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Na podlagi 22. člena Zakona o  uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 16. člena 
Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06- popr., 34/07 
in 15/10) je Občinski svet Občine Prevalje  na svoji  __. redni seji, dne ____.2015 sprejel 
 
 

Letni izvedbeni načrt  

kulture Občine Prevalje za leto 2015 
 
 

1.  UVOD 
 
Zakon o  uresničevanju javnega interesa za kulturo v 9. členu določa, da se javni interes 
za kulturo določa z zakoni ter z nacionalnimi in lokalnimi programi za kulturo, udejanja 
pa se predvsem na podlagi:  
- letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa iz 22. člena ZUJIK,  
- javnih razpisov in javnih pozivov za financiranje javnih kulturnih programov in 

kulturnih projektov,  
- aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških načrtov ter letnih programov 

dela,  
- javnih razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture,  
- upravnih odločb.  
 
14. člen ZUJIK-a določa, da lokalni program za kulturo sprejme lokalna skupnost za 
obdobje štirih let, pri čemer lahko program vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki 
presegajo to obdobje.  
 
22. člen ZUJIK-a določa, da nosilci javnega interesa delujejo na podlagi zakonodaje, 
nacionalnega programa oziroma lokalnega programa za kulturo, strateškega načrta, 
programa dela ter letnega izvedbenega načrta, ki obsega finančni načrt z obrazložitvijo.  
 
Občina zagotavlja javne kulturne dobrine v obliki: 

 javne službe (Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, 
Koroški pokrajinski muzej, Koroška galerija likovnih umetnosti, Javni sklad za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ravne na Koroškem)  in  

 s podporo kulturnim programom ter posamičnim kulturnim projektom.  
 
2.  FINANCIRANJE IZVAJANJA KULTURNIH DEJAVNOSTI 

  
Javne kulturne dobrine bomo v Občini Prevalje zagotavljali s financiranjem javne službe 
ter s sofinanciranjem kulturnih programov in projektov.  
 
Osnove za izračun sredstev za financiranje posamezne javne službe izhajajo iz 
naslednjih postavk: 

 splošni stroški delovanja, 
 stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskimi načrti,  
 programski materialni stroški,   
 stroški za investicijsko vzdrževanje prostorov in nakup opreme. 
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Občina Prevalje bo za financiranje javnih kulturnih dobrin v letu 2015 zagotovila 
sredstva na osnovi naslednjih pristopov: 
 

a) financiranje javnih zavodov preko neposrednega poziva in na podlagi sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju, 

b) sofinanciranje kulturnih programov in projektov na podlagi javnega razpisa in 
sklenjenih pogodb z izvajalci, 

c) investicije v kulturne objekte in vzdrževanje objektov bo občina izvajala v skladu 
z dolgoročnim planom investicij in sklepi občinskega sveta ob sprejemu letnega 
proračuna. 

 
Vrednost celotnega programa za leto 2015 znaša 334.747,04 €. 

 
 

 

2.1 Financiranje preko neposrednega poziva in sklenjene pogodbe 
(126.262,39) €: 
 
 
2.1.1 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem 
 
V javni interes na področju knjižnične dejavnosti spadajo: optimalna ponudba 
knjižničnega gradiva v Koroški osrednji knjižnici in njeni enoti – Knjižnici Prevalje, 
ponudba informacij in storitev, ki so osredotočene na kulturne, izobraževalne, 
informacijske in socialne potrebe okolja, na informacijsko opismenjevanje in podporo 
vseživljenjskemu učenju; zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za uporabo 
gradiva; pridobivanje informacij in smotrna izraba prostega časa v knjižnici; omogočanje 
dostopa do urejenih zbirk domoznanskega gradiva; izobraževanje, raziskovanje, 
projekti, mednarodno sodelovanje, učinkovit sistem pridobivanja obveznega izvoda, 
dostop do podatkov o nacionalni zbirki  in zbirkah iz vseh knjižnic v Sloveniji preko 
vzajemnega bibliografskega sistema COBISS in interneta, dostopnost redkega in 
ogroženega gradiva s pomočjo restavriranja in digitalizacije, dostop do svetovnih virov 
informacij, medknjižnična izposoja. 
 
