vodovnik 
Skomarje, ki je zelo uspešna tudi pri izobraževanju novih mladih kadrov. Nekaj manj kot pretekla leta deluje skupin 
ljudskih pevcev oz. godcev. Še vedno na našem področju ni zanimanja za 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), društvo Gnezdo organizira tudi mesečne literarno-
glasbene večere, vsako leto pa sodeluje na Jurjevanju in Zimski pravljici. 

Leto 2016 je v Slovenskih Konjicah zaznamovalo praznovanje 870-letnice prve pisne omembe s številnimi prireditvami. 

Godba na pihala Slov. Konjice vsako leto (že 26 let) 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, tega pa ga je zaradi velikega zanimanja že 
prestavila v športno dvorano, ponovitveni koncert pa v prvem tednu novega leta v veliko dvorano Hotela na Rogli.  

Po sekcijah 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. 
V preteklem letu je bilo v Zrečah veliko prireditev v okviru 810-letnice prve pisne omembe kraja in 225-letnice rojstva 
pesnika Jurija Vodovnika. 

Veliko število razstav in sodelovanj na mednarodni ravni beleži tudi Društvo likovnikov in fotografov Slovenske Konjice. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

Z vsemi osnovnimi šolami, glasbeno šolo in Šolskim centrom/ Gimnazijo Slovenske Konjice - Zreče, 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 sta v letu 2016 pridobila tudi OŠ Zreče in OŠ Pod goro 
Slovenske Konjice. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V letu 2016 je 15-letnico delovanja praznovala skupina ljudskih pevcev KD Tepanje. Podeljene so bile 3 zlate jubilejne 
Maroltove značke. 70-letnico delovanja pa je s slavnostnim koncertom obeležil tudi Moški pevski zbor Vitanje. Na 
koncertu smo podelili 1 bronasto, 1 srebrno, 1 zlato in 7 častnih Gallusovih značk. 

Izvedeni dogodki 

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

DELAVNICA ZA MLADE HARMONIKAŠE V FOLKLORNIH SKUPINAH 23.1.2016   folklora izobraževanje 



REGIJSKO IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE PREDŠOLSKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

30.1.2016   folklora izobraževanje 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2016 5.2.2016   literatura prireditev 

ROŠEVI DNEVI 2015 16.3.2016   literatura prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 16.3.2016   folklora prireditev 

TRADICIONALNO SREČANJE ŽENSKIH PEVSKIH ZBOROV 19.3.2016   vokalna glasba prireditev 

ODER MLADIH -OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 30.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

VIZIJE- SELEKTORSKI OGLED V OKVIRU OBMOČNEGA SREČANJA 31.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKE VIZIJE, REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

7.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 17.4.2016   folklora prireditev 

ZAPOJMO POMLADI- OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

19.4.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 10.5.2016   folklora prireditev 

DRAVINJSKA DOLINA POJE, PLEŠE IN IGRA -KONCERT VSEH DELUJOČIH 
DRUŠTEV TREH OBČIN V TEDNU LJUBITELJSKE KULTURE 

20.5.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV  27.5.2016   vokalna glasba prireditev 

V ZAVETJU BESEDE 27.5.2016   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN "OD CELJA DO 
KOROŠKE" 

29.5.2016   folklora prireditev 

POJMO PRIJATELJI- REVIJA UPOKOJENSKIH PEVSKIH ZBOROV  2.6.2016   vokalna glasba prireditev 

KONCERT OB 70.LETNICI DELOVANJA MOPZ VITANJE 12.6.2016   vokalna glasba prireditev 

ZAPOJTE Z NAMI-15.LETNICA LJUDSKIH PEVCEV TEPANJE 17.6.2016   drugo prireditev 

47. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV ŠENTVID PRI STIČNI 19.6.2016   vokalna glasba prireditev 

POLETNE GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE DELAVNICE 4.7.2016 9.7.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

MEDNARODNE GLEDALIŠKE DELAVNICE 22.8.2016 27.8.2016 gledališče in lutke izobraževanje 

OBMOČNO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV 26.8.2016   folklora prireditev 

ODPRTJE 5.DRŽAVNE TEMATSKE RAZSTAVE KVADRAT IN KROG, KOCKA 
IN KROGLA 

1.9.2016   likovna dejavnost prireditev 

OBMOČNA LIKOVNA KOLONIJA OSNOVNOŠOLCEV  16.9.2016   likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKO IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN Z 
DEMONSTRACIJSKO SKUPINO 

24.9.2016   folklora izobraževanje 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 14.10.2016   likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV  16.10.2016   folklora prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE DEL Z LIKOVNE KOLONIJE 26.10.2016   likovna dejavnost prireditev 

LUTKOVNI SEMINAR-NA KAJ MORAMO BITI POZORNI PRI 
USTVARJANJU LUTKOVNE PREDSTAVE 

5.11.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

21.TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB V ZABAVNEM PROGRAMU ZA 
POKAL VINKA ŠTRUCLA 

12.11.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

REGIJSKI SEMINAR-POUSTVARJANJE PLESNEGA IZROČILA V OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPINAH 

12.11.2016   folklora izobraževanje 

REGIJSKA DELAVNICA ZA ZBOROVODJE MLADINSKIH ZBOROV Z 
DEMONSTRCIJSKIM ZBOROM 

16.11.2016   vokalna glasba izobraževanje 

SOZVOČENJA, 7. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI ODRASLIH PEVSKIH 
ZASEDB 

20.11.2016   vokalna glasba prireditev 

ORGANIZIRAN OGLED MUSICALA 28.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

 


