JAVNI ZAVOD RATITOVEC
OTOKI 9A
4228 ŽELEZNIKI
STROKOVNI SVET ZA KULTURO
Datum: 18.2.2011
ZAPISNIK
1. redne konstitutivne seje Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec, ki je bila v četrtek,
17.2.2011 ob 19. uri v pisarni direktorice Javnega zavoda Ratitovec.
Prisotni:
Rudi Rejc, Stane Koblar, Jože Tavčar, Gregor Bogataj, Blaž Kuhar, Katarina Primožič, Andreja
Megušar, Sonja Čenčič, Katja Mohorič Bonča
Ostali prisotni:
Magdalena Rejec, direktorica JZR
Uroš Šinkovec, predsednik Sveta Javnega zavoda Ratitovec (do 2. točke)
Sejo je do izvolitve predsednika vodil predsednik Sveta Javnega zavoda Ratitovec Uroš Šinkovec, od
2. točke dalje predsednik Strokovnega sveta za kulturo Stane Koblar.

Soglasno je bil sprejet in potrjen naslednji dnevni red seje:
1. Izvolitev predsednika in podpredsednika Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda
Ratitovec
2. Pregled, spremembe in potrditev Letnega programa kulture za leto 2011
3. Vprašanja in pobude
4. Razno
Sklep 1: Dnevni red je bil soglasno potrjen.

1. Izvolitev predsednika in podpredsednika Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda
Ratitovec
Predlagana sta bila dva kandidata za predsednika Strokovnega sveta za kulturo: Stane Koblar in
Andreja Megušar. Člani strokovnega sveta so z glasovanjem s petimi glasovi za za predsednika
izvolili Staneta Koblarja, za podpredsednico pa so imenovali Andrejo Megušar.
Sklep 2: Predsednik Strokovnega sveta za kulturo je Stane Koblar, podpredsednica Andreja Megušar.
Predsednik Sveta Javnega zavoda Ratitovec je izrazil pričakovanje, da bo strokovni svet pripravil
konkretne programe za kulturo. Predlagal je, da bi strokovni zborovodja izpopolnjeval ljubiteljske
pevske zbore v Občini Železniki.

2. Pregled, spremembe in potrditev Letnega programa kulture za leto 2011
Direktorica JZR Magdalena Rejec je predstavila Letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
višino sredstev, namenjenih drugim področjem (turizmu, športu, mladinskim dejavnostim). Predlagala
je, da bi se odstotek sredstev 6. točke (točke za izjemne rezultate) povečal.

Andreja Megušar je predlagala, da bi sredstva za izjemne dosežke poskušali pridobiti iz občinskega
proračuna. Ker smo za leto 2011 iz proračuna pridobili sredstva za osrednje občinske proslave
(predvidoma 4500€), bi sredstva za izjemne dosežke poskušali iz občinskega proračuna pridobiti z
naslednje leto.
Blaž Kuhar je izpostavil problematiko meril in kriterijev za sofinanciranje programa cerkvenih
pevskih zborov. Polemika se bo nadaljevala na naslednji seji, po pregledu realiziranih prijavljenih
programov društev.
Sklep 3: Podatke o realiziranih prijavljenih programih in vrednosti točke (prvič in preračunane
vrednosti glede po oddaji poročil) bodo člani prejeli po elektronski pošti, tema se bo nadaljevala na
naslednji seji.
3. Vprašanja in pobude
Jože Tavčar je izpostavil vprašanje javnih razpisov za društva. Andreja Megušar je izpostavila razpise
JSKD in razpis v okviru evropskega programa Evropa za državljane. Tema javnih razpisov bo točka
naslednje seje.
Izpostavljena je bila pobuda mednarodnega sodelovanja. Člani strokovnega sveta za kulturo si bodo
prizadevali, da bi bila sredstva za mednarodno sodelovanje zagotovljena v občinskem proračunu. Več
o tej temi na naslednji seji.

Sestanek je bil zaključen ob 20.00.

Zapisala Katja Mohorič Bonča
Predsednik strokovnega sveta za kulturo
Javnega zavoda Ratitovec Stane Koblar

