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JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 

OBMOČNA IZPOSTAVA ŽALEC 
 

 

 

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. 
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 Območna izpostava Žalec 1.1
Neža Zagoričnik, vodja območne izpostave 

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

 Braslovče, 

 Polzela, 

 Prebold, 

 Tabor, 

 Vransko in 

 Žalec. 

Območje meri 334,8 km
2
, na njem pa konec leta 2018 živi 42.359 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. Večina društev združuje več različnih sekcij, ki delujejo vsaka na 
svojem kulturnem področju, nekaj pa je tudi primerov, ko je sekcija ustanovila svoje samostojno kulturno društvo. 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 
Po prelomnem letu 2017, ko se je na OI JSKD Žalec zamenjalo vodstvo, je izpostava v letu 2018 odločno izpeljala vse začrtane 
programe, ki so bili v tem letu obsežnejši kot leto poprej. Pogodbe z občinami so bile v letošnjem letu podpisane že v 
januarju, zato je financiranje potekalo nemoteno. Z Občino Žalec je ostajala v veljavi dvoletna pogodba iz leta 2017, po kateri 
je Občina izpostavi nakazala odobrena sredstva v dveh obrokih na podlagi izstavljenega zahtevka, Občina Braslovče je 
odobrena sredstva nakazala v enkratnem znesku, ostale občine pa so v skladu s podpisano pogodbo zneske nakazale v treh 
obrokih. Takšna praksa je že ustaljena, kakor tudi odobrena višina finančnih sredstev, zato načrtovanje programa na OI JSKD 
Žalec na podlagi finančnih sredstev ne predstavlja velikih izzivov oziroma ni pričakovati velikih finančnih nihanj. Pokazala se je 
le potreba po spremembi načrta izplačevanja odobrenih sredstev. Omenjeni trije obroki zapadejo konec marca, konec junija 
in konec septembra. Glavnina prireditev se odvije do sredine junija, zato se bo izpostava v prihodnjem letu skušala dogovoriti 
za izplačilo drugega obroka do konca maja. 

Eden od ciljev OI JSKD Žalec je bil okrepiti povezovanje društev znotraj posameznih občin ter tudi širše na celotnem območju 
OI JSKD, kar je izpostavi v letu 2018 uspelo bolj kot v preteklih letih. Povezovanje se je izvajalo na več nivojih, tako na nivoju 
povezovanja skupin, ki delujejo na istem kulturnem področju (na primer sodelovanje vseh folklornih skupin, pevskih zborov 
…), kot tudi na nivoju povezovanja različnih institucij in ustanov, ki ustvarjajo kulturne vsebine (knjižnica, Zavod za kulturo, 
šport in turizem Žalec, občina, glasbena šola …). Leto 2018 je na območju OI JSKD resnično zaznamoval duh povezovanja, 
sodelovanja in skupnega kreiranja kulturnih vsebin, ki bodo predstavljene v nadaljevanju. Največ povezovanja se je sicer 
zgodilo v občini Žalec, kjer deluje tudi največ različnih društev in je delovanje OI JSKD Žalec najmočneje finančno podprto. V 
dveh občinah, to sta občini Braslovče in Tabor, bo povezovanje in sodelovanje v prihodnje morda nekoliko drugačno, saj sta 
županski mesti zasedla dva nova župana. Vsekakor bomo gradili dobre odnose, ki bodo pripomogli k nadaljnjemu razvoju 
ljubiteljske kulture v teh dveh občinah. 