Občina Prevalje je soustanoviteljica Javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. 
Franca Sušnika Ravne na Koroškem, skupaj z občinami Ravne na Koroškem, Mežica in 
Črna na Koroškem. Vse občine soustanoviteljice sofinancirajo delovanje Koroške 
osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem v skladu z dogovorjenim 
ključem sofinanciranja. Delež Občine Prevalje v skupnih sredstvih znaša 24,40%.  Iz 
proračuna občine se krijejo sredstva za plače, prispevke, izdatke za blago in storitve. 
Občina prispeva tudi sredstva za nabavo knjižnega gradiva v skladu z zakonodajo in 
zagotavlja sredstva za enoto knjižnice na Prevaljah - krajevno knjižnico v Družbenem 
domu na Prevaljah in na Lešah.   
 
Plače in drugi  izdatki zaposlenim (PP 43181631, konto 413300) 
 

77.333,00 €  
 

Prispevki delodajalcev (PP 43181631, konto 413301)                
 

10.391,00 €     
 

Izdatki za blago in storitve (PP 43181631, konto 413302) 
 

32.257,00 €  
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Vrednost sofinanciranja delovanja knjižnice v letu 2015 znaša  119.981,00 €. 
 
 
2.1.2 Koroški pokrajinski muzej 
 
Koroški pokrajinski muzej je osrednja muzejska inštitucija na Koroškem, ki izvaja javno 
službo varovanja premične kulturne dediščine na območju dvanajstih občin Koroške 
regije, in sicer na območju Občine Črna na Koroškem, Občine Dravograd, Občine Mežica, 
Občine Mislinja, Občine Muta, Občine Podvelka, Občine Prevalje, Občine Ravne na 
Koroškem, Občine Radlje ob Dravi, Občine Ribnica na Pohorju, Občine Vuzenica in 
Mestne občine Slovenj Gradec. Muzej se s posebnimi programi povezuje tudi s Slovenci 
na avstrijskem Koroškem. Poslanstvo in zbiralna politika sta usmerjena zlasti v zbiranje, 
varovanje, proučevanje, prezentacijo in popularizacijo železarske, rudarske in druge 
tehnične dediščine, etnološke dediščine in lokalno značilne ljudske kulture, zbiranje 
umetnostnega in kulturnozgodovinskega gradiva starejših obdobij s posebnim 
poudarkom na varovanju predmetov arheološke dediščine ter sistematičnega 
raziskovanja in izpopolnjevanja zbirk novejše zgodovine. 
 
Koroški pokrajinski muzej pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz 
državnega proračuna in občinskih proračunov na osnovi letnega programa dela ter iz 
drugih virov. Muzej je v letu 2013 pridobil status pooblaščenega muzeja.  
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 43181632. 
 
Vrednost sofinanciranja programa Koroškega pokrajinskega muzeja v letu 2015 znaša 
3.401,39 €. 
 
 
2.1.3 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ravne na 
Koroškem 
 
Z ustanovitvijo JSKD je bila postavljena pomembna kulturna mreža  59 območnih 
izpostav sklada, ki pokriva celotno ozemlje Slovenije, sega pa tudi v zamejstvo in 
mednarodni prostor in tako omogoča dostop do pomembnejših kulturno umetniških 
dosežkov tudi zunaj večjih urbanih središč. Celovita, profesionalna mreža za  vsestranski 
razvoj ustvarjalnih potencialov v kulturi skozi programe omogoča osebno rast in 
kulturno povezovanje, spodbuja programe kulturne vzgoje in vseživljenjskega učenja ter 
krepi kompetence, znanja in sposobnosti. JSKD organizira kulturne prireditve ter 
izobraževalne oblike, izdaja revije in druge publikacije, strokovno in organizacijsko 
pomaga kulturnim društvom in njihovim zvezam v Sloveniji in zamejstvu.  
 
