Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
Partizanska c. 11
9250 Gornja Radgona
Gornja Radgona, 14. 2. 2019
INFORMACIJA O ZBIRANJU PODATKOV ZA KOLEDAR PRIREDITEV V OGR ZA LETO 2019
Kultprotur Enota TIC vsako leto zbere in uredi podatke za letni koledar prireditev.
23. 11. 2018 sta bila vsem organizatorjem prireditev v občini Gornja Radgona poslana
dopis in obrazec za prijavo prireditev, ki jih načrtujejo za leto 2019:
103 obrazci preko e-pošte,
1 obrazec izročen osebno,
42 obrazcev po klasični pošti
-----------------------------------------------------Skupaj 146 obrazcev
Dodatno je bil poziv večkrat objavljen decembra 2018 v tedenskih e-napovednikih
dogodkov (833 naslovnikov).
21. 12. 2018 je bil poslan 1. opomnik na 82 e-naslovov, telefonsko opominjanje
subjektov, ki jim je bil poziv poslan po klasični pošti, pa je bilo izvedeno med 21.12.2018
in 5. 1. 2019; 10. 1. 2019 pa je bil poslan še zadnji opomnik po e-pošti na 41
naslovnikov.
Prejeli smo 51 odgovorov in 46 vrnjenih obrazcev (31,5 %.).
Do 12. 2. 2019 je bilo skupno prijavljenih 579* prireditev in dogodkov (vključili smo tudi
tiste, ki so jih organizatorji pošiljali v obdobju januar-marec v TIC za sprotno obveščanje
in mimo poziva). To znese v povprečju 48 prireditev v občini na mesec; letos je največ
prireditev napovedanih za mesec marec (69*), najmanj pa za mesece januar, julij in
oktober (po 39 dogodkov).
*ponavljajoči se dogodki na tedenski ravni (tržnice, Vitica, delavnice) v mesecu so upoštevani kot
enkratni dogodek v mesecu.

Različna društva in organizacije so prijavili skupaj 300 prireditev.
Javni zavodi in Občina Gornja Radgona so prijavili skupno:279 dogodkov
 Občina Gornja Radgona 3 prireditve
 Glasbena šola Gornja Radgona in Zasebna glasbena šola Maestro 18 prireditev,
 Osnovna šola Gornja Radgona (0) in Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
5 prireditev,
 Vrtec Manka Golarja 5 prireditev,
 JZ Knjižnica 18 prireditev,
 JSKD OI Gornja Radgona 8 prireditev,
 Zavod Kultprotur (vse organizacijske enote – Mladinski center, muzej Špital, grad
Negova, TIC G. Radgona, Zavod Kultprotur- skupaj) 240 prireditev.
Prijavljenih je 17 tradicionalnih prireditev (Osrednja občinska prireditev ob slovenskem
kulturnem prazniku, Fašenk 2019, Prireditev ob Svetovnem dnevu zemlje 2019,
Kresovanje z baklado 2019, Petrov sejem, Športaj s Klinko, Dan odprtih kleti 2019,
Radgonska noč 2019, AGRA – predstavitev občine na sejmu, Mala maša v Negovi,
Svetovni dan turizma, Slavnostna akademija ob občinskem prazniku, Martinovanje 2019,
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Leopoldov sejem, Obeležitev Dneva samostojnosti in enotnosti, Kmečka tržnica, Kmečkoekološka tržnica na meji).
Pripravila:Manja Šturm Dolinšek
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