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ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 

OBMOČNA IZPOSTAVA SLOVENSKE KONJICE 
 

 

 

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 1.1
Breda Slapnik, vodja območne izpostave 

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 
Izpostava je v letu 2018 izvedla vse načrtovane prireditve s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti. Poleg tega je izpostava 
nudila pomoč posameznim društvom pri izvedbi nekaterih projektov. 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 izvedli revijo odraslih pevskih zborov 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 
in dvorana glasbene šole. Trudimo se, da se s svojimi 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 2018 smo izvedli vse načrtovane območne prireditve (srečanje otroških gledaliških skupin, Linhartovo srečanje odraslih 
gledaliških skupin, srečanje otroških folklornih skupin, revije otroških pevskih zborov, revijo odraslih pevskih zborov, srečanje 
odraslih folklornih skupin, srečanje ljudskih pevcev). Na območnih prireditvah je sodelovalo več kot 1.200 ljubiteljskih 
ustvarjalcev. Izvedli smo tudi 2 regijski srečanji: Gledališče na obisku –regijsko srečanje otroških gledaliških skupin in V zavetju 
besede – regijsko srečanje odraslih literarnih ustvarjalcev. 

Naše skupine so bile letos manj uspešne pri izboru na regijska ali državna srečanja. 

Na regijsko srečanje otroških gledaliških skupin je bila izbrana skupina NAS15 OŠ Zreče, na regijsko srečanje otroških 
folklornih skupin Ringarja sta bili izbrani Otroška folklorna skupina OŠ Zreče in Stranice ter Otroška folklorna skupina KUD 
Vladko Mohorič Zreče. 

Na regijskem srečanju literarnih ustvarjalcev V Zavetju besede sta se predstavili Justina Strašek in Jelka Amalija Škrobar iz Loč. 

Na regijsko srečanje Pevci nam pojejo, godci pa godejo sta se uvrstili skupini Ljudski pevci iz Tepanja in Ljudski pevci Vitanje.  

Dva pevska zbora sta sodelovala na 49. taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični.  

Tudi letos so društva in posamezne skupine v Tednu ljubiteljske kulture pripravila različne dogodke (koncerte, dneve odprtih 
vrat, literarna srečanja, odprtja razstav), s katerimi so opozorila na pomen ljubiteljske kulture. 

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 oziroma značke 
na prireditvah ob obletnici. Vsako leto skupaj z ženskim zborom Slovenske Konjice organiziramo tradicionalno srečanje 
ženskih pevskih zborov, že 10. 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 
decembru organizirali ogled operete Hmeljska princesa v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu. 

Izvedba ali sodelovanje pri javnih razpisih/pozivih za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
Občina Slovenske Konjice financira društva prek razpisa, ki ga objavi Center za kulturne prireditve, občini Vitanje in Zreče pa 
prek komisij za družbene dejavnosti. Na občini Zreče sodelujem v komisiji za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture.  

Izobraževanja 
Člani društev so se udeležili različnih seminarjev v organizaciji JSKD: regijskega izobraževanja predšolskih folklornih skupin v 
Studenicah, izobraževanja za zborovodje vrtčevskih zborov Pika poje v Nazarjah, državnega izobraževanja v Ljubljani S fiziko 
nad gledališče, Z gledališčem nad fiziko, v okviru Konference gledališke pedagogike pa Gibalne vaje v razredu, Delavnice 
gledališke pedagogike, Odrske geografijo in seminarja – Tajska glasba za ustvarjanje učne atmosfere, v Kopru pa se je ena 
oseba udeležila Poletnih gledaliških delavnic.  

Območna izpostave je izvedla folklorni seminar z demonstracijo za vse folklorne skupine, ki delujejo v Zrečah, v maju in 
septembru pa literarno delavnico Poezija in ti za OŠ Loče in Gimnazijo Slovenske Konjice. Za odrasle literarne ustvarjalce je 
bila izvedena delavnica v okviru regijskega literarnega srečanja V zavetju besede. 

Financiranje 
Z občinami vsako leto podpišemo pogodbe o financiranju na podlagi podanega programa. Občine glede na dogovorjene 
datume sredstva pravočasno nakazujejo. Vstopnin na naših prireditvah nimamo, ker nam večinoma povsod nudijo brezplačne 
prostore. V Slovenskih Konjicah, kjer dvorano plačamo, pa bi bila cena v primeru vstopnin višja.  