Območna izpostava Ravne na Koroškem pokriva območje štirih občin: Črna na 
Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem. Iz proračuna občine se sofinancira 
dejavnost Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti glede na 
priložen letni program Sklada za Občino Prevalje.  
 
V javni interes na področju javnih kulturnih programov spadajo kulturna vzgoja, 
izobraževanja in usklajevanja kulturnih dejavnosti, spodbujanje množičnega zanimanja 
za kulturo, razvoja raznovrstnih umetnostnih smeri, amaterskih in strokovnih praks,  
organizacija področja društvene kulture v občinah Mežiške doline, ki jih Sklad s svojim 
delovanjem pokriva.  

http://www.crna.si/
http://www.crna.si/
http://www.mezica.si/
http://www.prevalje.si/
http://www.ravne.si/
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Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 43181627, K 412000. 
 
Vrednost programa v letu 2015 znaša 2.880,00 €. 
 
 

2.2 Financiranje kulturnih programov na podlagi javnega razpisa (36.156,00 €): 
 
Programi ljubiteljske kulture se financirajo iz sredstev, ki jih po sprejetih programskih 
nalogah zagotavlja občina v občinskem proračunu, namenjenih za ljubiteljsko kulturno 
dejavnost lokalnega pomena, na osnovi letnih javnih razpisov. Pravilnik o sofinanciranju 
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini 
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012) določa namen, upravičence, 
pogoje, merila in postopke za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v Občini Prevalje, ki so v javnem interesu. 
 
Postopek javnega razpisa se uporabi, ko je mogoče vnaprej določiti le kriterije za 
ocenjevanje in vrednotenje predlogov kulturnih programov ali projektov, financirajo pa 
se tisti programi oziroma projekti, ki so v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni 
višje. 
V javni interes na področju ljubiteljske dejavnosti spadajo spodbujanje dejavnosti 
kulturnih društev, skupin in organizacij s področja kulture, in zagotavljanje prostorskih 
pogojev za njihovo delovanje.  
 
Programi ljubiteljske kulture (PP 43181610, konto 412000) 
Programi ljubiteljske kulturne dejavnosti so tista dejavnost (instrumentalno glasbena, 
vokalno glasbena, plesna, gledališka, literarna, likovna, filmska, video, idr.) posameznih 
izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki poteka redno, organizirano in ustrezno 
strokovno vodeno in ki je v javnem interesu in jo občina sofinancira z namenom 
spodbujanja kulturne ustvarjalnosti in uresničevanja trajnega kulturnega razvoja v 
občini. 
 
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi ljubiteljske kulture, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
- program sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti; 
- program je nekomercialne narave – to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno 

komercialnega namena in člani za izvajanje programa ne prejemajo plačila in 
- program poteka redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat 

tedensko oziroma v strnjenih oblikah in vsaj osem mesecev v posameznem 
koledarskem letu; 

- program bo izveden v tekočem letu; 
- rezultati vadbe pa so predstavljeni: 

o v Občini Prevalje in 
o enkrat letno na samostojnem koncertu oz. javni prireditvi ali  
      enkrat letno na koncertu oz. javni prireditvi, ki združuje več društev, razen 
kadar ta pravilnik določa drugače in 

- izvajalci sodelujejo na protokolarnih in drugih javnih prireditvah v kraju oz. občini, 
če scenarij take prireditve to predvideva in po potrebi sodelujejo na promocijskih 
prireditvah Občine Prevalje oziroma organizirajo prireditev občinskega pomena na 
zahtevo občine in v skladu z zahtevanimi kriterijih in standardi občine. 
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Pravico do sofinanciranja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti imajo 
izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
o da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini 

Prevalje in imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, 
o da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske 

pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih programov oziroma kulturnih 
projektov, 

o da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto, 
o da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o plačani članarini; 

 javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje, 
katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma 
projekte, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda 
in niso financirani na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo 
zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno 
izvedbo programa oziroma projekta. 

