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Območna izpostava Rogaška Slatina 
Leonida Došler 

Uvod 
Območna izpostava Rogaška Slatina s svojo dejavnostjo pokriva občini: Rogaško Slatino, ki ima 11.022 prebivalcev 
in Rogatec s 3.155 prebivalci. Rogaška Slatina leži v Severnem Posotelju, na vzhodnem in osrednjem delu 
Štajerske. Leži na 228 metrov nadmorske višine in je del savinjske statistične regije. Meri 71,5 km2 in se po 
površini med slovenskimi občinami uvršča na 100. mesto.  Po številu prebivalcev se občina Rogaška Slatina uvršča 
na 49. mesto, kar pomeni, da sodi med četrtino največjih občin v Sloveniji. 
Občina Rogatec se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije. Leži na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v 
dolino zelenega Posotelja. Na tem majhnem področju, stisnjenem med Donačko goro na severu in reko Sotlo na 
jugu, se skrivajo drobni, a redki in dragoceni biseri narave, kulturne ter zgodovinske dediščine. Prav ugodni legi 
na prehodu iz predalpskega v panonski svet gre zahvala, da se Rogatec s 700-letnimi trškimi pravicami uvršča 
med najstarejše trge na Slovenskem. Velikost občine Rogatec je 40 km2 in je ena od manjših občin v Sloveniji. 
Meji na sosednjo Republiko Hrvaško; ima dva mejna prehoda: Dobovec in Rogatec. 
 
Območna izpostava ima sedež na Občini Rogaška Slatina. Pri pregledu statističnih podatkov je na tem območju 
registriranih 34 kulturnih društev, vendar nekatere od teh se ne vključujejo v našo dejavnost. To so predvsem 
društva, ki imajo še druge dejavnosti (ansambli, organizatorji raznih kulturnih dogodkov in podobno). Območna 
izpostava skrbi za 29 društev in 6 sekcij. Najštevilčnejši so še vedno pevski zbori in vokalne skupine; sledijo 
folklorne skupine, pihalna orkestra, skupine ljudskih pevcev, gledališke skupine, lutkovna skupina, likovniki, 
tamburaši, literarno društvo.  
 
Iz leta v leto zaznavamo rast kakovosti kulturnega udejstvovanja na vseh področjih. Zagotovo je to odraz našega 
dela in zaradi organiziranosti JSKD ter aktivnega sodelovanja z društvi. Skrbimo za izvedbo načrtovanega 
programa, ki vsako leto postaja obširnejši in zahtevnejši. Pozorni smo na dobro izvedbo območnih programov, 
hkrati pa vsem izbranim skupinam omogočimo udeležbo na višjih ravneh (regijski in državni). Na izobraževalnem 
področju spodbujamo k udeležbi tako člane kot vodje skupin z željo, da se čim večje število zainteresiranih 
vseživljenjsko izobražuje, saj je samo to garancija za doseganje zastavljenih ciljev. Kar nekaj  izobraževanj  tudi 
sami izvedemo ali v sodelovanju s koordinacijo Celje. Strmimo k ciljem in viziji JSKD v povezavi in sodelovanju z 
lokalno skupnostjo ter društvi. 

Ocena stanja 
Po pregledu poročila območne izpostave za leto 2015 trdimo, da smo izvedli vse planirane projekte s področja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti in sodelovali pri izvedbi lokalnih programov s področja kulture kljub temu da 
imamo v obeh občinah zavod za kulturo. Program, ki si ga zastavimo uspešno realiziramo že vsa leta. Tudi letos 
smo uspeli izvesti dodatno kar nekaj programa, ki pa zajema lokalno raven. Društvom in posameznikom smo kot 
doslej pomagali pri društveni dejavnosti in izvedbi njihovih prireditev. Predvsem skrbimo, da društva delujejo, se 
udeležujejo naših in lokalnih prireditev ter pri tem skrbijo za nenehno rast kvalitete njihove dejavnosti. Glede na 
to, da živimo na podeželju, pa pogrešamo več skupin ljudskih pevcev in godcev. Dogovarjamo se s šolami in 
folklornimi skupinami, da bi ti skozi svoje delo že otroke seznanili s to dejavnostjo. Pravega uspeha na tem 
področju še nismo zabeležili, vendar bomo še naprej spodbujali in nagovarjali morebitne zainteresirane, da se bo 
tudi ljudsko petje ohranilo v našem okolju.  
 
