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organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim 
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vsebin na celotnem slovenskem kulturnem prostoru 
ter vključevanje v kulturno mrežo in mednarodno 
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Območna izpostava Žalec 
Neža Zagpričnik, mag. kult. 

Uvod 
Območna izpostava JSKD Žalec povezuje ljubiteljsko kulturno dejavnost šestih občin:  

 Žalec,  

 Prebold,  

 Polzela,  

 Braslovče,  

 Vransko in 

 Tabor.  

Območje meri 334,8 km2, na njem pa konec leta 2017 živi 42.354 prebivalcev. Del tega prebivalstva je aktiven v kar 45 
kulturnih društvih. Največ društev, kar 19, jih beleži občina Žalec, po sedem jih beležita občini Polzela in Prebold, po štiri 
kulturna društva pa so aktivna v preostalih treh občinah. OI JSKD Žalec vsem tem društvom in njihovim sekcijam v skladu z 
nacionalnim programom za kulturo zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju njihovih ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti. 

Ocena stanja 
Letošnje leto je bilo za OI JSKD Žalec prelomno, saj je mesto vodje izpostave po 10 letih zapustil mag. Marko Repnik, ki je s 
1.1.2017 postal direktor JSKD. Njegovo mesto je 15.2.2017 zasedla Neža Zagoričnik, mag. kult. Sodelovanje z lokalno 
skupnostjo in društvi je bilo tako v samem začetku deloma okrnjeno, dokler se niso vzpostavile nove komunikacijske vezi. 
Te sedaj dobro potekajo tako z občinami, kot z društvi, njihovimi sekcijami, šolami in kulturnimi zavodi. Vseh 6 občin OI 
JSKD Žalec finančno podpira, kar nam omogoča pripravo kvalitetnih programov. V največji meri nas financira občina Žalec, 
z manj kot polovičnim zneskom ji sledi občina Prebold, tej sledi občina Polzela, s precej nižjimi zneski pa nas podpirajo 
občine Tabor, Braslovče in Vransko. 

Na izpostavi skrbimo za ustrezen pretok informacij o razpisih, srečanjih, prireditvah, delavnicah, tečajih in podobno. Preko 
elektronske pošte sprejemamo vabila na različne prireditve našega območja, ki jih posredujemo naprej drugim društvom. 
Tu bo potrebno sistem še izboljšati, saj trenutno ni mogoče slediti vsem vabilom. Sicer pa je marca zaživela tudi facebook 
stran JSKD OI Žalec, kjer redno objavljamo vabila na dogodke, utrinke s prireditev, razpise občin in druga obvestila. Do danes 
je stran všečkalo 95 oseb, vendar pa je pomembnejši podatek ta, da so nekatere objave na strani JSKD OI Žalec dosegle tudi 
več kot 5000 oseb. To je dober pokazatelj uspešnosti facebook promocij, če je ta uporabljen na pravi način. Pred kratkim 
smo imele vse vodje izpostav JSKD izobraževanje na temo facebook-a, tako da je v prihodnosti pričakovati izboljšave na tem 
področju.  

Sicer pa OI JSKD Žalec skrbi tudi za ostalo medijsko podporo. Članke o prireditvah redno objavljamo v časopisu Utrip, ki 
izhaja v občinah Žalec, Braslovče in Prebold. Vsako gospodinjstvo prejme en brezplačen izvod v svoj nabiralnik. Poleg člankov 
v Utripu vsak mesec objavimo tudi seznam prireditev, ki se bodo odvile v prihajajočem mesecu, prav tako pa so naše 
prireditve umeščene v mesečni koledar dogodkov občine Žalec. Preostale tri občine imajo urejene svoje lokalne časopise, s 
katerimi prav tako sodelujemo pri objavljanju člankov. V občini Polzela izhaja mesečnik Polzelan, na Vranskem izdajajo 
Občinski informator, ki je dostopen tudi preko spleta, v občini Tabor pa izdajajo mesečnik Novice izpod Krvavice, ki je tako 
tiskan kot spletni časopis. Vsem omenjenim časopisom redno pošiljamo članske o dogodkih v organizaciji OI JSKD Žalec, 
prav tako se trudimo umeščati naše prireditve v njihove letne oz. mesečne koledarje prireditev. Sodelujemo tudi z Novim 
tednikom in Radiem Celje, ki pokrivata tudi naše območje, občasno pa tudi s portalom celje.info. Za vse prireditve, ki jih 
organiziramo sami, izdelamo tudi plakate, ki jih izobesimo na panojih v občini Žalec (preko JKP Žalec), osebno pa jih 
dostavimo tudi na ostalih pet občin ali njihove pooblaščene zavode, ki poskrbijo za izobešanje plakatov v njihovi občini. 
Kadar gre za prireditve otroških skupin, dostavimo plakate tudi na sodelujoče osnovne šole. 

