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ZADEVA:

Poročilo Zveze kulturnih društev Savinja
Žalec za leto 2017.

NAMEN:

Seznanitev Občinskega sveta z delovanjem
Zveze kulturnih društev Savinja Žalec v letu
2017.

FINANČNE POSLEDICE:

V proračunu občine Žalec ni finančnih
posledic.

PREDLAGATELJ:

Župan Občine Žalec.

POROČEVALEC:

Informacijo bo na seji podala mag. Nataša
Gaber Sivka, delovanje Zveze pa bo
predstavila predsednica ZKD Savinje Žalec,
ga. Breda Veber.

DELOVNO TELO, KI
OBRAVNAVA AKT OZIROMA
GRADIVO IN POROČA
OBČINSKEMU SVETU:

Informacijo bo na svoji seji obravnaval
Odbor za negospodarske javne službe
(predsednik Viktor Mitov).
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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC
ODBORU ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

ZADEVA:

POROČILO ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SAVINJA ŽALEC ZA LETO 2017

V prilogi vam posredujemo poročilo Zveze kulturnih društev (ZKD) Savinja Žalec za leto 2017
za obravnavo na seji Občinskega sveta, ki bo 24. 05. 2018.
Na seji odbora za negospodarske javne službe bo predstavitev podala ga. Breda Veber,
predsednica ZKD Savinja. Informacijo bo na seji OS podala mag. Nataša Gaber Sivka, vodja
urada za negospodarske javne službe, poročilo pa bo predstavila predsednica Zveze.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet se je seznanil z delovanjem in poročilom Zveze kulturnih društev Savinja
Žalec za leto 2017.
VODJA URADA ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
mag. Nataša Gaber Sivka

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
Tanja Razboršek-Rehar

Priloga:
-

poročilo Zveze kulturnih društev Savinja Žalec za leto 2017.

Posredovano:
naslovniku, po e-pošti,
objavljeno na spletni strani Občine Žalec,
zbirka dokumentarnega gradiva

Ž U P A N
Janko Kos

Zveza kulturnih društev "Savinja" Žalec
Aškerčeva 9a, 3310 Žalec
UPRAVNI ODBOR
Žalec, 3. 5. 2018

ZADEVA: Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Savinja Žalec za leto 2017

1. Kulturna društva:
V Občini Žalec je na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Zvezo kulturnih društev Savinja Žalec
vključenih 20 kulturnih društev in 5 šolskih kulturnih društev. 2 društvi nista delovali, ostala pa so bila
aktivna.
Vseh aktivnih članov v društvih skupaj je bilo 910 (lansko leto 996). Člani šolskih kulturnih društev pa
so učenci vseh osnovnih in podružničnih šol občine Žalec, ki jih je bilo lani 1.836. Podatki so povzeti
iz poročil društev, decembra 2017.
V društvih delujejo na posameznih področjih naslednje sekcije:
Področje delovanja sekcije
Vokalno-glasbena dejavnost
Instrumentalno-glasbena dejavnost
Gledališka in literarna dejavnost
Plesna dejavnost in mažorete
Likovna dejavnost
Dejavnost šolskih kulturnih društev

Število skupin
18
18
11
6
4
na 5-ih osnovnih šolah s podružnicami

Število izvedenih projektov oz. prireditev v letu 2017:
- na področju instrumentalne glasbe so skupine izvedle 17 samostojnih koncertov in 149
priložnostnih nastopov;
- na področju vokalne glasbe so skupine izvedle 48 samostojnih koncertov, 24 sokoncertov in
92 nastopov ter se udeležile območne in medobmočne revije pevskih zborov;
- na področju gledališča so skupine izvedle 2 premieri gledaliških iger, 39 nastopov na območju
lokalne skupnosti in 2 gostovanji izven lokalne skupnosti;
- na področju plesa in mažoret so skupine izvedle 48 nastopov na območju lokalne skupnosti,
48 gostovanj izven območja lokalne skupnosti, sodelovale na različnih tekmovanjih in
srečanjih;
- na likovnem področju so skupine izvedle 10 razstav oz. delavnic na območju lokalne skupnosti,
sodelovale na 5-ih razstavah izven območja lokalne skupnosti ter sodelovale likovnih
kolonijah;

-

učenci so sodelovali na 245 nastopih skupin šolskih kulturnih društev na različnih področjih v
šoli, na 131 nastopih v kraju in zabeležili 148 udeležb članov oz. skupin na različnih
tekmovanjih.

