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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA MOZIRJE 

Simona Zadravec 
 

1.1.1 Uvod 

Mozirska območna izpostava JSKD deluje za celotno Zgornjo Savinjsko dolino, ki obsega sedem občin:  

− Gornji Grad,  

− Ljubno, 

− Luče,  

− Mozirje,  

− Nazarje,  

− Rečica ob Savinji in  

− Solčava.  

Vseh sedem občin se razteza na 508 km² in šteje 16.552 prebivalcev.  
Tu deluje 22 kulturnih društev. Največ jih deluje v občini Mozirje (7), drugod manj – Nazarje (3), Gornji 
Grad (5), Solčava  (1), Luče (1), Ljubno (2), Rečica ob Savinji (3). Društva so nosilci kulture in kulturnega 
dogajanja v krajih. 
 

 
 

1.1.2 Ocena stanja 

V letu 2013 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe 
s področja kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti.  
Program območne izpostave je bil tudi v letu 2013 skoraj v celoti realiziran, sicer z manjšimi časovnimi 
premiki nekaterih projektov. Razlog so bile kadrovske spremembe, saj je bila izpostava od januarja 
2013 do aprila 2013 brez vodje oz. je delo na izpostavi opravljala strokovna delavka iz OI Velenje, 
Tatjana Vidmar. Kljub temu je bila tako prva kot tudi druga polovica leta polna predstavitvenih 
programov delujočih kulturnih društev doline (gledališke predstave, koncerti, literarni večeri, razstave, 
revije in srečanja), s katerimi smo uspešno sodelovali.  
Povezovalnost projektov najbolj potrjuje tradicionalni vsakoletni projekt doline »Mesec kultutre«, kjer 
je tudi letos sodelovalo in se postavilo na ogled čez 30 različnih kulturnih projektov različnih društev in 
inštitucij s področja kulture. Da pa poteka delo izpostave čim bolj povezano z okoljem, območne 
dejavnosti selimo iz občine v občino, kar omogoča, da na vseh projektih sodelujejo člani vseh skupin iz 
vseh kulturnih društev kot tudi osnovne šole, dobro pa sodelujemo tudi z drugimi javnimi zavodi 
Zgornje Savinjske doline. 
Delovanje mozirske območne izpostave dobro pokrivajo lokalni mediji (Savinjske novice, VTV Velenje, 
Naš čas). 
 

1.1.3 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.  
 
V okviru območnega programa »Gledališko ogledalo« smo letošnjo sezono začeli z ogledom gledališke 
predstave »Zadrečke zdrahe«, ki jo je uprizorilo KD Gornji Grad. S področja gledališča pa smo 
organizirali tudi gledališko delavnico pod mentorstvom mag. Alide Bevk. 
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Da bi spodbudili več zanimanja na plesnem področju, smo v februarju organizirali plesno delavnico 
»Gib in ples«. 
  
V začetku aprila smo v občini Gornji Grad s pomočjo KD Gornji Grad gostili srečanje odraslih in 
otroških folklornih skupin Šaleške in Zgornje Savinjske doline »LE ZBER SI JO«, kjer sta nastopili dve 
odrasli folklorni skupini iz OI Velenje ter tri otroške folklorne skupine iz naše doline.  

 
Vokalna glasba je v Zgornji Savinski dolini najbolj razvita in posamezni zbori (predvsem otroški in 
mladinski) posegajo po najvišjih državnih priznanjih.  
Na reviji otroških in mladinskih pevskih zborov »CICIDO« je tudi letos nastopilo malo manj kot petsto 
mladih pevk in pevcev. Na 5. regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov od Celja do 
Koroške, ki je letos potekalo 25. maja v Laškem, sta se uvrstila dva zbora: OPZ OŠ Nazarje – zlato 
priznanje z odliko in Združena MPZ OŠ Ljubno in MPZ OŠ Luče – zlato priznanje. 
Na reviji odraslih pevskih zborov »PA SE SLIŠ'« je nastopilo 10 različnih pevskih sestavov, kjer so 
regijski nivo dosegli Družinski kvartet Štiglic in Oktet Žetev  ter MePZ KD Ljubno ob Savinji.  
Tudi letos so na srečanju otroških pevskih zborov vrtcev »PIKAPOLONČEK« svoj talent pokazali naši 
najmlajši, kjer je sodelovalo 6 zborčkov iz vseh vrtcev Zgornje Savinjske doline. 
 
V Zgornji Savinjski dolini delujejo tudi številni ljudski sestavi, ki nadaljujejo in negujejo tradicijo 
ljudskega petja. Letošnjega območnega srečanja ljudskih pevcev in godcev »ENO PESEM PETI«, ki je 
potekalo v Šmartnem ob Paki, so iz naše doline nastopile Ljudske pevke Pušeljc, Ljudske pevke Lipa in 
Robnikovi sestri, slednji dve pa sta dosegli tudi regijsko raven. 
 
