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Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
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Številka: 620-0002/2020 
Datum: 22.06.2020 
 
O B Č I N S K E M U  S V E T U  O B Č I N E  Ž A L E C  
 
 
ZADEVA: 
 

Poročilo Zveze kulturnih društev Savinja 
Žalec za leto 2019. 
  

NAMEN:  Seznanitev Občinskega sveta z delovanjem 
Zveze kulturnih društev Savinja Žalec v letu 
2019. 
 

FINANČNE POSLEDICE: V proračunu občine Žalec ni finančnih 
posledic. 
 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec. 
  

POROČEVALEC: Informacijo bo na seji podala vodja urada za 
negospodarske javne službe, mag. Nataša 
Gaber Sivka. Za vprašanja pa bo na seji 
prisoten tudi predsednik Zveze, g. Franc Kos. 
 

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

 
Informacijo bo na svoji seji obravnaval  
Odbor za negospodarske javne službe 
(predsednik odbora: Slavko Ivezič). 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
OBČINA 
ŽALEC 

ŽUPAN 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64  

  
 
Številka:  620-0002/2020 
Datum: 22.06.2020 
 
 
O B Č I N S K E M U  S V E T U  O B Č I N E  Ž A L E C  
O D B O R U  Z A  N E G O S P O D A R S K E  J A V N E  S L U Ž B E  
 
 
 
ZADEVA:  POROČILO ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SAVINJA ŽALEC ZA LETO 2019 
 
V prilogi vam posredujemo poročilo Zveze kulturnih društev (ZKD) Savinja Žalec za leto 2019 
za obravnavo na seji Občinskega sveta, ki bo 01. 07. 2020. 
 
Na seji odbora za negospodarske javne službe in na seji Občinskega sveta bo predstavitev 
podala vodja urada za negospodarske javne službe, mag. Nataša Gaber Sivka. Za dodatna 
vprašanja bo na voljo tudi predsednik Zveze, g. Franc Kos. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet se je seznanil z delovanjem in poročilom Zveze kulturnih društev Savinja 
Žalec za leto 2019.   
 
 

 
 
Posredovano: 

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



 
 

 

 
 
Zveza kulturnih društev "Savinja" Žalec 
Aškerčeva 9a, 3310 Žalec 
UPRAVNI ODBOR 
                                                                                                                       Žalec, 4. 6. 2020 
 

ZADEVA: Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Savinja Žalec za leto 2019 
  
 

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. Tri društva niso delovala, ostala pa so 
bila aktivna. 
 
Vseh aktivnih članov v društvih je bilo 789. Članov šolskih kulturnih društev pa je bilo 1.935. Podatki 
so povzeti iz poročil društev v letu 2019. 
 
 

a) Področje delovanja in št. izvedenih projektov kulturnih društev 
 

 
Področje delovanja sekcije Število 

skupin 
Št. izvedenih 
koncertov, 
nastopov, 
razstav, 
delavnic, 
predstavitev… 

Št. udeležb 
na 
strokovnih 
revijah in 
tekmovanjih 

Udeležba na 
mednarodnih 
festivalih 

Vokalno-glasbena dejavnost 15 164 14 2 
Instrumentalno-glasbena dejavnost 3 47 4 1 
Vokalno instrumentalna glasbena 
dejavnost 

10 137 3 - 

Gledališka dejavnost 8 60 1 - 
Literarna dejavnost 3 15 - - 
Folklorna dejavnost 4 57 4 2 
Plesna dejavnost in mažorete 3 35 4 - 
Likovna dejavnost 3 28 3 - 
SKUPAJ 49 543 33 5 

 
 
 

b) Področje delovanja in št. izvedenih projektov šolskih kulturnih društev 
 
Učenci so delovali v 76 interesnih dejavnostih na 5-ih osnovnih šolah s podružnicami. Izvedli so 214 
nastopov v šoli, 93 nastopov v kraju in sodelovali na 78 tekmovanjih – regijskih, državnih in 
mednarodnih. 
 
