
KULTURNO UMETNIŠKO 
DRUŠTVO FRANJO STIPLOVŠEK 

GIMNAZIJE BREŽICE



KAMENČKI  IZ MOZAIKA  PRETEKLOSTI: 

19. 5. 1971 so na Gimnaziji Brežice ustanovili kulturno društvo (MKUD) Mladinsko kulturno-
umetniško društvo "Franjo Stiplovšek", sprva dostikrat zapisano kot Prosvetno društvo, 
imenovali pa so ga po pokojnem akademskem slikarju – prof. Franju Stiplovšku (1898 –
1963), ki je vrsto let deloval na šoli

Tedaj je bila najmočnejša društvena sekcija  gledališka, ki jo je vodila prof. Marija Zorko –
Lelič. Zgradili in utrdili so svoj sloves z uspešnimi in odmevnimi občinskimi, regijskimi in 
republiškimi nastopi. 

MKUD FS pa se je na občnem zboru 9. 5. 2000 preimenoval, preoblikoval oziroma uradno 
ustanovil kot Kulturno-umetniško društvo Franjo Stiplovšek Gimnazije Brežice (KUD FS GB).

V društvu deluje pet sekcij, in sicer: glasbena, literarna, gledališka, likovna in plesna. 

Gre za mladinsko društvo, katerega člani so vsi dijaki in vsi zaposleni na Gimnaziji Brežice. 



KUD FS GIM so kot njegovi predsedniki vodili: 

• 1971 – 2000 prof. Marija Zorko-Lelić, 

• 2000 – 2005 prof. Alenka Šet, 

• 2005 – 2020 prof. Alojz Konec 

• in  od 2020 dalje prof. Nataša Šekoranja Špiler



SEKCIJE DRUŠTVA: 

Leta 2022 ima KUD pet aktivnih sekcij: 

• glasbeno z Mešanim mladinskim pevskim zborom Gimnazije Brežice 
MeMPZ Gimnazije Brežice od 2013, 

• plesno, 

• gledališko s skupino Gledališki klub GIB Gimnazije Brežice od 2015, 

• literarno z glasilom Gib ter novinarskim medijem GibkoTV,

• likovno sekcijo z galerijo Giga od 2013 ter Virtualno galerijo Giga od 
2020. 



PODROČJA DELOVANJA: 
• Kot društvo smo se povezovali tudi z Društvom 

Strigale in Satiričnim gledališčem Cerjak ter skupaj 
izvedli Janeza Menarta »Srednjeveške pridige in 
balade« (2002 in bili z njimi povabljeni na 
Linhartove dneve), Pierra Barbiera »Improvizacijo o 
Sinjebradcu« (2004) in Jeana Baptista Poquelina
Molièra »Psiho« (2005).

• Vsako leto si prizadevamo izvesti vsaj eno 
gledališko predstavo. Z gledališkimi deli smo se 
prijavljali na nacionalne mladinske razpise VIZIJA in 
TRANSGENERACIJE in dobivali ugodne ocene 
oziroma kritike. 



• Vrsto let (od  2011) smo pripravljali javne prireditve in predstave 
odprtega tipa, imenovane Brežiška akademija gimnazijcev (BAG). 

• S plesno sekcijo vsako leto v predbožičnem času organiziramo 
Unescov dobrodelni ples, katerega mentorica je prof. Zdenka Senica 
Grubič



• Pripravljamo likovne razstave. Prva šolska Galerija Gimnazije Brežice je občasno 
delovala v gimnazijski avli v prvem nadstropju stare stavbe že vse od 1970 
oziroma od prve dozidave in adaptacije leta 1966. Po zaključeni obnovi 
gimnazijske stavbe, od 14. 10. 2013 deluje GIGA, gimnazijska galerija v 
prezbiteriju bivše samostanske cerkve Antona Padovanskega. V njej vsako šolsko 
leto pripravimo tri zares visoko kvalitetne razstave »disciples, magistri et emeriti« 
(dijaki, profesionalci in zaslužni). Zaenkrat razstavljajo izstopajoči nadarjeni dijaki, 
likovni profesionalci – naši bivši dijaki in zaslužni – upokojeni gimnazijski likovni 
učitelji. 



Od 2020 pa v KUD-u FS deluje tudi Virtualna galerija Giga 
na šolski spletni strani. 



Pripravljamo literarne večere in 
recitale. 
Organiziramo najrazličnejše šolske 
kulturne prireditve, proslave, 
kulturne dneve. Obeležujemo 
državne praznike in spominske 
dneve. 



Smo pobudniki,  organizatorji različnih 
tematskih razstav in udeleženci  natečajev.  





Sodelujemo na občinskih in regijskih 
kulturnih prireditvah.



Zelo odmevno in bogato nastopamo in 
tekmujemo  s šolskim pevskim zborom. Prvi 
gimnazijski pevski zbor še pred ustanovitvijo 
KUD in pred usmerjenim izobraževanjem je 
vodil prof. Josip Klepac. Drugi pevski zbor 
Gimnazije Brežice v usmerjenem 
izobraževanju je vodil prof. Jurica Grakalić. 
Sedanji Mešani mladinski pevski zbor 
Gimnazije Brežice MeMPZ Gimnazije Brežice 
pa od 2013 vodita prof. Simona Rožman 
Strnad in prof. Dejan Jerončič. 



