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Številka: 620-0003/2021 
Datum: 02.06.2021 

 
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 2020. 
  

NAMEN:  Seznanitev Občinskega sveta z delovanjem 
Zveze kulturnih društev Savinja Žalec v letu 
2020. 
 

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.  
 

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:  620-0003/2021 
Datum: 02.06.2021 

 
 
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 2020 
 
V prilogi vam posredujemo poročilo Zveze kulturnih društev (ZKD) Savinja Žalec za leto 2020 
za obravnavo na seji Občinskega sveta, ki bo 16. 06. 2021. 
 
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.  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet se je seznanil z delovanjem in poročilom Zveze kulturnih društev Savinja 
Žalec za leto 2020.   
 
 

 
 
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, 1. 6. 2021 

 

ZADEVA: Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Savinja Žalec za leto 2020 

  

 

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 1.899.  
Podatki so povzeti iz poročil društev v letu 2020. 
 

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 16 40 - - 

Instrumentalno-glasbena dejavnost 3 14 2 - 

Vokalno instrumentalna glasbena 
dejavnost 

12 48 - - 

Gledališka dejavnost 7 24 1 - 

Literarna dejavnost 3 8 - - 

Folklorna dejavnost 4 14 4 - 

Plesna dejavnost in mažorete 3 11 - - 

Likovna dejavnost 3 22 3 - 

SKUPAJ 51 181 10  

 
 
 

b) Področje delovanja in št. izvedenih projektov šolskih kulturnih društev 
 
Učenci so delovali v 90-ih interesnih dejavnostih na 5-ih osnovnih šolah s podružnicami. Izvedli so 
127 nastopov v šoli, 49 nastopov v kraju in sodelovali na 21 tekmovanjih – regijskih, državnih in 
mednarodnih. 
 
 
 
 



 

 

 

Komentar: 
 
Zaradi epidemije Covid-19 beležimo v letu 2020 v primerjavi s prejšnjim letom, po posameznih 
področjih delovanja za 50-75 % zmanjšanje števila izvedenih prireditev. Društva so delovala normalno 
samo prva dva in pol meseca ter delno v poletno-jesenskem času, ko so se sprostile nekatere 
omejitve. Prepoved delovanja je bila v spomladanskih in jesensko zimskih mesecih, ko imajo društva 
sicer največ prireditev. Pri omejitvenih ukrepih so bili najbolj prizadeti zbori ter godbe, saj jim ukrepi 
niso dovoljevali izvedbo vaj v živo ter nastopov. 
 
 

c) Obletnice v društvih, dosežki ter gostovanja v tujini v letu 2020: 
 
Zaradi epidemije Covid-19 se društva oz. njihove skupine niso udeleževala gostovanj v tujini, prav 
tako ni bilo veliko tekmovanj. Tudi obletnic niso praznovala, čeprav je jih je bilo kar nekaj.  
 
Kulturno društvo Gotovlje: 

- 40 let Ženskega pevskega zbora "Savinjski cvet". 
 
Kulturno društvo Godba Zabukovica: 

- 140 let Godbe Zabukovica. 
 
Kulturno umetniško društvo Svoboda Griže: 

- 70 let Ženskega pevskega zbora, 
- 50 let Griškega kvinteta. 

 
Turistično -kulturno društvo Levec: 

- 10 let plesne skupine Arruba. 
 
Kulturno umetniško društvo Žalec: 

- 20 let Vokalne skupine Cantemus. 
 
Kulturno društvo Ponikva: 

- 20 let Folklorne skupine. 
 
 

2. Zveza kulturnih društev Savinja Žalec 
 

Zveza deluje preko upravnega odbora, ki šteje 7 članov. 
 
V letu 2020 se je upravni odbor zveze sestajal po potrebi, imel je 2 redni seji: 24. februarja in 17. 
junija. 
 
Upravni odbor je na seji 24. februarja obravnaval in potrdil točkovanje sekcij društev po opravljenem 
pregledu poročil za leto 2019, obravnaval in potrdil predloge za razdelitev sredstev za sofinanciranje 
društev za leto 2020 (redna dejavnost, redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje društvenih 
prostorov in opreme ), obravnaval in potrdil vsebinsko poročilo o delu Zveze kulturnih društev Savinja 
Žalec za leto 2019 ter določil datum za izvedbo skupščine zveze. 
 
