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Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, 
zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim 

kulturnim dejavnostim, omogočanje dostopnosti kulturnih vsebin 
na celotnem slovenskem kulturnem prostoru ter vključevanje v 

kulturno mrežo in mednarodno sodelovanje. 

 



Uvod 

Mozirska območna izpostava JSKD deluje za celotno Zgornjo Savinjsko dolino, ki obsega sedem občin, in sicer 
občine: Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Gornji Grad, Luče in Solčava. Občin se raztezajo na 508 km² in 
štejejo 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 2016 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 2016 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.  

Da poteka delo izpostave čim bolj povezano z okoljem, območne aktivnosti selimo iz občine v občino, to pa 
omogoča, da na vseh projektih sodelujejo člani vseh skupin iz vseh kulturnih društev in tudi osnovne šole, dobro 
pa sodelujemo tudi z drugimi javnimi zavodi in občinami Zgornje Savinjske doline. Zaradi manjšega števila 
delujočih skupin, pa tudi zaradi racionalizacije dela in financ, smo nekatere območne prireditve in izobraževanja 
izvedli v sodelovanju z drugimi območnimi izpostavami v celjski regiji, saj se v nasprotnem naše skupine, zaradi 
malega števila prijavljenih, ne bi mogle predstaviti na območnem nivoju. Poleg "obveznih" akcij pa je območna 
izpostava soustvarja tudi posamezne lokalne kulturne projekte, ki so jih pripravila 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, Naš čas, 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 letu 2016 je Mozirska izpostava izvedla 13 območnih prireditev. Letošnjo sezono smo začeli z ogledom 
gledaliških predstav. Strokovni spremljevalci so si ogledali kar 7 gledaliških iger, ki so jih v okviru projekta 
»Gledališko ogledalo« uprizorile 3 odrasle gledališke skupine (gledališka skupina KD Gornji Grad, odrasla 
gledališka skupina KD Mozirje in KD Lepa Njiva), na srečanju Klipe klope pa 3 otroške gledališke skupine, ki 
deljujejo v okviru šol (otroška gledališka skupina OŠ Nazarje ter dve otroški gledališki skupini OŠ Rečica ob Savinji).  

Na folklornem področju so bila izvedena 3 območna srečanja. V sodelovanju z velenjsko izpostavo smo združili 
območna srečanja na področju otroške in odrasle folklore ter srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih 
viž. Na šoštanjskem odru so se v mesecu marcu v okviru območnega srečanja otroških folklornih skupin »Z igro in 
plesom v pomlad« iz naše doline predstavile 3 otroške folklorne skupine (2, ki delujeta v okviru OŠ Gornji Grad, 
in skupina Flosarček KD Ljubno). V mesecu aprilu smo prav tako združili območno srečanje odraslih folklornih 
skupin, kjer sta našo dolino zastopali 2 skupini (KD Bočna in DU Bočna). 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« v Lučah se je predstavilo 9 skupin iz Zgornje Savinje in 
Šaleške doline. 

Vokalna glasba je v Zgornji Savinjski 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. Na reviji otroških in 
mladinskih pevskih zborov »CICIDO« je letos nastopilo 13 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. 

V okviru literarne dejavnosti smo organizirali prvo literarno srečanje, namenjeno piscem aforizmov. Da dolina 
premore tudi številne mlade, nadobudne literate, se iz leta v leto kaže na območnem srečanju mladih literatov 
Besedičica, ki tradicionalno pripravljamo ob praznovanju rojstva Franceta Prešerna, na katerem je s svojimi 
prispevki sodelovalo 32 učencev iz OŠ Zgornje Savinjske doline, strokovno pa jih je spremljal pesnik, urednik, 
esejist, kritik dr. Zoran Pevec. K sodelovanju letos ni pristopila le OŠ Rečica ob Savinji. 

S področja likovne dejavnosti smo v juliju izvedli likovno kolonijo, s pregledno razstavo v septembru, kjer je 
sodelovalo 35 likovnikov iz domačega Kulturnega društva Gal, in likovniki iz kulturnih društev Spodnje Savinjske 
in Šaleške doline. 

V okviru regijskega programa je mozirska izpostava izvedla dve prireditvi. V Medgen borzi na Rečici smo izvedli 
srečanje seniorskih piscev celjske in koroške regije »V zavetju besede«, na katerem je sodelovalo 26 literatov, od 
tega 6 iz naše doline. V okviru regijskega Linhartovega srečanja smo v Kulturnem domu Mozirje gostovali z 
gledališko predstavo »Macbeth« KUD Zarja Celje.  