V letu 2018 je izpostavi uspelo nadaljevati tudi prizadevanja po decentralizaciji Žalca kot osrednjega prireditvenega prostora 
pri primerjalnih prireditvah v organizaciji OI JSKD Žalec. Tako smo na drugih lokacijah izpeljali Območno srečanje odraslih 
folklornih skupin Še bolj na poskok (Petrovče), Območno revijo odraslih pevskih zborov in malih vokalnih zasedb Pesem 
pomladi (Braslovče), Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Ljudska pesem v Preboldu (Prebold) in Območno 
srečanje godb in pihalnih orkestrov (Polzela). Zaradi (ne)ustreznosti prostorov v drugih občinah sicer večji del prireditev še 
vedno ostaja v Domu II. slovenskega tabora, kjer pa se še vedno soočamo s prostorsko problematiko, saj dom nima ustreznih 
garderobnih prostorov. Pri reševanju tega problema ne sodelujemo več z Glasbeno šolo Risto Savin Žalec, saj so njihovi 
prostori zaradi povečanja vpisa večinoma zasedeni, velikosti učilnic pa neprimerne za številčne nastopajoče skupine (na 
primer zbori). Prostore zato najamemo v I. OŠ Žalec, kar pa predstavlja dodaten strošek. Še vedno se pojavlja tudi težava 
zasedenosti Doma II. slovenskega tabora, kar smo izpostavili že v preteklem letu. Pravočasno prijavljanje prireditev in 
rezervacija dvorane (včasih je že konec junija prepozno) sta zato ključna. Dejstvo, da je avla doma protokolarni prostor, v letu 
2018 ni vplivalo na organizacijo in izvedbo prireditev, saj smo datume predhodno uskladili z ZKŠT Žalec in le minimalno število 
prireditev načrtovali ob sobotah. 

Na izpostavi skrbimo za ustrezen pretok informacij o razpisih, srečanjih, prireditvah, delavnicah, tečajih in podobno. Po 
elektronski pošti sprejemamo vabila na različne prireditve našega območja, ki jih posredujemo naprej drugim društvom. Od 
letošnjega leta dalje to počnemo v skladu z novo zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, kar je začasno otežilo pretok 
informacij, dokler nismo vzpostavili ustreznega sistema in pridobili soglasja uporabnikov. V skladu z zastavljenim ciljem o 
večjem povezovanju sekcij, društev, občin in drugih ustanov smo na OI JSKD Žalec v začetku leta 2018 oblikovali Društveni 
dogodkovnik. To je zbornik tedenskega pregleda prireditev vseh šestih občin, ki jih organizirajo kulturna društva. Izhaja vsak 
torek v spletni obliki, ki jo pošljemo na vse elektronske naslove. Tako so na enem mestu zbrane vse prireditve tekočega 
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tedna, urejene po posameznih občinah. Tako organizatorji prireditev kot tudi prejemniki Društvenega dogodkovnika 
poročajo, da je novost nadvse dobrodošla. Društva imajo tako še eno možnost brezplačnega oglaševanja svojih prireditev, 
uporabniki pa na enem mestu dostop do informacij o vseh prireditev, ki jih društva organizirajo v vseh šestih občinah Spodnje 
Savinjske doline.  

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 v svoj nabiralnik prejme en brezplačen izvod. Poleg člankov v 
Utripu vsak mesec objavimo tudi seznam prireditev, ki bodo potekale v prihajajočem mesecu, prav tako pa so naše prireditve 
umeščene v mesečni koledar dogodkov občine Žalec. Preostale tri občine (Polzela, Tabor in Vransko) 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 na spletu, v občini Tabor pa izdajajo mesečnik Novice izpod 
Krvavice, ki je tako tiskan kot spletni časopis. Vsem omenjenim časopisom redno pošiljamo članke o dogodkih v organizaciji 
OI JSKD Žalec, prav tako se trudimo umeščati svoje prireditve v njihove letne oziroma 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 panoje v občini Žalec (Javno komunalno 
podjetje Žalec, ki je odgovorno za plakatna mesta, omogoča brezplačno izobešanje 15 plakatov, ostale doplačamo), 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 ali vrtce. 

Izvedba rednega programa 
Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna primerjalna srečanja in revije na vseh 
področjih delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih.  

V letu 2018 smo izvedli 11 prireditev rednega programa, tri seminarje, zabeležili pa smo udeležbe na 11 prireditvah in 
izobraževanjih izven naše območne izpostave. V primerjavi z letom 2017 je bilo nekaj manj udeležb na prireditvah in 
izobraževanjih izven naše izpostave. 

Organizirali smo območne revije in srečanja na sledečih področjih: 

 gledališka dejavnost (Mladi gledališčnik – območno srečanje otroških gledaliških skupin in individualni ogledi 
predstav odraslih gledaliških skupin za Linhartovo srečanje), 

 folklorna dejavnost (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) in 

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

Ker zaradi premajhnega števila izvajalcev ne organiziramo srečanj z vseh področij, sta se dve plesni skupini (Plesno gledališče 
PD Braslovče in Izbirni predmet ples OŠ Vransko-Tabor) udeležili območnega srečanja plesnih skupin Velenjski plesni oder, ki 
ga je organizirala Območna izpostava Velenje.  

