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JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega  potenciala 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost, 
razvoj ustvarjalnih kapacitet in strokovnih standardov ter širjenje 
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Območna izpostava Mozirje 
Simona Zadravec 

Uvod 
Mozirska območna izpostava JSKD deluje za celotno Zgornjo Savinjsko dolino, ki obsega sedem občin:  
Mozirje,  
Nazarje, 
Rečica ob Savinji, 
Ljubno,  
Gornji Grad,  
Luče 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 2015 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 2015 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 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. Zaradi manjšega števila 
delujočih skupin, hkrati 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 soustvarjala 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, VTV Velenje, 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 okviru območnega programa smo letošnjo sezono začeli z ogledom gledaliških predstav. Strokovni 
spremljevalci so si ogledali kar 7 gledaliških premier, 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 4 otroške gledališke skupine, ki delujejo v okviru šol (ot. gledališka skupina OŠ 
Ljubno, dve ot. gledališki skupini OŠ Nazarje, ot. gledališka skupina OŠ Rečica ob Savinji).  
V mesecu marcu smo v sodelovanju z Velenjsko izpostavo združili območno srečanje na področju otroške folklore, 
kjer so se na prireditvi »Z igro in plesom v pomlad« na šoštanjskem odru iz naše doline predstavile 3 otroške 
folklorne skupine (2, ki delujeta v okviru OŠ Gornji Grad in skupina Mlinček KD Ljubno). 
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 15 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 pod 
vodstvom Dragice Breskvar. Z literati domačih društev smo v mesecu novembru gostovali na Aškerčevi domačiji, 
kjer so svoj prvenec predstavili člani KUDa StopINje. 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, strokovno pa jih je spremljal pisatelj in pesnik Feri Lainšček. 
S področja likovne dejavnosti smo v juliju izvedli likovno kolonijo z naslovom »Nazarje skozi čas«, 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 in Šaleške 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 10 
skupin iz Zgornje Savinje in Šaleške doline. 
 
V okviru regijskega programa je Mozirska izpostava izvedla eno prireditev. Na Nazrskem odru se je na regijskem 
srečanju otroških folklornih skupin predstavilo 9 izbranih skupin celjske in koroške regije.  
V tem letu je bilo z našega območja tudi sicer kar nekaj skupin in posameznikov kakovostno uspešnih, saj smo 
zabeležili zadovoljivo število udeležb na regijskem in tudi državnem nivoju. V letu 2015 beležimo največ uvrstitev 
na področju vokalne glasbe. Na regijskem tekmovanju OPZ in MPZ v Slovenj Gradcu sta se uspešno predstavila 
otroška zbora; OPZ Nazarje s prejetim Zlatim priznanjem s pohvalo in OPZ OŠ Mozirje, ki je prejel Zlato priznanje. 
Regijski nivo je dosegel tudi Kvartet Štiglic, ki se je predstavil na odru v Šentjurju. Fantje Okteta Žetev pa so se 
uvrstili na regijsko tekmovanje odraslih pevskih zasedb od Celja do Koroške, kjer so prejeli Zlato priznanje.   
Na regijskem srečanju literatov seniorjev, V zavetju besede, so svoja besedila predstavile 3 članice domačih 
literarnih društev.  
Tudi na gledališkem področju smo bili precej uspešni. V okviru regijskega Linhartovega srečanja se je na odru v 
Radečah predstavilo Gledališče Mozirsko, med drugim pa sta bili podeljeni dve priznanji; igralsko nagrado je 
prejela Jasni Skornšek za vlogo Mollie Ralston v predstavi Mišolovka Gledališča Mozirskega, nagrado za posebne 
dosežke pa so prejeli  Simon Ermenc, Vesna Skornšek, Jaka Steblovnik za scenografijo pri predstavi Mišolovka v 
izvedbi Gledališča Mozirsko.  
Tudi pevci ljudskih pesmi posegajo po najvišjih priznanjih. Državni nivo so dosegli pevci in pevke ljudskega izročila 
iz Luč in Robnikovi sestri iz Konjskega vrha, slednji pa sta se predstavili tudi na državnem srečanju v Zrečah. 

