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STROKOVNI SVET ZA KULTURO JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC
Datum: 5. 12. 2014

ZAPISNIK
17. redne seje Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec, ki je bila v četrtek, 4. 12. 2014,
ob 19.00 v pisarni direktorja JZR.
Prisotni člani: Stane Koblar, Katarina Primožič, Darinka Hajnrihar, Rudi Rejc, Sonja Čenčič, Katja
Mohorič Bonča
Ostali prisotni: Gregor Habjan
Opravičeno odsotna: Gregor Bogataj, Andreja Megušar
Ostali odsotni: Blaž Kuhar, Martina Logar

Predlagani dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 16. seje
Seznanitev z novo imenovanima članoma v strokovni svet za kulturo
Predlog Letnega programa ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2015
Občinske proslave v letu 2015
Razno

K točki 1:
Zapisnik 16. seje so člani sprejeli. Sklep 37 se glasi:
Zapisnik 16. (dopisne) seje so člani strokovnega sveta za kulturo soglasno sprejeli.
SKLEP 37:
K točki 2:

Člani so se seznanili z novima članoma v strokovnem svetu za kulturo, ki sta člana sveta JZR,
imenovana za področje kulture: Darinka Hajnrihar in Gregor Bogataj (ki je ponovno
imenovani član).
K točki 3:
Sonja Čenčič je izpostavila problem, s katerim se sooča pri prijavi folklorne skupine na razpis
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki ga razpiše Občina Železniki. Na razpis se je potrebno prijaviti do
aprila, vsako leto pa se zgodi, da tudi kasneje društvo dobi povabilo na nastope. S podobno težavo se
srečujejo tudi v nekaterih drugih društvih (KUD France Koblar, MD Železniki). Potekala je debata o
tem, kako ravnati v teh primerih. Dokončnega sklepa člani niso oblikovali.
Člani so pregledali Letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2015. Dodali so da se ne
strinjajo, da se sredstva nerealiziranih aktivnosti ne morejo prenašati in ostanejo neporabljena na
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področju ljubiteljske kulture. Predlagali so, da se sredstva nerealiziranih aktivnosti prištejejo k isti
postavki v proračunu naslednjega leta. Strinjali so se, da so nerealizirane aktivnosti problem in
poudarili, naj komisija pri razdeljevanju sredstev upošteva 10. člen Pravilnika o izbiri in vrednotenju
programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki.
Člani so predlagali še, da bi na naslednji seji pregledali prijavljene in realizirane aktivnosti kulturnih
društev za leto 2014, zato se tudi na naslednjo sejo povabi Martino Logar, svetovalko za družbene
dejavnosti na Občini Železniki, da predstavi poročilo teh dejavnosti društev.
Po dolgi debati o tej temi so člani potrdili Letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in sprejeli
sklepa:

SKLEP 38:

Člani Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec so potrdili
Letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Občine Železniki za leto
2015.

SKLEP 39:

Na naslednjo sejo se ponovno povabi Martino Logar, svetovalko za družbene
dejavnosti na Občini Železniki, da predstavi poročilo prijavljenih in realiziranih
dejavnosti kulturnih društev za leto 2014.

K točki 4:

V kolikor bodo tudi za leto 2015 v proračunu občine Železniki namenska sredstva (4500€) za
občinske proslave ob državnih praznikih: slovenski kulturni praznik, praznik dela in dan
državnosti, bo Strokovni svet za kulturo JZR društva, ki delujejo na področju kulture, povabil k
organizaciji posamezne proslave. Rok za prijavo organizacije proslave je 6. 1. 2015, roki za konkretne
predloge proslav (scenarij, sodelujoči, seznam izvedenih prireditev v 2013 in 2014, finančna
konstrukcija) so: 6. 1. 2015 (slovenski kulturni praznik), 10. 3. 2015 (praznik dela) in 6. 5. 2015 (dan
državnosti).
Vabilo se v tednu 8. -. 12. 12. 2014 pošlje društvom, ki delujejo na področju kulture. Vabilo se objavi
na spletni strani JZR in na spletni strani Občine Železniki.

SKLEP 40:

Društvom, ki delujejo na področju kulture v Občini Železniki, bo poslano vabilo za
organizacijo proslav ob slovenskem kulturnem prazniku (8. 2. 2015), ob prazniku
dela (1. 5.2015) in ob dnevu državnosti (25.6.2015). Na podlagi prispelih prijav (6.
1. 2015) in predlogov prireditve (6. 1. 2015, 10.3.2015, 6.5.2015) 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.

K točki 5:
Katja Mohorič Bonča je predlagala, da bi na občinski svet občine Železniki naslovili pobudo, da
Občina Železniki razglasi leto 2015 za leto praznovanja 200-letnice šolstva v Železnikih. Dopis
pripravi Katja Mohorič Bonča.

SKLEP 41:

Pripravi in občinskemu svetu občine Železniki se pošlje dopis s pobudo, da razglasi
leto 2015 za leto praznovanja 200-letnice šolstva v Železnikih.

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

Seja se je zaključila ob 21.00.
18. seja Strokovnega sveta za kulturo bo 8. 1. 2015 ob 19. uri v pisarni direktorja JZR.
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 2015

