
 

 

 

JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 

OBMOČNA IZPOSTAVA MOZIRJE 
 

 

 

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. 

 

  



1.1 Območna izpostava Mozirje 
Simona Zadravec, vodja območne izpostave 

Uvod 
Mozirska območna izpostava JSKD deluje na področju Zgornje Savinjske doline, ki obsega sedem občin, in sicer: Mozirje, 
Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Gornji Grad, Luče in Solčava. Občine se raztezajo na površini 507 km² in štejejo približno 
16.500 prebivalcev.  
 
Tu deluje 22 kulturnih društev. Največ jih deluje v občini Mozirje (7), drugod manj – Nazarje (4), Gornji Grad (4), Solčava (1), 
Luče (1), Ljubno (2) in Rečica ob Savinji (3). Poleg teh je kulturna dejavnost močno razvita tudi na osnovnih šolah in v vrtcih. 
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 2018 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja kulture. 
Društvom, skupinam in posameznikom je pomagala pri njihovem delu.  
 
Program območne izpostave je bil tudi v letu 2018 v celoti uresničen. Tako prva kot tudi druga polovica leta je bila polna 
predstavitvenih programov delujočih kulturnih društev, skupin in posameznikov, s katerimi smo uspešno sodelovali, saj nam 
nudijo veliko podporo in pomoč tudi pri izvedbi projektov. 
 
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 (folklora) pa tudi zaradi 
racionalizacije dela in financ nekatere območne prireditve in izobraževanja izvajamo v sodelovanju z drugimi območnimi 
izpostavami v celjski regiji, saj se v nasprotnem primeru nekatere skupine ne bi mogle predstaviti na območnem nivoju. Poleg 
»obveznih« akcij pa je območna izpostava soustvarjala in pomagala pri izvedbi lokalnih kulturnih projektov, ki so jih pripravila 
društva, šole oziroma drugi javni zavodi.  
 
Večino prireditev skušamo izvajati v kulturnih domovih, je pa ponekod za večje prireditve, kot so pevske revije, premalo 
ustreznih spremljevalnih prostorov, zato jih običajno pripravljamo na osnovnih šolah (telovadnica). Je pa sicer večina 
kulturnih domov primerna za srednje zahtevne prireditve.  
 
Delovanje mozirske območne izpostave je dobro pokrito prek lokalnega medija Savinjske novice, ki redno spremlja delovanje 
naše izpostave in ljubiteljske kulture v naši dolini nasploh. Občasno novice objavljajo tudi drugi lokalni mediji (Naš čas, Novi 
tednik, občinska glasila). Dogodke objavljamo tudi na internetni strani Moja občina.si in internetnih straneh občin, za redne 
objave pa skrbimo tudi na facebook strani. 

Izvedba rednega programa 
Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije skoraj na vseh področjih 
delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih.  
 
V letu 2018 je mozirska izpostava izvedla 12 območnih prireditev in eno regijsko srečanje. 
 
Letošnjo sezono smo začeli z ogledom gledaliških predstav. Strokovni spremljevalci so si ogledali kar 5 gledaliških iger, ki so jih 
v okviru projekta Linhartovo srečanje uprizorile 3 odrasle gledališke skupine (gledališka skupina KD Gornji Grad, Gledališče 
Mozirsko in gledališka skupina KD Lepa Njiva), na srečanju Klipe klope pa 2 otroški gledališki skupini, ki delujejo v okviru šol 
(gledališka skupina OŠ Ljubno in gledališka skupina OŠ Rečica ob Savinji).  
 
Na folklornem področju so bila izvedena 3 območna srečanja, in sicer na področju otroške in odrasle folklore ter srečanje 
pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž. V sodelovanju z izpostavama Rogaška Slatina in Žalec sta se na območnih 
srečanjih predstavili dve odrasli folklorni skupini iz naše doline (FS KD Bočna in FS DU Bočna). V Kulturnem domu Mozirje 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 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 Radmirju se je predstavilo 10 skupin iz Zgornje Savinje in 
Šaleške doline ter iz Šmarja pri Jelšah. 



 
Vokalna glasba je v Zgornji Savinjski dolini še vedno najbolj razvita. Na letošnja srečanja pevskih zborov se je prijavilo 32 
pevskih sestavov, ki delujejo v okviru kulturnih društev, šol in vrtcev. Na reviji otroških in mladinskih pevskih zborov Cicido je 
letos nastopilo 116 zborov z več kot petsto mladimi pevkami in pevci. Na reviji odraslih pevskih zborov in skupin Pa se sliš' se 
je predstavilo 9 različnih pevskih sestavov. Tudi letos so na srečanju otroških pevskih zborov vrtcev Pikapolonček, kjer je 
sodelovalo 6 zborčkov iz vrtcev Zgornje Savinjske doline, svoj talent pokazali naši najmlajši. 
 