Tudi v letu 2016 je bilo z našega območja kar nekaj skupin in posameznikov kakovostno uspešnih, saj smo 
zabeležili zadovoljivo število udeležb tako na regijskem kot tudi državnem nivoju. Največ uvrstitev beležimo na 
področju vokalne glasbe. Na državnem tekmovanju OPZ in MPZ v Zagorju ob Savi so se uspešno predstavili otroški 
in mladinski zbori: OPZ Nazarje s prejetim zlatim priznanjem, OPZ OŠ Mozirje, ki je prejel srebrno priznanje, in 
MPZ OŽ Nazarje z prejetim zlatim priznanjem z odliko. V okviru regijskih tematskih srečanj »Sozvočenja« v Mežici 
je našo dolino zastopala pevska zasedba kvinteta Sončnic iz Nazarij, ki je prejela priznanje za zanimivo sestavo in 
obrazložitev sporeda in denarno nagrado za nakup strokovne literature.  

Na področju gledališke dejavnosti se je z lutkovno predstavo Zaljubljeni žabec na državno srečanje uvrstila 
lutkovna skupina ECI PEC OŠ Blaža Arniča Luče in tako prejela zlato priznanje. 

Na folklornem področju so letos tako folkloristi kot tudi pevci ljudskih pesmi posegli po najvišjih priznanjih. 
Otroška folklorna skupina Veliki facki OŠ Gornji Grad se je v maju predstavila na regijskem srečanju v Šentjanžu 
pri Dravogradu in prejela srebrno priznanje. Odrasla folkolorna skupina DU Bočna je prejela srebrno priznanje za 
doseganje regijske ravni. Regijski nivo s področja ljudskega petja so dosegli kar štirje sestavi (Štirje prijatelji iz 
Mozirje, Robnikovi sestri iz Luč, Ljudski pevci iz Luč in Ljudski godci DU Luče). Slednja sta dosegla tudi državni nivo. 
Ker pa nastopa ni mogoče zagotoviti vsem, so se na državnem »Pevci nam pojejo godci pa godejo« na gradu 
Bogenšperk predstavili Ljudski pevci iz Luč KD Luče, obe skupini pa prejeli zlato priznanje. 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na področju 
izpostave sklada in pomagala pri izvedbi njihovih projektov. 

Povezovalnost različnih društev in inštitucij s področja kulture najbolj potrjuje tradicionalni projekt doline »MESEC 
KULTURE«, kjer je bilo organiziranih preko 30 kulturnih projektov različnih društev in inštitucij s področja kulture. 
Poleg rednega programa je izpostava Mozirje pomagala in sodelovala z društvi pri njihovi dejavnosti. V 
koprodukciji smo izvedli naslednje prireditve: 

 otvoritvena slovesnost »MESECA KULTURE«, v sodelovanju s KD Gornji Grad, KD Bočna in GŠ Nazarje 

 odprtje razstave Darje Štefančič, v sodelovanju z KD Nazarje 

 Glej, lušno je pr nas, 5. etno večer, v sodelovanju s KD Gornji Grad 

 predstavitev knjige Naročje spirale Slavice Tesovnik, v sodelovanju s KUD Utrip 

 Pesem pomladi, v sodelovanju s KD Bočna 

 predstavitev knjige Šepet duše Berta Vasle, v sodelovanju z KUD STOPinJE 

 10. obletnica MePZ KD Ljubno, v sodelovanju s KD Ljubno 

 Iz roda v rod, v sodelovanju s TD Nazarje in KUD STOPinJE  

 tematska razstava – fotografija in kiparstvo, v sodelovanju z KD Nazarje in KD Gal 

 Kresna noč – jubilejni koncert Okteta Žetev, v sodelovanju s KD Luče 



 Stopinje v Gaju, v sodelovanju z KUD STOPinJE 

 Oj lepo je res na deželi, v sodelovanju s KD Pušeljc 

 Svetovni dan turizma, v sodelovanju z TD Mozirje  

 Bočna pleše 4, v sodelovanju s KD Bočna 

 50. obletnica MoPZ KD Mozirje, v sodelovanju s KD Mozirje 

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

Pri pripravi občinskih razpisov za področje kulturnih dejavnosti v lokalni skupnosti OI Mozirje ne sodeluje. 

 

Izobraževanja 

Mozirska izpostava je izvedla tri delavnice. Delavnico za mentorje vrtčevskih zborčkov, ki jo je vodila Anka Jazbec, 
gledališko delavnico »Igrajmo se gledališče«, ki jo je vodil dramski igralec Damjan Trbov, ter likovno delavnico, 
katere mentorica je bila akademska slikarka Terezija Bastelj. Sicer pa beležimo velik odziv posameznikov tudi na 
ostalih delavnicah v organizaciji drugih območnih izpostav in centralne službe sklada (zborovski seminar, folklorni 
seminar, gledališke delavnice). Odziv udeležencev delavnic je bil zelo pozitiven. 

