
JAVNI ZAVOD RATITOVEC 
OTOKI 9A 
4228 ŽELEZNIKI 
 
 
Datum: 14.10.2011 
 
ZAPISNIK 

 
4. redne seje Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec (JZR), ki je bila 13.10.2011 ob 
18. uri v pisarni direktorja Javnega zavoda Ratitovec. 
 
Prisotni: 

Rudi Rejc, Stane Koblar, Sonja Čenčič, Katarina Primožič, Katja Mohorič Bonča, Jože Tavčar (od 
19.00), Andreja Ravnihar Megušar (od 19.00), Gregor Bogataj (od 19.00), Blaž Kuhar (od 19.15) 
 
 
Ostali prisotni: 

Gregor Habjan, direktor JZR 
 
Odsotni: 
Martina Logar (opravičilo) 
 
 
Sejo je vodil predsednik Strokovnega sveta za kulturo JZR Stane Koblar. 
 

Soglasno je bil sprejet in potrjen naslednji dnevni red seje: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
2. Koncert za Kulturni dom 
3. Razpis za proslave 2012 
4. Obravnava odnosa občine do PO Alples 
5. Razno 

 
 
Potrditev dnevnega reda 

 

Sklep 9: Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje 

Na 3. seji Strokovnega sveta za kulturo JZR, ki je bila 25.5.2011, je bilo govora o mednarodnem 
sodelovanju. Pobudo o mednarodnem sodelovanju - sklep 8  3. seje Strokovnega sveta za kulturo JZR 
je Strokovni svet za kulturo JZR naslovil na Svet JZR. Svet JZR je pobudo posredoval županu Občine 
Železniki. Odgovora na dopis Svet JZR ni prejel, zato bo direktor JZR dopis o mednarodnem 
sodelovanju ponovno naslovil na župana Občine Železniki.  
Katarina Primožič je v lokalnih medijih zasledila Miho Marklja iz Železnikov, ki se teoretsko ukvarja 
s turizmom v Selški dolini in v Pustriški dolini na Južnem Tirolskem. Člani so soglašali, da Miho 
Marklja povabimo na Strokovni svet za kulturo v zvezi z vzpostavitvijo mednarodnega sodelovanja. 
 
Sklep 10: Direktor JZR bo dopis o mednarodnem sodelovanju ponovno naslovil na župana Občine 
Železniki. 
Sklep 11: Zapisnik 3. seje Strokovnega sveta za kulturo JZR je bil potrjen. 
 
 
 



2. Koncert za Kulturni dom 
Gregor Habjan je navezal stik s Sašo Pivk Avsec. Izrazila je pripravljenost na sodelovanje pri 
dobrodelnem koncertu za kulturni dom v Železnikih s pogojem, da vsi sodelujoči delujejo neprofitno. 
Koncert bo v Športni dvorani Železniki 14.1.2012.  
   
Sklep 11: S Sašo Pivk Avsec se bo o izvedbi koncerta dogovarjal Stane Koblar. Program koncerta bo 
pripravil KUD France Koblar.  
 
V zvezi s kulturnim domom v Železnikih je Katarina Primožič opozorila, da pri vhodu v kulturni dom 
pri novem prizidku ni opazila klančine za dostop gibalno oviranim. Stane Koblar je odgovoril, da bo 
dostop gibalno oviranim urejen z zahodne strani prizidka, ko bo obnova kulturnega doma končana. 
 
3. Razpis za proslave 2012 
V proračunu Občine Železniki za leto 2012 bodo verjetno (tako kot za leto 2011) tudi namenska 
sredstva za društva za organizacijo občinskih proslav. Strokovni svet za kulturo JZR bo društva, ki 
delujejo na področju kulture povabil k organizaciji posamezne proslave.  
 