Sledimo poslanstvu sklada, ki je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske 
podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, skrb za povečevanje dostopnosti kulturnih dobrin v obeh občinah, 
aktivno vključevanje vseh akterjev na področju kulture v kulturno mrežo. Območna izpostava se vseskozi 
vključuje kot soorganizator lokalnih prireditev, ki se izvajajo ob praznikih in projektih (kulturni praznik, Pust, 
proslave, dan državnosti, Zimska pravljica …).  
Območna izpostava je v letu 2015 sledila ciljem, ki jih narekuje JSKD: predstavitev in strokovno spremljanje 
kulturnih projektov, ki so podlaga za primerjavo in vrednotenje dosežkov na področju ljubiteljskih kulturnih 



dejavnosti, dvig kvalitete projektov kulturnih društev, izobraževalni sistem, ki omogoča šolanje in izpopolnjevanje 
mentorjev in kulturnih ustvarjalcev v koordinaciji ter založniški program priprave in izdaje publikacij.  
 
Poseben pomen posvečamo tudi sodelovanju s šolami in vrtci. Prav tako je na tem področju cilj organizacija 
prireditev, ki so preglednega ali tekmovalnega značaja, organizirane na treh nivojih, (območni, regijski, državni). 
Tukaj pogrešamo večje sodelovanje šol v smislu organizacijske in finančne pomoči. Naš program  se jim zdi naša 
obveza, čeprav bi morali vsi skrbeti za aktivno kulturno osveščenost v prostoru. V kolikor ne bi JSKD ponujal 
piramidnega sistema delovanja, se bi marsikatera dejavnost kazala v nižji kvalitetni ravni ali pa je sploh ne bi bilo 
(pri nas folklora nekoč, sedaj ljudsko petje). 
Naše prireditve oglašujemo v občinskem časopisu Rogaške novice in na radio Štajerski val pri kulturnem 
napovedniku ter na spletni strani Kozjansko info. Prireditve oglašujemo tudi preko spletne aplikacije in strani 
Facebooka JSKD OI Rogaška Slatina. Ugotavljamo, da vse več ljudi spremlja prav te vire obveščanja. Članke o 
izvedenih prireditvah s slikovnim gradivom pa redno objavljamo v časopisu Rogaške novice.  
V Občini Rogaška Slatina in Rogatec imajo več dvoran, primernih za različne kulturne dejavnosti. Vsa kulturna 
društva in območna izpostava imajo idealne možnosti za izvedbo prireditev. Občini vseskozi skrbijo za izboljšanje 
pogojev dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev in mladinskih kulturnih centrov ter zagotavljanje dostopnosti 
do kulturnih dobrin. Večino dvoran dobimo v uporabo brezplačno, razen dvorane Kulturnega centra Rogaška 
Slatina in Aninega dvora.  