Financiranje 

Financiranje izpostave poteka v skladu s pogodbo, sklenjeno s posamezno občino. Območna izpostava Mozirje je 
tudi v letu 2016 uspešno sodelovala z vsemi 7 občinami, ki dokaj redno zagotavljajo finančna sredstva za delovanje 
in izvajanje programa izpostave. Pogodbene obveznosti so bile do konca leta realizirane iz vseh občin. Prostor in 
pokrivanje stroškov delovanja sedeža OI Mozirje zagotavlja občina Mozirje v Kulturnem domu Mozirje. Sredstev 
iz vstopnin nimamo, ker je uporaba prostorov – kulturnega doma kot tudi dvoran po šolah – v večini brezplačna. 

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 15 odraslih pevskih zborov, ki delujejo v okviru kulturnih društev (6 MePZ, 3 MoPZ, 2 ŽePZ, 5 malih 
vokalnih zasedb), 17 otroških PZ iz OŠ in vrtcev ter 5 mladinski PZ iz OŠ. Beležimo vsaj 3 zbore, ki se v programe 
JSKD ne vključujejo. 

Na področju instrumentalne glasbe deluje v naši dolini Godba Zgornje Savinjske doline, ki jo sestavlja okoli 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. Od tega se v območni program JSKD redno vključujejo 3 odrasle gledališke skupine, ki delujejo v 
okviru kulturnih društev in 3 otroške gledališke skupine, ki delujejo v okviru OŠ. 

V zadnjih letih je več zanimanja za folklorno dejavnost. Trenutno v dolini aktivno delujeta dve odrasli folklorni 
skupini, ena deluje v okviru kulturnega društva in FS, ki deluje v okviru društva upokojencev. Poleg dveh 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 je tudi kar nekaj ljudskih sestavov, ki nadaljujejo in negujejo tradicijo 
ljudskega petja. Teh je okoli 10, vendar se vsi ne vključujejo v program JSKD. 

V okviru literarne dejavnosti deluje na našem področju literarno društvo Slap in pa KUD StopINje, ki sta precej 
aktivna na tem področju, je pa še nekaj kulturnih društev, ki v okviru svoje dejavnosti negujejo literarno dejavnost. 

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. 

 



Kulturni domovi so v nekaterih občinah obnovljeni, še vedno pa je skoraj pri vseh za večje prireditve pomanjkanje 
spremljevalnih prostorov. Vlaganja v te prostore zaradi pomankanja sredstev praktično ni. 

Razmere za delo društev se razlikujejo od občine do občine. Po večini lokalne skupnosti namenjajo svojim 
društvom zadostna sredstva za strokovno in kakovostno delo ter jim omogočajo brezplačno uporabo prostorov in 
dvoran.  

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 in lutkovnih skupin »KLIPE KLOPE«. S področja 
folklore – srečanje otroških FS. S področja literature – območno srečanje mladih literatov iz osnovnih šol 
»BESEDIČICA«. Šole so v celoti prevzele tehnično organizacijo prireditve (priprava prostora ipd.). 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 2016 smo podelili 4 priznanja sveta OI in 5 jubilejnih priznanj, 9 priznanj 
sveta OI za posebne dosežke v preteklem letu ter eno zlato jubilejno priznanje sklada. Poleg teh so bila na 
jubilejnih prireditvah društev podeljena še: 

 na 20. prireditvi Družina poje je bilo podeljeno jubilejno priznanje OI KD Jurij Mozirje  

 na letnem koncertu Godbe Zgornje Savinjske doline je bilo podeljenih 22 Gallusovih značk (5 bronastih, 
7 srebrnih, 10 zlatih) 

 ob 10. obletnici MePz KD Ljubno je bilo podeljenih 24 Gallusovih značk (4 bronaste, 5 srebrnih, 13 zlatih 
in 2 častni) 

 na letnem koncertu Okteta žetev se je podelila 1 častna Gallusova značka 

 ob 5. obletnici delovanja MoPZ KD Radmirje je bilo podeljenih 13 Gallusovih značk (11 bronastih, 1 zlata 
in 1 častna) 

 ob 50. obletnici delovanja MoPZ KD Mozirje je bilo podeljeno zlato jubilejno priznanje sklada in 13 
Gallusovih značk (2 bronasti, 4 srebrne in 7 častnih) 