 
 



 
 

 

c) Obletnice v društvih, dosežki ter gostovanja v tujini v letu 2019: 
 
Kulturno društvo Godba Liboje: 

- Pihalni orkester se je udeležil mednarodnega festivala v Malem Lošinju (Hrvaška). 
 
Kulturno društvo Godba Zabukovica: 

- Pihalni orkester se je udeležil mednarodnega festivala na Češkem. 
 

Kulturno društvo Gotovlje: 
- Moški pevski zbor je obeležil 125 let delovanja. 

 
Kulturno društvo Petrovče: 

- Mešani pevski zbor A Cappella je obeležil 25 let delovanja. 
- Folklorna skupina se je udeležila mednarodnega festivala v Pecz-u (Madžarska). 

 
Kulturno društvo Ponikva: 

- Moški pevski zbor se je udeležil mednarodnega festivala na Slovaškem. 
 

Kulturno društvo Liboje: 
- Društvo je obeležilo 90 let delovanja. 
- Mažorete so se udeležile državnih tekmovanjih v Murski Soboti, Logatcu, Kočevju ter 

mednarodnega tekmovanja v Samoboru (Hrvaška) in v različnih kategorijah osvojile 3 
bronasta, 20 srebrnih in 20 zlatih odličij. 

 
Kulturno umetniško društvo Grifon Šempeter: 

- Folklorna skupina se je udeležila mednarodnega festivala v Trentu (Italija). 
 

Kulturno društvo Pevke treh vasi: 
- Vokalna skupina Pevke treh vasi je obeležila 20 let delovanja. 
 

Kulturno umetniško društvo Žalec:  
- Vokalna skupina Cantemus se je udeležila festivala Sredi zvezd in osvojila 1. nagrado po 

izboru žirije in publike. 
 

Kulturno društvo ZaPet: 
- Vokalna skupina ZaPet se je udeležila festivala Sredi zvezd in osvojila 3. nagrado po izboru 

žirije. 
 
Kulturno društvo Risto Savin 

- Akademski pevski zbor Risto Savin se je udeležil mednarodnega festivala v Tuzli (BiH) in 
osvojil 2. mesto.  

 
 

2. Zveza kulturnih društev Savinja Žalec 
 

Zveza deluje preko upravnega odbora, ki šteje 7 članov. 
 
V letu 2019 se je upravni odbor zveze sestajal po potrebi, imel je 3 redne seje 21. marca, 25. aprila in 
11. junija ter eno korespondenčno sejo 7. februarja. 
 
Na korespondenčni seji 7. februarja je UO oblikoval predloga za dva člana strokovnega sveta za 
kulturo pri ZKŠT Žalec. Za člana strokovnega sveta je UO predlagal Dejana Tamšeta in Polono Čmer. 
 
Upravni odbor je na seji 21. marca obravnaval Osnutek pravilnika o volitvah in odpoklicu članov 
organov ZKD Savinja Žalec, skupaj s predlogi obrazcev. Na seji smo ga dopolnili, prav tako smo 
dopolnili obrazce. Obravnavali smo priprave na redno letno skupščino, ki se izvede 14. maja 2019, ob 



 
 

 

19. uri v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu. Za druženje po skupščini se pripravi pogostitev 
tako kot vsako leto. 
Nadalje je bilo predstavljeno vsebinsko in finančno poročilo zveze, ki sta ju pripravila: prvega 
strokovna služba, drugega pa računovodski servis.  
 
Upravni odbor je na seji 25. aprila obravnaval priprave na redno letno skupščino, določil program na 
skupščini in delovnega predsednika skupščine. Nadalje je UO sprejel dopolnjen Osnutek pravilnika o 
volitvah in odpoklicu članov organov ZKD Savinja Žalec, skupaj s predlogi obrazcev, kar vse potrdijo 
člani na skupščini. 
UO je potrdil Predloge za dobitnike priznanj Zveze kulturnih društev Savinja Žalec za leto 2018, ki jih 
je podala predsednica komisije za priznanja Jolanda Železnik.  
 