Izvedba rednega programa 
V prvi polovici leta so bile izvedene predvsem pregledne območne in regijske prireditve z izobraževanji, ter 
udeležbe na državne prireditve, ki so namenjene mlajši populaciji (šole, vrtci). Območno raven programa OI je v 
letu 2015 sestavljalo več raznolikih akcij na vseh področjih dejavnosti (prireditve in izobraževanja): vokalni, 
inštrumentalni, gledališki, folklorni, plesni, likovni, literarni. Vsem zainteresiranim ustvarjalcem, društvom in 
posameznikom, je program ponudil javno predstavitev njihovega dela na območni ravni, izbor najboljših pa preko 
selekcij, svetovanja, izobraževanja na regijski oz. državni. Vključeni smo tudi pri nekaj projektih založništva 
literarnega društva. Tako je bil območni program dostopen vsem generacijam. Torej smo v letu 2015 uresničili 
ves zastavljeni program, in sicer: Revijo otroških folklornih skupin, Revijo odraslih pevskih zborov, Revijo otroških 
in mladinskih pevskih zborov, Srečanje odraslih folklornih skupin, Srečanje literatov, Ciciban poje in igra, Regijsko 
srečanje otroških gledaliških skupin, novost Kristalna vas s kulturnim programom. Nekaj pevskih skupin je bilo 
izbranih za regijsko raven prav tako ljudske pevke Rogatec. Imamo pa zelo močne otroške folklorne skupine, saj 
so se kar 3 skupine udeležile regijskega srečanja (KD Spominčice Mlajša otroška folklorna skupina »Spominčice« 
II. Osnovne šole Rogaška Slatina, II. OŠ Rogaška Slatina – POŠ Kostrivnica Otroška folklorna skupina »Vrelčki«, OŠ 
Rogatec Otroška folklorna skupina »Uršula). Na državno srečanje pa se je letos uvrstila Folklorna skupina 
Minerali.  
Kot dodatni program, ki sodi k rednemu omenimo Teden ljubiteljske kulture. Letos nismo sadili dreves, smo pa 
na Juneževi domačiji posadili njivo sončnic in zdravilnih zelišč. V to akcijo smo vključili vse člane kulturnih društev 
tako, da smo jim razdelili semena sončnic z namenom, da jih posadijo tudi doma. Rogaška Slatina je bila v 
znamenju sončnic in sodelovanja med društvi. V tem tednu so se zvrstile različne prireditve. Začeli smo z revijo 
odraslih pevskih zborov, zaključili pa s koncertom Ciciban poje  »zaključni koncert vrtčevskih pevskih zborov 
občin: Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli«. Ob tej priložnosti smo 
izdali pesniško zbirko »Ciciban poje« avtorja Franca Černelča, ki je skozi 25 let zbiral in pisal pesmice za vrtčevske 
pevske zbore. 

Izvedba dodatnega programa 
Prireditev na področju lokalne skupnosti v obeh občinah je veliko. Smo turistični kraj in skrbimo za promocijo 
tudi s področja kulture in umetnosti. Izpostava se vključuje v organizacijo ali soorganizacijo le-teh. Sodelujemo z 
Miklavževo druščino, ki z dobrodelnimi prireditvami zbira denar predvsem za socialno ogrožene otroke. Letos je 
bilo teh koncertov še več, saj smo zbirali sredstva za uresničitev Jakobovih sanj. V teh programih sodelujejo vsa 
kulturna društva. V sodelovanju s Literarnim društvom Sončnica smo v letu 2015 izpeljali več literarnih večerov 
na Muzeju v Rogatcu. Literarno likovni dan na Juneževi domačiji z lokalnimi akterji in bogatim kulturnim 
programom se nadaljuje. Uspešno sodelujemo z društvi in posamezniki iz sosednje Hrvaške. Skozi leto imamo kar 
precej skupnih prireditev na tej ali oni strani Sotle. Sodelujemo pri organizaciji pusta in letošnja novost so kulturne 
prireditve v Kristalni vasi, ki smo jih organizirali na vse vikende v mesecu decembru. V ta projekt se vključujejo 
vsa kulturna društva, nekatera celo več krat.  



Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih 
V Občini Rogaška Slatina se na javni razpis prijavijo kulturna društva in posamezniki. Kot vodja Območne izpostave 
sodelujem v komisiji za razdelitev sredstev. Prednost tega je, da spremljam stanje skozi leta in tako lahko 
predlagam in podam mnenje k rezultatu, saj najbolje poznam dejavnost posameznega kulturnega društva in 
njihov razvoj. Mnenje je po večini upoštevano. Društvom nudimo tudi administrativno in tehnično pomoč pri 
izpolnjevanju obrazcev in prijav na različne razpise. 