Delovanje JSKD je med društvi relativno dobro poznano, opažamo pa, da bi na tem področju lahko še marsikaj postorili. 
Predvsem pogrešamo več povezovanja med društvi znotraj posameznih občin, še posebej pa povezovanje med samimi 
občinami. V zadnjih letih so se prireditve pričele lokacijsko centralizirati v Žalcu. Glede na to, da je občina Žalec največji 
sofinancer OI JSKD Žalec in da dvorana Doma II. slovenskega tabora nudi (zvočno in odrsko) ustrezen prostor za različne 
prireditve, je dejstvo do neke mere sprejemljivo, vendar pa si v prihodnje želimo prireditve porazdeliti po sosednjih občinah. 
Le dve dejavnosti se redno odvijata na lokacijah izven občine Žalec. Prva je Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih 
viž, ki še naprej ostaja v Preboldu, saj so poslušalci in izvajalci te lokacije že vajeni in so jo sprejeli za svojo. Druga pa je 
Srečanje odraslih folklornih skupin, ki potuje po domačih krajih petih nastopajočih skupin. Letos smo z območno revijo 
otroških pevskih zborov gostovali v Braslovčah, kjer imajo urejen nov kulturni dom. Spremembi lokacije je bil zelo naklonjen 
tudi župan občine Braslovče, ki nam je priskrbel brezplačen najem dvorane. Odločitev se je tako izkazala za zelo pozitivno, 
zato bomo prihodnje leto tam organizirali območno srečanje odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin.  



 

Eden od glavnih razlogov za širjenje prireditev v sosednje občine je velika obremenjenost dvorane Doma II. slovenskega 
tabora v Žalcu. ZKŠT v njem redno izvaja svoj kulturni program, vse pogostejši najemnik je sosednja Glasbena šola Risto 
Savin Žalec, nato pa so tu še ostali naročniki – šole, vrtci, društva. Čeprav je dvorana primerna za najrazličnejše prireditve, 
od pevskih do gledaliških srečanj, pa imamo velike težave s spremljevalnimi prostori. V domu sta le dve garderobi, zato je 
potrebno najemati dodatne prostore, kar pa predstavlja dodaten logistični in finančni zalogaj. Do sedaj smo največkrat 
koristili prostore glasbene šole, od koder pa smo dobili posredne in neposredne informacije, da si takšnega sodelovanja v 
prihodnje ne želijo, saj so njihovi prostori preobremenjeni. Tako smo morali na primer spremljevalne prostore za letošnje 
Državno srečanje odraslih folklornih skupin Slovenije organizirati v I. OŠ Žalec, kar pa ni primerno za nastopajoče. V primeru 
dežja bi namreč morali zagotoviti še ustrezen prevoz, da bi tako obvarovali folklorne kostume pred dežjem, kar bi finančni 
izdatek le še povečalo. Upamo, da bo v prihodnosti občina prisluhnila tem težavam in našla ustrezno rešitev prostorske 
problematike Doma. Tej pa moram dodati še eno problematiko in sicer glede koriščenja nove avle. Z letošnjim letom je 
namreč avla postala občinski protokolarni prostor, zato v njej potekajo poroke, volitve in podobno. Ti dogodki imajo 
prednost pred kulturnimi prireditvami, kar predstavlja veliko težavo za sobotne prireditve. V primeru poroke v avli, mora 
biti v dvorani popolna tišina, zato tudi priprave dvorane v tem času načeloma niso dovoljene. V primeru volitev pa se zadeva 
še bolj zakomplicira, saj je potrebno prireditve odpovedati. Zakaj imajo ne-kulturne prireditve v prostoru, ki je namenjen 
kulturni produkciji, pred slednjimi prednost, ne vemo, vsekakor pa je to precej neustrezno stanje. Poleg samih prostorskih 
in logističnih težav pa zagovarjamo stališče, da mora OI JSKD Žalec delovati povezovalno za celotno območje, za katerega je 
odgovorno. S kroženjem prireditev po različnih lokacijah šestih občin tako približamo našo dejavnost različnim publikam in 
s tem skrbimo za boljšo prepoznavnost JSKD, prav tako pa bogatimo lokalno kulturno dogajanje in upravičimo sofinanciranje 
s strani posameznih občin. 

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.  

