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Velenje, 31.01.2020. 

 

P  O  R  O  Č  I  L  O 
O DELU  ANDRAGOŠKEGA DRUŠTVA UNIVERZE  ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 

VELENJE ZA LETO 2019 

 

SPLOŠNI DEL 

Predstavitev društva 
Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje deluje že 34. Leto, kot nevladna, nepridobitna, 

prostovoljska organizacija na lokalni in regijski ravni, s statusom javnega interesa. V letih 

delovanja smo razvili sistem izobraževanja, ki zmanjšuje neenakost v dostopu do 

izobraževanja in širi znanje ter kulturo starejših. 

V dolgoživi družbi postaja tretje življenjsko obdobje vse bolj pomembno za naše družbeno 

okolje in starejši postajamo eno od bistvenih vprašanj prihodnosti. Na univerzi se zavedamo, 

kako pomembno je aktivno staranje in vseživljenjsko učenje. V prihodnosti je zato potrebno 

posvetiti več pozornosti programskim in razvojnim načrtom ter uveljavljanju sistemskega 

financiranja izobraževanja starejših. To je sedaj naloženo prostovoljcem in prostovoljnemu 

delu ter prispevkom študentov v izobraževalnih programih.  

Študijske skupine na univerzi delujejo samostojno na temelju osnovnih načel 

samoorganizacije in prostovoljnega delovanja članov skupine. Delovanje izobraževalnih 

skupin je vidno v širši skupnosti, ki jo skupine pomagajo oblikovati in ustvarjati s kulturnimi 

dogodki kot so: razstave, koncerti, festivali, sredinimi večeri, študijami, raziskovanji, s 

prostovoljstvom v javnih ustanovah. 

Izobraževanje na univerzi ni namenjeno zgolj prenašanju znanja, marveč je osredotočeno na 

širše učinke učenja. Spodbuja recipročno učenje, soustvarjanje novega znanja, predvsem pa 

je izobraževanje namenjeno boljšanju življenja starejših, življenja njihove izobraževalne 

skupine in okolja, ki mu starejši pripadajo. 

Ustvarjalnost človeka je neizmerna, ne glede na starost. Zanemariti znanje in izkušnje ljudi v 

tretjem in četrtem obdobju bi pomenilo odreči se vrednotam, ki jih ta generacija lahko da 

drugim. Življenjska filozofija vseživljenjskega učenja nas usposablja za spremembe v 

življenju, ki jih prinaša napredek v tehnologiji, globalizacija in svetovne povezave. 

Vključevanje v sodobno življenje od nas zahteva dodatna znanja, prilagajanja in večjo 

informiranost. Potrebe po druženju so zato še bolj prisotne, saj ljudje potrebujemo drug 

drugega, potrebujemo družbene stike, prežete z obzirnostjo in spoštovanjem. Potrebujemo 

tudi uspeh. Nepogrešljive značilnosti uspešnega človeka so zagotovo vseživljenjska 

vedoželjnost, učljivost, ustvarjalnost, delavnost, inovativnost, odgovornost za nenehen lasten 

razvoj, čut za sočloveka in širšo skupnost.   
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Osnovni cilji delovanja univerze: 

o Vključiti starejše v družbo, povečati njihovo sodelovanje v družbenem in 

ekonomskem razvoju skupnosti, 

o Spodbujati, razvijati, raziskovati in predvsem omogočati izobraževanje starejših kot 

način bivanja in krepitev družbenih vezi, izobraževanje starejših za osebni razvoj, 

izobraževanje starejših za boljšanje njihovih socialnih vlog in za prostovoljno 

sodelovanje v družbenem razvoju, 

o Izvajati izobraževanje starejših, 

o Izvajati in se vključevati v kulturne dejavnosti okolja kot nadgradnjo izobraževalne 

dejavnosti in evalvacijo znanja, 

o Krepiti medgeneracijske povezave in solidarnosti, 

o Raziskovati izobraževanje starejših, osebne in družbene posledice izobraževanja in 

obveščati javnost z namenom spreminjanja položaja starejših in medgeneracijskega 

sodelovanja in razumevanja. 