S področja likovne dejavnosti smo v septembru izvedli likovno kolonijo, s pregledno razstavo v 
oktobru, na kateri so sodelovali člani domačega kulturnega društva Gal, sodelovalo pa je tudi nekaj 
likovnikov iz kulturnih društev Spodnje Savinjske doline. 
 
Da dolina premore številne mlade, nadobudne literate, se je pokazalo na območnem srečanju mladih 
literatov Besedičica, ki tradicionalno poteka na dan rojstva Franceta Prešerna, na katerem je s svojimi 
prispevki sodelovalo kar 33 učencev iz vseh OŠ  Zgornje Savinjske doline. 
V okviru literarne dejavnosti smo letos organizirali tudi literarni večer, kjer so se svojimi deli predstavili 
člani literarnega društva Slap in člani literarne sekcije KUD StopINje. 
 

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturni akterji na 
področju izpostave sklada.  
V februarju smo v sodelovanju s KD Solčava izvedli osrednjo prireditev ob kulturnem prazniku s 
podelitvijo območnih priznanj za kulturno delovanje. S pomočjo KUD Utrip iz Rečice ob Savinji smo 
izvedli literarni večer z naslovom »Valentin in Venera«. 
 

1.1.5 Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih 

V letu 2013 Območna izpostava Mozirje ni izvedla ali sodelovala pri pripravi javnih razpisov/pozivov za 
področje kulturnih dejavnosti. 
 

1.1.6 Izobraževanja 

Mozirska izpostava je izvedla dve delavnici. Gledališko delavnico z naslovom »Gib in telo«, ki jo je 
vodila mag. Alida Bevk, ter plesno delavnico »Gib in ples« pod vodstvom Lucije Boruta in Nine Mavec 
Krenker. Odziv udeležencev obeh delavnic je bil zelo pozitiven in so dali spodbudo za podobna 
izobraževanja tudi v prihodnje. 
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1.1.7 Financiranje 

Območna izpostava Mozirje je tudi v letu 2013 uspešno sodelovala z vsemi 7 občinami, ki dokaj redno 
zagotavljajo finančna sredstva za delovanje in izvajanje programa izpostave. Pri nekaterih občinah je 
bilo nekaj težav pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. Razlog so bili predvsem pozno sprejeti 
proračuni, zaradi česar je bil večji del sredstev nakazan šele v drugi polovici leta. 
Prostor in pokrivanje stroškov delovanja sedeža OI Mozirje zagotavlja občina Mozirje v Kulturnem 
domu Mozirje. 
 

1.1.8 Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Vokalna glasba je v Zgornji Savinski dolini najbolj razvita. Na letošnja srečanja pevskih zborov se je 
prijavilo več kot trideset pevskih sestavov, ki delujejo v okviru kulturnih društev, šol in vrtcev. V naši 
dolini je dejavnih okoli 10 odraslih pevskih zborov, ki delujejo v okviru kulturnih društev (3 MePZ, 2 
MoPZ, 2 ŽePZ, 3 male vokalne skupine), od katerih so letos 3 dosegli regijsko raven  (Oktet Žetev, 
MePZ KD Ljubno in Družinski kvartet Štiglic) in 17 otroških PZ iz OŠ in vrtcev ter 4 mladinski PZ iz OŠ, 
od katerih sta našo dolino na regijskem tekmovanju zastopala OPZ iz OŠ Nazarje in Združeni MPZ OŠ 
Ljubno in OŠ Luče. 
Na področju instrumentalne glasbe deluje v naši dolini Godba Zgornje Savinjske doline, ki jo sestavlja 
55 članov in prihajajo iz vseh občin Zgornje Savinjske doline. Orkester se kakovostno razvija in dosega 
dobre rezultate tudi na državni ravni.  
Čeprav se je na letošnje območno srečanje gledaliških skupin prijavila le ena skupina iz KD Gornji Grad, 
je v naši dolini dejavnih več gledaliških skupin, okoli 10, ki delujejo v okviru društva oz. šole.   
Več zanimanja je v zadnjih letih za folklorno dejavnost, kjer se lahko pohvalimo z novo ustanovljeno 
odraslo folklorno skupino ki deluje v okviru KD Bočna. Poleg dveh otroških folklornih skupin, ki 
delujeta v okviru šolskih kulturnih sekcij, imamo tudi novo otroško folklorno skupino pod okriljem KD 
Ljubno ob Savinji. V Zgornji Savinjski dolini delujejo tudi številni ljudski sestavi, ki nadaljujejo in 
negujejo tradicijo ljudskega petja in posegajo tudi po najvišjih priznanjih. Letos so regijsko raven 
dosegle Ljudske pevke lipa (KD Lipa) in pa Robnikovi sestri iz Konjskega vrha, Luče. 
V okviru literarne dejavnosti deluje na našem področju literarno društvo Slap, je pa še nekaj kulturnih 
društev, ki neguje to dejavnost. Na letošnjem Regijskem srečanju literatov seniorjev v Žalcu se je s 
svojimi literarnimi deli predstavila tudi članica domačega KD.  
V sodelovanju z VTV Velenje smo letošnjo sezono začeli s predstavitvijo naših mladih literatov v 
mladinski oddaji MIŠ MAŠ, kjer so se s svojimi prispevki predstavili osnovnošolci, ki so v letu 2012 na 
območnem srečanju mladih literatov »Besedičica« prejeli posebno pohvalo.  
Na področju likovne dejavnosti je v naši dolini aktivno kulturno društvo likovnih ustvarjalcev Zgornje 
savinjske doline GAL, je pa še nekaj društev, v katerih tudi deluje likovna sekcija. 
Najmanj zanimanja se kaže na področju plesa, kar skušamo reševati v povezovanju med območnimi 
izpostavami znotraj regije ter različnimi območnimi izobraževalnimi programi.  
 