Od 15.2.2017 je bilo izvedenih 10 prireditev rednega programa in 2 izobraževanja, zabeležili pa smo udeležbe na 17 
prireditvah in izobraževanjih izven naše območne izpostave.  

Organizirali smo območne revije in srečanja na sledečih področjih: 

 gledališče (»Mladi gledališčnik« - območno srečanje otroških gledaliških skupin in individualne oglede predstav 
odraslih gledaliških skupin za Linhartovo srečanje) 

 folklora (srečanje odraslih, srečanje otroških folklornih skupin in srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih 
viž) 

 vokalna dejavnost (revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin ter revija otroških in mladinskih pevskih 
zborov) 

 likovna dejavnost (likovna kolonija prijateljstva Polzela in likovna kolonija Zeleno zlato) 

Ker zaradi premajhnega števila izvajalcev ne organiziramo srečanj z vseh področij, so se nekatere sekcije udeležile območnih 
srečanj v sosednjih območjih in sicer: 

 Velenjski plesni oder (PD Braslovče – Otroško plesno gledališče, OŠ Vransko) 

 Prišla je pomlad – območno srečanje otroških pevskih zborov vrtcev Velenje, Šoštanj, Prebold in Hrastnik (OPZ 
vrtca Prebold) 

Beležimo tudi nekaj udeleženk izobraževanj s sledečih področij: 

 gledališče (4 udeleženke) 

 godbe (3 udeleženke) 

 literatura (1 udeleženka) 

 folklora (3 udeleženke) 

 vokalna dejavnost (1 udeleženka) 
Poskrbeli smo za organizacijo dveh državnih prireditev: 

 srečanje mladinskih tamburaških skupin Slovenije in 37. srečanje tamburašev in mandolinistov Slovenije - zaključna 
revija (Petrovi tamburaši) 

 Le plesat me pelji, 2. del – državno srečanje odraslih folklornih skupin Slovenije (brez udeležbe) 

Beležimo nastope na regijskih in državnih srečanjih na sledečih področjih: 

 gledališče (POŠ Gotovlje – nastop na regijskem srečanju otroških gledaliških skupin) 

 vokalna dejavnost (OPZ OŠ Šempeter – nastop na regijski reviji otroških in mladinskih pevskih zborov) 

 literatura (Jan Franc Podbrežnik – finalist državnega Festivala mlade literature Urška 2017) 

 vokalna dejavnost (MoPZ Savinjski zvon, APZ Risto Savin Žalec – oba srebrna na regijskem tekmovanju odraslih 
pevskih zborov in malih vokalnih zasedb) 

 ples (Otroško plesno gledališče Braslovče – nastop na 14. mini festivalu otroških plesnih skupin) 
Naša društva so bila letos torej zelo uspešna. Navesti je še potrebno, da je vseh pet odraslih folklornih skupin našega 
območja doseglo regijsko raven, kar je izjemen uspeh. Zaradi posebnega selektivnega postopka na regijskem srečanju niso 



 

nastopile. Regijsko raven sta dosegli tudi skupini Reški slavčki in Pevke treh vasi, ki sta poleg šestih drugih zasedb nastopili 
na Območnem srečanju pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž v Preboldu. Regijskih srečanj za to dejavnost sklad ne 
organizira, pač pa le državno srečanje, kamor omenjeni skupini nista bili izbrani. Velik uspeh beležimo tudi na vokalnem 
področju. Na območni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov so bili štirje zbori (Združeni OPZ POŠ Trje in OŠ Petrovče, 
MPZ OŠ Petrovče, OPZ OŠ Prebold ter MPZ I. OŠ Žalec) predlagani za udeležbo na regijskih prireditvah, kar trije zbori (OPZ 
I. OŠ Žalec Kobulka, OPZ OŠ Šempeter in MPZ OŠ Prebold) pa za državne prireditve. Tudi odrasli zbori so bili uspešni, saj so 
bili kar štirje (Popseslish, VS ZaPet, APZ Risto Savin in MoPZ Savinjski zvon) predlagani za regijsko srečanje, APZ Risto Savin 
Žalec pa tudi za državno srečanje. APZ Risto Savin in MoPZ Savinjski zvon sta se regijskega srečanja tudi udeležila in oba 
prejela srebrno priznanje. Izpostaviti velja še poseben literarni dosežek Jana Franca Podbrežnika, ki je postal finalist Uršljan 
na Festivalu mlade literature Urška 2017, kjer si je ta naziv delil s še štirimi najboljšimi mladinskimi pisci letošnjega leta. 

