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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 4.600 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 2015 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 pokrite, objave, reportaže, članki, napovedi … so 
objavljene v sredstvih javnega obveščanja (Večer, Koroški radio, BKTV …). Prav tako v lokalnih časopisih občin, na 
njihovih spletnih straneh in v Vodniku po prireditvah. Območna izpostava nadaljuje tudi z obveščanjem preko 
Facebook profila.  
 
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) in gledališča (individualen selektorski ogled 
predstave).  
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:  

- Srečanje otroških gledaliških skupin,  
- Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Koroške,  
- Srečanje lutkovnih skupin,  
- Srečanje odraslih folklornih skupin Koroške, 
- Regijsko literarno srečanje seniorjev V zavetju besed, 
- V. regijsko tematsko razstavo Kvadrat in krog, kocka in krogla, in  
- PRVIČ na Koroškem nam je uspelo organizirati Srečanje plesnih skupin.  

 
Otroška folklorna skupina iz Vuhreda se je udeležila srečanja v Mislinji. 
 
Strokovni spremljevalci so na območnih srečanjih predlagali za regijsko raven naslednje skupine in posameznike 
(po področjih ustvarjanja): 
1. Vokalna dejavnost (Otroški pevski zbor OŠ Radlje ob Dravi pod vodstvom Simone Svanjak (predlagan tudi za 
državno raven), Mladinski pevski zbor OŠ Muta pod vodstvom Miha Šrimpfa, Mladinski pevski zbor OŠ Brezno 
Podvelka pod vodstvom Urške Pečonik in Mladinski pevski zbor OŠ Radlje ob Dravi pod vodstvom Simone Svanjak, 
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  (Ribniški fantje – predlagani tudi za državno raven). 
3. Fotografska dejavnost (Blanka Kefer). 
4. Gledališka dejavnost (Gledališko skupino OŠ Vuzenica 1 s predstavo Dežela norosti). 
5. Plesna dejavnost (Plesna skupina Ladydas PRK Vuzenica). 
 
Regijskega tekmovanja otroških in mladinskih pevskih zborov v Slovenj Gradcu se je predstavil Otroški pevski zbor 
OŠ Radlje ob Dravi pod vodstvom Simone Svanjak, ki je osvojil zlato priznanje za doseženih 83 točk. 
 
Na XXVIII. Roševih dnevih 2015, literarno srečanje najboljših mladih ustvarjalcev 8. in 9. razredov osnovnih šol, v 
Celju, so med izbranih dvajset prispevkov bili kar trije iz naše OI:  Ivan Praznik (Čarobnost) in Sven Pušnik 
(Domišljija) iz Osnovne šole Ribnica na Pohorju, ter Urška Brelih iz Osnovne šole Vuzenica. Med petimi finalisti, 
ki so na osrednji prireditvi prejeli priznanje in knjižno nagrado za prozo, je bil tudi Sven Pušnik. 
 
Regijskega tekmovanja odraslih pevskih zasedb od Celja do Koroške, ki je bilo v Žalcu, so se udeležili Dekliški 
pevski zbor Aglaja KD Radlje ob Dravi, Ženski pevski zbor Dominica nova KD Radlje ob Dravi in vokalna skupina 
Rusalke KD Radlje ob Dravi.  Vokalni kvartet Rusalke so za osvojenih 91,30 točk prejele zlato priznanje z odliko 
ter priznanja:  

- za najboljšo vokalno skupino tekmovanja, 
- posebno priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske skladbe, 
-       posebno priznanje za izbiro programa in 
-       priznanje za absolutne zmagovalke tekmovanja. 

 
Dekliški pevski zbor Aglaja je za osvojenih 90,3 točk prejele prav tako zlato priznanje z odliko ter naslednja 
priznanja:  

- priznanje za najboljši zenski zbor, 
- priznanje za najboljšo izvedbo sodobne slovenske skladbe od leta 1985 do danes in 
- priznanje za obetavno žensko zasedbo. 

Ženski pevski zbor Dominica nova Kulturnega društva Radlje pod vodstvom Urške Pečonik pa je prejel srebrno 
priznanje za doseženih 78 točk. 
Priznanje za perspektivno zborovodkinjo je prejela Kerstin Vuga.  
 
Jubilejnega 20. tekmovanja godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla v Ormožu se je udeležila 
Kmečka godba Pernice, ki je osvojila srebrno priznanje.  



Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalnimi skupnostmi in drugimi lokalnimi ter kulturnimi akterji na 
območju izpostave sklada.  
 
Maja 2015 je bila že drugič realizirala tripartitna pogodba, sklenjena med Občino Radlje ob Dravi, Forumom 
Slovanskih kultur in JSKD, o ustanovitvi FSK Centra Radlje ob Dravi. Naša vloga je soorganizacija prireditve 
Prijatelji in drugi, mednarodnega festivala folklore in plesa.  
 
