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STROKOVNI SVET ZA KULTURO JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC
Datum: 11. 11. 2015
ZAPISNIK
3. redne seje Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec, ki je bila v torek, 10. 11. 2015,
ob 19.00 v pisarni direktorja JZR.
Prisotni: Stane Koblar, , Martina Šubic, Rudi Rejc, Andreja Megušar, Sonja Čenčič, Gregor Habjan,
Martina Logar, Katja Mohorič Bonča
Odsotni: Darinka Hajnrihar, Katarina Primožič, Gregor Bogataj Janez Triler (povabljen k točki 2)
Predlagani dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje
2. Kulturni dom v Železnikih (pianino, razno)
3. Pregled in sprejem Letnega programa ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2016
4. Občinske proslave 2016
5. Razno
K točki 1:
Člani Strokovnega sveta za kulturo so pregledali zapisnik. Martina Logar in Katja Mohorič Bonča
bosta dopolnili Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v 10.
členu z: 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. Da bi te spremembe prišle v veljavo že z letom 2016, bo od srede, 11. 11. do petka, 13.
11. potekala dopisna seja, kjer bodo člani potrdili spremembe.
Sklep 9: Zapisnik 2. redne seje Strokovnega sveta za kulturo JZR je soglasno potrjen.
K točki 2:
Stane Koblar in Katja Mohorič Bonča sta povedala, da so se sestali Marjeta Naglič, Stane Koblar, Blaž
Vrhunc in Katja Mohorič Bonča glede pianina. Pianino je v stanju, ki zahteva temeljitejši servis,
vsekakor pa ga je po mnenju Marjete Naglič smiselno usposobiti in pripraviti za uporabo. Po njenem
mnenju je pianino smiselno imeti v dvorani, ne na odru. Vsi so se strinjali, da je potrebno zagotoviti
primerno varno mesto v Kulturnem domu. Pod temi pogoji se KUD France Koblar, lastnik pianina,
strinja o souporabi tega pianina.
Člani sveta za kulturo so predlagali, da se pripravi informativni predračun, kot plačnika servisa
predlagajo Občino Železniki.
Sklep 10: Napiše se dopis društvu KUD France Koblar, kjer bi članom upravnega odbora predstavili
načrtovano uporabo pianina in predlagano lokacijo Kulturnega doma kot prostora za nastope učenk in
učencev Glasbene šole. Usklajevanja vodi Stane Koblar.
Sklep 11: V soglasju s KUD France Koblar in ob vednosti predsednika KS Železniki se pianino
prenese v dvorano Kulturnega doma. Poskrbi se za servis glasbila. Zagotoviti je potrebno varno mesto
in zaščito, da bo po servisu na razpolago za različne prireditve.
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K tej točki je bil vabljen tudi Janez Triler kot član sveta zavoda Glasbene šole Škofja Loka (GŠ). Na
sejo ga ni bilo, zato se ga na naslednje seje ponovno povabi. Debata je namreč tekla okoli nastopov
učenk in učencev GŠ, ki bi se v večji meri odvijali v Železnikih. Martina Logar je govorila z
ravnateljem Petrom Kopačem, ki se je strinjal z nastopi v Železnikih na primerni lokaciji. V kratkem si
bo ogledal potencialne prostore nastopov. Tega sestanka se udeležijo Martina Logar, Gregor Habjan,
Andreja Megušar.
Sklep 12: Ravnatelju GŠ Petru Kopaču, županu mag. Antonu Luznarju in predsedniku KS Železniki
Janezu Rakovcu se pošlje dopis s predlogom o nastopih učenk in učencev GŠ v Kulturnem domu in o
predlogu projekta 'Oglasbeni Železniki'.
K točki 3:
Člani so soglasno sprejeli predlagan Letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2016.
Sklep 13: Člani so soglasno sprejeli predlagan Letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto
2016.
K točki 4:
Na občinski seji dne 5. 11. 2015 je bil podan predlog združitve proslav dneva državnosti in občinskega
praznika. Člani strokovnega sveta niso prejeli nobenega uradnega obvestila v zvezi s tem, a kljub temu
je med njimi stekla debata o teh dveh junijskih dogodkih. Poudarili so, da imata prireditvi različna
poslanstva in namen, da sta obe dobro obiskani in ne vidijo smiselnosti po združevanju. V preteklih
letih se je izkazalo, da sredstva 1500€ ne pokrijejo nujno programa prireditve in predlagajo, da v
primeru, če se sredstva za proslavo presežejo, da občina zagotovi dodatna sredstva.
Vabila na organizacijo osrednjih občinskih proslav bodo poslana preko e-pošte kulturnim društvom, ki
delujejo v občini Železniki v drugi polovici decembra 2015.
K točki 5:
Govora je bilo o Združenju zgodovinskih mest. Andreja Megušar je povedala, da bi se Železniki s
trškim jedrom lahko vključili v združenje, lahko bi postali zanimivejši za turiste. Članom strokovnega
sveta bo Andreja Megušar po e-pošti poslala gradivo s predstavitvijo Združenja zgodovinskih mest.
Sestala se je komisija za mednarodno sodelovanje. Občina Železniki je gostila predstavnike iz
Lepoglave.

Seja se je zaključila ob 21.00.
Zapisala
Katja Mohorič Bonča
Predsednik Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec
Stane Koblar
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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

