
 

ZAPOJMO, ZAIGRAJMO, ZAPLEŠIMO 

 

Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje je bil v letošnjem letu gostitelj 28. državne 

glasbene revije Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo. Revija je namenjena otrokom in odraslim osebam s 

posebnimi potrebami, ki so vključeni v osnovne šole s prilagojenimi programi, varstveno delovne 

centre, društva  Sožitje in različne zavode. Tako so v Velenje prišli nastopajoči od Lendave do Nove 

gorice, od Črne na Koroškem do Črnomlja. 

Revija je potekala na lep sončen dan, 19. aprila 2018, od 9. do 14. ure. 25 plesnih skupin se je 

predstavilo v Domu kulture Velenje, 21 pevskih, inštrumentalnih in plesnih skupin pa v Glasbeni šoli 

Fran Korun Koželjski Velenje. Program je popestrila navihana Pika Nogavička. Zbrane so pozdravili ga. 

Aleksandra Lampret Senčič, predsednica Sekcije za lažje motnje v razvoju, g. Drago Martinšek, 

predstavnik občine Velenje, in g. Aleksander Vališer, ravnatelj CVIU Velenje. Vse nastopajoče je 

strokovno spremljala komisija v zasedbi: 

- dr. Inge Breznik, svetovalka za glasbeno umetnost na Zavodu RS za šolstvo,  

- Erika Perič, specialna pedagoginja in dolgoletna mentorica na revijah Zapojmo,  

                       zaigrajmo, zaplešimo 

- dr. Tomaž Simetinger, predavatelj, avtor plesnih projektov, strokovni spremljevalec  

                                           za folklorne skupine pri javnem skladu RS za kulturne  

                                           dejavnosti in umetniških vodja osrednje slovenske folklorne  

                                           skupine Akademija folklorne skupine France Marolt 

- Katja Bucik, uni.dipl. prof. defektologije in logopedije, specialistka plesno-gibalne  

                        terapije. 

 

Poleg nastopajočih, ki so si ogledali nastope drugih skupin, so prireditev obiskali tudi učenci sosednjih 

osnovnih šol in vrtca. 

Po kosilu v Restavraciji Gaudeamus so udeleženci zaključili druženje z zabavo in plesom v Regijskem 

multimedijskem centru ob zvokih dua Legende. 

Vsi so domov ponesli lepe spomine na krasno preživet dan v Velenju. 

 



Dogodek so omogočili: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 

MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA VELENJE 

INŠTITUT INTEGRA 

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 

ZŠAM VELENJE 

MC VELENJE 

HTZ VELENJE I.P. D.O.O 

OŠ GUSTAVA ŠILIHA VELENJE 

in mnogi drugi… 



  

 



 