Delovanje univerze so v preteklem letu zaznamovali naslednji pomembni dogodki: 

9. Medgeneracijski festival – Pozdravljen, BONTON, ki je potekal od 16. do 18. maja 

2020.  Članice likovnega krožka so 17. maja v dvorani MC Velenje  med 9. in 12. uro 

sodelovale na likovni delavnici z naslovom Stari, novi bonton. Pod mentorstvom učiteljice 

umetnosti Danice Arzenšek, so članice likovnega krožka Perspektiva na UNI 3 in učenke OŠ 

Gorica ustvarjale strip z uporabo grafične tehnike monotipija. Ob tem so jim pomagali 

nekateri člani POM ter Maša in Tjaša iz MOV. Udeleženci so v treh knjižicah s sliko in 

besedo prikazali pravila lepega obnašanja na sploh in tudi na kulturnih prireditvah. Na 

Titovem trgu so 18. maja člani Godbe veteranov UNI 3 Velenje odprli zaključno slovesnost 

devetega Medgeneracijskega festivala Velenje. 
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16. Mednarodni festival ročnih del »Zlate niti« v Vrnjački Banji, Srbija 

Odzvale smo se povabilu Svetlane Trifunović – Cece, predsednice “Društva žena Vrnjačke 

Banje ZLATE NITI” in odšle na njihov 16. mednarodni festival ob praznovanju 150 let 

organiziranega turizma tamkajšnjega zdraviliščnega kompleksa. Festival je potekal od 5.do 

7. aprila. Jožica Grobelnik, že 23 študijsko leto mentorica krožka Slovenske ljudske vezenine 

” Spominčice” , je poskrbela skupaj z ostalimi članicami za predstavitev večinoma vezenih 

umetnin iz slovenske kulturne dediščine. V soboto, 06.04. smo se na prekrasno sončen dan 

udeležili tradicionalne promenade po parkih Vrnjačke Banje. 

 

  
 

 V Tednu vseživljenjskega učenja, ki ga v mesecu maju praznuje Evropa in 

Slovenija, izpostavljamo vseživljenjsko izobraževanje, s poudarkom na starejših. 
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Takrat izvajamo Evalvacijo znanja starejših, z udeležbo na različnih razstavah, 

javnih kulturnih prireditvah, ki vključujejo medgeneracijsko sodelovanje in 

povezovanje z drugimi nevladnimi organizacijami in javnimi zavodi.  

V Vili Bianca smo 26.marca odprli razstavo likovnega krožka "Perspektiva" pod imenom 

"Življenje" Mentorica krožka, Danica Arzenšek je povzela:" Podobo tokratne razstave 

bodo sestavljala likovna dela izkušenih ustvarjalk in njihovih začetnih poskusov 

ustvarjanja iz različnih likovnih področij in tehnik, iskanj različnih motivov iz okolice, 

narave, kreativnih pristopov, izvirnosti in videnj umetniškega sveta«. Ana Marija Pokorny, 

animatorka krožka je povedala da krožek deluje že 16 let, 11 let pod mentorstvom Danice 

Arzenšek. Poimensko je predstavila vseh 13 članic, slušateljic v študijskem letu 

2018/2019.  

 

  

V Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega so Godbeniki 14.maja imeli Javno vajo z 

gosti. Nastopil je tudi Trobilni ansambel GŠ FKK pod mentorstvom Mirana Šumečnika. 

Lepo prireditev je povezovala mlada Tea Zupanc. 
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2. Jajčerija v okviru Projekta PRIPOVEDI v ŠALEŠKI dolini 

V sodelovanju z Muzejem Velenje, ki je preskrbelo rekvizite, je 22.maja na 

Velenjskem gradu Jože Lekše na kratko predstavil nekdanje običaje praznovanja Sv. 

Florjana in običaja Jajčerija. Prireditev so ob 15 uri odprle LASTOVKE pod 

mentorstvom Tadeje Cigale ter taktirko Simeone Strahovnik. Člani ŠKUD Kavče, 

učenci OŠ Gustava Šiliha so pod vodstvom mentorice in scenaristke Metke Grabner 

odigrali prikaz ljudskega praznika Florjanovo. Na predvečer praznika Sv. Florjana, ki 

goduje 4. maja je bilo v mnogih naših krajih v navadi koledovanje in pobiranje jajc – 