Izvedba dodatnega programa 
Poleg rednega programa smo letos organizirali tudi lepo število prireditev dodatnega programa in sicer: 

 Noč knjige 2017 (sodelovanje 4 osnovnih šol z likovnimi izdelki na temo Martin Krpan) 

 Likovna kolonija Zeleno zlato 2017 (tridnevna likovna kolonija z udeleženci širom Slovenije) 

 Gledališka delavnica »Daska koja život znači« (delavnica s priznanim igralcem Zijahom Sokolovičem) 

 27. Likovna kolonija prijateljstva Polzela (tradicionalna kolonija na Gori Oljki) 

 »Ljubiteljska kultura, ujeta v objektiv« - potujoča fotografska razstava v izvedbi OI JSKD celjske regije) 

 Koncert Orkestra slovenske policije (3. tradicionalni koncert za OŠ žalske občine skupaj s predstavitvijo dela 
policijskih enot) 

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih 
Pri pripravi in izvedbi razpisov za ljubiteljsko kulturno dejavnost ne sodelujemo v nobeni občini. Občina Žalec vsako leto 
sicer pripravi razpis za sofinanciranje rednih dejavnosti društev in njihovih sekcij ter za investicijsko vzdrževanje društvenih 
prostorov. V povezavi s tem razpisom pa letos aktivno sodelujemo pri pripravi prenovljenega Pravilnika o sofinanciranju 
kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec. Tako skrbimo, da bo pravilnik usklajen s selekcijskim 
sistemom, ki ga izvaja JSKD in bo s tem omogočeno kar se da nemoteno vrednotenje delovanja društev in njihovih sekcij, s 
tem pa tudi ustrezno financiranje njihovih dejavnosti. Občina Polzela vsako leto objavi Razpis za vrednotenje in 
sofinanciranje programov kulturnih društev, programov na področju turizma in projektov preostalih društev, organizacij in 
združenj v Občini Polzela, s čimer nudijo finančno pomoč tudi kutlurnim društvom in njihovim sekcijam. Preko razpisa 
poteka financiranje kulturnih društev tudi v občini Vransko, kjer je razpis za letošnje leto že zaključen. Razdelili so oz. bodo 
7.000€ sredstev. Tudi občina Tabor preko vsakoletnega razpisa skrbi za financiranje delovanja svojih društev. Edina občina, 
ki nima posebnega pravilnika, na podlagi katerega bi izvajali razpise za sofinanciranje društev, je občina Braslovče, kjer 
društva financirajo pod pogoji, zapisanimi v Lokalnem programu za kulturo Občine Braslovče. 

Izobraževanja 
Za letošnje leto je bilo načrtovanih precej izobraževanj, ki pa zaradi uvajanja v izvajanje rednega programa območne 
izpostave niso bila v celoti izvedena. V sodelovanju z AG Vrba Vrbje smo 9.9.2017 organizirali gledališko delavnico s 
priznanim igralcem Zijahom Sokolovićem. Udeležilo se je je 16 amaterskih igralcev iz naše in sosednjih izpostav. V dobrih 5 
urah je Zijah podal teoretska znanja o igri, gledališkem prostoru in njegovi rabi, nato pa s praktičnimi primeri pokazal 
pristope h uporabi odrskega prostora za učinkovitejšo gledališko igro. Izobraževanje je potekalo tudi v okviru prve likovne 
kolonije Zeleno zlato 2017. Mentor kolonije mag. Uroš Potočnik je namreč tri dni zapored kolonijo pričel z enournim 
predavanjem na izbrano temo iz likovne teorije, nato pa tudi med samim ustvarjanjem udeležencev skrbel za strokovno 
podporo. Pod okriljem JSKD in v sklopu državnega srečanja odraslih folklornih skupin smo izvedli seminar, ki je vključeval 
kar 6 različnih delavnic na različne teme. 

V novembru smo načrtovali seminar za zborovodje z demonstracijskim zborom, vendar smo se v pogovorih s svetovalko za 
vokalno glasbo in mentorico seminarja odločili za drug datum, ki bo omogočal dvodnevni seminar spomladanskem terminu. 
Tako se bodo zborovodje pravočasno pridobile ustrezno znanje za uspešen začetek nove sezone. 

Financiranje 
OI Žalec poleg centrale redno financira šest občin. S posamezno občino vsako leto podpišemo pogodbo o financiranju za 
obdobje enega leta, le z občino Žalec podpisujemo dvoletne pogodbe. Občini Braslovče in Žalec sta prispevek nakazali v 
enkratnem znesku, ostale občine pa v treh zneskih, ki so bili nakazani po prejemu naših zahtevkov. Delež prispevkov v 
preteklem letu je bil sledeč: 

 JSKD sredstva za program: 38,3%, 

 sredstva občin: 52,7%, 

 kotizacije, vstopnine: 9%. 