Prostore za delovanje naših društev zagotavljajo lokalne skupnosti. Kulturni domovi so po večini občin 
obnovljeni in primerni za izvajanje prireditev. 
 

1.1.9 sodelovanje s šolami in vrtci 

Dejavnosti, ki jih Mozirska izpostava izvaja v sodelovanju z šolami oz. vrtci, so s področja vokalne 
glasbe – območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov »CICIDO« ter revija predšolskih 
zborčkov »PIKAPOLONČEK«. S področja gledališča in lutk – območno srečanje otroških gledaliških 
skupin in lutk »KLIPE KLOPE«. S področja folklore – srečanje otroških FS. S področja literature – 
območno srečanje mladih literatov iz osnovnih šol »BESEDIČICA«.  
V letu 2013 se je na razpis kulturna šola prijavila OŠ Nazarje, ki si je pridobila naziv »Kulturna šola 
2013«. 
 

1.1.10  Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Letos smo podelili 2 jubilejni priznanji območne izpostave, in sicer KD Ljubno ob Savinji za 90. let 
delovanja in KD Luče ob 60. obletnici delovanja. 
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Srebrno plaketo JSKD za pomemben prispevek pri ohranjanju in proučevanju bogate kulturne 
dediščine in ljudskega izročila Zgornje Savinjske doline je letos prejel Aleksander Videčnik. 
 

1.1.11  Izvedeni dogodki 

GLEDALIŠKO OGLEDALO - REVIJA ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 25.1.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

OTVORITVENA SLOVESNOST PRAZNOVANJA  7.2.2013 drugo prireditev 1-drugo 

DIKTATURA BARV, EKSPRESIONIZEM IN ABSTRAKTNI 
EKSPRESIONIZEM 

20.2.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE MAGDE POSEDEL 1.3.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 2-območni 

2. TRADICIONALNI ETNO VEČER  2.3.2013 folklora prireditev 1-drugo 

LE ZBER SI JO… - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN SAVINJSKE IN ŠALEŠKE DOLINE 

5.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

CICIDO - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE 

12.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

KONCERT PRIMORSKEGA AKADEMSKEGA ZBORA VINKO 
VODOPIVEC 

13.4.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

PA SE SLIŠ' - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 25.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH  PEVSKIH 
ZBOROV 

25.5.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

PIKAPOLONČEK - PREGLEDNA REVIJA PREDŠOLSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

25.5.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

TA VESELI DAN KULTURE 8.6.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

REGIJSKO SREČANJE MALIH PEVSKIH SKUPIN 21.6.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

IZ RODA V ROD - PREGLEDNO SREČANJE HARMONIKARJEV 22.6.2013 
instrumentaln
a glasba 

prireditev 1-drugo 

ODMEV Z GORA - KONCERT MALIH VOKALNIH SKUPIN 6.9.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

LIKOVNA RAZSTAVA 
25.10.201

3 
likovna 
dejavnost 

prireditev 2-območni 

KONCERT MEPZ KD NAZARJE OB 15. LETNICI DELOVANJA 
24.11.201

3 
vokalna glasba prireditev 1-drugo 

BESEDIČICA 10 - SREČANJE OSNOVNOŠOLSKIH LITERATOV 3.12.2013 literatura prireditev 2-območni 

LITERARNI VEČER 6.12.2013 literatura prireditev 2-območni 

TEHNIKA GOVORA: TRENING GOVORNEGA APARATA 16.2.2013 
gledališče in 
lutke 

izobraževanj
e 

2-območni 

GIB IN PLES 2.3.2013 ples 
izobraževanj
e 

2-območni 

ENODNEVNA LIKOVNA KOLONIJA  14.9.2013 
likovna 
dejavnost 

izobraževanj
e 

2-območni 

 

 