 
Vrednost programa v letu 2015 znaša 36.156,00 €. 
 
 
 

2.3 Financiranje ljubiteljskih kulturnih projektov  (18.604,00 €): 
 
2.3.1  Ljubiteljski kulturni projekti  (PP 43181629, konto 412000) 

 
Iz proračuna občine Prevalje se sofinancirajo projekti ljubiteljske kulture oz. posamični 
zaključeni kulturni dogodki izvajalca na posameznem kulturnem področju, ki so 
namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi kulturne zavesti in ohranjanju kulturne 
dediščine Občine Prevalje ter izkažejo širši javni interes in jih ni mogoče uvrstiti v redno 
dejavnost društva.   
 
Projekti nakupa osnovnih sredstev in opreme niso predmet sofinanciranja iz občinskega 
proračuna.  
 
Pravico do sofinanciranja ljubiteljskih kulturnih projektov imajo izvajalci, če izkažejo: 

 vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Prevalje,  
 da projekt ne more biti predmet programa redne ljubiteljske kulturne dejavnosti,  
 da za projekt obstaja  širši družbeni interes, 
 da projekt sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti; 
 da je projekt nekomercialne narave – to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno 

komercialnega namena in člani za izvajanje programa ne prejemajo plačila in 
 da je projekt v celoti izveden v tekočem letu, 
 da je projekt izveden v Občini Prevalje, 
 da za isti projekt ni vložil vloge že drugi prijavitelj in 
 da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% celotne predvidene vrednosti 

prijavljenega projekta. 
 
Vrednost programa  znaša 15.561,00 €. 
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2.3.2 Kulturni projekt »Sušnikovi dnevi« (PP 43041849, konto 412000) 

 
Pravico do sofinanciranja kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi« imajo izvajalci, če poleg 
izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje kulturnih projektov, izkažejo še vsebinsko 
vezanost projekta na življenje in delo našega rojaka dr. Franca Sušnika. Sredstva se 
namenjajo za organizacijo in izvedbo prireditev v okviru »Sušnikovih dnevov« v letu 
2015. 
 
Vrednost programa v letu 2015 znaša 3.043,00 €. 
 
 
 

2.4  Mediji in avdiovizualna kultura (5.384,03 €): 
 

2.4.1 Izdajanje občinskega glasila (PP 43181843, konto 402003) 
 
V javni lokalni interes na področju izdajanja glasil spada izdajanje občinskega glasila Prevaljske 
novice v juniju in decembru, ki predstavijo delovanje in dosežke Občine Prevalje, društvenih 
aktivnosti v občini, delo in dosežke naših občanov na področju gospodarstva, družbenih 
dejavnosti ter zanimivosti našega kraja. 
 
 Vrednost programa v letu 2015 znaša 5.384,03 €. 
 
 
 
 

2.5  Varstvo kulturne dediščine (105.767,62 €): 
 
 

2.5.1  Po poteh koroške kulturne dediščine (PP  43181645, konto 402003 in 402099) 
 

V proračunu občine so zagotovljena sredstva za ponatis prenovljene fotomonografije Po 
poteh koroške kulturne dediščine. 
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 43181645, K 402003 in 402099. 
 
Vrednost programa v letu 2015 znaša 2.725,00 €. 
 
