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JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega  potenciala 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost, 
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Območna izpostava Mozirje 

Simona Zadravec 

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).  
Območna izpostava povezuje in nadgrajuje delovanje kulturnih društev, skupin in posameznikov iz vseh 7 občin. 
Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh 
področjih delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih. 

Ocena stanja 

V letu 2014 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 2014 v celoti realiziran. Tako prva kot tudi druga polovica leta je 
bila polna predstavitvenih programov delujočih kulturnih društev in posameznikov doline (gledališke predstave, 
koncerti, literarni večeri, razstave, revije in srečanja), s katerimi smo uspešno sodelovali.  
Povezovalnost projektov najbolj potrjuje tradicionalni vsakoletni projekt doline »Mesec kulture«, kjer je tudi 
letos sodelovalo in se postavilo na ogled čez 30 različnih kulturnih prireditev različnih društev in inštitucij s 
področja kulture. Da poteka delo izpostave čim bolj povezano z okoljem, območne aktivnosti 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 in občinami Zgornje Savinjske doline. Poleg "obveznih" 
akcij pa območna izpostava soustvarja tudi posamezne lokalne kulturne projekte, ki jih pripravljajo društva.  
Večino prireditev skušamo izvajati v kulturnih domovih, je pa ponekod za večje prireditve, kot so pevske revije, 
premalo ustreznih spremljevalnih prostorov, zato le te običajno pripravljamo na osnovnih šolah. 
Delovanje mozirske območne izpostave dobro pokrivajo lokalni mediji (Savinjske novice, VTV Velenje, Naš čas, 
TVM, Novi tednik). Le-ti redno spremljajo in obveščajo o vseh aktivnostih, ki jih pripravljamo. 

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 smo letošnjo sezono začeli z ogledom gledaliških predstav, kjer so jih uprizorile 4 
odrasle gledališke skupine (mlajša in starejša odrasla gledališka skupina KD Gornji Grad, odrasla gledališka 
skupina KD Mozirje in KD Lepa Njiva). Na letošnje območno srečanje otroških gledaliških srečanj »KLIPE KLOPE« 
se je prijavila samo ena gledališka skupina, ki deluje v okviru OŠ Ljubno.  
V mesecu marcu smo v sodelovanju z ostalimi izpostavami Celjske regije združili območna srečanja na področju 
otroške in odrasle folklore, kjer so se na prireditvi »Z igro in plesom v pomlad«, na šoštanjskem odru iz naše 
doline predstavile 4 otroške folklorne skupine (tri, ki delujejo v okviru OŠ Gornji Grad in skupina Mlinček KD 
Ljubno), na odru v Žalcu pa je letos svoj program prvič predstavila odrasla folklorna skupina, ki deluje v okviru KD 
Bočna.  
Vokalna glasba je v Zgornji Savinski dolini še vedno najbolj razvita, kjer so posamezni zbori iz naše doline ponovno 
posegli po najvišjih priznanjih. Na letošnja srečanja pevskih zborov se je prijavilo več kot trideset pevskih 
sestavov, ki delujejo v okviru kulturnih društev, šol in vrtcev. Na reviji otroških in mladinskih pevskih zborov 
»CICIDO« je letos nastopilo 16 zborov z malo manj kot petsto mladimi pevkami in pevci. Na reviji odraslih pevskih 
zborov in skupin »PA SE SLIŠ'« se je predstavilo 11 različnih pevskih sestavov. Tudi letos so na srečanju otroških 
pevskih zborov vrtcev »PIKAPOLONČEK« svoj talent pokazali naši najmlajši, kjer je sodelovalo 7 zborčkov iz vrtcev 
Zgornje Savinjske doline. 
Tudi v okviru literarne dejavnosti smo bili aktivni. V mesecu februarju smo organizirali literarno delavnico. Z 
literati domačih društev smo gostovali na Aškerčevi domačiji, v zadnjih dneh meseca maja pa smo v Mozirju 
pripravili literarno popoldne, kjer so se s svojimi deli predstavili člani literarnega društva Slap in člani literarne 
sekcije KUD STOPinJE ter literati laškega področja. Da dolina premore tudi številne mlade, nadobudne literate, 
se iz leta v leto kaže na območnem srečanju mladih literatov Besedičica, ki tradicionalno poteka na dan rojstva 
Franceta Prešerna, na katerem je s svojimi prispevki sodelovalo kar 42 učencev iz vseh OŠ Zgornje Savinjske 
doline. 
S področja likovne dejavnosti smo v septembru izvedli likovno kolonijo z naslovom »LES«, s pregledno razstavo v 
novembru, na kateri so sodelovali člani domačega kulturnega društva Gal, sodelovalo pa je tudi nekaj likovnikov 
iz kulturnih društev Spodnje Savinjske doline. 