šega Jajčerija. Prireditev je povezovala Nevenka Hvalec, članica UO UNI 3. Ob 16.uri 

je Marija Kranjc, mentorica krožka Kaligrafija odprla razstavo Spominska knjiga “Piši, 

riši, kakor veš…Razstava je bila na voljo skozi celo poletje. Šnitarijo – priprava in 

ponudba jajčnih jedi po receptu naših babic – sta vodili Marija Kuzman in Simeona 

Strahovnik. 
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3. V Vili Bianca so 27.maja nastopile Citrarke Marjanke pod mentorstvom Irene 

Tepej, prof. Gostje Javne vaje so bili člani tamburaške skupine KD Međimurje iz 

Velenja, pevec Gregor Verbuč in mladi pianist ter pevec Urh Štraki iz glasbene šole 

Žalec. Prisotne je nagovorila Darinka Mravljak, podžupanja MOV. Prireditev je 

povezovala scenaristka Diana Janežič. 
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4. Fotografi 3.junija v Knjižnici Velenje so pod vodstvom novega mentorja Roka Rakuna, 

študentje razstavili svoje izdelke pod imenom MOJ DOMAČI KRAJ SKOZI OBJEKTIV. 

Nastopil je Gregor Verbuč, prireditev je povezovala Biserka Bajec Leskovar, animatorka 

krožka. 

 

5. V četrtek, 3.oktobra so v Vili Bianca članice geografskega krožka Slovenija, te poznam?, pod 

mentorstvom prostovoljke Branke Mestnik, prof. na zabaven način prikazale delovanje krožka skozi 

15 let. Zapisale so: "Slovenija je preprosto čudovita. V petnajstih letih še nismo ponovili nobene 

ekskurzije. Vse bolj nas presenečajo mali kraji, ki razvijajo raznovrstno turistično ponudbo. Čeprav je 

Slovenija majhna dežela, pa imamo še veliko idej. Želimo spoznati nove kotičke na sončni strani Alp". 

Kljub temu da so prevozili in prehodili veliko poti, pa si članice želijo novih spoznavanj o pokrajinskih 

značilnosti in kulturno-zgodovinski dediščini Slovenije. 
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Vključevanje v tradicionalne, kulturne prireditve okolja: Gregorjevo, Mavrica prijateljstva, 

Pomladni in jesenski sejem, Pikin festival, Starotrški dnevi v Starem Velenju, Velenje se 

predstavi... s katerimi se želimo starejši vključevati v kulturno dogajanje v Mestni občini 

Velenje. Izpostaviti želimo tradicionalno kulturno znanje okolja in kulturno dediščino, ki jo 

starejša generacija z obujanjem prenaša na mlajšo in na ta način zagotavlja njegovo 

ohranjenost.  

Gregorjevo  

Dolgoletne članice UO UNI 3 in nepogrešljive članice Jelka Fužir, Marija Skornišek, Alma 

Koren in Fanika Stropnik ter članica SO Branka Čorko so zaslužne za uspešno izpeljano 

prireditev 11. marca Gregorjevo za varovance DVO Velenje. Ga Zlatka Lampret je polno 

jedilnico opozorila na začetek praznovanja Gregorjevega, praznovanja pomladi. Njena 

harmonika je kar dvignila že tako okorne sklepe. Mladi, stari prijatelji iz Vrtca Ciciban iz 

Gorice, Gorski škrati, so zapeli LUNA,STARA MATI DOBER DAN, zaplesali pa so GRAJSKI 

PLES. Nastopili sta mladi zvezdi EVA in Tjaša LESJAK in veselo prepevali o radosti življenja. 

Člani dramatičnega krožka UNI 3., pod mentorstvom prostovoljca Karla Čretnika so nastopili 

s skečem UPOKOJENEC, in POKOJNINE NI. 
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Mavrica prijateljstva v KD Velenje, 04.02.2019. »Zapojmo skupaj« 

 

Vezilje Spominčice na Pomladnem sejem na Titovem trgu 10.05.2019. 
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Septembra je potekal 30.Pikin festival pod imenom “Pika so po mestu potika”. Tako so naše 
vezilje “Spominčice” pod mentorstvom Jožice Grobelnik sodelovale od 9. do 14. septembra 
in kazale otrokom ter vsem zainteresiranim odraslim veščine lepega vezenja. 