 
2.5.2 Projekt REG- KULT (PP 43181651): 
 
Živa sinergija na literarnem, glasbenem in likovnem področju kulturne ustvarjalnosti v 
regijah Koroške in spodnje Koroške 
Akronim projekta: REG-KULT 
Nosilec projekta: Občina Prevalje 
Partnerji: Sodalitas-Katoliški dom prosvete, Krščanska kulturna zveza, Društvo Kulturni 
dom Pliberk, Koroški pokrajinski muzej in Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika Ravne 
Merljivi cilji projekta: 

 vzpostavitev 5-ih čezmejnih trajnih zbirk, partnerskih mest Prevalje, Tinje, 
Pliberk, na digitalu (zasnova strokovnih podlag za Muzej Prevalje z zbirkami: 
Zgodovina Prevalj, Muzej Bralne značke, Rastoča knjiga), 



 

Letni izvedbeni načrt kulture Občine Prevalje za leto 2015 7 

 izvedba skupne gledališke predstave, promovirane v mejnem območju, 
 ureditev skupnega prostora za deponiranje gledališke opreme in rekvizitov v 

Mokrijah, občina Dobrla vas, 
 izvedba treh čezmejnih literarnih srečanj: Korošci pa bukve beremo, Povezuje nas 

Bralna značka, Koroški bukovniki (Blaž Mavrel, Fran Leder Lesičjak), 
 promocija 4-ih obmejnih literatov, ki so pomembno vplivali na zgodovino razvoja 

regij, 
 izvedba 5-ih čezmejnih srečanj likovnikov oz. likovnih razstav, 
 izvedba 4-ih čezmejnih srečanj  glasbenikov oz. glasbenih večerov, tudi večera 

pop glasbe, 
 izvedba 4-ih gledaliških  in lutkovnih predstav za otroke in mladino, uprizorjenih 

na  projektnem področju tu in onstran meje, 
 izdelava dvojezičnega e-biografskega leksikona, 
 izvedba enotedenske kiparske delavnice na temo branja med mladimi z učenci 

koroških šol z obeh strani meje, 
 nastane spomenik branju upodobitev Krojačka Hlačka,  
 nastane monografija o Franju Golobu, 
 nastane zbornik in doprsni kip Blaža Mavrela,  
 medijsko bo pokrito naše čezmejno kulturno sodelovanje, ki živi že desetletja, s 

prilogo v časopisu Nedelja in drugih medijih,  
 zaposlitev v KOK in KPM za namen projektnega dela,    
 oblikovanje celostne podobe projekta, 
 vzpostavitev skupne kulturne čezmejne platforme, zavoda, 
 sodelovanje med mejnima lokalnima skupnostma in strokovnimi inštitucijami iz 

obeh mejnih regij in  izmenjava znanj in izkušenj med 300 umetniki. 
Vrednost projekta znaša 361.360 €.  
Trajanje projekta: 12 mesecev, okvirni pričetek projekta marec 2014. 
 
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 43181651. 
 
Vrednost projekta v letu 2015 znaša 103.042,62 €. 
 
 
 
3.  JAVNA KULTURNA INFRASTRUKTURA 
 
V javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Prevalje spadajo nepremičnine in 
oprema, ki so v javni lasti in so namenjene kulturi. Sklep o tem, katere nepremičnine in 
oprema so namenjene kulturi, sprejme Občinski svet Občine Prevalje na predlog župana 
in strokovnih služb občinske uprave.  
 
 
 
3.1 Financiranje vzdrževanja kulturnih objektov in investicije (42.573,00 €): 
 
3.1.1 Vzdrževanje Družbenega doma Prevalje  (PP 43181640/ K402500,  402699) 
 
Družbeni dom z veliko dvorano in z vsemi spremljajočimi prostori (in ploščadjo pred 
DD) je objekt, ki se koristi za javne namene in je namenjen izvajanju kulturnih in drugih 
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dejavnosti. Za vzdrževanje objekta se v letu 2015 namenjajo sredstva iz občinskega 
proračuna v višini 34.800,00 €. 
Vrednost vzdrževanja objekta Družbenega doma v letu 2015 znaša  34.800,00 €. 
 
Za izvajanje kulturnih dejavnosti v občini se poleg prostorov v Družbenem domu 
uporabljajo še drugi objekti, dvorane itd. 
 
 
3.1.2 Nakup opreme za dvorano Družbenega doma Prevalje  (PP 43181640) 
 
Občina je v proračunu za leto 2015 zagotovila sredstva za nakup opreme za dvorano 
Družbenega doma Prevalje. 
 
