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STROKOVNI SVET ZA KULTURO JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC
Datum: 22. 11. 2018
ZAPISNIK
15. redne seje Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec, ki je bila v sredo, 21. 11. 2018,
od 19.00 do 20.15 v pisarni direktorja JZR.
Prisotni: Sonja Čenčič, Stane Koblar, Katja Mohorič Bonča, Rok Pintar, Katarina Primožič, Martina Šubic
Ostali prisotni: Gregor Habjan, Martina Logar
Odsotni: Rudi Rejc (op.), Mateja Markelj (op.), Andreja Megušar
Predlagani dnevni red:
1. Pregled in sprejem zapisnika 14. seje strokovnega sveta za kulturo JZR
2. Pregled in sprejem Letnega programa ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2019
3. Občinske proslave 2019
4. Razno

K točki 1:
Gregor Habjan je povedal, da je na Občino Železniki posredoval na prejšnji seji izpostavljeno
problematiko Furtove hiše, Na plavžu 60, in da niso zainteresirani za nakup. Člani strokovnega sveta za
kulturo menijo, da ta hiša s svojo zapuščeno podobo kazi prostor v starem zaščitenem trškem jedru v
neposredni bližini plavža in muzeja in da je verjetno zdaj ugoden čas za nakup hiše, ki bi ji namenili
turistično namembnost.
Pozornost je potrebno nameniti tudi lokalu v Bonceljnovi hiši, Na plavžu 57 (Trgovina Arnol), če bo kdaj
naprodaj – predlog, da Občina Železniki uveljavlja predkupno pravico.
Sklep 36: Člani strokovnega sveta za kulturo so pregledali in potrdili zapisnik 14. seje strokovnega sveta
za kulturo JZR
K točki 2:
Člani so pregledali dokument Letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2019 in predlagajo
prerazporeditev deleža iz 6. točke (dodatne točke), 2.2%, k 2. točki (dramske, gledališke skupine), kjer
bo delež sofinanciranja v letu 2019 13.3%. Deleži na ostalih točkah ostajajo enaki kot lansko leto.
Razlog prerazporeditve: v primeru, da ni izjemnih društvenih dosežkov v preteklem letu, kot jih
predvideva ta točka, društva ne morejo kandidirati za ta sredstva in zato sredstva ostajajo
neporabljena. Strinjajo se, da je vsako leto ob potrjevanju Letnega programa ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti potrebno biti pozoren na izjemne dosežke kulturnih društev in temu ustrezno razporediti
deleže.
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Sklep 37: Člani strokovnega sveta za kulturo potrjujejo Letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
za leto 2019 (priloga zapisnika).
K točki 3:
Tako kot v preteklih letih bodo predvidoma tudi za leto 2019 zagotovljena finančna sredstva za
osrednje občinske proslave.
Sklep 38: Vabila na organizacijo osrednjih občinskih proslav bodo poslana preko e-pošte

kulturnim društvom, ki delujejo v občini Železniki v prvi polovici decembra 2018. Vabilo bo
objavljeno tudi na spletni strani JZR.
K točki 4:
Rok Pintar je povedal, da ima območna izpostava JSKD v Škofji Loki novega vodjo, Alda Komarja. Rok
Pintar upa, da bo z novim vodstvom izpostave participacija članov odbora večja. Ustanovno sejo so
člani odbora namreč imeli leta 2016, decembra 2018 bo 1. seja.
Gregor Habjan je pokazal skico-predlog stopnic do vsipne odprtine na plavžu, ki mu jo je pokazal Rudi
Rejc.
Katarina Primožič je povabila člane na Knjižni sejem v Ljubljani.
Katja Mohorič Bonča je povedala za dve obletnici v letu 2019: 50 let Muzeja Železniki in 40 let MD
Železniki. Ob tej priliki pripravljajo program, ki še ni dodelan, stopnice na plavž pa so del tega
programa – za enkrat kot ideja, predlog.
Zapisala
Katja Mohorič Bonča
Prilogi:
- Letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2019
- Vabilo društvom, ki delujejo na področju kulture, za organizacijo osrednjih občinskih proslav v
letu 2019
Predsednik Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec
Stane Koblar