Izobraževanja 
V drugi polovici leta smo izpeljali dve delavnici na nivoju koordinacije v Rogaški Slatini. Prva je bila namenjena 
vodjem otroških folklornih skupin in je potekala pod vodstvom območnega selektorja Marka Pukšiča z 
demonstracijsko skupino. Druga je bila namenjena zborovodjem otroških in mladinskih pevskih zborov. To pa je 
vodil Matjaž Vehovec. Tudi ta delavnica je potekala z demonstracijskim zborom in bila odlično obiskana. 
Izobraževanja na nivoju koordinacije so bistven del programa, približane ciljni skupini odjemalcev, omogočajo 
napredek in rast dejavnosti, stik s stroko, seznanjanje z novostmi in skrbijo za pridobitev točno določenega 
znanja.  

Financiranje 
Program območne izpostave Rogaška Slatina pretežno financirajo Občini Rogaška Slatina in Rogatec. Obe  občini 
financirata območno izpostavo preko pogodb. Na podlagi podanega programa in možnosti občine prejmemo 
pogodbo, ki je skozi leta podobna. Razpolagamo z nizkimi finančnimi sredstvi in se moramo zelo potruditi, da 
speljemo program na visoki kakovostni ravni z nizkimi stroški. Prav tako se srečujemo z vprašanjem pobiranja 
vstopnin, saj nimamo lastnih prostorov za izvedo prireditev. Za prostore, ki jih dobimo v najem brez plačila, ne 
smemo pobirati vstopnine. Zavod za kulturo Rogaška Slatina pa prav tako s pravilnikom omejuje vstopnino (če 
uporabimo dvorano, sofinancirano od Občine, vstopnine ni, če je najem komercialni, pa si stroška ne pokrijemo 
z vstopnino). To je večletna dilema in problem območne izpostave kako pridobiti dodatna sredstva tudi na način 
pobiranja vstopnin.  

Novi projekti 
V letu 2015 je nov projekt Kristalna vas s kulturnim programom. V veselem decembru smo organizirali 14 
koncertov in prireditev. Predstavila so se vsa kulturna društva in njihove sekcije. Plesne skupine so nastopile več 
krat, tako so se imeli možnost predstaviti vsi (otroci, mladinci). Nagovorili smo  vzgojiteljice vrtca, da so pripravile 
lutkovno predstavo, ki je ponovno zablestela. Skupina se formira projektno, vendar vedno pripravi in odigra 
odlično. Žal niso pripravljene delati in ustvarjati kot društvo in skozi vso leto.  