Vrednost nakupa opreme Družbenega doma v letu 2015 znaša  1.746,00 €. 
 
 
3.1.3 Energetska sanacija Družbenega doma Prevalje  (PP 43181655) 
 
Občina je v proračunu za leto 2015 zagotovila sredstva za izdelavo energetskega 
pregleda in energetske izkaznice za Družbeni dom Prevalje. 
 
Vrednost izdelave dokumentov znaša  6.027,00 €. 
 
 
 
 
 

4. PROTOKOLARNI IN DRUGI DOGODKI  v letu 2015 V SODELOVANJU S 
KULTURNIMI DRUŠTVI  
 
4.1 DRŽAVNI PRAZNIKI  IN SPOMINSKI DNEVI  
   

VSEBINA IZVAJALEC, ORGANIZATOR KRAJ ČAS 
IZVEDBE 

8. FEBRUAR   -   
SLOVENSKI KULTURNI 
PRAZNIK - POMEŽIK KULTURI 

 
 

 
 
 KULTURNI DAN NA 

VOLINJAKU 
 KULTURNI ŠOK 
 

Občina Prevalje – projekt REG-
KULT: literarni večer in 
predstavitev zbornika Blaž 
Mavrel, koroški bukovnik sredi 
gozdnih samot   
Gostje: KS Strojna  
KD Šentanel 
KD Šentanelski pavri  
 
KD Leše 
 
OŠ Prevalje, športna društva 

Prevalje  
DD 
 
 
Gostilna 
Marin 
Šentanel 
 
Volinjak  
 
Prevalje 
 

5. februar 
ob 18. uri   
 
 
8. februar 
ob 9. uri  
 
8. februar 
ob 12. uri 
 
8. februar 
ob 12. uri   

27. APRIL   -  DAN UPORA 
PROTI OKUPATORJU  
 

Združenje borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja 
Mežiške doline 
 

Prevalje   
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1. MAJ   -  PRAZNIK DELA  
 

Tradicionalna prvomajska 
budnica  
Pihalnega orkestra Prevalje 

Po 
zaselkih 
in krajih 
občine 
Prevalje  
 

1. maj 

25. JUNIJ   -  DAN DRŽAVNOSTI  
športne in druge vsebine 
 

Združujemo z občinskim 
praznikom - 26. junija   
 

Prevalje  22. junij 
DD 

1. NOVEMBER – KOMEMORACIJA 
NA BARBARI 
 

Izvajalec 2015 Občina Prevalje     1.november 
Barbara  

26. DECEMBER   -  DAN 
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI  

 

Združen z božično-novoletnim 
Mohorjanovim koncertom 

Prevalje 26. december  

 
 
4.2 PRAZNIKI OBČINSKEGA, KRAJEVNEGA in ŠIRŠEGA DRUŽBENEGA POMENA  
 

VSEBINA IZVAJALEC, ORGANIZATOR  KRAJ ČAS 
IZVEDBE   

8. MAREC DAN ŽENA IN  
24. MAREC MATERINSKI DAN  
 

Gledališka predstava DU  
Koncert KD Mohorjan 
Podružnične šole   

Prevalje  
Holmec, 
Leše, 
Šentanel  

Marec  

15. MAJ – SVOBODI IN MIRU - 
POLJANA  - državna spominska 
slovesnost ob 70-letnici zadnjih 
bojev II. sv. vojne na evropskih 
tleh   
 
 
 
 
SPREMLJAJOČE SPOMINSKE 
PRIREDITVE  

Občina Prevalje 
Združenje borcev za 
vrednote 
narodnoosvobodilnega boja 
Mežiške doline 
Javni sklada RS za kulturne 
dejavnosti, OI Ravne na 
Koroškem  
 
Koroški pokrajinski muzej, 
Občina Prevalje in koroške 
občine 

Poljana  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dravograd, 
Dovže, 
Prevalje  

