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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA ŽALEC 

 

Marko Repnik 

1.1.1 Uvod 

Območna izpostava JSKD Žalec povezuje ljubiteljsko kulturno dejavnost šestih občin:  

− Braslovče,  

− Polzela,  

− Prebold,  

− Tabor,  

− Vransko in 

− Žalec.  

Območje meri 334,8 km2, na njem pa živi več kot 42.000 prebivalcev. 
 

V skladu z nacionalnim programom za kulturo zagotavljamo strokovno in organizacijsko podporo 

ustvarjalcem na našem področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.  

 

 
 

1.1.2 Ocena stanja 

V prvem polletju 2013 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge 
programe s področja kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti.  
 

Sodelovanje z društvi je bilo kot vsako leto dobro in korektno. Odzivala so se na pozive ali razpise, 
redno smo jih obveščali o morebitnih novitetah in dogodkih. Sodelovanje z lokalno skupnostjo je na 
precej visoki ravni, saj nam je v zadnjih letih uspelo približati delovanje JSKD-ja širši populaciji. Poleg 
območnih in regijskih prireditev dajemo poudarek na izobraževanje, predvsem na zborovsko – ki je pri 
nas najbolj razvejena –  in folklorno dejavnost. Medijska pokritost se je z ukinitvijo lokalnega radia 
Goldi precej zmanjšala. Kljub vsemu svoje prireditve oglašujemo v mesečniku Utrip, ki izhaja na 
področju celotne OI Žalec in ga vsa gospodinjstva prejmejo v poštni nabiralnik brezplačno. V istem 
mesečniku tudi objavljamo članke o izvedeni prireditvi, ki jih opremimo s primerno fotografijo. Naše 
prireditve oglašujemo tudi na spletni strani ZKTŠ Žalec in na lokalni Savinjski TV. Večina prireditev 
poteka v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu, kjer je velika in prostorna dvorana, ki sprejme pribl. 450 
obiskovalcev. Žal je slabše poskrbljeno za spremljevalne prostore, imamo namreč samo dve garderobi, 
zato pomoč iščemo na bližnji OŠ Žalec in Glasbeni šoli Žalec. Oder je predvsem primeren za nastope 
pihalnih orkestrov, folklornih skupin, deloma tudi pevskih zborov. Nekaj prireditev je izvedenih tudi v 
drugih občinah, predvsem pa gre za prireditve, na katere hodi manj ljudi oziroma za katere je 
potrebna manjša dvorana. Na splošno so prostori primerni za izvedbo prireditev, zapleta pa se pri 
logistiki, ki jo usklajujemo z sodelovanjem drugih ustanov. 
 

1.1.3 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.  
 

Na območni izpostavi Žalec smo izvedli 23 prireditev, od katerih je bilo 8 območnih prireditev, 
izvedena sta bila dva seminarja, 4 pogovorni večeri z znanimi gosti, kulturna proslava, proslava ob 
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dnevu upora proti okupatorju, proslava ob občinskem prazniku, individualno sta bili ogledani dve 
gledališki predstavi, organizirali smo regijsko plesno srečanje V plesnem vrtincu in državno tekmovanje 
slovenskih godb v II. in v IV. težavnostni stopnji. Na regijsko srečanje odraslih folklornih skupin sta se 
uvrstili FS Grifon Šempeter in FS Galicija, OŠ Petrovče je sodelovala na regijskem srečanju lutkovnih in 
otroških gledaliških skupin, KUD Prebold na Linhartovem srečanju odraslih gledaliških skupin, na 
državni ravni pa so sodelovali OŠ Petrovče z otroško gledališko skupino ter Pihalni orkester Prebold v 
II. in Godba Zabukovica v IV. težavnostni stopnji na 33. državnem tekmovanju slovenskih godb v Žalcu. 
 

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturni akterji na 
področju izpostave sklada.  

 

Izvedena je bila proslava ob kulturnem prazniku, proslava ob dnevu upora proti okupatorju, proslava 
ob občinskem prazniku, vsako leto je organizirana tudi komemoracija ob dnevu spomina na mrtve. OI 
pogosto sodeluje pri organizaciji in scenariju ali zgolj pri pomoči tudi pri manjših prireditvah lokalnega 
pomena, tako je s scenarijem in kulturnim programom bila prisotna tudi na 140. obletnici gasilstva v 
Savinjski dolini in na božično novoletnih tržnicah, ki smo jih izvedli v soorganizaciji Turističnega 
društva. 
 

1.1.5 Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih 

Osebno sodelujem v nekaj odborih, ki jih imenujejo župani občin in so pristojni za pripravo razpisov za 
kulturne projekte v občini in razpisov za sofinanciranje. Gre za občini Žalec in Prebold. JSKD OI Žalec je 
prisoten tudi pri delitvi finančnih sredstev iz občinskega proračuna občine Žalec. 
 