V Zgornji Savinjski dolini delujejo tudi številni ljudski sestavi, ki nadaljujejo in negujejo tradicijo ljudskega petja. 
Na letošnjem srečanju pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž »POD TO GORO ZELENO« se je predstavilo 11 
skupin iz Zgornje Savinje in Šaleške doline. 
 
V okviru regijskega programa je Mozirska izpostava izvedla dve prireditvi, in sicer V zavetju besede - regijsko 
srečanje literatov seniorjev, ki smo ga pripravili v Fašunovi hiši na Ljubnem, kjer je sodelovalo 24 literatov iz 
Celjske in koroške regije, našo dolino pa so zastopali 4 literati. V kulturnem domu Bočna smo pripravili tudi 
regijsko srečanje malih vokalnih skupin, kjer se je predstavilo 9 malih pevskih sestavov iz Celjske regije. 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na področju 
izpostave sklada.  
Poleg rednega programa je izpostava Mozirje pomagala društvom in posameznikom pri društveni dejavnosti:  

- Otvoritvena slovesnost »MESECA KULTURE«, v sodelovanju s KUD Utrip in KD Gal 
- Glej, lušno je pr nas, 3. etno večer, v sodelovanju s KD Gornji Grad 
- Jes pa vem za eno zgodbo, o ptičji ženitvi, v sodelovanju s KUK Potovke, KD Solčava, Center Rinka 
- 3. Lirikonfestova štirinajstinka - Narečja/govori Zgornje Savinjske doline, v sodelovanju z ZKD Šaleške 

doline in Centrom Rinka 
- Iz roda v rod, v sodelovanju s TD Nazarje in KUD STOPinJE 
- Teden ljubiteljske kulture, v sodelovanju z KD Pušeljc, KD Gornji Grad, KD Bočna, KD Solčava, KUK 

Potovke 
- Bočna pleše 2, v sodelovanju z KD Bočna. 
- Retrospektiva Gala, 15. obletnica delovanja KD Gal 

Izobraževanja 

Mozirska izpostava je izvedla tri delavnice. Literarno delavnico za vse generacije, ki jo je vodil David Bedrač, 
izobraževanje za zborovodje vrtčevskih zborčkov »Pika poje«, ki jo je vodila Mojca Zupanc ter likovno delavnico, 
katere mentor je bil akademski slikar, Stojan Kneževič. Poleg lastnih izobraževanj pa so se posamezniki iz naše 
doline udeležili seminarjev in delavnic, ki so jih pripravile ostale območne izpostave (zborovski seminar, gledališka 
delavnica, seminar pripovedovanja pravljic). Odziv udeležencev delavnic je bil zelo pozitiven.  

Financiranje 

Območna izpostava Mozirje je tudi v letu 2014 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, ki pa so bila do konca leta realizirana. Prostor in pokrivanje stroškov 
delovanja sedeža OI Mozirje zagotavlja občina Mozirje v Kulturnem domu Mozirje. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Vokalna glasba je v Zgornji Savinski dolini še vedno 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 13 odraslih pevskih zborov, ki delujejo v okviru kulturnih društev (4 MePZ, 3 MoPZ, 2 ŽePZ, 4 male 
vokalne skupine), od katerih so letos 3 dosegle regijsko oz. državno raven (Oktet Žetev, MePZ KD Ljubno in 
Družinski kvartet Štiglic) in 17 otroških PZ iz OŠ in vrtcev ter 5 mladinski PZ iz OŠ, od katerih sta našo dolino na 
regijskem tekmovanju zastopala OPZ in MPZ 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.  
Na področju gledališke dejavnosti je v naši dolini aktivnih več gledaliških skupin, okoli 10, ki delujejo v okviru 
društva oz. šole.  
Več zanimanja je v zadnjih letih za folklorno dejavnost, kjer delujeta dve odrasli folklorni skupini ena v okviru 
kulturnega društva in novo nastala FS, ki deluje v okviru društva upokojencev. Poleg treh otroških folklornih 
skupin, ki delujeta v okviru šolskih kulturnih sekcij, imamo tudi 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 prav tako posegajo po najvišjih priznanjih.  
V okviru literarne dejavnosti deluje na našem področju literarno društvo Slap in pa KUD StopINje, ki je precej 
aktivno na tem področju, je pa še nekaj kulturnih društev, ki neguje to dejavnost. Na letošnjem Regijskem 



