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STROKOVNI SVET ZA KULTURO  JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

 
Datum: 20. 5. 2015 
 
ZAPISNIK 
2. redne seje Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec, ki je bila v torek, 19. 5. 2015, ob 
20.00 v pisarni direktorja JZR. 
 
Prisotni: Stane Koblar, Katarina Primožič, Martina Šubic, Rudi Rejc, Andreja Megušar, Sonja Čenčič, 
Gregor Habjan, Gregor Bogataj, Martina Logar, Katja Mohorič Bonča  
Odsotni: Darinka Hajnrihar, Janez Triler (povabljen k točki 2) 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje 
2. Kulturni dom v Železnikih 
3. Občinska proslava ob dnevu državnosti v letu 2015 
4. Dopolnitev oz. sprememba Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti 
5. Razno 

 
K točki 1: 
 
Člani Strokovnega sveta za kulturo so potrdili zapisnik 1. redne seje. 
 
K točki 2: 
 
Martina Logar je povedala, da sta se po prejšnji seji strokovnega sveta sestala z Janezom Trilerjem, ki 
je predstavnik občine Železniki v Svetu Glasbene šole Škofja Loka (GŠ Škofja Loka). Povabljen je bil 
na današnjo sejo, a se je opravičil, zato člani predlagajo, da se Janeza Trilerja povabi na naslednjo 
sejo, ko bo spet govora o Kulturnem domu. Bolj kot za nakup klavirja je prevladala ideja o nakupu 
pianina. Stane Koblar je povedal, da ima KUD France Koblar v lasti pianino, ki se nahaja v sejni sobi 
v kulturnem domu. Povedal je, da bi bil ta pianino lahko v skupni uporabi. Člani so se idejo podprli. 
Inštrument bi stal na odru v kulturnem domu, nanj bi namestili ključavnico. Pianino je potrebno 
najprej servisirati. Dogovoriti se bo potrebno o plačniku servisa pianina. 
 
Sklep 6: Manjša skupina v sestavi Stane Koblar, Rudi Rejc, Martina Šubic, Marjeta Naglič, Katja 
Mohorič Bonča si bo ogledala pianino skupaj z serviserjem, ki bo ocenil stanje in izdelal predračun za 
servis. Martina Šubic se bo dogovorila s podjetjem Bent iz Mengša, ki opravlja servise. 
 
Katja Mohorič Bonča je predlagala, da bi se nastopi učencev GŠ Škofja Loka odvijali v kulturnem 
domu in ne več v šolski predavalnici kot je v navadi. O tem, da je šolska predavalnica neustrezno 
okolje za te nastope, je bilo v preteklosti že govora. Sedaj je v Železniki kulturni dom lepo obnovljen 
in primeren za tovrstne dogodke. Člani so se strinjali in izpostavili, da je tovrstna praksa nastopov 
učencev v Sokolskem domu v Škofji Loki lepo utečena in da bi nekaj podobnega lahko ponudili tudi v 
Železnikih. Govora je bilo tudi vabilih in najavah teh nastopov. Sedaj je plakat za nastop na oglasni 
deski v OŠ Železniki, drugega oglaševanja ni. 
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Sklep 7: Katja Mohorič Bonča bo pripravila dopis naslovljen na ravnatelja GŠ Škofja Loka in na 
župana Občine Železniki s predlogom, da bi se s šolskim letom 2015/2016 nastopi učencev GŠ 
odvijali v Kulturnem domu in ne več v šolski predavalnici. 
 
V nadaljevanju je bilo govora o ceni najema kulturnega doma.  
 
K točki 3: 

 
Po postavljenem roku (6. 1. 2015) s strani Strokovnega sveta za kulturo za prijavo organizacij 
proslav v letu 2015, je naknadno, 13. 1. 2015, KD Scena poslalo prijavo za organizacijo 
proslave za dan državnosti, z dopisom, če je še možno, če se ni nobeno drugo društvo že 
prijavilo. Za organizacijo te proslave se je v roku prijavilo društvo KUD France Koblar.  
Po telefonskem pogovoru Katja Mohorič Bonča-Stane Koblar in glede na debato okoli 
organizacije proslav, ki je potekala na seji 8. 1. 2015 sta S. Koblar in K. Mohorič Bonča 
predlagala, da proslavo za dan državnosti izvede KD Scena, če do predvidenega datuma (6. 5. 
2015) pošlje scenarij proslave. KUD France Koblar se s tem strinja. 
 
