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STROKOVNI SVET ZA KULTURO  JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

 
 
Datum: 9. 1. 2015 
 
 
 
ZAPISNIK 
18. redne seje Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec, ki je bila v četrtek, 8. 1. 2015, 
ob 19.00 v pisarni direktorja JZR. 
 
Prisotni člani: Stane Koblar, Katarina Primožič, Darinka Hajnrihar, Rudi Rejc, Sonja Čenčič, Andreja 
Megušar Katja Mohorič Bonča 
Ostali prisotni: Gregor Habjan, Martina Logar 
Opravičeno odsoten: Gregor Bogataj 
Odsoten: Blaž Kuhar 
 
 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje 
2. Občinske proslave v letu 2015 
3. Prijavljene in realizirane aktivnosti kulturnih društev v letu 2014 
4. 200-letnica šolstva v Železnikih 
5. Delo Strokovnega sveta za kulturo JZR 2011-2015 
6. Razno 

 
 

K točki 1: 

 

Zapisnik 17. seje so člani sprejeli. Sklep 42 se glasi:  
SKLEP 42: Zapisnik 17. seje so člani strokovnega sveta za kulturo soglasno sprejeli. 
 
K točki 2: 

V proračunu občine Železniki so za leto 2015 načrtovana finančna sredstva (4.500€, 1.500€/proslavo) 
za organizacijo osrednjih občinskih proslav ob državnih praznikih: slovenski kulturni praznik, praznik 
dela in dan državnosti. Na vabilo Strokovnega sveta za kulturo za organizacijo osrednjih občinskih 
proslav, ki je bilo poslano na e-naslove kulturnih društev in objavljeno na spletni strani Javnega 
zavoda Ratitovec, se je prijavilo eno društvo: KUD France Koblar iz Železnikov. Omenjeno društvo je 
30. januarja 2014 na Strokovni svet za kulturo naslovilo prijavo za organizacijo treh osrednjih 
občinskih proslav, kratke obrazložitve dela društva v 2013 in 2014 in predlog prireditve-proslave ob 
slovenskem kulturnem prazniku. Člani Strokovnega sveta za kulturo so sprejeli sklep o organizatorju 
osrednje občinske proslave ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarja 2015.  
 

SKLEP 43: 

Nosilec osrednje občinske proslave ob slovenskem kulturnem prazniku za 
leto 2015 je Kulturno umetniško društvo France Koblar, ki izvede proslavo 
po predlogu, ki ga je prejel strokovni svet za kulturo JZR. Proslava je 
sofinancirana s strani Občine Železniki. Sklep v prilogi. 
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K točki 3: 

 
Martina Logar je predstavila poročilo prijavljenih, izvedenih  in neizvedenih aktivnosti kulturnih 
društev v letu 2014. Izvedenih je bila velika večina prijavljenih aktivnosti, kljub temu je ostalo za 
1.590 € neporabljenih sredstev. Zato so člani Strokovnega sveta za kulturo podali predlog, da se 
neporabljena sredstva s področja kulture vključijo v predlog proračuna za naslednje leto, in sicer k 
sredstvom za ljubiteljsko kulturno dejavnost. 
  
 
K točki 4: 
 
Katja Mohorič Bonča je sestavila predlog dopisa, ki ga bo strokovni svet naslovil na župana občine 
Železniki Antona Luznarja, ravnatelja OŠ Železniki Franca Ranta, direktorja JZR Gregorja Habjana in 
svetovalko za družbene dejavnosti Martino Logar v zvezi razglasitvijo leta 2015 kot leta praznovanja 
šolske obletnice, z naslovom 200 šolskih let v Železnikih. V dopis je potrebno vključiti še predlog 
vodstvu šole, da pripravijo  ustrezen logotip, ki bi ga javni zavodi in društva v občini Železniki 
uporabljali pri svojem promocijskem gradivu. Prav tako naj se v dopis vključi pobuda, da je šolska 
obletnica osrednja tema letošnjega občinskega praznovanja 30. junija. 
 

SKLEP 44: 

Strokovni svet za kulturo JZR bo na župana občine Železniki Antona Luznarja, 
ravnatelja OŠ Železniki Franca Ranta, direktorja JZR Gregorja Habjana in 
svetovalko za družbene dejavnosti na Občini Železniki Martino Logar naslovil 
pobudo v zvezi razglasitvijo leta 2015 kot leta praznovanja šolske obletnice. 
Pobuda je sestavni del zapisnika. 

 
K točki 5: 
 
Za zaključek mandata tega strokovnega sveta so člani pregledali glavne poudarke dela strokovnega 
sveta v tem mandatu (2011-2015). Lepo je stekel način izbora organizatorja in posredovanje pri 
financiranju osrednjih občinskih proslav. Izveden je bil dobrodelni koncert za Kulturni dom Železniki. 
Strokovni svet je podal dva predloga (da se na poslopje OŠ Železniki vključi še napis Čipkarska šola 
Železniki in predlog razglasitve leta 2015 kot leta praznovanja šolske obletnice). Podali so predloge za 
podelitev občinskih praznovanj. Nekaj članov strokovnega sveta za kulturo je sodelovalo v skupini za 
pripravo Strategije razvoja kulture občine Železniki za obdobje 2013-2017. V nadaljevanju so člani 
strokovnega sveta preleteli zastavljene cilje iz dokumenta. Ugotavljajo, da so nekateri cilji doseženi 
(obnova kulturnega doma), nekateri delno (oživitev kulturnih dejavnosti na trgih in vaških središčih, 
čipkarski dnevi kot osrednji občinski dogodek) nekateri še ne (mednarodno sodelovanje). Pri pregledu 
cilja oživitev kulturnih dejavnosti na trgih in vaških središčih je Martina Logar predlagala, da bi 
pozvali Glasbeno šolo Škofja Loka, da pripravi koncert učencev glasbene šole iz občine Železniki na 
enem od obnovljenih trgov v Železnikih.  
 
K točki 6: 
 
Martina Logar je pozvala člane strokovnega sveta, če poznajo koga, ki bi bil pripravljen pisati 
prispevke za Ratitovška obzorja. 
 
Seja se je zaključila ob 21.00. 
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Zapisala 
Katja Mohorič Bonča 
 
Predsednik Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec 
Stane Koblar 

 
 

 

Priloga zapisniku: 

- Sklep Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec o izboru nosilca osrednje 
občinske proslave ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarja 2015 
-Dopis: Predlog, Občina Železniki leto 2015 razglasi kot leto praznovanja 200-letnice šolstva 
v Železnikih – 200 šolskih let v Železnikih 


