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Območna izpostava Radlje ob Dravi 

Cvetka Miklavc 

Uvod 

Območna izpostava Radlje ob Dravi deluje v petih občinah: Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju 
in Vuzenica, kjer živi 16.000 prebivalcev.  
 
Namen in cilj izpostave je zagotavljanje preglednih srečanj in revij s strokovnim spremljanjem ter izobraževalnih 
oblik na vseh področjih delovanja ljubiteljske kulture za najmlajše, mladino in odrasle. Vsem občanom izpostava 
zagotavlja kakovostne dobrine na področju kulture, ki so v današnjem času vse pomembnejše za osebno in 
družbeno življenje.  
 
Kulturnim društvom in posameznikom strokovno pomaga. Stalnica programa je Vodnik po prireditvah občin 
Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Vuzenica. Izdajamo ga mesečno v nakladi 4.800 izvodov, 
dobijo ga vsa gospodinjstva in je kot vir informiranja, napovednik kulturnih in drugih dogodkov ter vir obveščanja 
o naših programih in prireditvah.  

Ocena stanja 

V letu 2014 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja 
kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti.  
 
Skupaj s kulturnimi društvi, ki jih je na našem območju aktivnih 28 in njihovimi številnimi sekcijami, z društvi, ki 
niso registrirana na področju kulture in imajo kulturne sekcije, osnovnimi šolami, glasbenima šolama, knjižnico, 
MKC-eji, lokalnimi skupnostmi in drugimi izpostavami na Koroškem, ustvarjamo kulturno življenje. Sodelovanje z 
vsemi petimi lokalnimi skupnostmi ocenjujemo za dobro, vse občine financirajo naše programe ali pa nam 
omogočijo brezplačno uporabo prostorov.  
 
Pri nas ne deluje ZKD, zato izpostava neposredno sodeluje z društvi, društva se na nas obračajo po strokovno kot 
organizacijsko pomoč. Poseben poudarek dajemo izobraževanju na vseh področjih umetnosti. Glede na potrebe 
smo izvedli kar nekaj izobraževanj 
 
Naša srečanja, prireditve, izobraževanja so zelo dobro medijsko pokrita, objave, reportaže, članki, napovedi … so 
objavljeni v sredstvih javnega obveščanja (Večer, Koroški radio, BKTV …). Prav tako v lokalnih časopisih občin, na 
njihovih spletnih straneh in v Vodniku po prireditvah. V letu 2014 si je izpostava JSKD OI Radlje ob Dravi uredila 
tudi Facebook profil.  
 
Ker upoštevamo načeli kroženja prireditev in dostopnosti, izvajamo prireditve v skoraj vseh zaselkih območne 
izpostave, čeprav vsepovsod niso primerni prostori. V Občini Podvelka in Vuzenica imajo kulturna domova 
(večnamenska prostora), ki sta zadostno tehnično opremljena, vendar nimata ustreznih spremljevalnih prostorov 
za večje število nastopajočih. Na Kapli na Kozjaku, Lehnu, Ribnici na Pohorju, Muti in v Radljah ob Dravi 
organiziramo prireditve kar v prostorih osnovnih šol, v telovadnicah ali avlah. Prireditve v teh prostorih 
predstavljajo velik strošek izvedbe, ki ga predstavlja predvsem postavitev tehnične podpore. Uspešno 
sodelujemo tudi s Knjižnico Radlje ob Dravi, v njihovem razstavnem prostoru organiziramo precej preglednih 
likovnih in fotografskih razstav. V Radljah ob Dravi je kulturni dom, ki pa ni zadostno tehnično opremljen (luči, 
ozvočenje), stroški uporabe pa so visoki.  
 
Izpostava je bila vključena v pripravo Lokalnega programa kulture v občini Radlje ob Dravi. 



 

 

Izvedba rednega programa 

Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh 
področjih delovanja društev, izobraževanja po posameznih področjih in založništvo.  
 