 
 
Međimursko proštenje  v Velenju 8.junija (Godba, Marjanke, klekljarice Erike Pajk) 
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Lastovke na proslavi poročnih parov jubilantov, članov ŠPZDU 
Vokalna skupina Lastovke pod mentorstvom Tadeje Cigale, prof je nastopila 4.julija na 
proslavi jubilantov zlato in diamantno poročnih parov članov ŠPZDU.  V oporo so jim bili  
glasbeniki Urška, Ciril in seveda Franjo. 

 
 
15.junija pa smo se udeležili Kresovanja na Kavčnikovi domačiji. S pomočjo sodelavcev 
Muzeja Velenje, Damijana Kljajiča, ki je obenem mentor etnološko zgodovinskega krožka, 
Jožeta Lekšeta – animatorja, ter Vesne Kelc in Janka Kališnika, oba člana dramatičnega 
krožka, ki ga vodi Karl Čretnik, Metke Smirnov in njenega MO pevskega zbora Kajuh; 
izvirnega tria Rogelšek smo bili priča obujanju običajev kresovanja v teh krajih. Jože Lekše je 
ponovil pripoved o nekdanjih običajih praznovanja Sv. Florjana in Jajčerije. 
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Srečanje borcev, planincev in veteranov na Graški gori 31.avgusta - Godba veteranov  

 
 
Rokodelska razstava na Cankarjevi 26.oktobra (Godba, klekljarice, kaligrafke in vezilje) 
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Kratek opis društva 
Vsebina in obseg dejavnosti je podan v brošuri Andragoškega društva Univerze za III. 

življenjsko obdobje Velenje za tekoče šolsko leto, kjer so opredeljeni izobraževalni program z 

urnikom in lokacijami, javne prireditve in vključevanje v javne razpise. 

V študijskem letu 2018/2019  je univerza razpisala 53 izobraževalnih  programov s  vsebino, 

razdeljeno v devetih skupinah: tuji jeziki, računalništvo, likovno ustvarjenje, geografija in 

zgodovina, glasbeno ustvarjanje, hortikultura, ročna dela, skrb za lastno zdravje in splošne 

dejavnosti. Izobraževanje traja od 1. oktobra do  30. maja in deluje po sistemu učenja v 

študijskih skupinah. Skupino vodi mentor po predhodno s študenti dogovorjenem in 

sprejetem programu dela. Organizacijska in komunikacijska pomoč mentorjem v študijski 

skupini so animatorji, ki so prostovoljci in istočasno tudi motivatorji socialnega povezovanja 

in solidarnosti med študenti.  

Letno se izvede od 30 do 100 ur učnega programa v posamezni skupini. Evalvacija znanja je 

običajno izkazana s strokovno študijsko ekskurzijo, bralno značko in s interno ali javno 

prireditvijo ob zaključku šolskega leta. Univerza že vsa leta sodeluje na prireditvah širšega 

kulturnega okolja regije in je v letu 2019 samostojno ali kot soorganizator izvedla 72 

prireditev in dogodkov. (Priloga).   

Nekaj iz statistike izobraževalne dejavnost Univerze v študijskem letu 2018/2019: 

• število študentov – slušateljev : 565 

• število študijskih skupin – krožkov  46 

• število mentorjev : 33 

• število animatorjev - prostovoljcev 43 

• število lokacij izobraževanja:  20 

• število članov, starih 80 let in več: 24 

• število izobraževalnih ur: 1762 

• število članov: 473 (394 Ž in 82 M = 17 %)

 

tuji jeziki; 107; 
19% 

računalništvo; 
13; 2% 

likovno; 23; 4% 

geog.zg.; 64; 
11% 

glasbeno; 72; 
13% 

hort; 20; 4% 
ročna d.; 70; 

12% 

skrb l.zd.; 181; 
32% 

splošno; 15; 3% 

DELEŽI IZOBRAŽEVALNIH PODROČIJ 
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Predstavitev vodstva in organov društva 
Vodstvo društva predstavlja tričlansko predsedstvo, ki ga od 22.02.2018. vodi predsednica  

Zdenka Uršnik , podpredsednica Lilijana Rakun ter poslovna sekretarka. Skladno s statutom 

o vseh pomembnejših vprašanjih odloča upravni odbor društva, strokovno soodločanje in 

povezavo s članstvom v krožkih zagotavlja strokovni odbor.   

