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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. 

JAVNEGA SKLADA   
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
KULTURNE DEJAVNOSTI 

SLOVENSKE KONJICE 



 

Območna izpostava Slovenske Konjice 
Breda Slapnik 

Uvod 
Območna izpostava Slovenske Konjice pokriva območje treh občin:  

 Slovenske Konjice, (14.500 prebivalcev) 

 Zreče ( 6.482 prebivalcev) in  

 Vitanje ( 2.269 prebivalcev). 
Trenutno redno deluje 31 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 2017 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. V letošnjem letu smo prireditve z manj 
nastopajočimi izvedli tudi v dvorani KSEVT (Kulturno gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij) v Vitanju. 
Sicer prireditve organiziramo tudi v manjših dvoranah, kot so Dom krajanov Žiče, Tepanje, Stranice, Loče, Gorenje pri 
Zrečah, dvorana glasbene šole. Trudimo se, da se z našimi prireditvami čim bolj približamo tudi manjšim krajem, in s tem 
promoviramo ljubiteljsko kulturo. 
Vse prireditve glede na finančne zmožnosti objavljamo v lokalnem časopisu Novice in Radiu Rogla , v časopis Novice redno 
pošiljamo članke s slikami o prireditvah ter 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 2017 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), naši člani so sodelovali tudi na srečanju starejših literarnih 
ustvarjalcev-seniorjev, srečanju Mlade literature Urška in regijski tematski razstavi Velika črta. 
Na regijsko srečanje Mlade literature Urška se je uvrstil Aleš Jelenko, na regijsko srečanje Lutkarije in vragolije je bila izbrana 
Lutkovna skupina Dravinčki OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice, na regijsko srečanje otroških folklornih skupin-Ringarja sta 
bili izbrani: Otroška folklorna skupina KUD V. Mohorič Zreče in Otroška folklorna skupina „Pastirčki“ Vrtca Zreče.  
Na regijskem srečanju literatov seniorjev, v Zavetju besede sta se predstavili Justina Strašek in Jelka Amalija Škrobar. 
Najboljši pri izboru za Mentorjev feferon pa je bil Aleš Jelenko iz Loč. Na državno srečanje „Pevci nam pojejo, godci pa 
godejo so bili izbrani Ljudski godci z Gorenja pri Zrečah ,ki se ga žal niso mogli udeležiti.  
Regijskega tekmovanja odraslih pevskih zborov v Celju se je udeležil Mešani pevski zbor Strune iz Zreč in prejel srebrno 
plaketo. Tudi letos sta dva pevska zbora sodelovala na 48. taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. OŠ ob 
Dravinji Slovenske Konjice pa je obnovila naziv »kulturna šola«. Na regijsko tematsko razstavo „Velika črta“ je bilo izbrano 
delo Hede Vidmar Šalamon- članice Društva likovnikov in fotografov Slovenske Konjice. 

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 9. 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, v novembru 
organizirali ogled muzikala Vesna v Kulturnem domu v Žalcu. 
V Tednu ljubiteljske kulture smo pripravili gledališki dan za učence OŠ Vitanje v vitanjski kulturni dvorani (KSEVT). Prav tako 
smo v Vitanju pripravili celovečerni koncert Tamburašev iz Rogatca. 

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 in Rogaški Slatini, regijske delavnice za zborovodje z demonstracijskim zborom v Rogaški Slatini, 
mednarodne poletne gledališke delavnice v Izoli, poletnega godbenega tabora Musica Creativa , izobraževanja za 
zborovodje vrtčevskih zborov Pika poje v Nazarju, seminarja Otroška plesna ustvarjalnost na Ptuju in drugih. 