S področja likovne dejavnosti smo v juniju izvedli drugi natečaj za ustvarjalce v filcu, kjer je sodelovalo 7 ustvarjalcev iz širše 
Slovenije. 
 
Da dolina premore tudi številne mlade, nadobudne literate, se iz leta v leto kaže na območnem srečanju mladih literatov 
Besedičica, ki ga tradicionalno pripravljamo ob praznovanju rojstva Franceta Prešerna. Na njem je s svojimi prispevki 
sodelovalo 39 učencev z vseh OŠ Zgornje Savinjske doline.  
 
V okviru regijskega srečanja smo konec maja organizirali zaključno regijsko Linhartovo srečanje s podelitvijo nagrad 
selektorja.  

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. 
Dodatni program, ki ga izvajamo, je tradicionalni projekt doline v februarju Mesec kulture, kjer je bilo v koordinaciji mozirske 
izpostave organiziranih več kot 30 kulturnih projektov različnih društev in inštitucij s področja kulture. V okviru projekta pa 
organiziramo tudi osrednjo prireditev, na kateri vsako leto podelimo priznanja OI JSKD Mozirje.  
Izpostava je z različnimi društvi soorganizirala ali društvom pomagala pri organizaciji številnih koncertov in drugih prireditev, 
bodisi s pomočjo pri organizaciji bodisi pri finančnih stroških izvedbe:  

 Pokaži kaj znaš, KD Bočna 

 Glej, lušno je pr nas, 7. etno večer, KD Gornji Grad 

 Koncert: Oktet Žetev s prijatelji, KUD Tone Mlačnik Luče 

 Šopek za mamico in očka, KD Ljubno 

 Stopinje prijateljstva, KUD StopINje 

 Pesem pomladi, KD Bočna 

 Koncert: Dokler se srce ne ustavi, do takrat bom pel, Sestre Lamprečnik 

 Oj lepo je res na deželi, večer z pevci ljudskih pesmi in godci ljudskih viž, KD Pušeljc 

 Ksaverijanski večer, KD Radmirje 

 2. Lenartova prepletanja, KD GAL 

 Koncert vokalne skupine Sončnice 

 Bočna pleše, KD Bočna 

 Ta veseli dan kulture, KD Mozirje, KD Šmihel, KD Lepa Njiva, KUK Potovke, KUD Utrip, KD Gornji Grad 

 Slovo silvestru in stopinje v novo, KUD StopINje 

 Volčje noči, KUK Potovke 

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri 
njih 
Javni razpis za področje kulture pripravi in razpiše vsaka občina samostojno. Na razpise vseh 7 občin se kulturna društva 
prijavijo samostojno. OI Mozirje ne sodeluje pri postopkih razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti. 

Izobraževanja 
Mozirska izpostava je izvedla delavnico za mentorje vrtčevskih zborčkov, ki jo je vodila profesorica glasbe Valentina Ugovšek. 
Odziv na delavnico je vsako leto množičen. Sicer pa beležimo manjši odziv posameznikov na ostalih delavnicah v organizaciji 
drugih območnih izpostav in centralne službe sklada. 

Financiranje 
Financiranje izpostave poteka v skladu s pogodbo, sklenjeno s posamezno občino. Območna izpostava Mozirje je tudi v letu 
2018 uspešno sodelovala z vsemi sedmimi občinami, ki redno zagotavljajo finančna sredstva za delovanje in izvajanje 
programa izpostave. Pogodbene obveznosti so bile do konca leta uresničene 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. Nekaj sredstev izpostava pridobiva tudi 
iz kotizacij za izobraževanja. 



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 32 
pevskih sestavov, ki delujejo v okviru kulturnih društev, šol in vrtcev. V naši dolini je dejavnih okoli 18 odraslih pevskih 
zasedb, ki delujejo v okviru kulturnih društev (5 MePZ, 3 MoPZ, 2 ŽePZ, 8 malih vokalnih zasedb), 18 otroških PZ iz OŠ in 
vrtcev ter 5 mladinskih PZ iz OŠ. Beležimo vsaj 5 odraslih pevskih zasedb, ki se v programe JSKD ne vključujejo, sicer pa skrbijo 
za popestritev programa v domačem okolju. 
 