Beležimo tudi nekaj udeležencev izobraževanj s področij folklorne dejavnosti: 

- Seminar za Otvoritev TLK: 98 udeležencev iz vseh petih odraslih folklornih skupin OI Žalec, 
- Seminar ob Le plesat me pelji 2. del: 4 udeleženke, 

in vokalne dejavnosti: 

- Seminar za zborovodje z Alenko Podpečan: 5 udeležencev. 

Poskrbeli smo za organizacijo ene regijske in ene državne prireditve: 

 Regijsko Linhartovo srečanje – regijsko srečanje odraslih gledaliških skupin celjske regije in 

 Le plesat me pelji 2. del – državno srečanje odraslih folklornih skupin Slovenije. 
 
Zabeležili smo tudi nastope nekaterih sekcij na regijskih in državnih srečanjih na področjih: 
 

 gledališke dejavnosti – OŠ Griže: predstava Ko Drejček sreča marsovčke se je uvrstila na regijsko srečanje otroških 
gledaliških skupin; 

 vokalne dejavnosti – OPZ OŠ Šempeter – nastop na državni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov Zagorje ob 
Savi 2018, kjer so prejeli zlato priznanje; 
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 folklorne dejavnosti: 
- FS Galicija – nastop na regijskem srečanju odraslih folklornih skupin; 
- Mladinska FS OŠ Petrovče – nastop na regijskem srečanju otroških folklornih skupin; 
- Reški bend (Športno društvo Marija Reka) – nastop na regijskem srečanju pevcev ljudskih pesmi in godcev 

ljudskih viž; 

 plesa:  
- Otroško plesno gledališče Braslovče – nastop dveh skupin na regijskem srečanju otroških in mladinskih 

plesnih skupin; 
- OŠ Vransko-Tabor: Izbirni predmet ples – nastop na regijskem srečanju otroških in mladinskih plesnih 

skupin 

Nekatere skupine so na območnem srečanju dosegle regijski ali državni nivo, a na srečanju niso nastopile (ker je srečanje 
bienalno ali zaradi pravil posameznega srečanja): 

 vokalna dejavnost 
- otroški in mladinski pevski zbori, ki so dosegli regijski nivo: 

 OPZ »Kobulka« I. OŠ Žalec, 
 MPZ OŠ Prebold, 
 MPZ OŠ Vransko-Tabor, 
 MPZ I. OŠ Žalec, 
 OPZ »Vandrovčki« POŠ Gotovlje, 
 MPZ OŠ Petrovče, 

 
- odrasli pevski zbori in male vokalne zasedbe, ki so dosegli regijski nivo: 

 MoPZ Savinjski zvon, 
 VS OK!tete, 
 ŽePZ Savinjski cvet, 
 VS ZaPet, 
 MePZ Tabor, 
 Zbor Popseslish, 

 
- odrasli zbor, ki je dosegel državni nivo: 

 APZ Risto Savin Žalec. 

 folklora 
- otroške folklorne skupine, ki so dosegle regijsko raven: 

 OFS OŠ Petrovče POŠ Trje, 
 OFS I. OŠ Žalec, 

 
- skupina ljudskih pevcev, ki je dosegla regijski nivo: 

 Pevke treh vasi. 