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 4.600 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: 20. srečanje diatonikov, 8. likovno 
kolonijo Kope in razstavo,  Je pa sobota večer, Koncert ob 20-letnici delovanja Tadeje Vulc in 45. 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 in Radlje ob Dravi sem članica komisije za izvedbo občinskega razpisa na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti, v Občini Radlje ob Dravi 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.  
 
Na področju zborovstva so se na večdnevni zborovski delavnici izpopolnjevale članice Dekliškega pevski zbora 
Aglaja, članice Vokalnega kvarteta Rusalke, Ženski pevski zbor Dominica nova in Otroški pevski zbor OŠ Radlje ob 
Dravi.  
Zborovske delavnice s Tadejo Vulc se je udeležilo kar triindvajset slušateljic.   
Uspešno sta zaključila zborovsko šolo – osnove dirigiranja, II. stopnjo, Silvo Brezovnik in Irena Glasenčnik.  
Tudi letos smo pripravili v Radljah ob Dravi večdnevno likovno delavnico, kot pripravo na V. regijsko tematsko 
razstavo in predavanje Janeza Zalaznika.  
Letošnja delavnica za literate, ki jo pripravljamo na Muti, je tokrat potekala v sklopu srečanja V zavetju besed.   
Tudi letos smo organizirali v Vuzenici plesno delavnico: Raziskovanje novih dimenzij, pod vodstvom Špele 
Medved, ki je doživela zelo pozitivni odziv.  
V Radljah smo pripravili tudi predavanje Kako pripraviti prireditev? za vsa društva. 
Seminarja za mentorje predšolskih folklornih skupin (Velenje) se je udeležila ena slušateljica.  
 
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. Z vsemi petimi občinami sklenemo pogodbe o sodelovanju, 
prispevki posameznih občin pa so vključeni v njihove proračune. Pri izobraževalnih oblikah zaračunavamo 
minimalno kotizacijo in tudi s tem omogočamo dodatno strokovno izobraževanje.  
 
Želimo si, da bi lahko več sredstev pridobili iz sredstev JSKD za kakovostnejše programe.  



Novi projekti 
Prvič smo na Koroškem organizirali pregledno plesno prireditev ter s tem omogočili skupinam, da se tudi na tem 
področju lahko predstavijo in so strokovno ogledane.  
 
Da bi bile prireditve, dogodki na društveni ravni čim boljše pripravljeni, smo pripravili predavanje: Kako pripraviti 
prireditev?.  

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.  
 
Meseca marca je Ženski pevski zbor Klasje KD Muta praznoval svojo 20-letnico. Ob tej priložnosti so bile podeljene 
Gallusove značke: tri bronaste, dve srebrni in 12 zlatih.  
 
V mesecu aprilu pa je praznoval Pihalni orkester Muta svojo 120-letnico. Tudi ob tej priložnosti so članice in člani 
prejeli: šest bronastih Gallusovih značk, dvajset srebrnih Gallusovih značk, sedem zlatih Gallusovih značk, 
sedemnajst častnih Gallusovih značk in eno splošno bronasto značko.  



 
Prvič smo v naši območni izpostavi podelili tudi dve bronasti znački Mete Vidmar za delovanje na področju plesa. 
Prejeli sta jih članici PRK Harmonija Vuzenica.  
 
V septembru je praznoval 20-letnico Dekliški pevski zbor Aglaja KD Radlje ob Dravi. Članice so prejele šest 
bronastih in eno srebrno Gallusovo značko. 
 
V decembru pa praznuje svojo 20-letnico Mešani cerkveni pevski zbor sv. Mihael iz Radelj ob Dravi. Tudi ob tej 
priložnosti so bile podeljene Gallusove značke: štiri srebrne, tri zlate in ena častna.  
 
 

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

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

1.1.2015   drugo založništvo 

ZAČETNI SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN  

1.1.2015 18.4.2015 folklora izobraževanje 

KRUH&#8482;, 10. FOTOGRAFSKA RAZSTAVA, RAZSTAVA 
FOTOGRAFIJ BLANKE KEFER 

16.1.2015 23.2.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

SEMINAR ZA MENTORJE PREDŠOLSKIH OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN  

24.1.2015   folklora izobraževanje 

VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN MUTA, PODVELKA, 
RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA POHORJU IN VUZENICA 
ZA MESEC FEBRUAR 2015  

1.2.2015 28.2.2015 drugo založništvo 

VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN MUTA, PODVELKA, 
RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA POHORJU IN VUZENICA 
ZA MESEC APRIL 2015 

1.3.2015 31.3.2015 drugo založništvo 

SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH 
VIŽ KOROŠKE 

1.3.2015   folklora prireditev 

LIKOVNA DELAVNICA NA TEMO V. TEMATSKE DRŽAVNE 
RAZSTAVE 

2.3.2015 16.3.2015 likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

PLESNA DELAVNICA 14.3.2015   ples izobraževanje 

XXVIII. ROŠEVI DNEVI 18.3.2015   literatura prireditev 

DVAJSET POMLADI ŽEPZ KLASJE MUTA 27.3.2015   vokalna glasba prireditev 

VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN MUTA, PODVELKA, 
RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA POHORJU IN VUZENICA 
ZA MESEC APRIL 2015  