Na področju inštrumentalne glasbe deluje v naši dolini Godba Zgornje Savinjske doline, ki jo sestavlja približno 65 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. 6 jih deluje v okviru društva in 4, ki delujejo v 
okviru šole. Od tega so se v območni program JSKD v letu 2018 vključile 3 odrasle gledališke skupine, ki delujejo v okviru 
kulturnih društev, in 2 otroški gledališki skupini, ki delujeta v okviru OŠ. 
 
Na področju folklorne dejavnosti 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. Vse skupine se redno 
udeležujejo območnih srečanj. V Zgornji Savinjski dolini je tudi kar nekaj ljudskih sestavov, ki nadaljujejo in negujejo tradicijo 
ljudskega petja. Teh je okoli 10, v program JSKD pa se jih je letos vključilo 8. 
 
V okviru literarne dejavnosti deluje na našem področju literarno društvo Slap in literarna sekcija v okviru 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, v 
katerem je aktivnih približno 20 članov.  
 
Še vedno ni zanimanja na področju plesa. V okviru nekaterih šol je plesna dejavnost zelo živa, vendar se srečanj, ki jih 
pripravljamo v okviru sklada, ne udeležujejo. 
 
Tudi v letu 2018 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.  
 
Na področju gledališke dejavnosti se je na regijsko srečanje uvrstilo Gledališče Mozirsko. Jasna Skornšek in Ana Skornšek sta 
prejeli igralsko nagrado, Aleš Podrižnik pa nagrado za najboljšo režijo.  
 
Za uvrstitev na regijski nivo je prejela priznanje tudi otroška folklorna skupina Veliki facki OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad.  
Na državnem tekmovanju OPZ in MPZ v Zagorju ob Savi se je uspešno predstavil MPZ OŠ Nazarje s prejetim zlatim priznanjem 
z odliko.  
 
Na področju likovne dejavnosti se je na državni razstavi s svojim delom predstavila Špela Orešnik.  
 
Da se na področju instrumentalne glasbe kakovostno razvijamo, je ponovno dokazala Godba Zgornje Savinjske doline, ki je na 
letošnjem državnem tekmovanju v 1. težavnostni stopnji prejela zlato plaketo s posebno pohvalo. 
 
Na področju ljudskega petja so letos ponovno posegli po najvišjem priznanju Lučki pevci iz Luč, ki so na državnem srečanju 
prejeli zlato priznanje.  
 
Tudi na literarnem področju sta letos na državnem nivoju V zavetju besede našo dolino zastopali Albina Rajter (KD Slap) in 
Ivana Žvipelj (KUD StopINje). 
 
Kulturni domovi so v nekaterih občinah obnovljeni, še vedno pa je skoraj pri vseh za večje prireditve pomanjkanje tehnike in 
spremljevalnih prostorov. Vlaganja v te prostore zaradi pomanjkanja 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 s šolami oziroma vrtci, so s področja vokalne glasbe – območna 
revija otroških in mladinskih pevskih zborov Cicido in 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 z 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 vsako leto načrtujemo tudi podelitev priznanj za delo na ljubiteljskem 
kulturnem področju. V letu 2018 smo podelili 4 priznanja sveta OI, 7 jubilejnih priznanj OI in 4 priznanja sveta OI za posebne 
dosežke v preteklem letu.  
Poleg teh smo na jubilejnih prireditvah društev podelili še: 

 10 Gallusovih značk (4 bronaste, 5 srebrnih in 6 zlatih) na letnem koncertu Godbe Zgornje Savinjske doline, 

 11 Linhartovih značk (8 bronastih in 3 srebrne) na premierni uprizoritvi gledališke predstave Diagnoza: »Fotr!« KD 
Gornji Grad,  

 14 Gallusovih značk (2 bronasti, 3 srebrne, 8 zlatih in 1 častna) in jubilejno priznanje ob 20-letnici delovanja MePZ KD 
Nazarje. 