 

Novi projekti 
Letošnje leto je bilo posvečeno likovni dejavnosti, zato smo nekaj novih projektov namenili tej dejavnosti. 21.4.17 smo tako 
sodelovali na Noči knjige, kjer smo k sodelovanju povabili okoliške osnovne šole, na katerih so učenci ustvarili likovne izdelke 
na temo Martina Krpana (100 let izida prve knjige Martin Krpan). V okviru Tedna ljubiteljske kulture smo se vodje območnih 
izpostav celjske koordinacije odločile za skupen projekt. Pripravili smo skupno fotografsko razstavo z naslovom »Ljubiteljska 
kultura, ujeta v objektiv«, katere otvoritev je bila 16.5.2017 v Šentjurju. Razstava sedaj potuje po območnih izpostavah. V 
sodelovanju z likovno sekcijo KUD Žalec in ZKŠT Žalec pa smo letos prvič organizirali Likovno kolonijo Zeleno zlato 2017, na 
kateri so sodelovali likovniki z vse Slovenije. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
VOKALNA GLASBA 
Vokalna glasba je tista dejavnost, ki je na območju OI Žalec najbolj razvita. V šestih občinah deluje kar 35 vokalnih zasedb, 
od tega se jih je 21 udeležilo letošnje območne revije odraslih pevskih zborov in malih vokalnih zasedb. Večina zborov po 
kvaliteti dosega območno raven, štirje pa so bili letos po mnenju strokovne spremljevalke revije ge. Danice Pirečnik primerni 
za srečanje na regijskem nivoju. To so zbor Popseslish, VS ZaPet, MoPZ Savinjski zvon in APZ Risto Savin Žalec. Slednji so bili 
predlagani tudi za državni nivo. Dva od predlaganih zborov sta se regijske revije tudi udeležila. To sta bila MoPZ Savinjski 
zvon, ki je na tekmovanju prejel 77,0 točk in s tem srebro, ter APZ Risto Savin Žalec, ki je prejel 70,0 točk in prav tako srebrno 
priznanje. 

GLEDALIŠKA DEJAVNOST 
Na področju odrasle gledališke dejavnosti beležimo 11 društev, znotraj katerih deluje 12 gledaliških sekcij. Žal je delovanje 
večine teh sekcij usmerjeno v pripravo veznih tekstov in spremljevalnih programov različnih proslav ter slavnosti, nekateri 
pa organizirajo različne družabne prireditve. Izjeme so: 

 gledališka sekcija KUD Svoboda Prebold in skupina Da te kap KD Svoboda Liboje, ki sta letos nastopili na območnem 
srečanju odraslih gledaliških skupin, 

 Amatersko gledališče Vrba Vrbje, ki so pripravili komedijo Ščuke pa ni, s čimer so obeležili 40 letnico delovanja 
gledališča,  

 dramska sekcija KD Galicija, ki je decembra na oder postavila komedijo v štirih dejanjih z naslovom Sreča na kredit, 
in 

 Mladinska gledališka skupina KD Gomilsko, ki je nastopila z avtorsko predstavo ge. Jožice Ocvirk z naslovom 
Stopimo skupaj. 

Vzpodbudne novice prihajajo iz KUD Grifon Šempeter, kjer so letos po dolgih letih ponovno zbrali ekipo gledališčnikov, ki 
bodo v prihodnjem letu na oder postavili plesno-gledališko predstavo Princesa na zrnu graha. Na področju otroških 
gledaliških skupin je dogajanje mnogo bolj pestro, vendar pa produkcije večinoma ostajajo v okviru dejavnosti šol. Letos so 
se območnega srečanja otroških gledaliških skupin udeležile tri skupine in sicer Gledališka skupina Tampatu z OŠ Griže s 
predstavo Tri frajle in nepomita posoda, starejša dramska skupina OŠ Petrovče s predstavo Sneguljčica ter POŠ Gotovlje s 
predstavo Pikapolonica in pikice. Slednja je bila s strani selektorja g. Bojana Maroševiča izbrana za nastop na regijskem 
srečanju otroških gledaliških skupin, ki je 18.4.2017 potekalo v Radečah, na kar smo zelo ponosni. S tem nekako sledimo 
vzorcu, ki se že nekaj let pojavlja pri uvrstitvah otroških gledaliških skupin na regijska in državna srečanja, kjer se ena skupina 
vsako drugo leto uvrsti na regijsko srečanje. Do letošnjega leta se je ta skupina vedno uvrstila tudi na državno srečanje, kar 
pa letošnjim regijskim nastopajočim ni uspelo. Ker pa gre za skupino, ki jo je mentorica prvič vodila po odrskih deskah, je to 
zanje krasen uspeh in se lahko v prihajajočih letih nadejamo njihovega uspeha. Izpostaviti gre še muzikal Ko Drejček sreča 
Marsovčke, ki so ga v juniju premierno zaigrali učenci OŠ Griže, s ponovitvijo v novembru pa so se udeležili območnega 
srečanja otroških gledaliških skupin 2018, kjer se glede na odzive lahko nadejajo visoke uvrstitve. 