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Največ društev in sekcij spada v glasbeno dejavnost:  

 Vokalna glasba: 10 odraslih zborov oziroma vokalnih skupin (2 mešana, 2 ženska, 4 moški in 2 vokalni skupini), 13 
otroških in mladinskih pevskih zborov (9 otroških in 5 mladinskih), 5 vrtčevskih pevskih zborov. 

 Instrumentalna glasba: 3 godbe na pihala (Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje). Najdaljšo tradicijo ima Godba 
Slovenske Konjice, ki je v letu 2018 praznovala 90-letnico delovanja. Izpostavila bi nekaj uspešnih projektov: 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, rok skupin, ljudskih pevcev, ansamblov, 
pihalnih orkestrov in pevskih zborov), Godba na pihala Slovenske Konjice vsako leto (že 28 let) pripravi božično-
novoletni koncert s ponovitvijo, oba koncerta pa sta razprodana. Godba Zreče pa priredi koncert na božični dan v 
Zrečah, ki se je tudi zaradi prevelikega števila obiskovalcev preselil v športno dvorano, s ponovitvijo v prvih dneh 
januarja na Rogli, Godba Vitanje pa sodeluje na občinskih prireditvah. 

 Gledališka dejavnost: 5 odraslih gledaliških skupin (Loče, Žiče, Gorenje, Slovenske Konjice, Vitanje), ki se občasno 
izmenično predstavljajo na naših srečanjih; 1 mladinska gledališka skupina (v okviru KD Svoboda osvobaja deluje 
mladinska gledališka šola (gledališče in lutke), ki uspešno sodeluje z Gimnazijo Slovenske Konjice); 2 otroški gledališki 
skupini (na OŠ Pod goro Slovenske Konjice in OŠ Zreče), občasno se prijavijo tudi na naša srečanja, za potrebe šolskih 
in občinskih prireditev pa delujejo otroške gledališke skupine tudi na 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 lanskem 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 na tem področju izobražujeta 2 učiteljici z OŠ Zreče. 



 Likovna dejavnost: že 46 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), v Mestni galeriji Riemer, prostorih 
Občine Slovenske Konjice, Zdravstvenem domu, župnijskem domu in Dvorcu Trebnik. Člani razstavljajo tudi po 
drugih 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 Festivalu mlade literature Urška in drugih razpisih JSKD. 
Posamezniki se udeležujejo tudi srečanja odraslih literarnih ustvarjalcev V zavetju besede. V letošnjem letu je Aleš 
Jelenko (že nekaj let med izbranimi na razpisu Festivala mlade literature Urška) pripravil literarni delavnici za 
osnovno šolo in Gimnazijo Slovenske Konjice. Šole pošiljajo svoje zbornike in šolska glasila na razpis revije Mentor in 
JSKD v okviru Roševih dnevov. 

 Večzvrstna dejavnost: KUD Vladko Mohorič Zreče ima 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. Najštevilčnejše in najuspešnejše so folklorne sekcije, mešani pevski zbor Strune 
in literarna sekcija, ki vsak mesec pripravlja literarne večere v Skomarski hiši z gosti z vseh koncev Slovenije. 

 Najstarejše društvo pa je Prosvetno društvo France Prešeren Žiče, ki je letos obeležilo 121 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 in Kulturno društvo Janez 
Koprivnik Gorenje z različnimi sekcijami. 

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 
odprtij razstav. Vse šole imajo tudi nazive kulturna šola. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
V letu 2018 je častitljivo 90-letnico delovanja obeležila Godba na pihala Slovenske Konjice. Ob tem jubileju jim je Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti podelil zlato priznanje. Posameznikom pa smo podelili Gallusove značke (6 bronastih, 2 srebrni, 9 
zlatih in 2 častni). 

