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STROKOVNI SVET ZA KULTURO  JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

 

Datum: 13. 11. 2019 

 

 

ZAPISNIK 

2. redne konstitutivna seja Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec, ki je bila v torek, 

12. 11. 2019, od 18.00 do 19.00 v pisarni direktorja JZR. 

 

Prisotni: Sonja Čenčič, Mateja Markelj, Katja Mohorič Bonča, Rok Pintar, Katarina Primožič, Martina 

Šubic 

Ostali prisotni: Gregor Habjan 

Opravičeno odsotni: Martina Logar, Andreja Megušar, Roman Megušar, Rudi Rejc 

 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 1. seje strokovnega sveta za kulturo JZR 

2. Pregled in sprejem Letnega programa ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2020 

3. Občinske proslave 2020 

4. Razno 
 

 

K točki 1: 

 

Gregor Habjan je povedal, da je predlagal, da se zapisnik Strokovnega sveta za kulturo priloži kot 

gradivo Odboru za družbene dejavnosti. Odbor za družbene dejavnosti vprašanj, ki so bila 

izpostavljene pod točko razno na 1. konstitutivni seji 27. 8. 2019  ni obravnaval. Gregor Habjan bo ta 

vprašanja še izpostavljal.  Nato so člani strokovnega sveta za kulturo potrdili zapisnik 1. konstitutivne 

seje Strokovnega sveta za kulturo JZR. 

 

Sklep 2: Člani strokovnega sveta za kulturo so potrdili zapisnik 1. konstitutivne seje Strokovnega sveta 

za kulturo JZR. 

 

K točki 2: 

 

Člani so pregledali Letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2020, ki je bil v deležih 

sofinanciranja enak kot za leto 2019. Spremenili so odstotke sofinanciranja po področjih – priloga 

zapisniku:  

1. dejavnosti zborov, inštrumentalnih, folklornih in plesnih skupin 31 %, 
2. dramske, gledališke skupine 15 %, 
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3. kulturna društva - projekti, prireditve, proslave, kulturni večeri, predavanja delavnice 24 %, 
4. likovna, fotografska, video in filmska dejavnost       6  %, 
5. literarna dela   24 %, 
6. dodatne točke                                                                                                            0 %. 

 

Sklep 3: Člani strokovnega sveta za kulturo so sprejeli oz potrdili predlagan Letni program 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2020. 

 

Člani strokovnega sveta ponovno predlagajo, da se sredstva nerealiziranih aktivnosti s področja kulture 

v proračunu za prihodnje leto namenijo za kulturne dejavnosti. 

 

K točki 3: 

 

Člani so pregledali vabilo društvom za organizacijo osrednjih občinskih proslav ob državnih praznikih. 

Vabilo se po e-pošti pošlje društvom, ki delujejo na področju kulture v tednu 18. 11-22.11 2019. Vabilo 

bo obenem objavljeno na spletni strani Javnega zavoda Ratitovec ter na spletni strani Občine Železniki.  

Po prejetih prijavah društev (po 15. decembru 2019) bodo člani izvajalce proslav potrdili na dopisni 

seji. 

 

K točki 4: 

 

Gregor Habjan je predstavil nov prostor za oglaševanje prireditev – kozolec nasproti Mercatorjevega 

parkirišča in sistem plakatiranja. Za usklajevanje oglaševanja bo skrbel Javni zavod Ratitovec. Za 

društva bo ob določenih pogojih oglaševanje prireditev brezplačno, morala bodo sama pripraviti, 

nalepiti in po dogodku odstraniti jumbo plakat. Rok Pintar je predlagal, da bi lepljenje plakatov prevzeli 

na KS Železniki.  

 

Naslednja seja strokovnega sveta za kulturo bo v torek, 17. marca 2020, ob 19. uri. 

 

Zapisala                                                 

Katja Mohorič Bonča  

 

Predsednica Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec 

Mateja Markelj 

 

Prilogi:  

Letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2020 

Vabilo društvom za organizacijo osrednjih občinskih proslav ob državnih praznikih za leto 2020 