FOLKLORA 
Na področju folklorne dejavnosti ja na našem območju najmočnejša občina Žalec, kjer delujejo kar štiri odrasle folklorne 
skupine ter sedem otroških oz. mladinskih folklornih skupin. Poleg teh deluje še odrasla folklorna skupina Folklornega 
društva Vransko ter dve otroški folklorni skupini z Gomilskega v občini Braslovče. Odrasle folklorne skupine se redno 
udeležujejo območnih srečanj odraslih folklornih skupin. Letošnje se je odvilo na Vranskem, kjer je vseh pet skupin po 
mnenju selektorice ge. Tanje Drašler prikazalo program, ki dosega regijsko raven. Na samem regijskem srečanju sicer ni 
nastopila nobena izmed njih, so pa vse skupine prejele priznanje za doseganje regijskega nivoja. Vodje skupin se redno 
udeležujejo seminarjev ter s tem krepijo in širijo svoje znanje. Območnega srečanja otroških folklornih skupin se je letos 
udeležilo 6 skupin, žal pa vse ostajajo na območnem nivoju. Zelo bogato je tudi udejstvovanje pevcev ljudskih pesmi in 
godcev ljudskih viž. Območnega srečanja se je letos udeležilo osem skupin, kar je največja udeležba do sedaj. Vendar pa po 
mnenju selektorja g. Miha Zupanca kvaliteta ni enakovredna kvantiteti. Vse skupine ostajajo na območnem nivoju, kjer bo 
potrebno v prihodnje poskrbeti za ustrezna izobraževanja, da bodo skupine ustrezno napredovale in v prihodnje dosegle 
tudi regijski nivo. 

INŠTRUMENTALNA GLASBA 



 

Kar se tiče inštrumentalne glasbe, prevladujejo godbe in pihalni orkestri. Dva orkestra, godba Liboje in godba Zabukovica, 
prihajata iz občine Žalec, Pihalni orkester Prebold pa iz občine Prebold. V letošnjem letu ne beležijo nastopov na 
tekmovanjih Zveze slovenskih godb, so pa zato vse godbe zelo aktivne v lokalnem prostoru. Spremljajo komemoracije, 
koncerte, proslave in različne praznike. Vse so se udeležile prireditve Godbe se predstavijo, ki ga je organizirala OI JSKD 
Šmarje pri Jelšah, kot vsako leto pa so pripravile tudi samostojne koncerte. Poleg omenjenih pihalnih orkestrov na našem 
območju delujeta še dve pihalni zasedbi in sicer Vaška godba Hramše, ki deluje v Galiciji (občina Žalec) ter Savinjski rogisti, 
ki delujejo v okviru KD Ivan Cankar Tabor. Poleg pihalnih zasedb pa imamo še štiri druge inštrumentalne zasedbe in sicer 
Tolkalno skupino ŠUS iz KUD Žalec, Tamburaški zbor Polzela, harmonikarski orkester Griže ter Tamburaški orkester Petrovi 
tamburaši iz KUD Grifon Šempeter. Od naštetih se le Petrovi tamburaši redno udeležujejo srečanj v organizaciji JSKD, ostali 
aktivno delujejo na lokalnem nivoju. 

PLES 
Na plesnem področju je najaktivnejša občina Braslovče, kjer v okviru Prosvetnega društva Braslovče deluje Plesno gledališče 
Braslovče. Pod vodstvom ge. Ane Vovk Pezdir so letos pripravili plesne miniature, s katerimi so obujali nesnovno kulturno 
dediščino cerkljanskih Laufarjev. S tremi točkami, Ta divji, Ta ličnat in Ta star(a) so se predstavili na Območni reviji plesnih 
skupin območnih izpostav Velenje in Žalec. Na srečanju je nastopila tudi skupina OŠ Vransko Tabor s točko Svet, v katerem 
živimo pod mentorstvom ge. Mateje Jeler. Vse skupine so odlično opravile svoje delo, še posebej pa najmlajše nastopajoče 
v točki Ta divji, ki so se uvrstile na 14. mini festival otroških plesnih skupin Pika miga 2017. Na našem območju deluje še ena 
plesna skupina in sicer v okviru Turistično kulturnega društva Levec, vendar se ne udeležujejo prireditev JSKD, pač pa 
bogatijo lokalno družabno dogajanje. 