Območna pregledna srečanja smo pripravili na področju zborovstva (Srečanje otroških pevskih zborov, Srečanje 
mladinskih pevskih zborov in Srečanje odraslih pevskih zasedb), na gledališkem področju so bila selektorsko 
gledano kar štiri predstavi za Linhartovo srečanje. Če ni dovolj prijav za posamezno območno srečanje, se srečanja 
združujejo in pripravijo za koroško koordinacijo. Tako smo pripravili šest skupnih prireditev za Koroško regijo: 9. 
fotografsko razstavo Ex-tempore 2014 in pogled skozi fotoobjektiv Toma Jeseničnika, Srečanje otroških 
gledaliških skupin, Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Koroške, Srečanje lutkovnih skupin, II. 
del srečanja odraslih folklornih skupin Koroške in Literarni večer: Je san je dan in je noč. Otroški folklorni skupini 
iz Vuhreda in Radelj ob Dravi ter plesna skupina Ladydas iz Vuzenice pa so se udeležile srečanj v Mislinji in v 
Velenju.  
 
Strokovni spremljevalci so na območnih srečanjih predlagali za regijsko raven naslednje skupine in posameznike 
(po področjih ustvarjanja): 
 
1. Vokalna dejavnost (Otroški pevski zbor OŠ Vuzenica, Mladinski pevski zbor OŠ Radlje ob Dravi, Mladinski pevski 
zbor OŠ Vuzenica, Mladinski pevski zbor OŠ Brezno Podvelka, Ženski pevski zbor Dominica nova KD Radlje ob 
Dravi, Vokalni kvartet Rusalke (predlagan tudi za državno raven), Dekliški pevski zbor Aglaja KD Radlje ob Dravi 
(predlagan tudi za državno raven).  
2. Folklorna dejavnost (Ljudske pevke KD Kapla na Kozjaku, Ribniški fantje) 
3. Fotografska dejavnost (Blanka Kefer) 
4. Likovna dejavnost – predlagana dela za državno razstavo (Tanja Goričan, Lucija Vollmaier) 
5. Gledališka dejavnost (gledališko skupino Pitoni z.o.o. Vuzenica, priznanja regijske selektorice: 
- glavna moška vloga: Jernej Urh (Pitoni z.o.o.), 
- stranska moška vloga Jani Pavlič (KD Kapla), in 
- glavna ženska vloga Cvetka Ovčar (KUD Stane Sever Ribnica na Pohorju)  
6. NOVOST Plesna dejavnost (Plesna skupina Ladydas PRK Vuzenica)  
 
Regijskega srečanja se je udeležila gledališka skupina Pitoni z.o.o. s predstavo Bog Masakra, ki jo je režiral Matjaž 
Jeznik.  
Regijskega koncerta Sozvočenja (odraslih pevskih zasedb od Celja do Koroške) se je udeležil Dekliški pevski zbor 
Aglaja KD Radlje ob Dravi in osvojil glavno nagrado, nastop na državnem sklepnem koncertu, ki je bil 13. 
decembra v dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani.  
23. tekmovanja slovenskih pevskih zborov Naša pesem so se udeležile Rusalke iz Kulturnega društva Radlje pod 
umetniškim vodstvom Tadeje Vulc in osvojile srebrno priznanje s 88,7 točkami ter priznanje za najboljšo izvedbo 
slovenske ljudske pesmi. 
34. tekmovanja pihalnih orkestrov v 3. težavnostni stopnji se je v mesecu maju udeležil Pihalni orkester Muta 
pod vodstvom Vojka Trnjeka, ki je osvojil zlato priznanje, s 87,04 točkami.  
Na IV. državni tematski razstavi Parafraze, sta sodelovali Tanja Goričan in Lucija Vollmaier. Razstava se je selila in 
je bila spomladi v Brežicah in v jeseni na gradu Snežnik.  