1.1.6 Izobraževanja 

V sodelovanju s centralno službo je vsako leto izveden pevski seminar v okviru festivala Sredi zvezd, ki 
bo letos v oktobru. V lastni izvedbi je bil organiziran simpozij o ljudskem petju in folklorni seminar, ki 
se je že tretje leto zapored izkazal za odličnega in ga vsekakor kaže obdržati. Na področju OI Žalec je 
opaziti, da je vse večje povpraševanje po izobraževanjih iz zborovskega petja in gledališča.  
 

1.1.7 Financiranje 

OI Žalec redno financira  šest občin. V pogodbi smo zavedli, da je financiranje mogoče v obliki treh 
obrokov in že nekaj let poteka nemoteno. Z zadnjo pogodbo smo žal izgubili 10 % sredstev od občin, 
kar predstavlja precejšnjo težavo in smo morali na račun te izgube racionalizirati obsežnost prireditve, 
kar pa ni okrnilo kakovosti izpeljanih dogodkov. 
 

1.1.8 Novi projekti 

Uveden je bil likovno literarni natečaj za osnovnošolce tretje triade, ki bi opisali in orisali določeno 
temo in izbrana dela bi objavili v zborniku ob koncu šolskega leta. Pri ravnateljih je bil projekt zelo 
dobro sprejet, žal pa je na poziv prispelo premalo del. Razpis bomo ponovili v pozni jeseni in ga skušali 
uspešno realizirati v šolskem letu 2013/2014. V novembru je bil predstavljen nov v nizu že 
uveljavljenih festivalov, in sicer GAS BRASS festival. Gre za festival trobilnih sestavov, ki je bil odlično 
sprejet pri občinstvu in pri sodelujočih (6) skupinah. Festival je zasnovan zato, da bi približali trobilne 
inštrumente mladini, ki imajo morda pomisleke pri izbiri tovrstnih inštrumentov na glasbenih šolah. S 
tem bi zelo pozitivno pripomogli tudi pri kadrovanju v naših lokalnih pihalnih orkestrih. JSKD OI je 
dejavno sodeloval tudi z Univerzo za III. življenjsko obdobje in plod sodelovanja je novoustanovljeni 
orkester »Godba veteranov«. V godbi sodeluje 17 upokojenih godbenikov nad 50 let, zanimanje za 
sodelovanje je veliko, zato se bo orkester zagotovo razširil. Odzivi poslušalcev na predstavitvenem 
koncertu so bili zelo pozitivni in pohvalni. Orkester vodi vodja JSKD OI Žalec Marko Repnik. 
 

1.1.9 Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
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Na področju OI Žalec je najbolj razširjena zborovska dejavnost. Dejavno deluje 25 odrskih vokalnih 
skupin, od tega 4 ženske zasedbe, 8 moških zasedb, 10 mešanih zborov in 4 okteti. Na področju 
otroških in mladinskih pevskih zborov se revije udeležuje v povprečju 20 zborov, od tega 13 otroških 
pevskih zborov in 7 mladinskih pevskih zborov. Na instrumentalnem področju delujejo štiri godbe; 
Godba Zabukovica, ki kotira v IV. težavnostno stopnjo, Godba Liboje – I. težavnostna stopnja, Pihalni 
orkester Prebold – II. težavnostna stopnja in Godba Hramše, ki ne tekmuje. Delujeta dve tamburaški 
skupini – Polzelski in Petrovi tamburaši, od katerih se drugi redno udeležujejo državnih tekmovanj in 
prejemajo najvišje nagrade. Imamo tudi zasedbo lovskih hornistov v Taboru in nekaj manjših skupin 
(Žalski mestni piskači, Trobilni kvintet,idr.), ki delujejo v okviru samostojnih društev kot sekcija. Na 
gledališkem področju imamo skoraj vsako leto udeležbo na regijsko srečanje, zanj se poteguje 5 
gledaliških skupin, ki delujejo pod okriljem kulturnih društev, in še pribl. 5 skupin, ki se ne dajo 
ogledati in delujejo v okviru gasilskih in drugih društev. Precejšen uspeh dosegamo na področju 
otroških gledaliških skupin, letos smo imeli tudi državno udeležbo OŠ Petrovče, na isti šoli pa deluje 
tudi lutkovna skupina. Folklornih skupin za odrasle imamo 6, od tega dve na regijski ravni. V zadnjih 
dveh letih sta bili ustanovljeni dve folklorni skupini, ki po ocenah selektorjev zelo dobro delajo in 
napredujejo. Ta uspeh povezujemo tudi z izvedbo dobro obiskanih in kakovostnih folklornih 
seminarjev. Na dveh osnovnih šolah delujejo 3 otroške folklorne skupine, dve pa delujejo v okviru 
kulturnih društev, skupno torej pet. Na likovnem področju so zelo dejavni likovniki iz Polzele, ki vsako 
leto prirejajo likovno kolonijo, občasno tudi Ex tempore. Delujejo še likovniki iz Žalca, v nastajanju je 
likovna sekcija v Preboldu. Najdejavnejša literarna skupina je Aletheia iz Žalca, ki vsako leto izda 
kakšno knjigo ali zgoščenko, vsak mesec pa pripravi precej dobro obiskane Kavarniške večere. 
Ustvarjalni so tudi literati skupine Livra iz Vranskega. Za novoustanovljeno sekcijo štejemo lutkarsko 
skupino iz Prebolda in žensko vokalno skupino »Solo« iz Vranskega. Možnosti za delo skupin so 
zadovoljive, vsa društva imajo v večini prostore, ki so primerni za delo in napredek, za nastope imajo 
dokaj primerne dvorane. So tudi izjeme, pri katerih pa se lokalne oblasti trudijo, da bi jim pomagale. 
Poudarek pri razvoju dejavnosti bomo dali na lutkarstvo in sodobni ples. 
 