Izvedba dodatnega programa 
Kot že rečeno, smo letos na OI JSKD Žalec zabeležili povečan obseg dodatnega kulturnega programa. Največji in 
najzahtevnejši projekt je bilo praznovanje 150. obletnice II. slovenskega tabora, ki ga je izpostava v sodelovanju z Občino 
Žalec, Zavodom za kulturo, šport in turizem Žalec, Medobčinsko splošno knjižnico Žalec in Glasbeno šolo Risto Savin Žalec 
organizirala 6. 9. 2018. Izpostava je bila ključni akter pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi dogodka. V slavnostni povorki in 
kulturnem programu na prostem je sodelovalo 1.160 posameznikov iz več kot 50 različnih društev Spodnje Savinjske doline. 
Izpostava je bila še posebej zadolžena za pripravo kulturnega programa na prostem. V duhu prireditve (povezovanje, 
združevanje) je izpostava organizirala združen otroški pevski zbor, v katerem je zapelo 325 članov sedmih različnih otroških in 
mladinskih pevskih zborov, združen odrasli pevski zbor, v katerem je zapelo 184 članov osmih različnih odraslih pevskih 
zborov, združeno godbo, v kateri so zaigrali člani treh različnih godb, teh je bilo 93, ter združeno folklorno skupino, v kateri je 
z ramo ob rami zaplesalo 8 parov iz 5 folklornih skupin. Na tak način se omenjene skupine še nikdar niso predstavile na odru, 
zato je bil ta projekt pravi organizacijski zalogaj. A po mnenju udeležencev, vabljenih gostov iz tujine in celotne Slovenije, med 
katerimi sta bila tudi slavnostni govornik Tone Partljič ter predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, smo organizatorji 
vrhunsko opravili svojo nalogo. 

Projekt 150. obletnice pa ni bil edini, ki je sledil zastavljenemu cilju po združevanju. Izpostava je takšen projekt pripravila že v 
marcu. Ker je bilo leto 2018 posvečeno kulturni dediščini in s tem folklorni dejavnosti, smo se na izpostavi odločili pripraviti 
poseben projekt, ki je vrhunec doživel ob otvoritvi Tedna ljubiteljske kulture. K sodelovanju smo povabili Marka Rusa, vodjo 
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ene najuspešnejših folklornih skupin v Sloveniji. Oblikoval je odrsko postavitev, splet štajerskih plesov Jaz pa v gorico grem. 
Splet so se nato naučili vsi člani petih odraslih folklornih skupin, ki delujejo na območju OI JSKD Žalec. Organizirali smo tudi 
dva plesna seminarja. Naučeno koreografijo je nato 11. 5. 2018 na slavnostni regijski otvoritvi Tedna ljubiteljske kulture 
zaplesalo 10 parov iz vseh petih folklornih skupin. Poleg tega pa so skupine pripravile tudi samostojne nastope, s katerimi sta 
se predstavili tudi dve otroški skupini. 

Teden ljubiteljske kulture se je nadaljeval s še enim večjim projektom OI JSKD Žalec, in sicer izvedbo festivala vokalne glasbe 
Sredi zvezd. V letošnjem letu smo ga organizirali nekoliko drugače – pripravili smo dva koncertna večera. Na prvem so 
nastopile še neuveljavljene vokalne skupine, na drugem pa že uveljavljene in na področju vokalne glasbe dobro poznane 
skupine. Nastopile so tri neuveljavljene skupine, ki so si po mnenju strokovne žirije zaslužile nastop tudi na drugem večeru, 
kjer so z njimi na odru zapeli še člani treh uveljavljenih skupin. Tako smo popestrili dogajanje na atraktivnem prireditvenem 
prostoru pri Fontani piv Zeleno zlato in po letu dni premora ponovno obudili nekdaj izredno uspešen festival Sredi zvezd. 

Teden ljubiteljske kulture smo zaključili s še enim projektom, pri katerem smo sodelovali z oddelkom turizma na Zavodu za 
kulturo, šport in turizem Žalec. Ta namreč spomladi in poleti organizira dogodek Kuhna pri Fontani, kjer se predstavijo 
gostinski ponudniki iz bližnje in daljne okolice, za popestritev dogodka pa nastopijo različne glasbene skupine. V že večkrat 
omenjenem povezovalnem duhu leta 2018 smo zadnjo TLK nedeljo, torej 20. 5. 2018, organizacijo Kuhne pri Fontani delno 
prevzeli na izpostavi Žalec. K sodelovanju smo z javnim razpisom povabili kulturna društva Spodnje Savinjske doline. Odzvalo 
se je šest društev, ki so pripravili 45-minutne predstavitvene nastope. Tako so se predstavili likovniki, folklorne skupine, 
godba, akrobatske plesalke, pevski zbor in tamburaški orkester. Izjemno pester program je privabil množico obiskovalcev, ki 
so bili nad programom navdušeni. Sodelovanje v tej obliki bomo zato nadaljevali tudi v prihodnjih letih in ga še nadgrajevali. 