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:  

 Vokalna glasba: 10 odraslih zborov oz. vokalnih skupin (2 mešana, 2 ženska, 4 moški in 2 vokalni skupini), 13 
otroških in mladinskih pevskih zborov (8 otroških in 5 mladinskih),  

 Inštrumentalna glasba: 3 godbe na pihala (Slov. Konjice, Zreče in Vitanje). Najdaljšo tradicijo ima Godba 
Slov.Konjice, ki bo v letu 2018 praznovala 90-letnico delovanja. Izpostavila bi nekaj uspešnih projektov in sicer: 
Godba fest z mednarodno udeležbo, ki ga pripravlja Godba Slovenske Konjice v sklopu Jurjevanja, 3-dnevni projekt 
godbenikov Zreče - Ropotanje v starih Zrečah (nastop vokalnih skupin, rock skupin, ljudskih pevcev, ansamblov, 
pihalnih orkestrov in pevskih zborov), Godba na pihala Slov. Konjice vsako leto (že 27 let) pripravi božično-novoletni 
koncert s ponovitvijo, oba koncerta pa sta razprodana do zadnjega kotička. Godba Zreče pa koncert na Božični dan 
v Zrečah, ki se je tudi zaradi prevelikega števila obiskovalcev preselil v športno dvorano, s ponovitivjo v prvih dneh 
januarja na Rogli. 

 Gledališka dejavnost: 5 odraslih gledaliških skupin (Loče, Žiče, Gorenje, Slov. Konjice, Vitanje), ki se občasno 
predstavijo na naših srečanjih. Ena mladinska gledališka skupina (v okviru KD Svoboda osvobaja deluje mladinska 
gledališka šola (gledališče in lutke)), ki uspešno sodeluje z Gimnazijo Slovenske Konjice. Dve otroški gledališki 
skupini (Na OŠ Pod goro Slov. Konjice in OŠ Zreče delujejo otroške gledališke skupine), občasno se prijavijo tudi na 
naša srečanja, za potrebe šolskih in občinskih prireditev pa delujejo otroške gledališke skupine tudi v OŠ Loče in 
OŠ Vitanje.  

 Lutkovna dejavnost je redno in zelo uspešno delujoča le na OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice, kjer v okviru 
Lutkovne delavnice vsako leto pripravijo vsaj eno predstavo.  

 Folklorna dejavnost (7 otroških in 1 odrasla). Otroška folklorna dejavnost je v porastu, saj v zadnjih 3 letih delujejo 
v vsaki občini, največ skupin je trenutno v Zrečah (3 skupine v okviru KUD Vladko Mohorič Zreče) in 1 skupina Vrtca 
Zreče, 1 skupina v Vitanju, v letošnjem letu je zaživela tudi Otroška folklorna skupina v Žičah v okviru Prosvetnega 
društva France Prešeren Žiče in Otroška folklorna skupina pod okriljem Kulturnega društva Konrad Sodin Stranice. 
Odrasla folklorna skupina je trenutno le ena – KUD Jurij Vodovnik Skomarje, ki je zelo uspešna tudi pri 
izobraževanju novih mladih kadrov.  
Nekaj sprememb je pri skupinah ljudskih pevcev. Nekatere skupine zaključijo svoje delovanje, nastajajo pa nove 
(10 skupin ljudskih pevcev in 3 skupine ljudskih godcev). 

 Plesna dejavnost: Še vedno na našem področju ni zanimanja za delovanje skupin izraznega plesa. Upamo, da se 
tudi to spremeni, glede na to, da sta se v tem letu 2 učiteljici udeležili izobraževanja na plesnem področju. 

 Likovna dejavnost: Že 45 let deluje Društvo likovnikov in fotografov Slovenske Konjice, ki v svojih vrstah združuje 
člane iz različnih občin, nekaj celo iz Oplotnice in Celja (ki sicer spadajo v drugo izpostavo). 
Društvo pripravlja mesečne razstave na različnih razstavnih mestih (obe avli Kulturnega doma), Mestna galerija 
Riemer, prostori Občine Slov.Konjice, Zdravstveni dom, Župnijski dom in Dvorec Trebnik. 
Člani razstavljajo tudi po drugij krajih v Sloveniji in na mednarodnih razstavah. Udeležujejo se tudi naših tematskih 
razstav. 