LIKOVNA DEJAVNOST 
Letošnje leto je bilo posvečeno likovni dejavnosti, zato je bilo mogoče zaznati nekaj več aktivnosti na tem področju. Šest 
likovnih sekcij deluje na območju izpostave Žalec in vse redno pripravljajo razstave del svojih članov. Že 37. zapovrstjo se je 
odvila Likovna kolonija prijateljstva na Gori Oljki, ki je letos zabeležila rekordnih 55 udeležb, od tega 10 šolarjev. Prvič smo 
likovno kolonijo organizirali tudi v Žalcu, kjer smo v sodelovanju z likovno sekcijo KUD Žalec in ZKŠT Žalec organizirali 
tridnevno likovno kolonijo Zeleno zlato 2017. Udeležilo se je je 40 likovnikov z vse Slovenije, kar je dobra popotnica za 
organiziranje te kolonije tudi v prihodnjih letih. Zelo aktivni so tudi likovniki Likovne sekcije Mavrica KD Ivan Cankar Tabor, 
ki so med drugim maja v okviru TLK organizirali likovno delavnico na prostem. Likovne sekcije KD Svoboda Griže, KD Galicija 
in TKD Levec pa skrbijo za organizacijo različnih razstav drugih umetnikov, za izvedbo različnih tematskih delavnic, TKD Levec 
pa poleg tega tudi za urejeno javno zelenico ob glavni cesti v Levcu. 

LITERARNA DEJAVNOST 
Najmanj aktivnosti beležimo na področju literarne dejavnosti. Tu je potrebno izpostaviti zelo aktivno Glasbeno literarno 
društvo Aletheia, ki redno prireja različne glasbeno literarne večere, predvsem pa vsak mesec pripravijo Kavarniški večer z 
različnimi glasbenimi in literarnimi gosti. Poleg Aletheie na našem območju delujejo še štiri literarne sekcije, ki pa skrbijo za 
pripravo veznih besedil različnih prireditev in izvedbo recitatorskih večerov. Se je pa letos pokazalo, da so med nami zelo 
uspešni mladi pisatelji. Na Festival mlade literature Urška 2017 se je namreč uvrstil Jan Franc Podbrežnik in postal uršljanski 
finalist 2017. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 
Poseben projekt, namenjen izključno osnovnim šolam, že tretje leto zapored poteka v občini Žalec. Zopet smo namreč 
izvedli koncert Orkestra slovenske policije, ki je bil namenjen učenkam in učencem osnovnih šol žalske občine. Orkester je 
na zanimiv način, skozi glasbo predstavil delovanje samo, predvsem pa dal poudarek na obnašanju na koncertu, 
spoznavanju instrumentov, različnih glasbenih zvrsti in različnih tipov prireditev, na katerih orkester nastopa. Sicer pa se 
šolske in vrtčevske zasedbe redno udeležujejo prireditev v organizaciji JSKD OI Žalec. V kolikor to ni mogoče v naši izpostavi, 
jim omogočimo udeležbo v sosednjih izpostavah. Zelo smo ponosni, da imamo kar pet osnovnih šol z nazivom Kulturna šola. 
Letos je ta naziv prvič prejela OŠ Braslovče, OŠ Griže pa je postala Kulturna šola leta v kategoriji srednje velikih šol. Tako že 
drugo leto zapovrstjo beležimo velik uspeh naših osnovnih šol, lansko leto je namreč laskavi naslov Najbolj kulturne šole 
leta 2016 prejela OŠ Petrovče.  

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
V letošnjem letu smo s podelitvijo jubilejnih značk sodelovali na šestih jubilejnih prireditvah društev z različnih področij. 
Okrogle jubileje so slavili: 

 Amatersko gledališče Vrba Vrbje (40 let) 

 Pevski zbor Društva upokojencev Šempeter (10 let) 

 Folklorna skupina Grifon Šempeter (55 let) 

 Mešani pevski zbor KUD Polzela (40 let) 



 

Za posebne dosežke smo priznanja podelili še na dveh prireditvah in sicer dve Gallusovi znački na Letnem koncertu MoPZ 
Savinjski zvon Šempeter in 8 priznanj območne izpostave na proslavi ob kulturnem prazniku v Petrovčah. 