 

 

 

 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalnimi skupnostmi in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na območju 
izpostave sklada.  
 
Junija 2014 se je realizirala tripartitna pogodba, sklenjena med Občino Radlje ob Dravi, Forumom Slovanskih 
kultur in JSKD, o ustanovitvi FSK Centra Radlje ob Dravi. Naša vloga pri projektu je bila iskanje umetnikov, ki bodo 
ustvarili svoja dela za zbirko sodobnih lesenih skulptur. Svoji skulpturi sta ustvarila Peter Dolić iz Hrvaške in 
Maricna Rzasa iz Poljske.  
 
Dodatni program, ki ga izvajamo, je izdaja Vodnika po prireditvah Občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica 
na Pohorju in Vuzenica. Publikacijo izdajamo mesečno v nakladi 4.800 izvodov, dobijo ga vsa gospodinjstva v 
občinah Muta, Radlje ob Dravi in Vuzenica in je na voljo na določenih mestih v občinah Podvelka in Ribnica na 
Pohorju. Namen vodnika je vir informiranja, napovednik kulturnih in drugih dogodkov ter vir obveščanja o naših 
programih in prireditvah.  
 
Pripravili ali soorganizirali smo tudi prireditve v okviru dodatnega programa: 19. srečanje diatonikov, Noč knjige 
– berimo skupaj, Mednarodni festival folklore in petja, 7. likovno kolonijo Kope in razstavo, Srečanje pritrkovalcev 
na zvonove, Je pa sobota večer, in 44. Severjev dan. 
 
Društvom in sekcijam pomagamo pri tisku in izdelavi letakov, plakatov in promociji ob njihovih prireditvah, 
pripravi na projektni razpis …  
 
 

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali 
sodelovanje pri njih 

Na Občini Muta sem članica komisije za izvedbo občinskega razpisa na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 
v Občini Radlje ob Dravi pa predsednica strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda ŠKTM. Izpostava tudi 
aktivno sodeluje pri pripravi Lokalnega program kulture Občine Radlje ob Dravi. 

Izobraževanja 

Zavedamo se pomena izobraževanja na področju ljubiteljske kulture, zato vsako leto dajemo velik poudarek 
izobraževanju posameznikov in skupin na vseh umetniških področjih, predvsem pa tam, kjer se kažejo potrebe.  
 
Pet članov odraslih folklornih skupin je sodelovalo na večdnevnem državnem seminarju Ljudski plesi Koroške 2. 
del, ki se je tudi tokrat odvijal pri nas v Radljah ob Dravi. Prav tako je član odrasle folklorne skupine pričel 
obiskovati celoletni seminar, I. del, za vodje odraslih folklornih skupin v Ljubljani. 
Na področju zborovstva so se na večdnevni zborovski delavnici izpopolnjevale članice Dekliškega pevski zbora 
Aglaja in članice Vokalnega kvarteta Rusalke.  
Glasbene delavnice z Almiro Rogina se je udeležila vzgojiteljica vrtca Vuzenica.  
Uspešno je zaključila zborovsko šolo – osnove dirigiranja, I. stopnjo, Štaher Klavdija.  
Na gledališkem področju so se izobraževali člani Pitonov z.o.o. v dveh delavnicah.  
Že tradicionalna pa je vsakoletna delavnica za koroške literate, ki jo pripravljamo na Muti, tokrat je bila pod 
vodstvom Dragice Vesković.  
Prvič smo organizirali plesno delavnico pod vodstvom Špele Medved, ki je doživela zelo pozitivni odziv. Mlade 
plesalke so dobile nov zagon za umetniško ustvarjanje.  
Skupaj z izpostavami na Koroškem in ZKD smo v Dravogradu organizirali posvet o ljubiteljski kulturi.  