1.1.10  Sodelovanje s šolami in vrtci 

Za šole je bil opravljen projekt literarno likovnega razpisa, ob kulturnem prazniku sprejmemo na 
slovesnosti, ki jo pripravi OŠ v sodelovanju z OI, otroke v šolsko kulturno društvo. Otroški in mladinski 
pevski zbori se redno udeležujejo območnih srečanj otroških pevskih zborov in praviloma imamo 
vsako leto tudi udeležbo na regijsko raven. 
 

1.1.11   Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

 

OI Žalec se po potrebi in na željo društev vključuje v organizacijo jubilejnih dogodkov. Ker so takšne 
prireditve navadno bolj slovesna, se dogajajo v največji žalski dvorani Doma II. slovenskega tabora, ki 
jo skušamo društvu v ta namen priskrbeti brezplačno. Jubilejna priznanja so bila podeljena na 
področju zborovske glasbe, skupaj 28, in na področju folklore, skupaj 5. Prejemnikov najvišjih odličij 
Sklada ni bilo. 
 

1.1.12   Izvedeni dogodki 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA KUD POLZELA - OGLED 12.1.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

VEČER NA ZOFI 29.1.2013 drugo prireditev 1-drugo 

OBČINSKA PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU 5.2.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

VEČER NA ZOFI 19.2.2013 drugo prireditev 1-drugo 

OBMOČNA SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV 23.2.2013 folklora prireditev 2-območni 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA KUD PREBOLD - OGLED 2.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 5.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 
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SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 13.3.2013 folklora prireditev 2-območni 

VEČER NA ZOFI 19.3.2013 drugo prireditev 1-drugo 

SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 23.3.2013 folklora prireditev 2-območni 

LUTKARIJE IN VRAGOLIJE - REGIJSKO SREČANJE 
LUTKOVNIH SKUPIN 

4.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

VEČER NA ZOFI 9.4.2013 drugo prireditev 1-drugo 

ODER MLADIH - REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

16.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV NAPEV POMLADI 

17.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

PROSLAVA OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU 26.4.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 3-regijski 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 11.5.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

V PLESNEM VRTINCU - REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN 23.5.2013 ples prireditev 3-regijski 

33. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB V ČETRTI IN DRUGI 
TEŽAVNOSTNI STOPNJI 

25.5.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 4-državni 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 26.5.2013 folklora prireditev 3-regijski 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - 
ENA PREDSTAVA 

3.6.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN SLOVENIJE 4.6.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

LINHARTOVO SREČANJE - REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

4.6.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

ŽALSKA NOČ 15.6.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

REGIJSKO SREČANJE MALIH PEVSKIH SKUPIN 21.6.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

PROSLAVA OB OBČINSKEM PRAZNIKU 28.6.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

MEDNARODNI FESTIVAL GUĆA (SRB) 8.8.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 24.9.2013 literatura prireditev 3-regijski 

PROSLAVA OB 140 LETNICI GASILSTVA V SAVINJSKI 
DOLINI 

28.9.2013 drugo prireditev 1-drugo 

FESTIVAL SREDI ZVEZD 4.10.2013 vokalna glasba prireditev 4-državni 

RASTAVA LIKOVNA KOLONIJA 4.10.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

VEČER NA ZOFI  9.10.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

REGIJSKO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV 
LJUDSKIH VIŽ 

13.10.2013 folklora prireditev 3-regijski 

VEČER NA ZOFI 19.10.2013 drugo prireditev 1-drugo 

REGIJSKI TEMATSKI KONCERT TAMBURAŠKIH SKUPIN 26.10.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 3-regijski 

REGIJSKA TEMATSKA RAZSTAVA 8.11.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 3-regijski 

NAŠ KRAJ LEP IN UREJEN 8.11.2013 drugo prireditev 1-drugo 

FESTIVAL GAS BRASS 16.11.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

20. OBLETNICA MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA 17.11.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

VEČER NA ZOFI 19.11.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

10. OBLETNICA VOKALNE SKUPINE CANDELA 8.12.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

VEČER NA ZOFI 10.12.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 
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10. OBLETNICA VAŠKIH GODCEV IZ ANDRAŽA 15.12.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

PREDSTAVITVENI KONCERT GODBE VETERANOV 20.12.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

NOVOLETNI KONCERT PO PREBOLD 25.12.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

FOLKLORNI SEMINAR 20.1.2013 folklora izobraževanje 4-državni 

LIKOVNA KOLONIJA PRIJATELJSTVA 21.9.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanje 2-območni 

 
 