V septembru pa smo organizirali še zadnji dogodek dodatnega programa, koncert trubaških skupin Gas Brass 2018. Povabili 
smo dve trenutno najboljši trubaški skupini v Sloveniji, ki sta našo državo zastopali tudi na največjem mednarodnem 
trubaškem festivalu v Guči. Prizorišče pri Fontani piv Zeleno zlato je ponovno oživelo in privabilo pisano množico 
obiskovalcev. 

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. Vse občine imajo oblikovane 
pravilnike za dodeljevanje sredstev za redno delovanje kulturnih društev in njihovih sekcij. 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 kulturnim društvom in njihovim 
sekcijam. Prek razpisa poteka financiranje kulturnih društev tudi v Občini Vransko, kjer je razpis za letošnje leto že zaključen. 
Razdelili so oziroma bodo 7.000 EUR sredstev. Tudi Občina Tabor prek 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. 
 
Nekoliko drugačen sistem dodeljevanja finančnih sredstev ima Občina Žalec, ki sredstva dodeljuje na podlagi dokazil o 
uspehih preteklega leta, torej ne pripravlja razpisov, pač pa poziv o dokazilu delovanja društev in sekcij. Poleg sofinanciranja 
redne dejavnosti so zagotovljena tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov. Sredstva se dodeljujejo na 
podlagi pravilnika, ki pa je v tem letu doživel temeljito posodobitev. Pri tem je izpostava v preteklih dveh letih aktivno 
sodelovala in poskrbela, da je pravilnik usklajen s selekcijskim sistemom, ki ga izvaja JSKD, s čimer bo omogočeno kar se da 
nemoteno vrednotenje delovanja društev in njihovih sekcij, s tem pa tudi ustrezno financiranje njihovih dejavnosti.  

Izobraževanja 
V letu 2018 smo na izpostavi Žalec organizirali dve izobraževanji. Prvo je bilo namenjeno zborovodjem in je potekalo prvi 
vikend v februarju. Vodila ga je zborovodkinja Alenka Podpečan, mag. akad. glas. zbor. dir. Podpečanova prihaja iz Velenja in 
je prva, ki je leta 2015 v Sloveniji diplomirala iz zborovskega dirigiranja, saj pred tem tega programa pri nas še ni bilo. Poleg 
tega ima bogate izkušnje z dirigiranjem različnim pevskim sestavom po vsej Sloveniji, svoje znanje pa je izpopolnjevala tudi v 
tujini, lani marca celo v ZDA. Je prejemnica mnogih nagrad in priznanj, zborovodkinja mnogim zborom in asistentka na 
Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Seminarja se je udeležilo sedem zborovodij, ki so tri dni usvajali osnove dirigiranja 
ter pripravljali program skupaj z demonstracijskim zborom APZ Risto Savin Žalec. Seminar je bil plačljiv s simbolično kotizacijo 
15 EUR po osebi, potekal pa je v prostorih OŠ Šempeter v Savinjski dolini, kjer je v nedeljo, 4. 2.2018, potekal tudi zaključni 
koncert seminaristov. 
 
Drugo izobraževanje pa je bilo namenjeno folklornikom petih odraslih folklornih skupin, ki delujejo na našem področju. 
Seminar je bil del projekta, ki smo ga pripravili ob Tednu ljubiteljske kulture in je bil posvečen folklorni dejavnosti. Tako se je 
vseh pet udeleženih folklornih skupin naučilo koreografijo, ki so jo nato lahko umestili v svoj redni program. S tem smo na 
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izpostavi pomagali tem skupinam razširiti njihov program, hkrati pa smo vseh pet skupin povezali in jim omogočili, da se ob 
nastopih in morebitnem pomanjkanju plesalcev obrnejo na sosednjo skupino po manjkajoče plesalce. Projekt je bil za 
udeležence brezplačen, sredstva smo zagotovili iz prispevkov občin. 

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. Občina Braslovče nakaže celoten znesek odobrenih 
sredstev z enkratnim nakazilom, Občina Žalec pa znesek nakaže v dveh enakih obrokih. Ostale občine nakažejo prispevke v 
treh enakih zneskih, to pa storijo po prejemu našega zahtevka po nakazilu odobrenih sredstev. V preteklem letu ni bilo zamud 
pri nakazilih, v nekaterih primerih smo se lahko dogovorili tudi za predčasno izplačilo. 
 