 
Vrsta izobraževanj se pozna tudi na dvigu kakovosti. Društva kot posamezniki se zelo zanimajo za izobraževanja. 
Zato jim skušamo omogočiti izobraževanja po čim dostopnejši ceni, predvsem praktične narave, namenjene 
točno določeni skupini in obravnavo točno določene teme. Ker pri nas ni ZKD, tudi stroškov izobraževanj ne krije.  
 
Zaradi velike oddaljenosti, slabih cestnih povezav in s tem povezanih stroškov se člani naših društev skoraj ne 
udeležujejo izobraževanj, ki jih organizira centralna služba v Ljubljani.  

Financiranje 

Sodelovanje z vsemi petimi lokalnimi skupnostmi ocenjujemo za dobro, vse občine financirajo naše programe ali 
pa nam omogočijo brezplačno uporabo prostorov. Želimo si, da bi lahko več sredstev pridobili iz sredstev JSKD za 
kakovostnejše programe.  

Novi projekti 

Prvič se je izvedel vseslovenski teden ljubiteljske kulture, ki je povezal celotno Slovenijo in poskrbel za široko 
promocijo ljubiteljske kulture. Tudi naša OI se je pridružila s štirimi prireditvami. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Na področju umetnosti prevladuje zborovstvo, aktivno se prepeva v 17 odraslih zborih (4 ženski, 3 moški, 8 
mešanih, 1 dekliški in 1 vokalna skupina), 6 otroških in 6 mladinskih zborih. Povprečno se območnih srečanj 
udeležuje 10 odraslih zborov, srečanj otroških in mladinskih pevskih zborov pa vsi zbori.  
 
Na področju instrumentalne glasbe v tako majhnem okolju delujejo kar štirje pihalni orkestri z bogato 
preteklostjo, Radeljski big band, manjša instrumentalna skupina Brass band, dve skupini rogistov, pritrkovalci na 
zvonove, skupina Diatonik … Mestni pihalni orkester Radlje spremlja tudi Mažoretna skupina.  
 
Skoraj vsako društvo ima dramsko sekcijo, v kateri pripravljajo letno predstave, skeče, anekdote … Odraslih 
gledaliških skupin je 5, območnega srečanja se udeležujejo povprečno od 2 do 4 skupine. Otroško gledališče 
deluje v okviru šol, kjer so dejavne štiri skupine. Tudi lutkovne skupine delujejo v okviru šol in vrtec, vendar ne 
želijo biti ogledane in igrajo za svoje zadovoljstvo.  
 
Po dolgih letih premora sta začeli delovati kar dve odrasli folklorni skupini. Otroci pa plešejo v okviru šol in vrtca. 
Dejavne so štiri otroške folklorne skupine. Pet skupin ohranja našo ljudsko pesem, kar nekaj godcev pa tudi 
ljudske viže.  
Likovniki ustvarjajo v okviru Likovne sekcije KD Radlje, posamično in na kolonijah.  
Tudi fotografi so se združili v Fotografsko društvo ŠKLJOC, ki pa zadnjo leto bolj miruje.  
Literati se družijo v okviru Literarne skupine Utrip Zg. Drave ali pa ustvarjajo sami. Posamezniki se udeležujejo 
regijskih srečanj in izobraževanj. 
Plesne skupine delujejo v okviru šol in zelo uspešno v PRK Harmonija.  
 
Po večini društva delujejo v večnamenskih prostorih, prostorih osnovnih šol in nekaj v svojih prostorih (KD Radlje, 
PO Muta). V Občini Podvelka in Vuzenica imajo kulturna domova (večnamenska prostora), ki sta zadostno 
tehnično opremljena, vendar nimajo spremljevalnih prostorov. Na Kapli na Kozjaku, Lehnu, Ribnici na Pohorju, 
Muti in v Radljah ob Dravi se organizirajo prireditve kar v prostorih osnovnih šol, v telovadnicah ali avlah. 
Prireditve v teh prostorih predstavljajo tudi za društva velik zalogaj, saj morajo vso opremo pripeljati in nato 
odstraniti.  