Izvedeni dogodki 

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

ZBOROVODSKA DELAVNICA ZA MOŠKE ZBORE Z DEMONSTRACIJSKIM 
ZBOROM 

30.1.2016   vokalna glasba izobraževanje 

MESEC KULTURE - OSREDNJA PRIREDITEV S PODELITVIJO OBMOČNIH 
PRIZNANJ JSKD 

7.2.2016   drugo prireditev 

GLEDALIŠKO OGLED@LO - PREGLEDNE PREDSTAVE GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

14.2.2016   gledališče in lutke prireditev 

SEMINAR O OBLAČILNI DEDIŠČINI  19.2.2016   folklora izobraževanje 

PIKA POJE, IZOBRAŽEVANJE ZA ZBOROVODJE VRTČEVSKIH ZBOROV  27.2.2016   vokalna glasba izobraževanje 

ODPRTJE RAZSTAVE DARJE ŠTEFANČIČ 4.3.2016   likovna dejavnost prireditev 

5. ETNO VEČER GLEJ LUŠNO JE PR NAS! 5.3.2016   folklora prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 9.3.2016   folklora prireditev 

JES PA VEM ZA ENO ZGODBO O LJUBEZNI 18.3.2016   folklora prireditev 

KLIPE KLOPE - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 18.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKO OGLED@LO - PREGLEDNE PREDSTAVE GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

22.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

CICIDO - REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 31.3.2016   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN LE OKOL... 2.4.2016   folklora prireditev 



25. REVIJA ZAGORJE OB SAVI, DRŽAVNO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 4.4.2016 6.4.2016 vokalna glasba prireditev 

LUTKARIJA IN VRAGOLIJE 14.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKO OGLED@LO - PREGLEDNE PREDSTAVE GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

16.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

PA SE SLIŠ' - REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN SKUPIN 16.4.2016   vokalna glasba prireditev 

PREDSTAVITEV KNJIGE NAROČJE SPIRALE 20.4.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 12.5.2016   folklora prireditev 

PREDSTAVITEV KNJIGE BERTE VASLE - ŠEPET DUŠE 17.5.2016   literatura prireditev 

PIKAPOLONČEK - REVIJA PREDŠOLSKIH PEVSKIH ZBORČKOV 20.5.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO LITERARNO SREČANJE SENIORJEV 27.5.2016   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 29.5.2016   folklora prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE, REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

3.6.2016   gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN SLOVENIJE 7.6.2016   gledališče in lutke prireditev 

IZ RODA V ROD - ETNO PRIREDITEV IN TEKMOVANJE 12.6.2016   folklora prireditev 

Z ROKO V ROKI 17.6.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

KRESNA NOČ - KONCERT 24.6.2016   vokalna glasba prireditev 

TEMATSKA RAZSTAVA - FOTOGRAFIJA IN SLIKARSTVO 28.6.2016   likovna dejavnost prireditev 

LIKOVNA KOLONIJA - DELAVNICA 10.7.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

STOPINJE V GAJU  14.8.2016 15.8.2016 večzvrstna dejavnost prireditev 

POD TO GORO ZELENO - OBMOČNO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN 
GODCEV 

4.9.2016   folklora prireditev 

NAZARJE SKOZI ČAS - RAZSTAVA DEL 7.9.2016   likovna dejavnost prireditev 

OJ LEPO JE RES NA DEŽELI, SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ ŠIRŠE SLOVENIJE 

7.10.2016   folklora prireditev 

DAN ODPRTIH VRAT 14.10.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV  16.10.2016   folklora prireditev 

META FORA, SREČANJE AFORISTOV 21.10.2016 24.9.2016 literatura prireditev 

SEMINAR LE PLESAT ME PELJI &#8211; DELO V ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPINAH 

22.10.2016   folklora izobraževanje 

ŠTUDENTEATER 12.11.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

BOČNA PLEŠE, 4. TRADICIONALNO FOLKLORNO POPOLDNE 13.11.2016   folklora prireditev 

REGIJSKA DELAVNICA ZA ZBOROVODJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
ZBOROV 

16.11.2016   vokalna glasba izobraževanje 

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO 19.11.2016   folklora prireditev 

IGRAJMO SE GLEDALIŠČE, GLEDALIŠKA DELAVNICA 19.11.2016   gledališče in lutke izobraževanje 

SOZVOČENJA, 7. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI ODRASLIH PEVSKIH 
ZASEDB 

20.11.2016   vokalna glasba prireditev 

BESEDIČICA - SREČANJE MLADIH LITERARNIH USTVARJALCEV 1.12.2016   literatura prireditev 

DRUŽINA POJE NA KOBILJU 3.12.2016   folklora prireditev 

POL STOLETJA PETJA MOPZ KD MOZIRJE 16.12.2016   vokalna glasba prireditev 

 