Delež prispevkov v preteklem letu je bil sledeč: 

 JSKD sredstva za program: 29,4 % (leta 2017: 38,3 %), 

 sredstva občin: 61,5 % (leta 2017: 52,7 %), 

 kotizacije, vstopnine: 9,1 % (leta 2017: 9 %.). 

Za prireditve, ki jih izpeljemo v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu, moramo plačati najemnino, ki pa je zaračunana po tarifi 
za društva, in ne po komercialni ceni (najem znaša okvirno 200 EUR + DDV za celoten dan). Vendar je treba temu znesku 
dodati še strošek najema hostes, morebitnega ozvočenja in tehnike, ki je v dvorani zgolj osnovna (en mikrofon in osnovna 
osvetlitev). Poleg tega je treba dodati strošek najema prostorov v bližnji I. OŠ Žalec, kjer najamemo učilnice za potrebe 
garderobnih prostorov. Ta strošek znaša 250 EUR + DDV. V Braslovčah, kjer smo organizirali revijo odraslih pevskih zborov, 
nam je strošek najemnine krila Občina. Ker je dvorana v javno-zasebni lasti, ima Občina vsak mesec dva dni možnost 
brezplačnega koriščenja dvorane. Z Občino smo dosegli dogovor, da je dva dni v maju odstopila izpostavi za izvedbo 
omenjene revije. 

Vstopnino pobiramo le za prireditve dodatnega programa. O viši vstopnine se sproti dogovarjamo s soorganizatorji. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
VOKALNA DEJAVNOST 
Vokalna dejavnost je tista dejavnost, ki je na območju OI Žalec najbolj razvita. V šestih občinah deluje kar 36 odraslih vokalnih 
zasedb, od tega se jih je 21 udeležilo letošnje območne revije odraslih pevskih zborov in malih vokalnih zasedb (9 mešanih 
zborov, 7 moških zborov, 2 ženska zbora in 3 male vokalne skupine). Večina zborov in malih vokalnih skupin po kakovosti 
dosega območno raven, 6 jih letos dosega regijsko raven, 1 pa tudi državnega.  

Na revijo otroških in mladinskih pevskih zborov se je letos prijavilo 16 zborov (2 mlajša otroška zbora, 9 otroških zborov in 5 
mladinskih zborov). Izjemen uspeh je zabeležil OPZ OŠ Šempeter, ki je nastopil na državnem tekmovanju in dosegel zlato 
priznanje. Sicer pa regijski nivo letos dosegata 2 otroška pevska zbora in 4 mladinski pevski zbori. 

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. Izjemi sta bili letos gledališka sekcija KUD Svoboda Prebold in Amatersko gledališče 
Vrba Vrbje, ki sta s svojima predstavama natopili na območnem srečanju odraslih gledaliških skupin. Ostale skupine se 
srečanja niso udeležile, saj so ponavljale program prejšnjega leta. 
 
Na področju otroških gledaliških skupin je dogajanje mnogo pestrejše, vendar pa produkcije večinoma ostajajo v okviru 
dejavnosti šol. Letos so se območnega srečanja otroških gledaliških skupin udeležile 4 skupine: gledališka skupina OŠ Griže z 
muzikalom Ko Drejček sreča marsovčke, ki se je uvrstila na regijsko srečanje, gledališka sekcija OŠ Braslovče z avtorsko 
kriminalko Skrivnost pod rdečim javorjem, gledališka skupina Male vrane OŠ Vransko-Tabor z ljudsko predstavo Mamica 
Dravica in dramska skupina POŠ Gotovlje z igro Sapramiška. 