Sodelovanje s šolami in vrtci 

S šolami (osnovnimi in glasbenima) je dobro. V njihovih prostorih pogosto organiziramo prireditve ali si učenci 
ogledajo naše prireditve ali pa sami popestrijo s kulturnim programom prireditve. Srečanje mladinskih pevskih 
zborov potekajo vedno v Osnovni šoli Radlje ob Dravi, ki ima najboljše možnosti za to (spremljevalne prostore). 
Srečanje otroških pevskih zborov pa so lahko tudi v drugih manjših šolah (telovadnicah), v Ribnici na Pohorju, 
Muti in na Breznu.  
Letos se je prijavila in osvojila naziv kulturna šola Osnovna šola Muta in obnovila naziv Osnovna šola Ribnica na 
Pohorju. Ta naziv sta v prejšnjih letih že pridobili Osnovna šola Brezno Podvelka in Osnovna šola Radlje ob Dravi.  



Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Na našem področju deluje kar nekaj društev z zavidljivo letnico ustanovitve.  
29. januarja so bila na občnem zboru Kulturnega društva Ožbalt, ki je praznoval 20-letnico, podeljene Linhartove 
in Gallusove značke (2 srebrni Gallusovi, 6 zlatih Gallusovih, 3 srebrne Linhartove in 13 zlatih Linhartovih).  
V aprilu je praznoval 20-letnico Big band Radlje, podeljeni sta bili dve jubilejni priznanji Območne izpostave JSKD 
Radlje ob Dravi, za 20-letno delovanje na področju glasbene dejavnosti Jaki Koširju in Petru Starcu.  
Meseca maja je praznoval 50-letnico neprekinjenega delovanja Moški pevski zbor KUD Stane Sever Ribnica na 
Pohorju. Ob tej priložnosti so bile podeljene jubilejne Gallusove značke (2 bronasti, 1 srebrna in 4 častne) ter 
zlato jubilejno priznanje Jožetu Zapečniku, ki ga podeljuje direktor JSKD.  
Ob 90-letnici Vaške godbe Vuzenica so glasbenice in glasbeniki prejeli Gallusove značke (1 bronasto, 5 srebrnih, 
15 zlatih in 1 častno) ter jubilejno priznanje Območne izpostave JSKD Radlje ob Dravi.  
Ob 20-letnici Kulturnega društva Kapla na Kozjaku pa so bile podeljene ljudskim pevkam Maroltove (6 x zlate) in 
članicam in članom gledališke skupine Linhartove značke (4 x bronaste, 1 x srebrna, 9 x zlata). Kulturno društvo 
Kapla pa je prejelo jubilejno priznanje Območne izpostave JSKD Radlje ob Dravi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Izvedeni dogodki 

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

ZBOROVSKI SEMINAR 1.1.2014 30.3.2014 vokalna glasba izobraževanje 

ZBOROVODSKA ŠOLA - OSNOVE DIRIGIRANJA 1. 
STOPNJA  

1.1.2014   vokalna glasba izobraževanje 

VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN MUTA, 
PODVELKA, RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA 
POHORJU IN VUZENICA ZA JANUAR  

1.1.2014 31.1.2014 drugo založništvo 

9. REGIJSKA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA EX 
TEMPORE 2014 IN POGLED SKOZI FOTOOBJEKTIV: 
TOMO JESENIČNIK 

17.1.2014 17.2.2014 likovna dejavnost prireditev 

GLASBENA DELAVNICA 24.1.2014 25.1.2014 vokalna glasba izobraževanje 

NADALJEVALNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH 
FOLKLORNIH SKUPIN, KOROŠKA 2 

31.1.2014 2.2.2014 folklora izobraževanje 
 

VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN MUTA, 
PODVELKA, RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA 
POHORJU IN VUZENICA ZA FEBRUAR  

