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STROKOVNI SVET ZA KULTURO JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC
Datum: 13. 1. 2016
ZAPISNIK
5. redne seje Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec, ki je bila v torek, 12. 1. 2016, ob
19.00 v pisarni direktorja JZR.
Prisotni: Stane Koblar, Martina Šubic, Rudi Rejc, Andreja Megušar, Sonja Čenčič, Katarina Primožič,
Katja Mohorič Bonča
Ostali prisotni: Gregor Habjan, Martina Logar, Janez Rakovec (pri 1. točki), Blaž Vrhunc (pri 1. točki)
Odsotni: Darinka Hajnrihar, Gregor Bogataj
Ostali odsotni: Samo Potočnik
Predlagani dnevni red:
1. Kulturni dom Železniki (pianino, razno)
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje
3. Občinske proslave 2016 – pregled prijav in potrditev organizatorjev
4. Razno
K točki 1:
K točki, kjer je bilo govora o pianinu v kulturnem domu, sta bila vabljena tudi predsednik KS
Železniki Janez Rakovec in predsednik UO KUD France Koblar Blaž Vrhunc. Janez Rakovec je
povedal, da je bil pianino kupilo podjetje Niko v času, ko je bil direktor Peter Polajnar (okoli 197780), za potrebe pevskega zbora Niko. Zanj je bil zadolžen Janez Rejc, vodili so evidenco uporabe, po
poplavah je evidenca izginila, ostala je pesmarica. Poudaril je, da KS Železniki kot upravitelj zahteva,
da je lastnik pianina eden.
Blaž Vrhunc je povedal, da ima KUD France Koblar dokumente o plačevanju amortizacije za ta
pianino. To je edini dokument o lastništvu pianina, ki je trenutno na voljo. Izrazil je pomisleke o
kolesih, na katerih bo stal pianino. Martina Logar je rekla, da je okrog tega govorila z Bentonom in
trdijo, da so kolesa ustrezna. Vseeno bo Občina Železniki od Bentona zahtevala specifikacijo servisa.
Martina Logar je pripravila predlog dogovora o uporabi pianina. Lastnik pianina bo Občina Železniki,
ki tudi skrbi za vzdrževanje (servis, uglaševanje), upravljavec je KS Železniki, ki je tudi plačnik
zaščite, ki jo je potrebno narediti.
Janez Rakovec je predlagal plačilo kavcije za uporabo pianina. Prisotni so se strinjali.
Glede najema pianina je bilo dogovorjeno, da najemnino določa narava prireditve – za komercialne
prireditve (plačilo vstopnine za prireditev) se najemnina obračuna, za ostale prireditve ne.
Govora je bilo o zaščiti pianina. Blaž Vrhunc je predlagal, da bo pianino v kotu na desni strani odra.
Zaščita bo fiksna, oblečena s filcem. Predlog bosta pripravila Rudi Rejc in Blaž Vrhunc.
Sklep 14: Martina Logar bo pripravila čistopis dogovora o uporabi pianina, ki ga podpišejo KUD
France Koblar, KS Železniki in Občina Železniki.
Sklep 15: Načrt za fizično zaščito pianina pripravita Rudi Rejc in Blaž Vrhunc.

K točki 2:
Pred potrjevanjem 4. seje je Stane Koblar pregledal še zapisnik tretje seje, ki so ga člani potrdili. Prav
tako je bil potrjen zapisnik 4. (dopisne) seje.
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K točki 3:
Katja Mohorič Bonča je povedala, da so se na vabilo Strokovnega sveta po e-pošti odzvali v KUD
France Koblar, KD dr. Janez Evangelist Krek Selca in KD Scena. V društvu KUD France Koblar so
pripravljenost za organizacijo vseh treh proslav, KD dr. Janez Evangelist Krek Selca so se prijavili za
organizacijo proslave za slovenski kulturni praznik, KD Scena pa se prijavljajo za organizacijo
proslave ob dnevu državnosti. KUD France Koblar in KD dr. Janez Evangelist Krek Selca sta po epošti poslala scenarij/predlog proslave ob slovenskem kulturnem prazniku. Ponovno je potrebno
poudariti, da scenarije društva pošiljajo po navadni pošti v kuverti na sedež JZR. Člani so predloga
(predloga sta sestavni del zapisnika) pregledali. Oba predloga sta kvalitetna, zato so z glasovanjem
izbrali izvajalca. Glasovalo je 7 članov Strokovnega sveta za kulturo in s 4 glasovi za predlog KD dr.
Janez Evangelist Krek Selca je bilo to društvo izbrano za organizatorja proslave ob slovenskem
kulturnem prazniku. Obema društvoma se pošlje sklep o izboru organizatorja.
Za proslavo ob prazniku dela so se prijavili KUD France Koblar, ki bodo do roka poslali scenarij.
Za proslavo ob dnevu državnosti sta se prijavili KUD France Koblar in KD Scena, ki bosta do roka
poslali predloga. Člani so predlagali, da bi proslavo pripravili društvi ob sodelovanju. Člani sveta
predlagajo, da bi društvi predloge pripravili do 11. 4. 2016, ne do 5. 5 2016. O tem se jih obvesti po epošti.
Sklep 16: Člani Strokovnega sveta za kulturo so glasovali o predlogih za proslavo ob slovenskem
kulturnem prazniku 2016, ki sta ga poslali društvi KUD France Koblar in KD dr. Janez Evangelist
Krek Selca. Glasovalo je 7 članov strokovnega sveta in s 4 glasovi za predlog KD dr. Janez Evangelist
Krek Selca je bilo to društvo izbrano za organizatorja proslave ob slovenskem kulturnem prazniku v
letu 2016.

K točki 4:
Martina Logar je vprašala po predlogih za temo občinske prireditve ob občinskem prazniku. Podan je
bil predlog teme: Svetovni klekljarski kongres, ki ga v juniju 2016 gosti Slovenija. Del programa je
lahko dramatizacija teksta Tonike Ramovš o klekljanju v Železnikih in projekcija čipk, ki bodo
razstavljene na razstavi ob omenjenem kongresu.
Govora je bilo o LASu Loškega pogorja. Gregor Habjan je povedal, da je naslednji teden prvi sestanek
na to temo.
O Združenju slovenskih zgodovinskih mest, o čemer je bilo govora že na prejšnji seji, naj se opredelijo
tudi na Komisiji za naravno in kulturno dediščino. Martina Logar to posreduje članom komisije.
Člani do naslednje seje pripravijo predloge za občinske nagrajence.
Naslednja seja bo v torek, 12. 4. 2016.
Seja se je zaključila ob 21.00.
Zapisala
Katja Mohorič Bonča
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Predsednik Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec
Stane Koblar

Priloge:
- Predloga prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku: KUD France Koblar in KD dr. Janez
Evangelist Krek Selca
- Sklep Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec o izboru nosilca osrednje

občinske proslave ob slovenskem kulturnem prazniku 2016