Upravni odbor je na seji 17. junija obravnaval priprave na redno letno skupščino, določil program na 
skupščini in delovnega predsednika skupščine. UO je potrdil Predloge za dobitnike priznanj Zveze 
kulturnih društev Savinja Žalec za leto 2019, ki jih je podala predsednica komisije za priznanja Jolanda 
Železnik.  
 
9. julija je bila izvedena 22. redna letna skupščina zveze, zaradi varnostnih ukrepov za preprečevanje 
širjenja korona virusa pred Ekomuzejem hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu. Kulturni program je 
izvedel Moški pevski zbor Gotovlje. Podana in sprejeta so bila poročila o delu, finančno poročilo, 



 

 

 

poročilo nadzornega odbora. Podan in sprejet je bil program dela zveze za leto 2020. Podeljena so 
bila priznanja Zveze kulturnih društev Savinja Žalec za leto 2019. 
 

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 81.255,04 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 55.000,56 EUR. 

b) Za redno vzdrževanje društvenih prostorov so društva prejela sredstva v eni letni dotaciji. Za 
ta namen so društva prejela 9.786,05 EUR. Vsa društva delujejo v lastnih ali najetih prostorih 
v skupni izmeri 5.060 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 16.468,43 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 2020



*

*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 1.899.



*

*Znotraj društev delujejo po področjih naslednje 
sekcije:

*- vokalno glasbena dejavnost - 16,
*- instrumentalno glasbena dejavnost - 3,
*- vokalno instrumentalna dejavnost – 12,
*- gledališka dejavnost - 7,
*- literarna dejavnost – 3,
*- folklorna dejavnost - 4
*- plesna dejavnost in mažorete - 3,
*- likovna dejavnost – 3 in
*- dejavnost ŠKD.



*

*Izvedeni projekti, prireditve:

*- v društvih je delovalo 51 sekcij, ki so izvedle v letu 2020 181
nastopov (samostojnih koncertov, priložnostnih nastopov,
gostovanj, razstav, predstavitev …),

*- sodelovale so na 10 tekmovanjih, strokovnih revijah in
kolonijah.

*- udeležb na mednarodnih festivalih ni bilo.

*- učenci osnovnih šol sodelujejo v 90 interesnih dejavnostih s
katerimi so izvedli 127 nastopov v šoli, 49 nastopov v kraju in
sodelovali na 21 tekmovanjih – regijskih, državnih in
mednarodnih)



*

*Komentar k izvedenim projektom in 
prireditvam:

*Zaradi epidemije Covid-19 beležimo v letu 2020 v primerjavi s
prejšnjim letom, po posameznih področjih delovanja za 50-75 %
zmanjšanje števila izvedenih prireditev. Društva so delovala
normalno samo prva dva in pol meseca ter delno v poletno-
jesenskem času, ko so se sprostile nekatere omejitve. Prepoved
delovanja je bila v spomladanskih in jesensko zimskih mesecih,
ko imajo društva sicer največ prireditev. Zaradi omejitvenih
ukrepov so bili najbolj prizadeti zbori ter godbe, saj jim ukrepi
niso dovoljevali izvedbo vaj v živo ter nastopov.



*

*Obletnice v društvih, dosežki ter gostovanja v tujini v letu 
2020:

*

* Zaradi epidemije Covid-19 se društva oz. njihove skupine niso udeleževala 
gostovanj v tujini, prav tako ni bilo veliko tekmovanj. Tudi obletnic niso 
praznovala, čeprav jih je bilo kar nekaj. 

*
* Kulturno društvo Gotovlje:
* - 40 let Ženskega pevskega zbora "Savinjski cvet".
*
* Kulturno društvo Godba Zabukovica:
* - 140 let Godbe Zabukovica.



*

* Kulturno umetniško društvo Svoboda Griže:
* - 70 let Ženskega pevskega zbora,
* - 50 let Griškega kvinteta.
*
* Turistično -kulturno društvo Levec:
* - 10 let plesne skupine Arruba.
*
* Kulturno umetniško društvo Žalec:
* - 20 let Vokalne skupine Cantemus.
*
* Kulturno društvo Ponikva:
* - 20 let Folklorne skupine.



*

*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. Ta v letu

2020 zaradi epidemije Covid-19 ni bila izvedena.

*Upravni odbor je imel 2 redni seji.



*

* 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 81.255,04 EUR so društva 
ter zveza porabila za:

*redno delovanje sekcij društev (55.000,56 EUR), 
*redno vzdrževanje društvenih prostorov (9.786,05 

EUR) in 
*investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov in 

opreme (16.468,43 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 5.060 m2. 

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