 Literarna dejavnost: (1 društvo) Gnezdo organizira mesečne literarno-glasbene večere, vsako leto pa sodeluje na 
Jurjevanju in Zimski pravljici. Člani vsakoletno sodelujejo na Srečanjih Mlade literature Urška in na drugih razpisih 
JSKD. 

 Večzvrstna dejavnost: KUD Vladko Mohorič Zreče (12 sekcij) .Po sekcijah in številu članov je društvo največje v 
naši izpostavi. Ker obsega vse zvrsti ljubiteljske kulture, sodeluje na vseh prireditvah občine Zreče in samostojno 
prireja različne odmevne prireditve.  

Najstarejše društvo pa je Prosvetno društvo France Prešeren Žiče, ki je letos obeležilo 120 let delovanja. Delujejo še: 
Slovensko-srbsko kulturno humanitarno društvo, Katoliško kulturno društvo Zreče, Kulturno društvo Sv.Jurij Slovenske 
Konjice, Kulturno društvo Loče, Kulturno društvo Konrad Sodin Stranice. 



 

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 otvoritvam razstav. Naziv kulturna šola je v letu 2017 obnovila OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
V letu 2017 je 60- letnico delovanja obeležil Moški pevski zbor Adolf Tavčar Slovenske Konjice. Podeljeno je bilo 9 Gallusovih 
značk: 3 bronaste, 2 srebrni, 3 zlate in 1 častna.  
Slavnostni koncert ob 40 letnici delovanja je pripravil tudi Ženki pevski zbor Slovenske Konjice. Podelili smo 20 Gallusovih 
značk: 3 bronaste, 2 srebrni, 12 zlatih in 3 častne značke. 
30 letnico delovanja je praznoval tudi Moški pevski zbor PGD Zreče. Podeljeno je bilo 5 Gallusovih značk: 2 srebrni, 1 zlata 
in 2 častni. 
Ob 20 letnici delovanja Ljudskih pevk z Brinjeve gore pa smo podelili 5 jubilejnih Maroltoih značk. 
10. letnico delovanja je praznovala tudi Vokalna skupina EXPE. Ker jo sestavljajo pevci, ki so bili člani drugih zborov, so 
Gallusove značke prejeli že v preteklosti. 
Na vlogo Prosvetnega društva France Prešeren Žiče za izdajo jubilejnega priznanja in po sklepu Sveta območne izpostave 
JSKD, smo na slovesni pireditvi ob 120 letnici društva podelili zlato jubilejno priznanje Sveta OI JSKD.  
Društvu Likovnikov in fotografov pa smo podelili srebrno jubilejno priznanje Območne izpostave ob 45.letnici delovanja. 
 

Izvedeni dogodki 

NAZIV DOGODKA Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

SESTANEK S PREDSEDNIKI VSEH DRUŠTEV TREH OBČIN 18.1.2017   razno prireditev 

SLAVNOSTNI KONCERT OB 60.LETNICI DELOVANJA MOPZ ADOLF TAVČAR 20.1.2017   razno prireditev 

SLAVNOSTNI KONCERT OB 40.LETNICI DELOVANJA ŽEPZ SLOVENSKE 
KONJICE 

17.2.2017   vokalna glasba prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2017, REGIJSKO SREČANJE 17.2.2017   literatura prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 16.3.2017   folklora prireditev 

TRADICIONALNO SREČANJE ŽENSKIH PEVSKIH ZBOROV 17.3.2017   vokalna glasba prireditev 

30.OBLETNICA MOPZ PGD ZREČE 18.3.2017   vokalna glasba prireditev 

OSNOVE PLESNIH TEHNIK 18.3.2017   ples izobraževanje 

OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 22.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

ODER MLADIH-OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 28.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 1.4.2017   folklora prireditev 

 PLES V GLASBI-GLASBA V PLESU, IZOBRAŽEVANJE ZA KULTURNIH SKUPIN 
IN NIP UMETNOST. 