Skupno smo tako podelili naslednje značke: 

 LINHARTOVA: 1 bronasta, 3 zlate in 3 častne 

 GALLUSOVA: 5 bronastih, 17 srebrnih, 11 zlatih in 5 častnih 

 MAROLTOVA: 3 bronaste, 5 srebrnih, 6 zlatih in 5 častnih 

 OBMOČNE IZPOSTAVE: 2 bronasti, 5 srebrnih in 1 zlato 
 

Izvedeni dogodki 

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

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2017, REGIJSKO SREČANJE 10.2.2017   literatura prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN "MLADI 
GLEDALIŠČNIK 2017" 

1.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

V AKCIJO, TELO!, GLEDALIŠKA DELAVNICA 4.3.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 10.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

VELENJSKI PLESNI ODER 22.3.2017   ples prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 29.3.2017   folklora prireditev 

LJUDSKA PESEM V PREBOLDU 1.4.2017   folklora prireditev 

37. SREČANJE TAMBURAŠEV IN MANDOLINISTOV SLOVENIJE 8.4.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

1. SREČANJE MLADINSKIH TAMBURAŠKIH SKUPIN IN ORKESTROV 8.4.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

37. SREČANJE TAMBURAŠEV IN MANDOLINISTOV SLOVENIJE - 
ZAKLJUČNA REVIJA 

8.4.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 13.4.2017   vokalna glasba prireditev 

GLEDALIŠČE NA OBISKU, REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 18.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 21.4.2017   folklora prireditev 

NOČ KNJIGE 2017 21.4.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN MALIH 
VOKALNIH SKUPIN 

6.5.2017   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 7.5.2017   gledališče in lutke prireditev 

LJUBITELJSKA KULTURA, UJETA V OBJEKTIV - OTVORITEV REGIJSKE 
FOTOGRAFSKE RAZSTAVE 

16.5.2017   likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 17.5.2017   vokalna glasba prireditev 

LE PLESAT ME PELJI - REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

20.5.2017   folklora prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE, REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

31.5.2017   gledališče in lutke prireditev 

LIKOVNA KOLONIJA ZELENO ZLATO 2017 17.8.2017   likovna dejavnost prireditev 

LIKOVNA KOLONIJA ZELENO ZLATO 2017 17.8.2017   likovna dejavnost prireditev 

5. TABOR GODBENIC IN GODBENIKOV 2017 28.8.2017   inštrumentalna glasba izobraževanje 

REGIJSKA GLEDALIŠKA DELAVNICA 9.9.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

REGIJSKA GLEDALIŠKA DELAVNICA 16.9.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

27. LIKOVNA KOLONIJA PRIJATELJSTVA 23.9.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

27. LIKOVNA KOLONIJA PRIJATELJSTVA 23.9.2017   likovna dejavnost prireditev 

FESTIVAL GODB IN KULINARIKE 1.10.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

PIKA MIGA 2017 6.10.2017   ples prireditev 

LJUBITELJSKA KULTURA, UJETA V OBJEKTIV - OTVORITEV POTUJOČE 
FOTOGRAFSKE RAZSTAVE 

9.10.2017   likovna dejavnost prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2017 12.10.2017   literatura prireditev 

DELAVNICA "VILINSKA BITJA V SLOVENSKIH PRAVLJICAH" 13.10.2017   literatura izobraževanje 

SEMINAR OB LE PLESAT ME PELJI 2017 21.10.2017   folklora izobraževanje 

LE PLESAT ME PELJI 2017, 2. DEL 21.10.2017   folklora prireditev 

SEMINAR OB LE PLESAT ME PELJI 2017 21.10.2017   folklora izobraževanje 



 

VEČER S PRIJATELJI - KONCERT OB 10-LETNICI MEŠANEGA PEVSKEGA 
ZBORU DU ŠEMPETER 

22.10.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

"KO DREJČEK SREČA MARSOVČKE", PREDSTAVA ZA OBMOČNO 
SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

14.11.2017   gledališče in lutke prireditev 

KONCERT ORKESTRA SLOVENSKE POLICIJE 15.11.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

PIKA POJE, IZOBRAŽEVANJE ZA MENTORJE VRTČEVSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

18.11.2017   vokalna glasba izobraževanje 

"KAR JE BILO, JE IN BO", KONCERT OB 55. LETNICI FOLKLORNE 
SKUPINE GRIFON ŠEMPETER 

19.11.2017   folklora prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 2.12.2017   vokalna glasba prireditev 

 