srečanju literatov seniorjev jih je nekaj sodelovalo tudi iz naše doline (4). Prav tako pa preko projekta BESEDIČICA 
spodbujamo literarno ustvarjalnost učencev v osnovnih šolah. 
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 še vedno kaže na področju plesa. V okviru nekaterih šol je plesna dejavnost še živa, vendar 
se srečanj, ki jih pripravljamo v okviru sklada, ne udeležujejo.  
USPEHI SKUPIN IN POSAMEZNIKOV 
Tudi letošnje leto so uspešno zaključile nekatere skupine in posamezniki. Na področju ljubiteljskih odraslih 
gledaliških skupin sta na regijskem nivoju prejela igralsko nagrado Tatjana Bezovšek in Tomaž Čretnik iz 
gledaliških skupin KD Gornji Grad. Otroška gledališka skupina, ki deluje v okviru OŠ Ljubno pa je svojo igro 
Sneguljčica predstavljala na regijskem srečanju v Radečah, hkrati pa prejela tudi srebrno plaketo.  
Da smo pevska dežela so v letu 2014 ponovno dokazali posamezni zbori, ki nadaljujejo z odličnimi nastopi. Na 24. 
Reviji Zagorje ob Savi – državno tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov so zbori iz OŠ Nazarje ter 
združena zbora OŠ Ljubno ob Savinji in Luč tudi tokrat posegli po najvišjih priznanjih. Na regijskem srečanju malih 
vokalnih skupin, ki smo ga letos gostili v Bočni, so našo dolino zastopali fantje Okteta Žetev iz Luč in dekleta 
Kvarteta Štiglic iz Radmirja (Ljubno). 
Da se na področju instrumentalne glasbe kvalitetno razvijamo je ponovno dokazala Godba Zgornje Savinjske 
doline, ki je na letošnjem 34. državnem tekmovanju v 1. težavnostni stopnji zasedla absolutno prvo mesto, zlato 
priznanje z odliko. 
Regijski nivo so na področju ljudskega petja iz naše doline dosegle kar 4 skupine, Ljudske pevke Pušeljc, Robnikovi 
Sestri, ljudski pevci iz Luč in Sestri Apšner, slednji pa sta našo dolino zastopali tudi na državnem srečanju v Zrečah. 
Kulturni domovi so po večini občin obnovljeni, še vedno pa je skoraj pri vseh za večje prireditve pomanjkanje 
spremljevalnih prostorov. 
Razmere za delo društev se razlikujejo od občine do občine. Ponekod lokalne skupnosti namenjajo svojim 
društvom zadostna sredstva za strokovno in kakovostno delo, ter jim omogočajo brezplačno uporabo prostorov 
in dvoran, spet drugje morajo društva plačevati uporabo le-teh. 

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«. Z vsemi šolami odlično sodelujemo. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Ob priliki otvoritvene slovesnosti Meseca kulture se vsako leto načrtuje tudi podelitev priznanj za delo na 
ljubiteljskem kulturnem področju. V letu 2014 smo podelili 6 priznanj sveta OI in 4 jubilejna priznanja. Na letnem 
koncertu Godbe Zgornje Savinjske doline smo podelili 25 Gallusovih značk (5 bronastih, 12 srebrnih, 4 zlate in 4 
častne). Na letnem koncertu ob 10 – letnici ponovne oživitve MePZ upokojencev in invalidov Mozirje se je 
podelilo 28 Gallusovih značk (8 bronastih, 14 srebrnih, 1 zlata in 5 častnih). 