Sklep 12:  Društvom, ki delujejo na področju kulture v Občini Železniki, bomo poslali vabilo za 
organizacijo proslav ob slovenskem kulturnem prazniku (8.2. 2012), ob prazniku dela (1. 5.2012) in 
ob dnevu državnosti (25.6.2012). Na podlagi prispelih prijav (15.12.2011) in predlogov prireditve 
(15.12.2011, 10.3.2011, 10.5.2011) bo Strokovni svet za kulturo JZR izbral izvajalca osrednje 
občinske prireditve ob omenjenih praznikih, ki bo sofinancirana s strani Občine Železniki. Dopis – 
vabilo k organizaciji proslave je sestavni del tega zapisnika. Dopis pripravi Katja Mohorič Bonča. 
 
4. Obravnava odnosa občine do PO Alples 
 Gregor Bogataj je povedal, da je odnos Občine Železniki do PO Alples čisto v redu, moti jih le njen 
odnos do sodelovanja PO Alples na čipkarskem festivalu v Lepoglavi na Hrvaškem, kjer so 
predstavljali Občino Železniki. Občina Železniki namreč ni  pokrila stroškov prevoza pihalnega 
orkestra v Lepoglavo. Kljub temu se je PO Alples ob finančni pomoči Krajnika, Brunarice v 
Dražgošah, Lenti puba, Marina in Ranta le udeležil festivala v Lepoglavi, kjer so nastopili na prireditvi 
25.9.2011. Direktor JZR Gregor Habjan je posredoval županov odgovor. Župan je razpolagal z 
županovim fondov (30 000€), vendar so občinski svetniki sredstva iz tega fonda v letu 2011 
prerazporedili drugam. Ker župan ne razpolaga več s tem denarjem, tega prevoza ni mogel pokriti. 
 
Direktor JZR Gregor Habjan je predlagal Strokovnemu svetu za kulturo JZR, da bi 10% sredstev, ki 
jih Občina Železniki nameni za dejavnost kulturnih društev zadržal Strokovni svet za kulturo JZR. S 
tem denarjem bi razpolagal Strokovni svet za kulturo JZR, ki bi ga lahko namenil društvom kot 
dodatno pomoč. Tako bi lažje reševali situacije, podobne, kot jo je izpostavil Gregor Bogataj za PO 
Alples. Podobne predloge bo naslovil na vse strokovne svete, ki delujejo znotraj JZR. Člani 
strokovnega sveta so se s predlogom strinjali, s pripombo Rudija Rejca, da podpre predlog, vendar ne 
na račun zmanjšanja sredstev za zbornik. Tudi ostali člani so predlagali, da bi bilo bolje, da bi za 
vsako področje dobili 10% dodatnih sredstev, s katerimi bi razpolagali strokovni sveti. 
 
5. Razno 
Gregor Habjan je posredoval predlog Antona Tavčarja o osrednji knjižnici v Železnikih. Med člani 
strokovnega sveta je stekla debata o možnih lokacijah knjižnice, ki bi bile dostopne tudi gibalno 
oviranim uporabnikom. 
 
Direktorica občinske uprave Jolanda Pintar je pozvala strokovni svet za kulturo, da pripravi letni 
program kulture in strateški načrt za kulturo za obdobje 5 let. Člani so predlagali, naj strateški načrt 
vsebuje tudi: končanje obnove kulturnega doma v Železnikih, ureditev osrednje knjižnice, 
mednarodno sodelovanje. 
 



Andreja Megušar je povabila prisotne na prireditev ob 100. obletnici smrti Ivana Groharja, ki bo 
28.10.2011 v Sokolskem domu v Škofji Loki.  
 
Blaž Kuhar je izrazil ogorčenje nad dejstvom, da Občina Železniki Turističnega društva Železniki ni 
povabila k pripravam na otvoritev trga pred plavžem, ki bo 21.10. 2011.  
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.30. 
 
 
 
Zapisala Katja Mohorič Bonča 
 
 
 
 
 
Predsednik Strokovnega sveta za kulturo 
Javnega zavoda Ratitovec Stane Koblar 

 