Izvedeni dogodki 
  NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE KRAJ DOGODKA DATUM (OD) DATUM (DO) DEJAVNOST 

1 POKAŽI, KAJ ZNAŠ BOČNA 4. 2. 2018   DRUGO 

2 
OTVORITVENA SLOVESNOST MESECA KULTURE S 
PODELITVIJO OBMOČNIH PRIZNANJ JSKD 

NAZARJE 7. 2. 2018   DRUGO 

3 KONCERT: OKTET ŽETEV S PRIJATELJI LUČE 24. 2. 2018   VOKALNA GLASBA 

4 
GLEDALIŠKO OGLED@LO – OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

MOZIRJE 25. 2. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

5 7. ETNO VEČER GORNJI GRAD 3. 3. 2018   
VEČZVRSTNA 
DEJAVNOST 

6 
Z IGRO IN PLESOM V POMLAD – OBMOČNA REVIJA 
OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 

MOZIRJE 14. 3. 2018   FOLKLORA 

7 ŠOPEK ZA MAMICO IN OČKA 
LJUBNO OB 
SAVINJI 

21. 3. 2018   
VEČZVRSTNA 
DEJAVNOST 

8 
KLIPE KLOPE – OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

LJUBNO 23. 3. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

9 
ŠE BOLJ NA POSKOK, OBMOČNA REVIJA ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

PETROVČE 23. 3. 2018   FOLKLORA 

10 
CICIDO – REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

NAZARJE 5. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

11 
GLEDALIŠKO OGLED@LO – OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

MOZIRJE 8. 4. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

12 PA SE SLIŠ' – REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN SKUPIN BOČNA 14. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

13 
GLEDALIŠKO OGLED@LO – OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

MOZIRJE 15. 4. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

14 STOPINJE PRIJATELJSTVA MOZIRJE 23. 4. 2018   LITERATURA 

15 
NOCOJ JE EN LEP VEČER, OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

ROGATEC 4. 5. 2018   FOLKLORA 

16 PESEM POMLADI BOČNA 12. 5. 2018   VOKALNA GLASBA 

17 
NE ČAKAJ NA MAJ, OBMOČNA REVIJA MALIH VOKALNIH 
SKUPIN 

ŠOŠTANJ 12. 5. 2018   VOKALNA GLASBA 

18 DOKLER SE SRCE NE USTAVI, DO TAKRAT BOM PEL BOČNA 18. 5. 2018   VOKALNA GLASBA 

19 PIKAPOLONČEK – REVIJA PREDŠOLSKIH PEVSKIH ZBORČKOV NAZARJE 18. 5. 2018   VOKALNA GLASBA 

20 
LINHARTOVO SREČANJE, REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN CELJSKE REGIJE  

ŽALEC 29. 5. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

21 
LINHARTOVO SREČANJE, REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

GORNJI GRAD 31. 5. 2018   GLEDALIŠČE IN LUTKE 

22 
POJMO PRIJATELJI, REVIJA UPOKOJENSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

CELJE 6. 6. 2018   VOKALNA GLASBA 

23 
V ZAVETJU BESEDE, REGIJSKO SREČANJE LITERATOV 
SENIORJEV 

SLOVENSKE 
KONJICE 

15. 6. 2018   LITERATURA 

24 EX-FILCORE – NATEČAJ FILCANIH DEL SOLČAVA 17. 6. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

25 VELIKA ČRTA, DRŽAVNA TEMATSKA RAZSTAVA VELENJE 20. 6. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

26 
POD TO GORO ZELENO – OBMOČNO SREČANJE LJUDSKIH 
PEVCEV IN GODCEV 

RADMIRJE 9. 9. 2018   FOLKLORA 

27 
OJ LEPO JE RES NA DEŽELI, VEČER Z PEVCI LJUDSKIH PESMI 
IN GODCI LJUDSKIH VIŽ 

BOČNA 14. 9. 2018   FOLKLORA 

28 KSAVERIJANSKI VEČER RADMIRJE 22. 9. 2018   VEČZVRSTNA 



DEJAVNOST 

29 2. LENARTOVA PREPLETANJA 
REČICA OB 
SAVINJI 

5. 10. 2018   LIKOVNA DEJAVNOST 

30 
PIKA POJE – IZOBRAŽEVANJE ZA MENTORJE VRTČEVSKIH 
ZBORČKOV 

NAZARJE 6. 10. 2018   VOKALNA GLASBA 

31 
"PA TA VIŽA NI PREČ", REGIJSKO SREČANJE PEVCEV 
LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

ROGAŠKA 
SLATINA 

14. 10. 2018   FOLKLORA 

32 UMETNOST PRIPOVEDOVANJA PRAVLJIC MIRNA 26. 10. 2018   FOLKLORA 

33 KONCERT VOKALNE SKUPINE SONČNICE NAZARJE 4. 11. 2018   VOKALNA GLASBA 

34 KONCERT OB 20-LETNICI DELOVANJA MEPZ NAZARJE NAZARJE 24. 11. 2018   VOKALNA GLASBA 
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