Izvedeni dogodki 

Naziv dogodka Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

LETNI KONCERT GODBE ZGORNJE SAVINJSKE 
DOLINE 

18.1.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

OTVORITVENA SLOVESNOST  7.2.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

GLEDALIŠKO OGLED@LO - PREGLEDNE PREDSTAVE 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

15.2.2014 15.2.2014 gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKO OGLED@LO - PREGLEDNE PREDSTAVE 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

16.2.2014 16.2.2014 gledališče in lutke prireditev 

LITERARNA DELAVNICA 22.2.2014 22.2.2014 literatura izobraževanje 

GLEJ, LUŠNO JE PR NAS, 3. ETNO VEČER 1.3.2014   folklora prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN  6.3.2014   folklora prireditev 

JES PA VEM ZA ENO ZGODBO, O PTIČJI ŽENITVI 13.3.2014   drugo prireditev 

KLIPE KLOPE - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH GLED. 
IN LUTKOVNIH SKUPIN 

19.3.2014   gledališče in lutke prireditev 



3. LIRIKONFESTOVA ŠTIRINAJSTINKA - 
NAREČJA/GOVORI ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE 

27.3.2014   folklora prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 29.3.2014   folklora prireditev 

GLEDALIŠKO OGLED@LO - PREGLEDNE PREDSTAVE 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

4.4.2014 28.2.2014 gledališče in lutke prireditev 

PIKA POJE - OBMOČNO IZOBRAŽEVANJE ZA 
ZBOROVODJE 

5.4.2014   vokalna glasba izobraževanje 

CICIDO - REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

10.4.2014   vokalna glasba prireditev 

GLEDALIŠKO OGLED@LO - PREGLEDNE PREDSTAVE 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

11.4.2014 28.2.2014 gledališče in lutke prireditev 

ŤKAJ IN KAKO ČUTIMO NA ODRUŤ GLEDALIŠKA 
DELAVNICA 

12.4.2014   gledališče in lutke izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE NAJBOLJŠIH OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN CELJSKE REGIJE 

16.5.2014   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNA REVIJA VOKALNIH SKUPIN "JE PESEM V 
SRCIH" 

18.5.2014   vokalna glasba prireditev 

PIKAPOLONČEK - REVIJA PREDŠOLSKIH PEVSKIH 
ZBORČKOV 

23.5.2014   vokalna glasba prireditev 

PA SE SLIŠ' - REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN 
SKUPIN 

24.5.2014   vokalna glasba prireditev 

LITERARNO SREČANJE 29.5.2014   literatura prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE - REGIJSKO SREČANJE 
ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

8.6.2014   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 13.6.2014   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE MALIH PEVSKIH SKUPIN 20.6.2014   vokalna glasba prireditev 

LIKOVNA KOLONIJA, DELAVNICA  13.9.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

POD TO GORO ZELENO - OBMOČNO SREČANJE 
LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV 

21.9.2014   folklora prireditev 

REGIJSKA DELAVNICA ZA ZBOROVODJE 
MLADINSKIH ZBOROV Z DEMONSTRACIJSKIM 
ZBOROM 

27.9.2014 20.9.2014 vokalna glasba izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

5.10.2014   folklora prireditev 

RAZSTAVA SLIK UDELEŽENCEV LIKOVNE KOLONIJE 7.11.2014   likovna dejavnost prireditev 

BOČNA PLEŠE 2 16.11.2014   folklora prireditev 

BESEDIČICA - SREČANJE MLADIH LITERARNIH 
USTVARJALCEV 

3.12.2014   literatura prireditev 

LETNI KONCERT OB 10 &#8211; LETNICI PONOVNE 
OŽIVITVE ZBORA DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
MOZIRJE  

13.12.2014   vokalna glasba prireditev 

ODPRTJE RAZSTAVE RETROSPEKTIVA GALA 15.12.2014   likovna dejavnost prireditev 

"PRAZNIČNI DECEMBER", KONCERT 19.12.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

 



 