Izvedeni dogodki 
  NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE KRAJ DOGODKA DATUM (OD) DATUM (DO) DEJAVNOST 

1 VSAKOLETNI SESTANEK S PREDSEDNIKI DRUŠTEV 
SLOVENSKE 
KONJICE 

23. 1. 2018   VEČZVRSTNA DEJAVNOST 

2 TRADICIONALNO SREČANJE ŽENSKIH PEVSKIH ZBOROV 
SLOVENSKE 
KONJICE 

16. 3. 2018   VOKALNA GLASBA 

3 S FIZIKO NAD GLEDALIŠČE LJUBLJANA 17. 3. 2018 18. 3. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

4 Z GLEDALIŠČEM NAD FIZIKO LJUBLJANA 24. 3. 2018 25. 3. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

5 
ODER MLADIH – OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

SLOVENSKE 
KONJICE 

28. 3. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

6 OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE – SELEKTORSKI OGLED 
SLOVENSKE 
KONJICE 

7. 4. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

7 
RINGARAJA – OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

ZREČE 10. 4. 2018   FOLKLORA 

8 
PRIŠLA JE POMLAD – OBMOČNO SREČANJE VRCEV ŠALEŠKE 
DOLINE 

VELENJE 12. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

9 
GLEDALIŠČE NA OBISKU – REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH 

SLOVENSKE 
KONJICE 

17. 4. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

10 REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN ŠENTJUR 19. 4. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

11 
ZAPOJMO POMLADI – OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

SLOVENSKE 
KONJICE 

19. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

12 
LE OKOL – OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

ŠOŠTANJ 22. 4. 2018   FOLKLORA 

13 
RINGARAJA – REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

ROGAŠKA 
SLATINA 

12. 5. 2018   FOLKLORA 

14 
OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN VOKALNIH 
SKUPIN 

VITANJE 18. 5. 2018   VOKALNA GLASBA 



15 
LE PLESAT ME PELJI – REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

ŠOŠTANJ 19. 5. 2018   FOLKLORA 

16 
41. REGIJSKO SREČANJE GODB NA PIHALA – ZAKORAKAJMO V 
SONČNO POMLAD 

SPODNJA 
POLSKAVA 

3. 6. 2018   
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

17 
V ZAVETJU BESEDE – SREČANJE ODRASLIH LITERARNIH 
USTVARJALCEV (NATEČAJ REVIJE MENTOR) 

SLOVENSKE 
KONJICE 

15. 6. 2018   LITERATURA 

18 
REGIJSKA LITERARNA DELAVNICA ODRASLIH LITERARNIH 
USTVARJALCEV V ZAVETJU BESEDE 

SLOVENSKE 
KONJICE 

15. 6. 2018   LITERATURA 

19 
KONCERT OB 90-LETNICI DELOVANJA GODBE NA PIHALA 
SLOVENSKE KONJICE 

SLOVENSKE 
KONJICE 

16. 6. 2018   
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

20 49. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV 
ŠENTVID PRI 
STIČNI 

17. 6. 2018   VOKALNA GLASBA 

21 
DUHOVITO, SMEŠNO IN KOMIČNO (POLETNE GLEDALIŠKE 
DELAVNICE) 

KOPER 2. 7. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

22 OBMOČNO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV SKOMARJE 31. 8. 2018   FOLKLORA 

23 LITERARNA DELAVNICA POEZIJA IN TI 
SLOVENSKE 
KONJICE 

28. 9. 2018   LITERATURA 

24 RAZVIJANJE PLESNOSTI IN POSTAVLJANJE PLESOV NA ODER STUDENICE 29. 9. 2018   FOLKLORA 

25 
PIKA POJE – REGIJSKI SEMINAR ZA ZBOROVODJE VRTČEVSKIH 
ZBOROV 

NAZARJE 6. 10. 2018   VOKALNA GLASBA 

26 PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO, REGIJSKO SREČANJE 
ROGAŠKA 
SLATINA 

14. 10. 2018   FOLKLORA 

27 KONFERENCA GLEDALIŠKE PEDAGOGIKE LJUBLJANA 18. 10. 2018 20. 10. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

28 OBMOČNA LIKOVNA KOLONIJA OSNOVNOŠOLCEV LOČE 18. 10. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

29 DELAVNICA – OTROŠKE FOLKLORNE SKUPINE ZREČE 19. 11. 2018   FOLKLORA 

30 JAZ MAM EN STARI ZNUCAN KOŠ, LITERARNI VEČER SKOMARJE 24. 11. 2018   LITERATURA 

31 ODPRTJE RAZSTAVE 10. OBMOČNE LIKOVNE KOLONIJE LOČE 4. 12. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

32 ORGANIZIRAN OGLED OPERETE HMELJSKA PRINCESA ŽALEC 15. 12. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

 