1.4.2015 30.4.2015 drugo založništvo 

SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN KOROŠKE 8.4.2015   folklora prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 15.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN MALIH 
PEVSKIH SKUPIN 

18.4.2015   vokalna glasba prireditev 

20. SREČANJE HARMONIKARJEV DIATONIKOV  18.4.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

SLAVNOSTNI KONCERT OB 120-LETNICI PO MUTA 19.4.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 22.4.2015   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN KOROŠKE 23.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN MUTA, PODVELKA, 
RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA POHORJU IN VUZENICA 
ZA MESEC MAJ 2015  

1.5.2015   drugo založništvo 

ZBOROVSKI SEMINAR ZA OTROŠKI PEVSKI ZBOR 4.5.2015 11.5.2015 vokalna glasba izobraževanje 

PLESNI ODER 9.5.2015   ples prireditev 



SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN KOROŠKE 10.5.2015   folklora prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 12.5.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

PRIJATELJI IN DRUGI  16.5.2015   folklora prireditev 

PREDAVANJE NA TEMO V. DRŽAVNE RAZSTAVE 
KVADRAT IN KROG KOCKA IN KROGLA 

18.5.2015   likovna 
dejavnost 

izobraževanje 

KULTURNA ŠOLA 2015 21.5.2015   drugo prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
ZBOROV 

22.5.2015   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO LITERARNO SREČANJE SENIORJEV V ZAVETJU 
BESED 

29.5.2015   literatura prireditev 

VODNIK PO PRIREDITVAH OBČINA MUTA, PODVELKA, 
RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA POHORJU IN VUZENICA 

1.6.2015   drugo založništvo 

SVET JE TVOJ  17.6.2015   ples prireditev 

SREČANJE MALIH VOKALNIH SKUPIN OD CELJA DO 
KOROŠKE 

19.6.2015   vokalna glasba prireditev 

VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN MUTA, PODVELKA, 
RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA POHORJU IN VUZENICA 
ZA MESEC JULIJ 2015  

1.7.2015 30.7.2015 drugo založništvo 

8. LIKOVNA KOLONIJA IN RAZSTAVA KOPE 24.7.2015 26.7.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

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

1.8.2015 31.8.2015 drugo založništvo 

SREČANJE DIATONIKOV, POSAMEZNKOV IN SKUPIN  16.8.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

VODNIK PO PRIREDITVAH OBČIN MUTA, PODVELKA, 
RADLJE OB DRAVI, RIBNICA NA POHORJU IN VUZENICA 
ZA MESEC SEPTEMBER 2015  

1.9.2015 30.9.2015 drugo založništvo 

TRADICIONALNO, 16. SREČANJE PEVSKIH SKUPIN: JE PA 
SOBOTA VEČER 

5.9.2015   vokalna glasba prireditev 

ZBOROVODSKA ŠOLA, OSNOVE DIRIGIRANJA II. STOPNJA  11.9.2015 7.11.2015 vokalna glasba izobraževanje 

V. REGIJSKA TEMATSKA RAZSTAVA 17.9.2015 3.10.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

KONCERT DEKLIŠKEGA PEVSKEGA ZBORA AGLAJA  20.9.2015   vokalna glasba prireditev 

6. EX TEMPORE IN ODPRTI ATELJE SLADKA ISTRA 2015  20.9.2015   likovna 
dejavnost 

prireditev 

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

1.10.2015 31.10.2015 drugo založništvo 

SREČANJE MOŠKIH PEVSKIH SKUPIN NA TEMO 
SLOVENSKE NAPITNICE IN PODOKNICE 

10.10.2015   vokalna glasba prireditev 

PLESNA DELAVNICA ŤRAZISKOVANJE NOVIH DIMENZIJŤ 17.10.2015   ples izobraževanje 

VOKALNA TEHNIKA  24.10.2015 28.10.2015 vokalna glasba izobraževanje 

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

1.11.2015 30.11.2015 drugo založništvo 

LIKOVNA RAZSTAVA DEL NASTALIH NA LIKOVNI KOLONIJI 
KOPE  

5.11.2015 3.12.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

20. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB V ZABAVNEM 
PROGRAMU ZA POKAL VINKA ŠTRUCLA 

7.11.2015   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 8.11.2015   vokalna glasba prireditev 

KAKO PRIPRAVITI PRIREDITEV  12.11.2015   večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanje 

SEMINAR ZA ZBOROVODJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

23.11.2015   vokalna glasba izobraževanje 



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

1.12.2015 29.12.2015 drugo založništvo 

KONCERT OB 20-LETNICI DELOVANJA TADEJE VULC  12.12.2015   vokalna glasba prireditev 

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

13.12.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

KONCERT OB 20-LETNICI CERKVENEGA MEŠANEGA 
PEVSKEGA ZBORA SV. MIHAEL RADLJE OB DRAVI  

26.12.2015   vokalna glasba prireditev 

 



 


