Javni zavod Ratitovec
Otoki 9A, 4228 Železniki
Slovenija
Tel.: ++386 4 510 04 10
Fax: ++386 4 510 04 11
ID za DDV: SI82770174
Matična št.: 1481983
TRR: 01346-6000000191
E-mail: zzs.zelezniki@siol.net
http://www.jzr.si

STROKOVNI SVET ZA KULTURO JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC
Datum: 28. 8. 2019

ZAPISNIK
1. redne konstitutivna seja Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec, ki je bila v torek,
27. 8. 2019, od 20.00 do 21.30 v pisarni direktorja JZR.
Prisotni: Sonja Čenčič, Mateja Markelj, Roman Megušar, Katja Mohorič Bonča, Katarina Primožič, Rudi
Rejc, Martina Šubic
Ostali prisotni: Gregor Habjan
Odsotni: Andreja Megušar, Rok Pintar

Predlagani dnevni red:
1. Izvolitev predsednika in podpredsednika strokovnega sveta za kulturo JZR
2. Plan dela 2019-2022
3. Vprašanja in pobude
4. Razno

K točki 1:
Člani strokovnega sveta za kulturo so soglasno za predsednico strokovnega sveta za kulturo izvolili
Matejo Markelj, za podpredsednico pa Katjo Mohorič Bonča.
Sklep 1: Predsednica Strokovnega sveta za kulturo je Mateja Markelj, podpredsednica Katja Mohorič
Bonča.
K točki 2:
Člani strokovnega sveta so razpravljali o okvirnem štiriletnem planu: delo pri organizaciji občinskih
proslav ob treh državnih praznikih, sprejem letnega programa ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, pregled
pravilnika za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, podajanje predlogov za občinske
nagrajence.
Nadaljevali so z debato o novih dogodkih, ki bi presegli utečeno dogajanje. Vlogo strokovnega sveta
vidijo predvsem v podajanju predlogov in pomoči ter podpori pri organizaciji dogodkov: ideja o letnem
kinu (zunaj v poletnem času ali v Kulturnem domu Železniki), ideja o impro skupini (povabiti impro
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mentorja, ki bi delal s skupino mlajših – znotraj Mladinskega centra Železniki). V Železnikih sta dve
prizorišči za organizacijo dogodkov – Kulturni dom in Dvorana na Češnjici. Izpostavljena je bila
problematika sočasnosti dogodkov na obeh lokacijah. Na prihodnje seje se povabi Tomaža Demšarja
(Dvorana na Češnjici) in predsednika KS Železniki ter strokovnega delavca (Kulturni dom Železniki), da
se pogovorimo o dogajanju v obeh dvoranah. Izpostavili so raznovrstne dogodke v Krajevni knjižnici
Železniki. Na eno od sej se povabi knjižničarko.
Po debati ni bilo konkretnega sklepa, le dogovor, da člani o izpostavljenih temah razmislijo do
prihodnje seje.
K točki 3:
Občinske proslave, ki jih sofinancira Občina Železniki: želja članov strokovnega sveta je, da bi občinska
proslava za dan državnosti vsako leto potekala v drugem kraju. Z vabilom društvom na organizacijo
proslav v letu 2020 izpostavimo ta predlog.
Rudnik na Racovniku: vhod v rudnik je pomemben del tehniške dediščine ter velika zanimivost

za obiskovalce. Trenutni izgled vhoda v rudnik ni primerno urejen. Vhod je z vijakom zavarovan
pred neželenimi vstopi. Kovana vrata so v slabem stanju, vari so ponekod popustili. Materiala,
ki počasi polzi po pobočju, je ob vratih preveč, da bi se brez odstranitve le-tega lahko odprla.
Vrata bi bilo potrebno odpreti, da se počisti še notranjost rova, ki se, sploh na vhodu, zarašča
s plevelom. Člani strokovnega sveta predlagajo, da se vhod primerno uredi. Zanimivo bi bilo
tudi, da se v prihodnosti prvi metri rova uredijo za ogled (preveriti varnost, postaviti napis o
lastni odgovornosti, postaviti ograjo še znotraj …), kar bi bila dodana vrednost turističnim
ogledom Železnikov.
Spomenik/vodnjak na Placu: člani strokovnega sveta predlagajo, da se ob spomeniku postavi
tabla z napisom o spomeniku.
Trg pred plavžem: zelenica na trgu ob plavžu je lepo vzdrževana, potrebno pa bi bilo urediti
prostor neposredno pri plavžu (plevel).
Oglasna deska na Češnjici: člani strokovnega sveta pogrešajo oglasno desko na Češnjici, ob
zadružnem domu in predlagajo, da se na primernem mestu ponovno postavi. Direktor JZR
Gregor Habjan je povedal, da bodo v kratkem izdelani kozolci nasproti parkirišča pri
Merkatorju (Na Kresu), kjer bo možnost oglaševanja prireditev (veliki plakati).
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Člani se strinjajo, da se najkasneje en teden po seji po elektronski pošti pošlje zapisnik članom
strokovnega sveta. Člani v naslednjem tednu sporočijo morebitne pripombe in dopolnitve –
odgovarjajo z gumbom odgovori vsem.
Naslednja seja strokovnega sveta za kulturo bo v torek, 12. novembra 2019, ob 19. uri.

Zapisala
Katja Mohorič Bonča

Predsednica Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec
Mateja Markelj