16. maj ob 
11. uri   

PRAZNIK KS HOLMEC –  
 HOLMEC V MAJU 

KS Holmec 
KD Holmec 
TD Poljana  
 

KS Holmec v maju  

26. JUNIJ – OBČINSKI PRAZNIK 
OBČINE PREVALJE  

Združen s praznovanjem 
25. junija - dneva 
državnosti   
 

Prevalje  22. junij 

PRAZNIK KS ŠENTANEL  KS Šentanel, KD Šentanel  Šentanel  v juniju   
 

PRAZNIK KS LEŠE  
 

KS Leše, KS Leše  Leše  v juliju   

ZBOROVSKI FESTIVAL KD Mohorjan  Prevalje  17. 
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LJUDSKE PESMI  oktober  
SUŠNIKOVI DNEVI  
 

KD Mohorjan  Prevalje 
KOK  

 
november  

KONCERTNA SEZONA, 
GLASBENI ABONMA  

KD Mohorjan  Prevalje  leto 2015   

 
 
4.3  KULTURNO -TURISTIČNO PROMOCIJSKE PRIREDITVE  
 

VSEBINA IZVAJALEC, ORGANIZATOR  KRAJ ČAS 
IZVEDBE   

OTROŠKA MAŠKARADA   
 

V organizaciji Osnovne šole 
Franja Goloba Prevalje,  
Vrtca, KD Pihalni orkester 
Prevalje s sodelovanjem 
Občine Prevalje 
 

Prevalje 
Športni 
stadion 
Ugasle peči   

15. februar    

SREČANJE PIHALNIH 
ORKESTROV -  
GUTEN TAG HERR NACHBAR  

V organizaciji Zveze 
slovenskih godb, JSKD in 
KD Pihalni orkester 
Prevalje 

Prevalje 21. marec 
v DD  

ZAKLJUČEK IN 
PREDSTAVITEV 
ČEZMEJNEGA PROJEKTA 
REG-KULT  

Občina Prevalje in partnerji 
v projektu  

Prevalje  
 
Kulturni 
dom Pliberk  
Dom 
Sodalitas 
Tinje  
Mohorjeva 
družba 
Celovec  

30. marec  
ob 17. uri 
 
v aprilu   
 
v aprilu  
 
v aprilu  
 

KOROŠKI SEJEM POLJANA  TD Poljana Poljana  24. junij  
ČAROBNI SVET VOLINJAKA KD Leše  

 
Leše  junij 

JESENSKA SREČANJA S 
KULTURNIMI VSEBINAMI:  

 KROJAČKOV DAN 
 PRAVLJIČNA VAS LEŠE  
 ETNOLOŠKI VEČER 

POD KOZOLCEM NA 
POLJANI  

 OSTALE VSEBINE PO 
PROGRAMU 

Izvedba vsebin: 
 
Kulturna in turistična 
društva, zavodi, 
posamezniki  
 

Različne 
prireditvene 
lokacije v 
občini 
Prevalje 
 
 
   

 
5. – 13. 
september  

KULTURNA SREČANJA NA 
URŠLJI GORI  
 

Planinsko društvo Prevalje  
KD Vres 
 
kulturna društva   

Uršlja gora 10. januar 
ob 11. uri  
 
5. september  
 

PRAVLJIČNA VAS LEŠE  KD Leše Leše 
 

september 
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VESELI DECEMBER  
 PRIŽGIMO LUČ V 

VESELI DECEMBER 
 

Osnovna šola Franja Globa 
Vrtec Krojaček Hlaček 
Kulturna in turistična 
društva  

Prevalje december 
- od 3. dec.  

 
*Ostali promocijski projekti se načrtujejo in izvajajo glede na vsebino oz. program društev na področju 
kulture, na področju turizma, športa in ostalih društev.   
 
 
 

Številka: 610-0001/2015-11 
Datum:   ______.2015 
 
 
 
 
 Župan Občine Prevalje 

dr. Matija TASIČ, l.r. 
  
 
 


