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STROKOVNI SVET ZA KULTURO  JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

 

Datum: 19. 4. 2017 

 

ZAPISNIK 

10. redne seje Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec, ki je bila v torek, 18. 4. 2017, 

ob 20.00 v pisarni direktorja JZR. 

 

Prisotni: Stane Koblar, Sonja Čenčič, Gregor Bogataj, Rudi Rejc, Katarina Primožič, Katja Mohorič 

Bonča 

Ostali prisotni: Gregor Habjan, Martina Logar, Rok Pintar, Marko Črtalič 

Odsotni: Andreja Megušar, Martina Šubic  

 

Predlagani dnevni red: 

1. Predstavitev delovanja in vključevanje društev v občini Železniki v JSKD  

2. Pregled in sprejem zapisnika 9. seje Strokovnega sveta za kulturo JZR 

3. Občinske proslave 2017, prvomajska proslava 

4. Predlogi za občinska priznanja in nagrade 

5. Projekt Europe2Gether 

6. Razno 

 

K točki 1: 

 

Marko Črtalič, vodja OI JSKD Škofja Loka se je odzval vabilu in predstavil delovanje OI JSKD 

Škofja Loka. Na razpisu za finančna sredstva so uspešni projekti, ki presegajo povprečje, ki presegajo 

občinske meje. Nekatera društva z Loškega se prijavljajo redno - iz občine Železniki KD Grudnove 

šmikle in Pihalni orkester Alples. Druga možnost vključevanja v program JSKD je sodelovanje na 

območnih srečanjih (področja: folklora, pevski zbori, gledališka dejavnost, likovno, literarno 

področje). Srečanjem sledijo kvalitetni pogovori. Območna srečanja so organizirana v različnih krajih 

bivše loške občine. OI Škofja Loka sodeluje tudi kot pomoč na prireditvah, večinoma v občini Škofja 

Loka, nekatere prireditve pa so pod njegovo organizacijo (Severjeve nagrade, Mala Groharjeva 

kolonija).  

Sonja Čenčič je vprašala o možnosti, da OI JSKD povabi na dogodek društvo iz občine Železniki. 

Marko Črtalič je pojasnil, da je so gostujoči nastopi dobrodošli, a OI nima namenskega denarja za 

gostovanja. 

Rok Pintar je izpostavil, da pogreša obveščanje društev o razpisih in dogodkih. Marko Črtalič je 

povedal, da obveščanje poteka preko spletne strani, na občino Železniki, neposredno na društva, 

skupine. Problem pa je, če se ustanovi nova skupina, lahko izpade iz obveščanja, zato si želi ažurne 

sezname društev.  

Stane Koblar je povedal, da se bilo sodelovanja med društvi in JSKD včasih več. 

Katja Mohorič Bonča je predlagala prisotnim, da s pogovorom  seznanijo društva, katerih člani so in 

jim predstavijo možnosti sodelovanja z JSKD. 
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Marko Črtalič je povedal, da se je sedež OI iz Loškega gradu preselil na Mestni trg 26 (nad Miholom). 

Članom sveta OI so se iztekli mandati in septembra 2016 so bili predlagani člani iz vseh občin, ki jih 

podriva OI Škofja Loka. Iz občine Železniki je predlagan Rok Pintar. Prvi sestanek novega sveta je 

načrtovan v kratkem, pomladi 2017. 

 

Sklep 24: Okrepi se obveščanje o razpisih in dogodkih JSKD (posredovani e-naslovi). Na Roka 

Pintarja društva lahko naslavljajo predloge in vprašanja, ki jih bo izpostavil na sejah. 

 

K točki 2: 

Člani so pregledali in potrdili zapisnik 9. seje Strokovnega sveta za kulturo.  

 

Sklep 25: Člani strokovnega sveta za kulturo so potrdili zapisnik 9. seje strokovnega sveta za kulturo. 

 

K točki 3: 

 

Za organizacijo prvomajske proslave se je prijavilo društvo KUD France Koblar. Poslali so program 

prireditve. Člani strokovnega sveta so imeli pripombo, da pogrešajo konkretnejši scenarij, 

vsebino prireditve, ne le seznam nastopajočih (kar je predvideno v vabilu, zato prosijo, če 

lahko društvo posreduje program prireditve, ko bo pripravljen. Kljub tej pripombi so člani  

potrdili KUD France Koblar kot nosilca občinske proslave.  

 

Sklep 26: Nosilec osrednje občinske proslave ob prazniku dela je Kulturno umetniško društvo France 

Koblar, ki izvede proslavo ''Veselo praznujmo''. Društvo se pozove k dopolnitvi predloga s scenarijem 

prireditve, ki je zahtevan v vabilu na organizacijo občinskih proslav, in z uro proslave. Proslava je 

sofinancirana s strani Občine Železniki. 

 

K točki 4: 

Katarina Primožič je za občinsko priznanje predlagala Andreja in Francija Bogataj za njuno delovanje 

in prispevek pri ukvarjanju z arheološkim najdiščem Štalca. Rudi Rejc je za občinsko plaketo 

predlagal Franceta Čufarja za vsestransko delovanje na kulturnem področju v Občini Železniki. Člani 

so predlagali tudi Rudija Rejca za priznanje za življenjsko delo prostovoljcev in Sonjo Čenčič za 

priznanje občine. Katja Mohorič Bonča bo pripravila predloge za imenovanje omenjenih za občinske 

nagrade, obrazložitve bodo pripravili: Katarina Primožič za Andreja in Francija Bogataja, Ladi Trojar 

za Franceta Čufarja, TD Selca za Sonjo Čenčič in Katja Mohorič Bonča za Rudija Rejca. 

(naslednji dan se je Rudi Rejc odrekel predlogu, kajti 40 let njegovega prostovoljnega delovanja v 

občini bo v letu 2018). 

 

Sklep 27: Strokovni svet bo podal predloge za podelitev občinskih priznanj za: Andreja in Francija 

Bogataja, za Franceta Čufarja in za Sonjo Čenčič. 
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K točki 5: 

Gregor Habjan je člane seznanil s projektom Europe2gether. Projekt se nanaša na 55. čipkarske dneve.  

 

Zapisala 

Katja Mohorič Bonča 

 

Priloga:  

 

- Predlog prireditve ob prazniku dela: KUD France Koblar 

- Sklep Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec o izboru nosilca osrednje 

občinske proslave ob prazniku dela 2017 

 

 

 

Predsednik Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec 

Stane Koblar 

 