Na seji 11. junija se je sestal novo izvoljeni UO in obravnaval ter oblikoval predloge za razdelitev 
sredstev za Sofinanciranje programov kulturnih društev v letu 2019 ter predloge posredoval komisiji 
za kulturo na Občini Žalec.  
 
14. maja je bila izvedena 21. redna letna skupščina zveze v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva v 
Žalcu. Kulturni program je izvedla Vokalna skupina ZaPet. Na skupščini so bili izvoljeni novi člani v 
organe zveze. Nov predsednik UO-ja, ki je obenem tudi predsednik zveze, je postal Franc Kos.  
 
29. novembra smo imeli zaključek leta in strokovno srečanje za člane društev, člane UO, NO, ČR in 
častne člane in druge goste z ogledom muzikala DRUŠČINA v Radomljah. Pred tem pa smo si 
pogledali še zbirke Medobčinskega muzeja na gradu Zaprice in Maistrovo rojstno hišo v Kamniku. 
Srečanja se je udeležilo 38 članov zveze z gosti. 
 
Zveza kulturnih društev Savinja Žalec je v letu 2019 obeležila 20 let delovanja. 
 
 

3. Financiranje 
 

Društva in zveza se financirajo z dotacijami iz občinskega proračuna, z lastnimi sredstvi ter s sredstvi 
sponzorjev. Sredstva iz občinskega proračuna v skupni višini 84.700,98 EUR so društva ter zveza 
porabila za: 

a) redno delovanje sekcij društev,  
b) redno vzdrževanje društvenih prostorov in  
c) investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov in opreme.  

 
Sredstva so bila razdeljena na podlagi Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v 
Občini Žalec.  
 

a) Za redno delovanje so društva prejela štiri akontacije dotacij. Za ta namen so društva in zveza 
prejela 54.975,06 EUR. 

b) Za redno vzdrževanje društvenih prostorov so društva prejela sredstva v eni letni dotaciji. Za 
ta namen so društva prejela 9.787,25 EUR. Vsa društva delujejo v lastnih ali najetih prostorih 
v skupni izmeri 5.058 m2.  

c) Sredstva za investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov in opreme so bila društvom 
nakazana po podanih posameznih poročilih o izvedbi investicije. Za ta namen so društva 
prejela 19.938,67 EUR. 

 
         Pripravil: 

 
Uroš Govek, 
strokovni sodelavec za kulturo 
ZKŠT Žalec 

 
Franc Kos,  

predsednik UO 
 



POROČILO O DELU DRUŠTEV VKLJUČENIH V 
ZVEZO KULTURNIH DRUŠTEV „SAVINJA“ 

ŽALEC,

ZA LETO 2019



*

*V Občini Žalec, na področju ljubiteljske

kulturne dejavnosti, aktivno deluje po krajih

17 kulturnih društev in 5 šolskih kulturnih

društev, ki delujejo na osnovnih šolah s

podružnicami.

*Aktivnih članov v društvih je bilo 789, učencev

šol 1.935.



*

*Znotraj društev delujejo po področjih naslednje 
sekcije:

*- vokalno glasbena dejavnost - 15,

*- instrumentalno glasbena dejavnost - 3,

*- vokalno instrumentalna dejavnost – 10,

*- gledališka dejavnost - 8,

*- literarna dejavnost – 3,

*- folklorna dejavnost - 4

*- plesna dejavnost in mažorete - 3,

*- likovna dejavnost – 3 in

*- dejavnost ŠKD.



*

*Izvedeni projekti, prireditve:

*- v društvih je delovalo 49 sekcij, ki so izvedle v letu 2019 543
nastopov (samostojnih koncertov, priložnostnih nastopov,
gostovanj, razstav, predstavitev …),

*- sodelovale so na 33 tekmovanjih, strokovnih revijah, kolonijah
in

*- se udeležile 5 mednarodnih festivalov.