1.2.2014 28.2.2014 drugo založništvo 

GLED. PRESTAVA: SILVESTERSKA SPRAVA 2000 
(OGLED PREDSTAVE ZA LINHARTOVO SREČANJE)  

14.2.2014   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN/SELEKTORSKI OGLEDI (LINHARTOVO 
SREČANJE) 

16.2.2014   gledališče in lutke prireditev 

FESTIVAL MLADE LITARATURE URŠKA - REGIJSKO 
SREČANJE 

19.2.2014   literatura prireditev 

SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV 
LJUDSKIH VIŽ KOROŠKE 

23.2.2014   folklora prireditev 

VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN MUTA, 
PODVELKA, RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA 
POHORJU IN VUZENICA ZA MAREC 

1.3.2014   drugo založništvo 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA: TAŠČA.COM 3, 
LJUBEZENSKE TEŽAVE (SELEKTORSKI OGLED ZA 
LINHARTOVO SREČANJE)  

9.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

POSVET O LJUBITELJSKI KULTURI 13.3.2014   drugo prireditev 

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN KOROŠKE 18.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

IV. DRŽAVNA TEMATSKA RAZSTAVA PARAFRAZE, 
PALIMPSESTI, CITATI IN PRISVOJITVE 

20.3.2014 13.4.2014 likovna dejavnost prireditev 

VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN MUTA, 
PODVELKA, RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA 
POHORJU IN VUZENICA ZA APRIL 

1.4.2014 30.4.2014 drugo založništvo 

SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 5.4.2014   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 7.4.2014   vokalna glasba prireditev 

23. TEKMOVANJE SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV 
NAŠA PESEM  

11.4.2014   vokalna glasba prireditev 

19. SREČANJE HARMONIKARJEV DIATONIKOV 13.4.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 16.4.2014   folklora prireditev 

OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN - VELENJSKI 
PLESNI ODER  

16.4.2014   ples prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 22.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

NOČ KNJIGE - BERIMO SKUPAJ  23.4.2014   literatura prireditev 

GLEDALIŠKA PRESTAVA YASMIN REZA: BOG 
MASAKRA (SELEKTORSKI OGLED ZA LINHARTOVO 
SREČANJE) 

26.4.2014   gledališče in lutke prireditev 



VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN MUTA, 
PODVELKA, RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA 
POHORJU IN VUZENICA ZA MESEC MAJ 

1.5.2014 31.5.2014 drugo založništvo 

SREČANJE OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 7.5.2014   vokalna glasba prireditev 

MEDNARODNI FESTIVAL FOLKLORE IN PETJA  10.5.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

GLEDALIŠKA DELAVNICA 12.5.2014 12.5.2014 gledališče in lutke izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN KOROŠKE  

14.5.2014   gledališče in lutke prireditev 

50-LETNICA MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA KUD 
STANE SEVER RIBNICA NA POHORJU 

17.5.2014   vokalna glasba prireditev 

V PLESNEM VRTINCU - MEDOBMOČNA PLESNA 
REVIJA  

22.5.2014   ples prireditev 

34. TEKMOVANJE PIHALNIH ORKESTROV V 3. 
TEŽAVNOSTNI STOPNJI  

24.5.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 
KOROŠKE II. DEL 

1.6.2014   folklora prireditev 

VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN MUTA, 
PODVELKA, RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA 
POHORJU IN VUZENIC ZA MESEC JUNIJ  

1.6.2014   drugo Založništvo 

SLAVNOSTNO ODPRTJE FORUMA SLOVANSKIH 
KULTUR, CENTRA RADLJE OB DRAVI  

19.6.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

  



VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN MUTA, 
PODVELKA, RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA 
POHORJU IN VUZENICA ZA MESEC JULIJ  

1.7.2014 31.7.2014 drugo Založništvo 

7. LIKOVNA KOLONIJA IN RAZSTAVA KOPE 25.7.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN MUTA, 
PODVELKA, RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA PHORJU 
IN VUZENICA ZA MESEC AVGUST  