Prizadevamo si mladim 
privzgojiti občutek in 
spoštovanje za  materni jezik, 
dediščino, omiko  in človeške 
vrednote.



• Šolski utrip skušajo dijaki ujeti v svojem časopisu Gib (Glasilo 
Gimnazije Brežice) ter v novem mediju v Gibko TV. Prvo glasilo 
Gimnazije Brežice je bila revija Besede v koprodukciji MKUD od 
njegovega začetka 1971, prelevila se je v glasilo Odmevi jutra od 1979, 
potem v revijo Lev(j)i kriki II od 1987 in sedaj obstaja kot glasilo Gib 
od leta 1998. 

• Šolska televizija Gibko TV pa deluje od leta 2013, pod mentorstvom 
mag. Nine Harapin. Kulturno življenje in ustvarjalnost celotne šolske 
skupnosti sta dobesedno prežeti, neločljivo povezani z delovanjem 
KUD-a. 



• Dolgoletni predsednik društva Alojz Konec  ima zasluge, da so se leta 
2021 pričela dolgo pričakovana konservatorska  in restavratorska dela 
stropne freske v prezbiteriju nad Giga galerijo. Prezbiterij cerkve sv. 
Antona Padovanskega oziroma GIGA Gimnazijska galerija je večidel 
pod ometom skrivala stropno fresko, pripisano dunajskemu slikarju 
Josefu Edgarju Kleinertu, datirano iz leta 1923. Tako bo "Gimnazija 
Brežice od 1945" postala tudi v praksi nosilka blagovne znamke "Šola 
v mestu fresk".



Ob 30-letnici samostojne 
neodvisne Slovenije smo izdali 
zbornik Rojen v samostojni 
Sloveniji.



• Bogato 50-letno delovanje in ustvarjanje društva smo oktobra 2021 
obeležili z javno prireditvijo „Naša pot“ in z izdajo istoimenskega 
zbornika „Naša pot“. 



Dolgoletni prizadevni predsednik društva akademski slikar 
Alojz Konec ob prejemu zlatega odličja ZKD  Brežice  
(2021).



• Močno smo vpeti v lokalno okolje in tesno sodelujemo z: Občino 
Brežice, JSKD Brežice, Knjižnico Brežice, Posavskim muzejem Brežice, 
posavskimi osnovnimi šolami in vrtci, SIC Brežice, KS Brežice, Domom 
upokojencev Brežice, MC Brežice in drugimi okoliškimi društvi. 





POSLANSTVO DRUŠTVA: 

Številni so ravno v društveni izkušnji začeli svojo kasnejšo profesionalno pot v 
gledališču, filmu, televiziji, sodobnih medijih, glasbi, literaturi, umetnostni 
zgodovini, arhitekturi, slikarstvu, kiparstvu, pedagogiki in kulturni animaciji. Iz KUD 
Franjo Stiplovšek so izšli poklicni igralci: Rajko Stupar, Slavko Cerjak, Bojan Umek, 
Klemen Slakonja, Nik Škrlec, Sara Dirnbek, Luka Fric, Žan Koprivnik, Jaka Jeler; 
režiserji: Žiga Divjak, Rok Sanda, Žan Florjanič Baronik; glasbeniki: Peter Dirnbek, 
Miha Koretič, Enos Kugler, Rok Lopatič, Peter Urek, Krištof Strnad; pevci: Mihaela 
Komočar, Simona Rožman Strnad, Željka Smičibrada, Rebeka Dremelj, Veronika 
Strnad; literati: Martin Šoško, Silvo Mavsar, Stanka Hrastelj, Kaja Nakani; 
umetnostni zgodovinarji: Oži Lorber, Anja Iskra; arheologi: Marija Lubšina Tušek, 
Timotej Pavlin; arhitekti: Marija Starič Jenko, Mitja de Gleria, Grega Bizjak, Tadeja 
Šepec Bizjak; slikarji: Vojko Pogačar, Martina Koritnik Fajt, Kamila Volčanšek, Blaž de 
Gleria, Alojz Konec, Gregor Smukovič, Janže Lorber, Rok Levičar, Matejka Pečar, 
Janja Flisek Balog, Jerca Šantej;  kiparka: Tajda Tomšič; fotografi: Goran Rovan, 
Sabina Pribožič Košir; multimedijci: Lucijan Kranjc (Loutseau), Matija Lapuh in 
številni drugi ustvarjalci, kulturni delavci, animatorji in influencerji, ki jih nismo  
uspeli vseh imenovati.



„Kulturno-umetniška duša in gibanje KUD-a na šoli sta po eni strani 
neločljiva od vzgojno-izobraževalnega dela, po drugi strani pa drug 
drugega poganjata. 

Društvo je pustilo in pušča močan pečat kulturnemu in umetniškemu 
utripu najprej rodovom brežiških gimnazijcev, potem javni sceni 
posavskih mest, nato celotni regiji in na koncu tudi najširši nacionalni 
ravni, s katero se mednarodno legitimiramo.“

(akad. slik. Alojz Konec)

Predstavitev pripravila: Nataša Šekoranja Špiler in  Alojz Konec
Brežice, 2022. 