FOLKLORA 
Na področju folklorne dejavnosti je na našem območju najmočnejša občina Žalec, kjer delujejo kar 4 odrasle folklorne 
skupine ter 7 otroških oziroma mladinskih folklornih skupin. Poleg teh deluje še odrasla folklorna skupina Folklornega društva 
Vransko ter 2 otroški folklorni skupini z Gomilskega v občini Braslovče. Odrasle folklorne skupine se redno udeležujejo 
območnih srečanj odraslih folklornih skupin. Po mnenju letošnjega selektorja Tomaža Simetingerja se je regijskega srečanja 
lahko udeležila le ena skupina, to je FS Galicija. Vodje skupin se redno udeležujejo seminarjev ter s tem krepijo in širijo svoje 
znanje. Območnega srečanja otroških folklornih skupin se je letos udeležilo 7 skupin, od tega so 3 dosegle regijsko raven, 1 od 
njih (Mladinska FS OŠ Petrovče) pa je tam tudi nastopila.  
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Zelo bogato je tudi udejstvovanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž. Območnega srečanja se je letos udeležilo 8 
skupin, s čimer se je ponovila rekordna udeležba iz prejšnjega leta. Po mnenju strokovne spremljevalke dr. Urše Šivic sta kar 2 
skupini dosegli regijski nivo: Pevke treh vasi in Reški bend, ki je na regijskem srečanju tudi nastopil. 

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 območnega srečanja godb in pihalnih orkestrov, ki smo ga v sodelovanju z Občino 
Polzela in Kulturno-glasbenim društvom Cecilija pripravili na gradu Komenda. Kot vsako leto pa so vse godbe pripravile tudi 
samostojne koncerte.  

Poleg omenjenih pihalnih orkestrov na našem območju delujeta še dve pihalni zasedbi, to sta 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 so se srečanj v organizaciji JSKD redno 
udeleževali le Petrovi tamburaši, ki pa zaradi težav vodstvu in članstvu v preteklem letu niso zabeležili nastopov na 
primerjalnih prireditvah. 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 Ane Vovk Pezdir so tudi letos pripravili plesne miniature, s katerimi so se predstavili na Območni 
reviji plesnih skupin območnih izpostav Velenje in Žalec. Na srečanju je nastopila tudi skupina OŠ Vransko-Tabor. Vse skupine 
so odlično opravile svoje delo, še posebej točke Ne damo se! In Aplikacije iz PD Braslovče ter točka Vsak ima svoj gib skupine 
z OŠ Vransko-Tabor, ki so se uvrstile na regijsko srečanje plesnih skupin.  

Na našem območju sicer deluje še ena plesna skupina v okviru Turistično kulturnega društva Levec, vendar se ne udeležuje 
prireditev JSKD, pač pa bogati lokalno družabno dogajanje. 

LIKOVNA DEJAVNOST 
Na območju OI JSKD Žalec deluje 6 likovnih sekcij, vse pa redno pripravljajo razstave del svojih članov. Že tretjič zapovrstjo je 
bila Likovna kolonija prijateljstva na Gori Oljki, ki je letos zabeležila ponovno rekordnih 73 udeležb, od tega 20 šolarjev. Drugič 
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 2018. Udeležilo se je je 34 likovnikov iz vse Slovenije. Zelo aktivni so tudi likovniki 
likovne sekcije Mavrica KD Ivan Cankar Tabor, likovne sekcije KD Svoboda Griže, KD Galicija in TKD Levec pa skrbijo za 
organizacijo različnih razstav drugih umetnikov in 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 treba izpostaviti zelo aktivno Glasbeno-literarno društvo 
Aletheia, ki redno prireja različne glasbeno-literarne večere, predvsem pa vsak mesec pripravi 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.  

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

 Vaški godci iz Andraža (20 let), 

 Mešani pevski zbor Andraž (5 let), 

 Mešani cerkveni pevski zbor Galicija (20 let), 

 Moški pevski zbor Polzela (65 let), 

 Moški pevski zbor Petrovče (60 let), 

 Mešani planinski pevski zbor Žalec (23 let, poslovilni koncert zborovodkinje), 

 Ljudske pevke Ponikva pri Žalcu (20 let) in 

 Mešani pevski zbor Popseslish (20 let). 
 