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na področju 
izpostave sklada.  
Povezanost projektov najbolj potrjuje tradicionalni projekt doline »Mesec kulture«, kjer je tudi letos sodelovalo 
in se postavilo na ogled preko 30 različnih kulturnih prireditev različnih društev in inštitucij s področja kulture. 
Izpostava Mozirje je pomagala in sodelovala z društvi pri društveni dejavnosti. V koprodukciji smo izvedli 
naslednje prireditve: 

 Otvoritvena slovesnost »MESECA KULTURE«, v sodelovanju s KD Luče, OŠ Luče in Glasbeno šolo Nazarje 

 Glej, lušno je pr nas, 3. etno večer, v sodelovanju s KD Gornji Grad 

 Jes pa vem za eno zgodbo iz Zgornje Savinjske doline, v sodelovanju s KUK Potovke, KD Solčava, Center 
Rinka 

 Večer različnih okusov – glasbeni recital, v sodelovanju s KD Rečica ob Savinji 

 Večer poezije in glasbe s Slavico Tesovnik, v sodelovanju s KD Ljubno ob Savinji 

 Z lesom v svet (gledališka predstava), v sodelovanju z združenimi kulturniki občin Zgornje Savinjske 
doline 

 Veliki koncert Rečiški pobi, v sodelovanju s KD rečica ob Savinji 

 110 let organiziranega petja v Bočni in 20. Pesem pomladi, v sodelovanju s KD Bočna 

 Planinski odmev – literarni večer, v sodelovanju s KD Slap 

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

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

 Svetovni dan turizma v sodelovanju z TD Mozirje  

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih 
Pri sami pripravi občinskih razpisov za področje kulturnih dejavnosti v lokalni skupnosti OI Mozirje ne sodeluje 
konkretno, ampak sproti seznanja vsa kulturna društva z razpisi, rokom prijave, pomaga pri pripravi in oddaji 
vlog.  



Izobraževanja 
Mozirska izpostava je izvedla tri delavnice. Literarno delavnico za vse generacije, ki jo je vodila Dragica Breskvar, 
gledališko delavnico »Gledališče in prostor«, ki jo je vodil režiser Miha Golob ter likovno delavnico, katere 
mentorica je bila akademska slikarka, Terezija Bastelj. Poleg lastnih izobraževanj pa so se posamezniki iz naše 
doline udeležili seminarjev in delavnic, ki so jih pripravile ostale območne izpostave (zborovski seminar, folklorni 
seminar). 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 2015 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. Sredstev iz vstopnin nimamo, ker je uporaba prostorov – 
kulturni dom kot tudi dvorane po šolah in telovadnicah, brezplačna. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
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. 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), 17 otroških PZ iz OŠ in vrtcev ter 5 mladinski PZ iz OŠ. 
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. Od tega so se v območni program JSKD vključile 3 odrasle gledališke skupine, ki delujejo v okviru 
kulturnih društev in 4 otroške gledališke skupine, ki delujejo v okviru OŠ.   
Več zanimanja je v zadnjih letih za folklorno dejavnost. Beležimo 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 neguje to dejavnost. Na letošnjem Regijskem 
srečanju literatov seniorjev jih je nekaj sodelovalo tudi iz naše doline (3). 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 se je na regijskem nivoju predstavilo Gledališče Mozirko KD Mozirje, med drugim pa sta bili 
podeljeni nagradi: igralsko nagrado je prejela Jasnia Skornšek za vlogo Mollie Ralston v predstavi Mišolovka, 
nagrado za posebne dosežke pa so prejeli  Simon Ermenc, Vesna Skornšek, Jaka Steblovnik za scenografijo pri 
predstavi Mišolovka v izvedbi Gledališča Mozirskega.  
Da smo pevska dežela so v letu 2014 ponovno dokazali posamezni zbori, ki nadaljujejo z odličnimi nastopi. Na 
regijskem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov v Slovenj Gradcu sta zbora iz OŠ Nazarje in OŠ 
Mozirje posegla po najvišjih priznanjih. Na regijskem srečanju najboljših malih vokalnih skupin Celjske regije, ki 
ga je gostila izpostava Šentjur, so našo dolino zastopala dekleta Kvarteta Štiglic iz Radmirja (Ljubno). Na regijskem 
tekmovanju odraslih pevskih zasedb od Celja do Koroške pa so Zlato priznanje prejeli fantje Okteta Žetev. 
Regijski nivo so na področju ljudskega petja iz naše doline dosegli Godci ljudskih viž iz Luč. Državni nivo so dosegli 
pevci in pevke ljudskega izročila iz Luč in Robnikovi sestri iz Konjskega vrha, slednji pa sta se predstavili tudi na 
državnem srečanju v Zrečah. 
 
