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STROKOVNI SVET ZA KULTURO JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC
Datum: 2. 1. 2014
ZAPISNIK
14. redne seje Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec, ki je bila v četrtek, 2. 1. 2014,
ob 19.00 v pisarni direktorja JZR.
Prisotni člani: Stane Koblar, Katarina Primožič, Jože Tavčar, Rudi Rejc, Katja Mohorič Bonča
Ostali prisotni: Gregor Habjan
Odsotni člani: Blaž Kuhar, Gregor Bogataj, Andreja Megušar, Sonja Čenčič
Ostali odsotni: Martina Logar
Predlagani dnevni red:

1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 12. in 13. seje
Razpis za osrednje občinske proslave ob državnih praznikih 2014
Predlog Letnega programa ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2014
Razno

K točki 1:
Zapisnik 12. seje so člani z navedenim popravkom sklepa 29 sprejeli. Sklep 29 se glasi:
Člani Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec so sklenili, da
pobudo o postavitvi napisa ČIPKARSKA ŠOLA ŽELEZNIKI na stavbi OŠ
Železniki naslovimo na Občino Železniki: županu mag. Antonu Luznarju, Martini
SKLEP 29:
Logar in Valeriji Štibelj, na ravnatelja OŠ Železniki Franca Ranta in na direktorja
JZR Gregorja Habjana.
Dopis-pobudo za postavitev napisa Čipkarska šola je pripravila K. Mohorič Bonča, prisotni člani
strokovnega sveta so ga prebrali in predlagali, da dopis dopolni še s predlogom, da bi napis postavili
ob praznovanju 200. letnice osnovnega šolanja v Železnikih. Dopis je priloga zapisniku.
Člani so sprejeli zapisnik 13. (dopisne) seje.
K točki 2:

V proračunu občine Železniki za leto 2014 so namenska sredstva (4500€) za občinske
proslave ob državnih praznikih: slovenski kulturni praznik, praznik dela in dan državnosti.
Strokovni svet za kulturo JZR bo društva, ki delujejo na področju kulture, povabil k organizaciji
posamezne proslave. Rok za prijavo organizacije proslave je 9. 1. 2014, roki za konkretne predloge
proslav (scenarij, sodelujoči, seznam izvedenih prireditev v 2012 in 2013, finančna konstrukcija) so: 9.
1. 2014 (slovenski kulturni praznik), 11. 3. 2014 (praznik dela) in 9. 5. 2014 (dan državnosti).

SKLEP 32:

Namenska sredstva za osrednje občinske proslave – 4.500 € - se delijo na tri
enakovredne deleže.

SKLEP 33:

Društvom, ki delujejo na področju kulture v Občini Železniki, bomo poslali vabilo
za organizacijo proslav ob slovenskem kulturnem prazniku (8. 2. 2013), ob

Javni zavod Ratitovec
Otoki 9A, 4228 Železniki
Slovenija
Tel.: ++386 4 510 04 10
Fax: ++386 4 510 04 11
ID za DDV: SI82770174
Matična št.: 1481983
TRR: 01346-6000000191
E-mail: zzs.zelezniki@siol.net
http://www.jzr.si

prazniku dela (1. 5.2013) in ob dnevu državnosti (25.6.2013). Na podlagi prispelih
prijav (9. 1. 2014) in predlogov prireditve (9. 1. 2014, 11.3.2014, 9.5.2014) 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 – v prilogi. Dopis pripravi
Katja Mohorič Bonča.
Vabilo se pošlje društvom, ki delujejo na področju kulture. Vabilo se objavi na spletni strani JZR in na
spletni strani Občine Železniki.
K točki 3:
Člani so pregledali Letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2014. Dodali so pripombo
nestrinjanja, da se sredstva nerealiziranih aktivnosti ne morejo prenašati in ostanejo neporabljena.
Predlagali so, da se sredstva nerealiziranih aktivnosti prištejejo k isti postavki v proračun naslednjega
leta.

SKLEP 34:

Člani Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec so potrdili
Letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Občine Železniki za leto
2014.

K točki 4:
Člani Strokovnega sveta so se na predlog direktorja JZR Gregorja Habjana odločili, da napišejo dopis,
da se postavi znak o parkirnem režimu pred stavbo Muzeja Železniki in dopis za ureditev parkirišča
Na plavžu (nasproti Dom opreme, kjer je bilo parkirišče že urejeno).
Seja se je zaključila ob 20.00.
Zapisala
Katja Mohorič Bonča
Predsednik Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec
Stane Koblar

Priloga zapisniku:
-Dopis – vabilo k organizaciji osrednjih občinskih proslav ob državnih praznikih za leto 2014
-Dopis – Napis Čipkarska šola na poslopju Osnovne šole Železniki