Na prireditvah, ki so jih pripravile zgoraj navedene sekcije društev, smo tako podelili: 

 Gallusova priznanja: 20 bronastih, 23 srebrnih, 44 zlatih in 24 častnih, 

 Maroltova priznanja: 4 bronaste, 1 srebrna in 7 zlatih in 

 1 značko območne izpostave. 
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Izvedeni dogodki 
  NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE KRAJ DOGODKA DATUM (OD) DATUM (DO) DEJAVNOST 

1 OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN VRBJE 28. 1. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

2 SEMINAR ZA ZBOROVODJE Z ALENKO PODPEČAN ŽALEC 2. 2. 2018   VOKALNA GLASBA 

3 
 
KONCERT SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMI – ZAKLJUČNI 
KONCERT UDELEŽENCEV SEMINARJA ZA ZBOROVODJE 

ŠEMPETER V 
SAVINJSKI 
DOLINI 

4. 2. 2018   VOKALNA GLASBA 

4 OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN PREBOLD 24. 2. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

5 FOLKLORNI SEMINAR GRIŽE 10. 3. 2018   FOLKLORA 

6 
ROŠEVI DNEVI 2018 – 31. SREČANJE LITERATOV 8. IN 9. 
RAZREDOV OSNOVNIH ŠOL 

CELJE 21. 3. 2018   LITERATURA 

7 
ŠE BOLJ NA POSKOK! – OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

PETROVČE 24. 3. 2018   FOLKLORA 

8 
26. REVIJA ZAGORJE OB SAVI 2018 – DRŽAVNO 
TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH ZBOROV 

ZAGORJE OB 
SAVI 

26. 3. 2018   VOKALNA GLASBA 

9 
MLADI GLEDALIŠČNIK – OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

ŽALEC 26. 3. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

10 
MARKO SKAČE – OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

ŽALEC 28. 3. 2018   FOLKLORA 

11 VELENJSKI PLESNI ODER VELENJE 5. 4. 2018   PLES 

12 
POZDRAV POMLADI – OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

ŽALEC 9. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

13 
GLEDALIŠČE NA OBISKU – REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

SLOVENSKE 
KONJICE 

17. 4. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

14 
PESEM POMLADI – OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH 
ZBOROV IN MALIH VOKALNIH SKUPIN 

BRASLOVČE 5. 5. 2018 6. 5. 2018 VOKALNA GLASBA 

15 
PLEŠEMO IN POJEMO – OSREDNJA REGIJSKA OTVORITEV 
TEDNA LJUBITELJSKE KULTURE 

ŽALEC 11. 5. 2018   FOLKLORA 

16 
RINGARAJA – REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN  

ROGAŠKA 
SLATINA 

12. 5. 2018   FOLKLORA 

17 
V PLESNEM VRTINCU - REGIJSKO SREČANJE PLESNIH SKUPIN 
CELJSKE IN KOROŠKE REGIJE 

VELENJE 15. 5. 2018   PLES 

18 14. FESTIVAL VOKALNE GLASBE SREDI ZVEZD 2018 ŽALEC 18. 5. 2018 19. 5. 2018 VOKALNA GLASBA 

19 
LE PLESAT ME PELJI – REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

ŠOŠTANJ 19. 5. 2018   FOLKLORA 

20 DRUŠTVA SE PREDSTAVIJO NA KUHNI PRI FONTANI ŽALEC 20. 5. 2018   VEČZVRSTNA DEJAVNOST 

21 
VES ČAS IMETI RAD ... – SLAVNOSTNI KONCERT OB 60-
LETNICI DELOVANJA MOPZ PETROVČE 

PETROVČE 27. 5. 2018   VOKALNA GLASBA 

22 
LINHARTOVO SREČANJE – REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

ŽALEC 29. 5. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

23 2. LIKOVNA KOLONIJA ZELENO ZLATO 2018 ŽALEC 16. 8. 2018 18. 8. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

24 
LJUDSKA PESEM V PREBOLDU – OBMOČNO SREČANJE 
PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

PREBOLD 1. 9. 2018   FOLKLORA 

25 150 LET II. SLOVENSKEGA TABORA ŽALEC ŽALEC 6. 9. 2018   DRUGO 

26 28. LIKOVNA KOLONIJA PRIJATELJSTVA POLZELA 2018 GORA OLJKA 22. 9. 2018 23. 9. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

27 
OTVORITEV RAZSTAVE DEL 28. LIKOVNE KOLONIJE 
PRIJATELJSTVA 

POLZELA 5. 10. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

28 2. FESTIVAL GODB IN KULINARIKE 
ŠMARJE PRI 
JELŠAH 

7. 10. 2018   
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

29 LE PLESAT ME PELJI 2018, 2. DEL ŽALEC 20. 10. 2018   FOLKLORA 

 