1.8.2014 31.8.2014 drugo založništvo 

90-LET VAŠKE GODBE VUZENICA  15.8.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

SREČANJE DIATONIKOV, POSAMEZNIKOV IN 
SKUPIN  

16.8.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

20-LET KULTURNEGA DRUŠTVA KAPLA  30.8.2014   drugo prireditev 

VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN MUTA, 
PODVELKA, RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA PHORJU 
IN VUZENICA ZA MESEC SEPTEMBER 

1.9.2014 30.9.2014 drugo založništvo 

SREČANJE PRITRKOVALCEV NA ZVONOVE  5.9.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV ZA SV 
SLOVENIJO  

5.9.2014   literatura izobraževanje 

TRADICIONALNO SREČANJE PEVSKIH SKUPIN: JE PA 
SOBOTA VEČER 

6.9.2014   vokalna glasba prireditev 

LIKOVNA RAZSTAVA LJUBITELJSKIH LIKOVNIKOV 18.9.2014 18.10.2014 likovna dejavnost prireditev 

KULTURNA ŠOLA 2014  19.9.2014   drugo prireditev 

IV. DRŽAVNA TEMATSKA RAZSTAVA: PARAFRAZE 27.9.2014   likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKA DELAVNICA ZA ZBOROVODJE OTROŠKIH 
IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

27.9.2014   vokalna glasba izobraževanje 

VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN MUTA, 
PODVELKA, RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA PHORJU 
IN VUZENICA ZA MESEC OKTOBER 

1.10.2014   drugo založništvo 

30. OTROŠKA KIPARSKA DELAVNICA FORMA VIVA 
MALEČNIK 2014 

2.10.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

PREVAJALNICA 2014 NEMŠKI JEZIK  2.10.2014 5.10.2014 literatura izobraževanje 

6. EX-TEMPORE SLADKA ISTRA 4.10.2014   likovna dejavnost izobraževanje 

SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV 
LJUDSKIH VIŽ OD CELJA DO KOROŠKE 

5.10.2014   folklora prireditev 

SREČANJE MOŠKIH PEVSKIH SKUPINA NA TEMO 
SLOVENSKE NAPITNICE IN PODOKNICE 

11.10.2014   vokalna glasba prireditev 

PLESNA DELAVNICA 18.10.2014   ples izobraževanje 

VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN MUTA, 
PODVELKA, RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA 
POHORJU IN VUZENICA ZA MESEC NOVEMBER 

1.11.2014 30.11.2014 drugo založništvo 

LIKOVNA RAZSTAVA KOPE 6.11.2014   likovna dejavnost prireditev 

SOZVOČENJA, 6. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 

9.11.2014   vokalna glasba prireditev 

LITERARNA VEČER ZA KOROŠKE LITERATE 22.11.2014 22.11.2014 literatura prireditev 

LITERARNA DELAVNICA ZA KOROŠKE LITERATE 22.11.2014   literatura izobraževanje 

JE SEN IN JE DAN IN JE NOČ, ZBORNIK BESEDIL 
KOROŠKIH AVTORIC IN AVTORJEV  

22.11.2014   literatura založništvo 

VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN MUTA, 
PODVELKA, RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA 
POHORJU IN VUZENICA ZA MESEC DECEMBER 

1.12.2014   drugo založništvo 

FORMA VIVA MALEČNIK 2014 - RAZSTAVA 
KIPARSKIH DEL  

12.12.2014   likovna dejavnost prireditev 

SKLEPNI KONCERT SOZVOČENJ  13.12.2014   vokalna glasba prireditev 

44. SEVERJEV DAN (TRADICIONALNA PRIREDITEV V 
SPOMIN IGRALCU STANETU SEVERJU) 

14.12.2014   gledališče in lutke prireditev 

6. EX-TEMPORE SLADKA ISTRA 19.12.2014   likovna dejavnost prireditev 



 
 