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 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 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 »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 2015 smo podelili 4 priznanja sveta OI in 5 jubilejnih priznanj, ter 9 
priznanj sveta OI za posebne dosežke v preteklem letu. Na premierni uprizoritvi predstave odrasle gledališke 
skupine KD Gornji Grad je bilo podeljenih 30 Linhartovih značk (17 bronastih, 4 srebrne, 6 zlatih in 3 častne). Ob 
110. letnici organiziranega petja je bilo podeljenih 33 Gallusovih značk (7 srebrnih, 10 zlatih in 16 častnih). Na 
letnem koncertu Okteta žetev se je podelilo 28 Gallusovih značk (1 bronasta, 2 srebrni in 4 zlate).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

SEMINAR ZA MENTORJE PREDŠOLSKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

24.1.2015   folklora izobraževanje 

OTVORITVENA SLOVESTNOST S PODELITVIJO OBMOČNIH 
PRIZNANJ 

7.2.2015   drugo prireditev 

LITERARNA DELAVNICA 28.2.2015   literatura izobraževanje 

GLEDALIŠKO OGLED@LO - PREGLEDNE PREDSTAVE 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

28.2.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

GLEDALIŠKO OGLED@LO - PREGLEDNE PREDSTAVE 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

1.3.2015 
 

gledališče in 
lutke 

prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 5.3.2015   folklora prireditev 

GLEJ, LUŠNO JE PR NAS, 3. ETNO VEČER  7.3.2015 
 

folklora prireditev 

TRADICIONALNO SREČANJE ŽENSKIH PEVSKIH ZBOROV 13.3.2015   vokalna glasba prireditev 

GLEDALIŠKO OGLED@LO - PREGLEDNE PREDSTAVE 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

14.3.2015 
 

gledališče in 
lutke 

prireditev 

KLIPE KLOPE - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

20.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

CICIDO - REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

10.4.2015   vokalna glasba prireditev 



PA SE SLIŠ' - REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN 
SKUPIN 

18.4.2015   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 22.4.2015   folklora prireditev 

VEČER RAZLIČNIH OKUSOV 8.5.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

PIKAPOLONČEK - REVIJA PREDŠOLSKIH PEVSKIH 
ZBORČKOV 

16.5.2015   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 22.5.2015   vokalna glasba prireditev 

V ZAVETJU BESEDE 29.5.2015   literatura prireditev 

POJMO PRIJATELJI 
 

2.6.2015   vokalna glasba prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE, REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

2.6.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

110 LET ORGANIZIRANEGA PETJA V BOČNI IN 20 PESEM 
POMLADI 

19.6.2015   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE NAJBOLJŠIH MALIH VOKALNIH  SKUPIN CELJSKE 
REGIJE 

19.6.2015   vokalna glasba prireditev 

PLANINSKI ODMEV 23.6.2015   literatura prireditev 

KRESNA NOČ, JUBILEJNI KONCERT OKTETA ŽETEV 24.6.2015   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ "POD TO GORO ZELENO" 

28.6.2015   folklora prireditev 

LIKOVNA KOLONIJA, DELAVNICA 11.7.2015   likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

IZ RODA V ROD - ETNO PRIREDITEV IN TEKMOVANJE 11.7.2015   folklora prireditev 

7. EX-TEMPORA SLADKA ISTRA 19.9.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

25. LIKOVNA KOLONIJA PRIJATELJSTVA POLZELA 19.9.2015   likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

DELO V ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPINAH &#8211; OD 
PRAKTIČNEGA DELA V FOLKLORNI SKUPINI DO 
PREDSTAVITVE NA ODRU 

17.10.2015   folklora izobraževanje 

16. PESNIŠKA OLIMPIJADA 7.11.2015   literatura izobraževanje 

REGIJSKA DELAVNICA ZA ZBOROVODJE OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV  

7.11.2015   vokalna glasba izobraževanje 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 8.11.2015   vokalna glasba prireditev 

LITERARNO DRUŽENJE  LJUBITELJSKIH LITERARNIH 
USTVARJALCEV 

12.11.2015   literatura prireditev 

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL  13.11.2015 
 

likovna 
dejavnost 

prireditev 

PEVCI NAM POJEJO GODCI PA GODEJO, DRŽAVNO 
SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH 
VIŽ 

21.11.2015   folklora prireditev 

GLEDALIŠČE IN PROSTOR, GLEDALIŠKA DELAVNICA 21.11.2015   gledališče in 
lutke 

izobraževanje 

SEMINARJA ZA ZBOROVODJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV  

23.11.2015   vokalna glasba izobraževanje 

BESEDIČICA - SREČANJE MLADIH LITERARNIH 
USTVARJALCEV 

1.12.2015   literatura prireditev 

POTUJOČA MUZIKA 6.12.2015   vokalna glasba prireditev 

 

  



 