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
Vokalna glasba: 10 odraslih pevskih zasedb, od tega 3 moške, 2 ženski in 5 mešanih skupin. Cerkveno pevsko 
društvo Sv. Križ, Kulturno društvo Akademski pevski zbor Rogaška Slatina Sekcija Vokalna skupina Pegazove muze, 
Kulturno društvo VITIS, Moški pevski zbor, Vokalna skupina Cantabile, Žensko pevsko društvo, Vokalna skupina 
Sled, Kvartet Rogatec, Skupina Kvarta, Mešani pevski zbor Rogatec. 
8 otroških in mladinskih pevskih zborov: Otroški pevski zbor I. OŠ Rogaška Slatina, Otroški pevski zbor II. OŠ 
Rogaška Slatina, Otroški pevski zbor OŠ Rogatec, Otroški pevski zbor II. OŠ Rogaška Slatina POŠ Kostrivnica, 
Mladinski pevski zbor I. OŠ Rogaška Slatina, Mladinski pevski zbor II. OŠ Rogaška Slatina, Mladinski pevski zbor. 
OŠ Rogatec in Mladinski pevski zbor Glasbene šole Rogaška Slatina. 
Instrumentalna glasba, 8 zasedb: Mestna pihalna godba, Pihalni orkester društvo glasbenikov Steklarna Rogaška, 
harmonikaški orkester, Društvo pritrkovalcev Rogatec, Kulturno društvo Zlate strune (citrarji), Kulturno društvo 
Aplavz, Kulturno društvo Donačka in Tamburaško skupino Rogatec. 
Folklorna dejavnost:  2 odrasli in  6 otroških folklornih skupin:  Folklorno društvo Minerali, Kulturno društvo 
Antona Stefanciosa Rogatec, Folklorna skupina, KD Spominčice, Mlajša otroška folklorna skupina »Spominčice« 
II. Osnovne šole Rogaška Slatina, II. OŠ Rogaška Slatina – POŠ Kostrivnica, Otroška folklorna skupina »Vrelčki«, 
OŠ Rogatec Otroška folklorna skupina »Uršula« in Uršola 1, KD Spominčice otroška folklorna skupina 
»Spominčice« II. Osnovne šole Rogaška Slatina, Folklorna skupina I. osnovne šole Rogaška Slatina.  
Ljudski pevci in godci, 2 registrirani skupini: Kulturno društvo »Ljudske pevke« Rogatec in Kulturno društvo 
Deteljice. Sodelujejo še: Fantje izpod Boča, Obsoteljski slavčki ter Društvo za ohranjanje slovenskih narodnih jedi 
in običajev občine Rogaška Slatina GAJA, Društvo prostovoljcev za pomoč sočloveku Miklavževa druščina, Društvo 
žena Sv. Florijan. 
Likovna društva, 2 skupini: Društvo ljubiteljev likovne ustvarjalnosti Mavrica in Društvo likovnikov Rogatec, 
ter 2 fotografski društvi: Foto klub Glas Sotle in Klub popotnikov in fotografov Potograf. 



Gledališka dejavnost, 3 skupine: Kulturno-prosvetno društvo Kostrivnica,  Kulturno društvo Spominčica ter 
ljudske pevke Rogatec v sodelovanju z dramsko skupino Rogatec. 
Plesna dejavnost, 2 društva: DPD Rolly in KD Plesni klub Kušni me. 
Literarno društvo Sončnica. 
Kulturna društva na našem področju so izredno dejavna in imajo dolgoletno tradicijo. Tamburaški orkester ima 
83 let, Godba Steklarne Rogaška je v letu 2015 obeležila 70 let delovanja, Moški pevski zbor Rogaška 49 let … Iz 
analize poročila je razvidno, da imamo društva v vseh dejavnostih in vsa dobro delujejo ter imajo dobre delovne 
razmere (ustrezne prostore, ki jih zagotavljata občini). 

Sodelovanje s šolami in vrtci 
Sodelovanje z vrtci, osnovnimi šolami, glasbeno šolo, knjižnico, zavodom za kulturo, zavodom za turizem ter 
šolskim centrom Rogaška Slatina je primerno. Skupaj načrtujemo kulturne dogodke, pomagamo pri izobraževanju 
mentorjev in vključevanju otrok v druge prireditve v občini. Spodbujamo kulturne dejavnosti na šolah in vrtcih, 
zato imamo zelo močne skupine na področju folklore, glasbe in lutk. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
Območna izpostava Rogaška Slatina zagotavlja svojo udeležbo na vseh jubilejnih dogodkih kulturnih društev. 
Večinoma je prisotna vodja OI in predsednica sveta OI. Skupaj podeliva jubilejna priznanja, društvu pa 
priložnostno darilo. Nekatera društva želijo pomoč pri sami organizaciji jubilejnih dogodkov, druga jih pripravijo 
samostojno. Letos smo obeležili 70-letnico delovanja  Godba Steklarne Rogaška, 20-letnico delovanja ljudskih 
pevk Rogatec, 10 letnico delovanja KD Deteljice, 15-letnico delovanja Društva Gaja, 10-letnico delovanja 
Pegazove Muze. S predsednico sveta OI sva podelili jubilejne Gallusove značke.  Vsi prejemniki priznanj so 
navedeni na spletni strani JSKD OI Rogaška Slatina po letih in vrsti priznanj. 