Upravni odbor, ki ga  sestavlja 6 članov in predsedstvo, se je v letu 2019 sestal na 10. sejah 

in obravnaval tekočo dejavnost in dolgoročno politiko društva. Strokovni odbor društva, ki ga 

sestavlja 43 članov - animatorjev posameznih krožkov, se je sestal na 8. sejah in se sproti 

dogovarjal o aktivnostih, organizaciji prireditev in informiral o delovanju univerze. Nadzorni 

odbor v sestavi treh članov: Lucija Maze (Rožič), predsednica ter članici Majda Venišnik in 

Cvetka Ažman, je opravil pregled poslovanja univerze za obdobje januar – november 2019. 

O sejah upravnih organov in sprejetih sklepih ter dogovorih se vodijo zapisniki. 

Izobraževalni program 
Izobraževalne dejavnosti so določene z urnikom za izobraževalno leto, s programom 

študijskih skupin in s tem povezanimi dejavnostmi, ki so prikaz starega in novo pridobljenega 

znanja in ustvarjalnosti starejših. Posamezne skupine so izvajale ustvarjalne delavnice na 

različnih javnih prireditvah v okolju kot študijske skupine ročnih del in glasbeni krožki. 

Izobraževalne aktivnosti smo izvajali tudi izven rednega študijskega programa: 

 Po novoletno srečanje članov v Hotelu Paka, kje so nastopile Lastovke, Marjanke in člani 

dramatičnega krožka. 
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 Številni sredini  večeri iz področja prava, zdravstva in turizma. 

 Raziskovalni krožek na Grilovi domačiji. 

 Udeležba na dnevu odprtih vrat KRKE. 

 Letna konferenca – Soustvarjamo UNI 3. 

 Dnevi odprtih vrat UNI 3. 

Podrobne informacije o realiziranih, zgoraj omenjenih dogodkih so v prilogi tega poročila. 

Univerza aktivno sodeluje v projektu Mestne občine Velenje »Velenje, starosti prijazno 

mesto«, katerega aktivnosti se izvajajo že od leta 2009 in v izvajanje  katerega smo aktivno 

vključili ožjo populacijo starejših občanov Velenja. Nadzor nad izvajanjem projekta nadzoruje  

koordinacijski odbor pri MOV. 

 

VPLIVI, KI NAM OMOGOČAJO DELOVANJE 

1. Prispevki članov 
Društvo deluje na osnovi prostovoljnega članstva in plačila letne članarine (15,00 €/osebo), ki 

je izključno namenjena nepridobitni dejavnosti društva. Manjši znesek (444,75 €) smo 20.09. 

pridobili od odstopljene dohodnine davčnih zavezancev kot donacijo za društvo v javnem 

interesu. 

2. Donatorji 
Največji prispevek je zagotovo dan s strani Mestne občine Velenje in osnovnih šol v obliki 

uporabe brezplačnih poslovnih, učnih in prireditvenih prostorov ter učnih pripomočkov za 

izvedbo izobraževalnih programov, kar je izredno pomembno z vidika zagotovitve ugodnejše 

cene izobraževanja za starejše prebivalstvo, ki ima v pretežni meri dokaj nizke osebne 

prihodke.           

3. Javni razpisi 
 

Na osnovi javnih razpisov smo pridobili naslednja sredstva: 

• Iz proračuna MOV za program ŠPORT-a 2019: 717,34 € 

• iz proračuna MOV za Kulturni projekt (Pripovedi v Šaleški dolini): 1.424,47 € 

• iz proračuna MOV za Sofinanciranje dejavnosti /: cca 14.000,00 €, 

• za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov in dejavnosti za odrasle za leto 

2019 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: 2.000 €, 

• za sofinanciranje zaposlitve projektnega managerja (MJU – projekt MREŽA) 12.500 € 

pri čemer se ta znesek lahko izključno porabi za plačo na novo zaposlene delavke od 

01.11.2019. do 31.01.2022. za polovični delovni čas (20 ur tedensko). 