Obletnice v društvih in dosežki ter gostovanja v tujini v letu 2017:
Kulturno društvo Galicija:
- 20 let delovanja Veselih Pruhovčanov.
Kulturno društvo Vrbje:
je obeležilo 40 let delovanja gledališke skupine.
Akademski pevski zbor Risto Savin:
se je udeležil mednarodnega tekmovanja na Hrvaškem in osvojil dve zlati medalji.
Društva se financirajo z dotacijami iz občinskega proračuna, z lastnimi sredstvi ter s sredstvi
sponzorjev. Sredstva iz občinskega proračuna so društva porabila za redno delovanje, tekoče in
investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov in opreme. Sredstva so bila razdeljena na podlagi
Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec.
Za redno delovanje so društva prejela štiri akontacije dotacij (po četrtinah) glede na letna sredstva.
Za redno vzdrževanje društvenih prostorov so društva prejela sredstva v enkratnem znesku. Vsa
društva delujejo v lastnih ali najetih prostorih v skupni izmeri 4.445 m2.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov in opreme so bila društvom nakazana po
podanih posameznih poročilih o izvedbi investicije.
2. Zveza kulturnih društev Savinja Žalec
Zveza deluje preko upravnega odbora, ki šteje 7 članov.
V letu 2017 se je upravni odbor zveze sestajal po potrebi, imel je 4 seje: 14. marca, 21. marca, 16.
maja in 14. novembra.
Upravni odbor je na seji 14. marca obravnaval pregled poročil za leto 2016 ter točkovanja sekcij
društev. Nadalje je UO obravnaval predlog za razdelitev sredstev za sofinanciranje rednega delovanja
društev in zveze v letu 2017, obravnaval in potrdil je poslovno poročilo o delu zveze za leto 2016 ter
potrdil predlog razpisa za zbiranje predlogov za podelitev priznanj zveze za leto 2016 in določil datum
redne letne skupščine zveze.
Na seji 21. marca je UO obravnaval predlog o razdelitvi sredstev za investicijsko vzdrževanje
društvenih prostorov in opreme ter obravnaval udeležbo članov UO-ja na občnih zborih društev.
Na seji 16. maja je UO potrdil predlog za dobitnike priznanj zveze za leto 2016, nadalje potrdil izbor
kulturnega programa na skupščini in določil delovnega predsednika na skupščini. Glede sprememb
in dopolnitev pravilnika je bila podana informacija, da ne bi popravljali starega ampak naredili novega.
Na seji 14. novembra je UO še nadaljeval z delom okoli sprememb oz. dopolnitev pravilnika o
sofinanciranju. Predstavljen in potrjen s strani UO je bil nov predlog Pravilnika o sofinanciranju
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec, ter kot tak dan v nadaljnjo proceduro. UO
je tudi potrdil zaključno strokovno srečanje s predsedniki društev v mesecu novembru.

30. maja je bila izvedena 19. redna letna skupščina zveze v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva v
Žalcu. Kulturni program je izvedel Moški pevski zbor Savinjski zvon iz Šempetra.
28. novembra smo imeli zaključek leta in strokovno ekskurzijo za člane društev, člane UO, NO, ČR in
častne člane in druge goste z ogledom razstave Kolumbova hči – o svetovni popotnici Almi Karlin, v
Cankarjevem domu in obisk koncerta Avsenik in simfonični orkester RTV Slovenija, prav tako v
Cankarjevem domu v Ljubljani. Ekskurzije se je udeležilo 45 članov zveze z gosti.
Zveza kulturnih društev je za svoje redno delovanje iz občinskega proračuna prejela sredstva v štirih
akontacijah, ki jih je porabila za izvedbo redne letne skupščine, za izvedbo strokovne ekskurzije za
člane, za grafike društvom ob obletnicah ter za letne koledarje za predsednike društev.
Pripravil:

Uroš Govek,
strokovni sodelavec za kulturo
ZKŠT Žalec

Breda Veber,
predsednica UO