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

SEMINAR ZA VODENJE PETJA 12.1.2015 12.3.2015 folklora izobraževanje 

DELAVNICA ZA MLADE HARMONIKAŠE V FOLKLORNIH 
SKUPINAH 

24.1.2015   folklora izobraževanje 

FESTIVAL MLADE LITERATURE - REGIJSKO SREČANJE 13.2.2015   literatura prireditev 

TEMATSKI REGIJSKI KONCERT TAMBURAŠKIH IN 
MANDOLINSKIH SKUPIN SLOVENIJE 2015 

27.2.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

LITERARNA DELAVNICA 28.2.2015   literatura izobraževanje 

SREČA NA UPANJE, GLEDALIŠKA PREDSTAVA 28.2.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 3.3.2015   folklora prireditev 

LUTKARIJE IN VRAGOLIJE 2015 10.3.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 1.4.2015   vokalna glasba prireditev 

REVIJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 12.4.2015   folklora prireditev 

SOSED TVOJEGA BREGA 2015 - 37. DRŽAVNO SREČANJE 
PESNIKOV IN PISATELJEV DRUGIH NARODOV IN 
NARODNOSTI 

18.4.2015   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 22.4.2015   folklora prireditev 

ODER MLADIH 24.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

SREČANJE DEKANIJSKIH PEVSKIH ZBOROV 2015 10.5.2015   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE FOLKLORNIH, PEVSKIH IN GODČEVSKIH  SKUPIN 
MANJŠINSKIH ETNIČNIH SKUPNOSTI 

17.5.2015   folklora prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 22.5.2015   vokalna glasba prireditev 

ZAKLJUČEK TLK NA JUNEŽEVI DOMAČIJI 23.5.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

CICIBAN POJE  24.5.2015   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV  29.5.2015   literatura prireditev 



REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 31.5.2015   folklora prireditev 

LITERARNI DAN 27.6.2015   literatura prireditev 

EXTEMPORE 17.7.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV 29.8.2015   folklora prireditev 

DOBRODELNI KONCERT ZA JAKOBOVE SANJE 2.10.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

LE PLESAT ME PELJI 17.10.2015   folklora prireditev 

REGIJSKO IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN   Z DEMONSTRACIJSKO SKUPINO 

24.10.2015   folklora izobraževanje 

REGIJSKO IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN   Z DEMONSTRACIJSKO SKUPINO 

24.10.2015   folklora izobraževanje 

REGIJSKA DELAVNICA ZA ZBOROVODJE MLADINSKIH 
ZBOROV Z DEMONSTRACIJSKIM ZBOROM 

7.11.2015   vokalna glasba izobraževanje 

REGIJSKA DELAVNICA ZA ZBOROVODJE MLADINSKIH 
ZBOROV Z DEMONSTRACIJSKIM ZBOROM 

7.11.2015   vokalna glasba izobraževanje 

KRISTALNA VAS S PROGRAMOM 29.11.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

KRISTALNA VAS S PROGRAMOM 5.12.2015   drugo prireditev 

KONCERT POSVEČEN SPOMINU NA PAVLETA MERKUJA 6.12.2015   vokalna glasba prireditev 

KRISTALNA VAS S PROGRAMOM 6.12.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

TA VESELI DAN KULTURE 7.12.2015   literatura prireditev 

KRISTALNA VAS S PROGRAMOM 12.12.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

KRISTALNA VAS S PROGRAMOM 13.12.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

KRISTALNA VAS S PROGRAMOM 19.12.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

KRISTALNA VAS S PROGRAMOM 20.12.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

KRISTALNA VAS S PROGRAMOM 26.12.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

KRISTALNA VAS S PROGRAMOM 27.12.2015   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

 



 