 

mailto:info@uni-tri-velenje-drustvo.si
mailto:utzo.velenje@gmail.com
http://www.uni-tri-velenje-drustvo.si/


 

ANDRAGOŠKO DRUŠTVO UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 

VELENJE  

       
Efenkova cesta 61, SI - 3320 Velenje 

Tel. 03/587-20-50                                                                                 
 

 e-pošta: info@uni-tri-velenje-drustvo.si; utzo.velenje@gmail.com  

www.uni-tri-velenje-drustvo.si 
 

TRR pri Delavski hranilnici d.d.Ljubljana: 6100 0001 5556 916  

 

 

4.  Prostovoljstvo 
Uspešnost univerze ustvarja nešteto ljudi, ki skupaj delujejo kot ustvarjalna ekipa. 

Učinkovitost je zagotovo rezultat neštetih vloženih ur strokovnega izobraževanja, znanja, 

predvsem pa raznolikih tudi denarnih odrekanj. Prostovoljno delo je rdeča nit našega 

delovanja in uspeha in je dodana vrednost prispevka starejših v skupnosti.  

Prostovoljci različnih starostnih skupin imajo in bodo tudi v prihodnje imeli pomembno vlogo 

pri izboljšanju in nadgrajevanju medsebojnih odnosov v družbi, ki ima še posebno vrednost, 

saj poleg prenosa znanj pomeni tudi odpravljanje predsodkov in zadržkov do posamezne 

generacije. 

34 prostovoljcev (predsednica, člani UO, SO in NO ) je opravilo v letu 2019 evidentiranih 

3.341 prostovoljskih ur. K temu gre prišteti še Prostovoljstvo dveh mentorjev Branko Mestnik 

in Nevenke Hvalec (skupaj 50 ur) ter članov promocijskih krožkov  pri številnih nastopih, 

razstavah, kar lahko ocenimo na 2.500 ur. Potemtakem zanaša skupno število opravljenih 

prostovoljskih ur v letu 2019: 5.891 ur. 

 

 

FINANČNO POSLOVANJE 

Računovodstvo se vodi v skladu z Zakonom o računovodstvu RS, določenih za društva. 

Društvo ni zavezano k revidiranju računovodskih izkazov. 

Finančno poslovanje redno nadzira predsednica društva in nadzorni odbor. Zaključni račun in 

podrobno finančno poročilo bo pripravila računovodska hiša Kontor Velenje. 
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FINANČNO POROČILO ZA LETO 2019 

PRIHODKI (P) P 2019 R 2019 R19/P19 

Prenos iz l.2018 17.000 17.000   100% 

Članarine UNI3 7.065 6.173   87% 

Članarine za krožke 33.000 33.794   102% 

Javna sredstva 17.500 20.661   118% 

Donacije 900 0   / 

Drugo  445   / 

Rezervacija za l.2020 -21.000 -28.500   136% 

SKUPAJ 54.400 49.573   91% 

ODHODKI (O) P 2019 R 2019 R19/P19 

Mat., stor., drugo 9.000 9.012   100% 

Mentorji 32.000 27.616   86% 

Stroški dela 11.000 12.408   113% 

SKUPAJ 52.000 49.036   94% 

RAZLIKA P-O 2.400 537   22% 

    

Št.članov UNI3 k.l. 463 411   89% 

št.slušateljev  k.l. 565 523   93% 

 

ZAKLJUČEK 

Zastavljene cilje in naloge po sprejetem programu dela za leto 2019 smo v celoti izvedli in še 

več. Programa dela smo prilagajali potrebam lokalne skupnosti in regije in izvajalo ga je 

celotno članstvo univerze. Smo stanovska organizacija javne pravne osebe, v kateri je 

nagrada za delo uspešno izveden projekt.  

Nadgradnja izkušenj in znanja, preoblikovana v kreativno ustvarjalnost je prilagojena 

sedanjemu času in podprta z medgeneracijskim sodelovanjem, saj medsebojne odnose 

lahko izboljšujemo le s pozitivnimi aktivnostmi in povezanostjo z okoljem kjer živimo. S 

spodbujanjem vseživljenjskega učenja in ustvarjalnosti pa motiviramo medsebojno 

sodelovanje in prijateljstvo in si na ta način zagotavljamo čim dalj časa zdravo starost. 

 

                             Zdenka Uršnik, predsednica 

Priloga:  

• Prireditve in dogodki v letu 2019 
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