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STROKOVNI SVET ZA KULTURO JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC
Železniki, december 2021
Vabilo društvom, ki delujejo na področju kulture, za organizacijo osrednjih občinskih proslav v letu 202
2022
Tako kot v preteklih letih bodo tudi v letu 2022 v proračunu Občine Železniki zagotovljena finančna
sredstva za osrednje občinske proslave. Zato lepo vabimo društva, ki v občini Železniki delujejo na
področju kulture, da pripravijo predlog osrednje občinske proslave, ki bi jo društvo izvedlo ob državnih
praznikih: slovenskem kulturnem prazniku (8. februar 2022), prazniku dela (1. in 2. maj 2022) in ob
dnevu državnosti (25. junij 2022).
Vabimo vas, da do 5. januarja 2022 na e-naslov katja.bonca@jzr.si sporočite, če bi organizirali katero
od zgoraj omenjenih slovesnosti.
Podrobnejše predloge društev, ki bodo zainteresirana za organizacijo proslav, pa pričakujemo: za
proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku do vključno 12. 1. 2022, predloge za proslavo ob prazniku
dela do vključno 9. 3. 2022 in predloge za proslavo ob dnevu državnosti do vključno 4. 5. 2022.
Predlog prireditve naj vsebuje:
- scenarij proslave (kraj in datum izvedbe, okviren seznam nastopajočih, opis tematike
prireditve, vsebina);
- finančno konstrukcijo prireditve;
- v kolikor se društvo ni prijavilo na občinski razpis sofinanciranja ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti še seznam izvedenih pomembnejših prireditev v letih 2019 in 2020.
Na podlagi vaših prispelih predlogov bo Strokovni svet za kulturo Javnega zavoda Ratitovec izbral
izvajalca (društvo) osrednje občinske proslave ob omenjenih praznikih, ki bo sofinancirana s strani
Občine Železniki.
Vabilo je objavljeno tudi na spletni strani Javnega zavoda Ratitovec, zavihek Kultura, občinske proslave.
Predloge pošljite na naslov Javni zavod Ratitovec, Otoki 9a, 4228 Železniki, s pripisom Strokovni svet za
kulturo – občinske proslave ali v elektronski obliki na naslov katja.bonca@jzr.si.
katja.bonca@jzr.si.

Z lepimi pozdravi,
Predsednica Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec
Mateja Markelj

