Zveza kulturnih društev Slovenije
objavlja
poziv za zbiranje predlogov za podelitev Ravniharjeve plakete, ki jo bo podelila v letu
2022.

Obrazec za prijavo ter pravilnik o priznanjih ZKDS sta objavljena na spletni strani
www.zkds.eu. v rubriki Obrazci za priznanja, prejemniki priznanj.

Izvleček iz pravilnika o priznanjih ZKD Slovenije:
RAVNIHARJEVA PLAKETA
Ravniharjeva plaketa nosi ime po dr. Vladimirju Ravniharju, pravniku, politiku in govorniku,
rojenemu v Ljubljani 6. marca 1871, umrlemu 18. nov. 1954. Ravnihar je bil ustanovitelj,
predsednik in član številnih slovenskih kulturnih (Akademija, Ljubljanska društvena godba,
poznejša filharmonija, Glasbena matica) in športnih društev, kulturnih ustanov, voditelj
pevskih zborov, eden najvidnejših članov Sokola, državni poslanec v avstrijskem parlamentu
pred 1. svet. vojno, ljubljanski župan in podžupan. Podeljuje se za nesebično in dosledno
moralno in materialno podpiranje ljubiteljske kulture ter pomoč pri njenem uveljavljanju in
širjenju na vseh nivojih družbenega življenja države in lokalne skupnosti. Ravniharjeva
plaketa se podeljuje za nesebično in dosledno moralno in materialno podpiranje ljubiteljske
kulture ter za pomoč pri njenem uveljavljanju in širjenju na vseh nivojih družbenega življenja
države in lokalne skupnosti.
Ravniharjevo plaketo lahko prejme posameznik, ki je izkazal izjemno naklonjenost ljubiteljski
kulturi, za stalno moralno in materialno podporo, ki ju je zagotavljal bodisi s svojim vplivom
bodisi neposredno z materialnimi sredstvi oz. drugo obliko stalne pomoči v večji vrednosti.
Ravniharjeva plaketa je umetniško oblikovana in uokvirjena listina, na kateri je zapisano ime
dobitnika in kratki podatki o vzroku podelitve. Spremlja jo umetniški kipec.
KDO SE LAHKO PRIJAVI IN ROK PRIJAVE
Predloge za Ravniharjevo plaketo lahko podajo posamezniki, društva, organi zvez in kulturnih
društev, ki so člani zvez kulturnih društev, članic ZKDS, ter organi ZKDS.

Predlog za podelitev Ravniharjeve plakete mora vsebovati:
 podatke o predlagatelju in predlagancu (izpolnite obrazec formular- priznanja brez
rubrike Izročitev priznanja);
 temeljito in objavljivo predstavitev predlaganega posameznika.

Predlog lahko vsebuje morebitne dodatne dokumente.
Predlog s prilogami predlagatelj pošlje pisno na naslov:
Zveza kulturnih društev Slovenije
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana
ali po elektronski pošti na info@zkds.eu .
Rok za prijavo: 30.6.2022
Predloge zbira tajništvo ZKDS. Obravnava jih predsedstvo ZKDS na prvi naslednji seji.
PODELITEV
Ravniharjeva plaketa bo podeljena na eni od prireditev v (so)organizaciji ZKD Slovenije;
kraj in čas bomo določili naknadno.
Kontakt za dodatne informacije:
E: info@zkds.eu
Kontaktna oseba: navedena na spletni strani