Kulturno društvo Scena je program proslave za dan državnosti poslalo 15. 5. 2015 (priloga 
zapisnika).  
 
Sklep 8: Nosilec osrednje občinske proslave ob dnevu državnosti za leto 2015 je Kulturno 
društvo Scena, ki izvede proslavo po predlogu, ki ga je prejel strokovni svet za kulturo JZR 
15. 5. 2015. Proslava je sofinancirana s strani Občine Železniki. Sklep v prilogi. 
 

K točki 4: 
 
Martina Logar je posredovala sklep Odbora za družbene dejavnosti, da bi dopolnili oz. spremenili 
Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti tako, da bi se 
lahko v sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti vključili tudi nenačrtovani dogodki 
društev. Problem se pojavlja, ker društva načrtovane dogodke prijavijo na razpis in dobijo 
odločbo o sofinanciranju glede na prijavljene dogodke. Po izkušnjah pa se tekom leta  
pojavijo vabila na nastope, ki po obstoječem sistemu ne morejo biti sofinancirana.  
 
Pravilnik bi dopolnili z dodatno točko in kriteriji:  

- 7. Izvedene nenačrtovane dejavnosti društva v preteklem letu 
- Kriterij: dejavnost se upošteva v sofinanciranje, če je dogodek potekal izven območja 

občine Železniki; upoštevata se največ 2 dogodka na društvo; obvezna priloga k tej 
točki razpisa je vabilo prireditelja za sodelovanje in dokazilo o sodelovanju 

 
Martina Šubic je povedala, da ima nov pravilnik za sofinanciranje ljubiteljske kulturne 
dejavnosti precej ostrejše pogoje kot jih je imel prejšnji in da Cerkveni pevski zbor župnije 
Železniki sedaj težje zadosti pogojem. Katja Mohorič Bonča je odgovorila, da so ostrejši 
pogoji za pevske zbore veljali le eno leto - prvo leto po spremembi pravilnika in da so vsi 
pevski zbori s temi pogoji imeli določene težave. Že drugo leto so se pogoji omilili in sedaj 
velja kot pogoj za sofinanciranje dejavnosti cerkvenega pevskega zbora: najmanj trije javni 
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nastopi letno ali samostojni letni ali jubilejni koncert – tak pogoj velja za vse odrasle pevske 
zbore.  
So se pa člani strinjali, da je vsak zbor specifika zase in da imajo tudi različna poslanstva.  
 
K točki 5: 

 

Martina Logar je posredovala dopis Umetniškega društva Ivan Grohar. Vsako leto pripravijo 
Groharjevo slikarsko kolonijo, kar je njihova glavna dejavnost. Predlagajo, da bi se občina 
Železniki v večji meri vključila v sofinanciranje tega dogodka.  
 
Katarina Primožič je poročala o poteku in rezultatih šolskega likovnega in literarnega natečaja 
Ko šola praznuje… Omenila je sponzorje, ki so prispevali nagrade za nagrajena dela: Občina 
Železniki – tiskanje majic, MD Železniki – vstopnice za muzej in JZR – kepica sladoleda.  
 
Letošnjo slavnostno akademijo ob občinskem prazniku pripravljajo v OŠ Železniki.  
 
Andreja Ravnihar Megušar je povedala, da opaža, da šolskih obvestil, vabil iz podružničnih 
šol glede šolskega dogajanja skoraj ni.  
 
Stane Koblar je povedal, da bo ponovitev igre Stari grehi v izvedbi članov KUD France 
Koblar v soboto, 30. 5. 2015. 
 
Gregor Habjan je povedal, da bo na trgu pred plavžem v juniju 2015 postavljen ulični šah in 
tancalica. Člani podpirajo postavitev šaha. Izvedba je še stvar dogovora. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 21.45. 
 
Zapisala 
Katja Mohorič Bonča 
 
 
Predsednik Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec 
Stane Koblar 

 
Priloge zapisniku:  

- Sklep o nosilcu proslave ob dnevu državnosti, poslano članom strokovnega sveta za kulturo  in 
na naslov KD Scena po e-pošti 23. 5. 2015 

- Program proslave ob dnevu državnosti, KD Scena 