*- učenci osnovnih šol sodelujejo v 76 interesnih dejavnostih s
katerimi so izvedli 214 nastopov v šoli, 93 nastopov v kraju in
sodelovali na 78 tekmovanjih – regijskih, državnih in
mednarodnih)



*

*Obletnice v društvih, dosežki ter gostovanja v tujini 
v letu 2019:

*

*Kulturno društvo Godba Liboje:

*Pihalni orkester se je udeležil mednarodnega festivala v Malem 
Lošinju (Hrvaška).

*
*Kulturno društvo Godba Zabukovica:

*Pihalni orkester se je udeležil mednarodnega festivala na Češkem.

*
*Kulturno društvo Gotovlje:

*Moški pevski zbor je obeležil 125 let delovanja.



*

*Kulturno društvo Petrovče:

*Mešani pevski zbor A Cappella je obeležil 25 let delovanja.

*Folklorna skupina se je udeležila mednarodnega festivana v Pecz-u 
(Madžarska).

*

*Kulturno društvo Liboje:

*Društvo je obeležilo 90 let delovanja.

*Mažorete so se udeležile državnih tekmovanjih v Murski Soboti, 
Logatcu, Kočevju ter mednarodnega tekmovanja v Samoboru
(Hrvaška) in v različnih kategorijah osvojile 3 bronasta, 20 
srebrnih in 20 zlatih odličij.



*

*Kulturno društvo Ponikva:

*Moški pevski zbor se je udeležil mednarodnega festivala na 
Slovaškem.

*Kulturno umetniško društvo Grifon Šempeter:

*Folklorna skupina se je udeležila mednarodnega festivala v 
Trentu (Italija).

*Kulturno društvo Pevke treh vasi:

*Vokalna skupina Pevke treh vasi je obeležila 20 let 
delovanja.



*

*Kulturno umetniško društvo Žalec: 

*Vokalna skupina Cantemus se je udeležila festivala Sredi zvezd in 
osvojila 1. nagrado po izboru žirije in publike.

*
*Kulturno društvo ZaPet:

*Vokalna skupina ZaPet se je udeležila festivala Sredi zvezd in 
osvojila 3. nagrado po izboru žirije.

*Kulturno društvo Risto Savin

*Akademski pevski zbor Risto Savin se je udeležil mednarodnega 
festivala v Tuzli (BiH) in osvojil 2. mesto. 



*

* Zveza kulturnih društev Savinja Žalec preko upravnega odbora in
strokovnega sodelavca na ZKŠT Žalec opravlja strokovna,
administrativna dela za zvezo:

* - izvede letno skupščino zveze,

* - izvede postopek in podelitev priznanj zveze,

* - spremlja izvedbo občnih zborov KD,

* - sodeluje pri zaključnem pregledu poročil društev,

* - izvede letno ekskurzijo s predsedniki društev.

* Upravni odbor je imel 3 redne seje in eno korespondenčno sejo.

* Zveza kulturnih društev Savinja Žalec je v letu 2019 obeležila 20 let
delovanja.



*

* Financiranje: 

*Društva in zveza se financirajo z dotacijami iz 
občinskega proračuna, z lastnimi sredstvi ter s 
sredstvi sponzorjev. Sredstva iz občinskega 
proračuna v skupni višini 84.700,98 EUR so društva 
ter zveza porabila za:

*redno delovanje sekcij društev (54.975,06 EUR), 

*redno vzdrževanje društvenih prostorov (9.787,25 
EUR) in 

*investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov in 
opreme (19.938,67 EUR). 



*

* Dinamika izplačevanja: 

*Sredstva so bila razdeljena na podlagi Pravilnika o 
sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini 
Žalec.

*
*Za redno delovanje so društva prejela štiri akontacije 

dotacij. 

*Za redno vzdrževanje društvenih prostorov so društva 
prejela sredstva v eni letni dotaciji. Vsa društva delujejo 
v lastnih ali najetih prostorih v skupni izmeri 5.058 m2. 

*Sredstva za investicijsko vzdrževanje društvenih 
prostorov in opreme so bila društvom nakazana po 
podanih posameznih poročilih o izvedbi investicije. 
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