8.4.2017   ples izobraževanje 

LUTKARIJE IN VRAGOLIJE, REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 13.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

ZAPOJMO POMLADI- OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

20.4.2017   vokalna glasba prireditev 

GLEDALIŠČE NA OBISKU, REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN  

21.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

RINGARAJA- REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 11.5.2017   folklora prireditev 

TLK-GLEDALIŠČE NA OBISKU 12.5.2017   gledališče in lutke prireditev 

OTROŠKA PLESNA USTVARJALNOST 13.5.2017   ples izobraževanje 

LJUBITELJSKA KULTURA UJETA V OBJEKTIV- REGIJSKA OTVORITEV TEDNA 
LJUBITELJSKE KULTURE 

16.5.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN VOKALNIH SKUPIN 19.5.2017   vokalna glasba prireditev 

PRIREDITEV OB 120.LETNICI DELOVANJA PROSVETNEGA DRUŠTVA FRANCE 
PREŠEREN ŽIČE 

21.5.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

KONCERT OB 10.LETNICI VOKALNE SKUPINE EXPE 3.6.2017   vokalna glasba prireditev 

OD IMROVIZACIJE DO KOMPOZICIJE IN KOREOGRAFIJE 3.6.2017   ples izobraževanje 

VELIKA ČRTA- IZOBRAŽEVANJE NA TEMO DRŽAVNE TEMATSKE RAZSTAVE 3.6.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

POJMO PRIJATELJI- REGIJSKA REVIJA UPOKOJENSKIH PEVSKIH ZBOROV 8.6.2017   vokalna glasba prireditev 

V ZAVETJU BESEDE 2017, REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 15.6.2017   literatura prireditev 



 

46.TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV  18.6.2017   vokalna glasba prireditev 

MENTORJEV FEFERON 30.7.2017   literatura izobraževanje 

MEDNARODNE POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE 14.8.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

MUSICA CREATIVA 19.8.2017 26.8.2017 
inštrumentalna 
glasba 

izobraževanje 

OBMOČNO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV 1.9.2017   folklora prireditev 

POLETNI EX TEMPORE-REGIJSKA LIKOVNA DELAVNICA 3.9.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

OBMOČNA LIKOVNA KOLONIJA OSNOVNOŠOLCEV 18.9.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

KONCERT SKUPINE TAMBURAŠI ROGATEC 22.9.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA- VELIKA ČRTA 3.10.2017   likovna dejavnost prireditev 

DELAVNICA ZA MLADE HARMINIKARJE V FOLKLORNIH SKUPINAH 7.10.2017   folklora izobraževanje 

ODPRTJE RAZSTAVE DEL Z LIKOVNE KOLONIJE 11.10.2017   likovna dejavnost prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 13.10.2017   likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKO IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 14.10.2017   folklora izobraževanje 

KONCERT OB 20.LETNICI PEVK Z BRINJEVE GORE 22.10.2017   folklora prireditev 

PIKA POJE, IZOBRAŽEVANJE ZA MENTORJE VRTČEVSKIH PEVSKIH ZBOROV 18.11.2017   vokalna glasba izobraževanje 

ORGANIZIRAN OGLED MUSICALA VESNA 20.11.2017   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB OD CELJA DO 
KOROŠKE 

2.12.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKA TEMATSKA RAZSTAVA VELIKA ČRTA 5.12.2017   likovna dejavnost prireditev 

45 LET DRUŠTVA LIKOVNIKOV IN FOTOGRAFOV SLOVENSKE KONJICE 14.12.2017   likovna dejavnost prireditev 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GODBE NA PIHALA SLOVENSKE KONJICE 16.12.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

 


