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STROKOVNI SVET ZA KULTURO  JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

 
Datum: 19. 4. 2013 
 
ZAPISNIK 
12. redne seje Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec, ki je bila v četrtek, 18. 4. 2013, 
ob 19.00 v pisarni direktorja JZR. 
 
Prisotni: Stane Koblar, Katarina Primožič, Jože Tavčar, Rudi Rejc, Andreja Megušar, Sonja Čenčič, 
Gregor Habjan, Katja Mohorič Bonča  
Odsotni: Blaž Kuhar, Gregor Bogataj, Martina Logar, Peter Košir 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
2. Priznanja občine Železniki v letu 2013 (predlogi) 
3. Obnova Kulturnega doma v Železnikih 
4. Razno 

 
K točki 1: 
Zapisnika 10. in 11. seje so člani z navedenimi dopolnitvami sprejeli:  
1. Poudarili so, da je naloga strokovnega sveta za kulturo opozarjati na predlagane usmeritve iz 
sprejete Strategije razvoja kulture, da se bodo postopoma začele izvrševati.  
2. Za izvedbo prvomajske proslave je bilo izbrano društvo KUD France Koblar. Priloga temu 
zapisniku je e-pošta o izboru, ki ga je Katja Mohorič Bonča poslala članom strokovnega sveta dne 28. 
3. 2013. 
 
K točki 2: 
Iz MD Železniki je prišel predlog, da za občinsko nagrado predlagamo Janeza Habjana zaradi 
njegovega pomembnega prispevka pri ohranjanju kulturne dediščine – snemanja dokumentarnih 
filmov obrti in kmečkih opravil (obrazložitev napiše K. Mohorič Bonča). K. Mohorič Bonča je za 
priznanje občine predlagala KUD France Koblar kot eno najstarejših in najaktivnejših društev na 
področju kulture v občini Železniki (obrazložitev napiše K. Mohorič Bonča). Jože Tavčar je predlagal, 
da za občinsko nagrado predlagamo uredniški odbor Železnih niti pri MD Železniki zaradi izdaje 
desetih številk in velikega pomena pri beleženju in ohranjanju tradicije (obrazložitev napiše J. Tavčar). 
Potrebno je dobiti soglasja od predlaganih kandidatov. 
 

SKLEP 28: 

Člani strokovnega sveta za kulturo JZR so potrdili predlagane predloge in sklenili, 
da kratko obrazložitev za priznanje Janezu Habjanu in KUD France Koblar napiše 
Katja Mohorič Bonča. Kratko obrazložitev za uredniški odbor Železnih niti napiše 
Jože Tavčar. 

 

K točki 3: 

Peter Košir, višji svetovalec za investicije na Občini Železniki, ki je bil povabljen k tej točki, se je za 
sejo opravičil in poslal poročilo o obnovi kulturnega doma. Poročilo je predstavil Stane Koblar. Med 
člani je stekla debata o notranji opremi doma. Andreja Megušar je poudarila, da je pohvale vredno, da 
so se glede opreme za nasvete in želje obrnili na uporabnike dvorane. Na podlagi izkušenj iz 
Sokolskega doma v Škofji Loki je poudarila, da je potrebno biti pozoren na akustiko (predlagamo, da 
se takrat povabi tudi Marjeto Naglič, da bo svetovala glede akustike), na izbiro ozvočenja (premisliti, 
kakšne prireditve želimo v dvorani in kakšno ozvočenje le-te zahtevajo). Podobno je pri izbiri 
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osvetlitve odra in dvorane. Kar se tiče stolov v dvorani je Gregor Habjan poudaril, da predlaga nakup 
novih stolov za v kulturni dom. Stari stoli in kulise so trenutno skladiščeni v prostorih plavalnega 
bazena od koder jih bo potrebno čim prej odnesti. A. Megušar je predlagala obenem z nakupom stolov 
tudi nakup vozička za stole (praktičnost).  
 
 
K točki 4: 
K. Mohorič Bonča je predlagala, da bi na Občino Železniki poslali pobudo, da bi na stavbo osnovne 
šole v Železnikih poleg napisa OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI dodali še napis ČIPKARSKA ŠOLA 
ŽELEZNIKI. S tem bi bolj poudarili velik pomen čipkarske šole in njenega delovanja za ohranitev 
klekljarske dediščine v kraju. Dopis napiše K. Mohorič Bonča. 
 

SKLEP 29: 

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 Martini Logar in Valeriji Štibelj, na 
ravnatelja OŠ Železniki Franca Ranta in na direktorja JZR Gregorja Habjana. 

 
Stekla je debata o postavitvi vitrine o čipkarski šoli v novem kulturnem domu, člani pa so to temo 
zaključili z idejo o postavitvi besedilne table o čipkarski šoli na trgu pred plavžem k že postavljenim 
tablam o Železnikih in železarstvu. 
 
10. maj je rok za oddajo predlogov za izvedbo proslave ob dnevu državnosti. Ob prvi prijavi sta bila 
kandidata za izvedbo KD dr. Janez Evangelist Krek Selca in KUD France Koblar. Stane Koblar je v 
imenu KUD France Koblar rekel, da izvedbo prepuščajo KD dr. Janez Evangelist Krek Selca. Gregor 
Habjan je govoril z Juretom Thalerjem (KD dr. Janez Evangelist Krek Selca) glede proslave. Računajo 
na izvedbo in do omenjenega roka bodo pripravili program proslave. 
 

SKLEP 30: 

Člani Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec so se strinjali s 
predlogom, da bi bil izvajalec proslave ob dnevu državnosti KD dr. Janez 
Evangelist Krek Selca. Ko bodo poslali program proslave, ga bodo člani na dopisni 
seji pregledali in potrdili.  

 
Člani so spregovorili o morebitni promociji krajev v občini Železniki in dejavnosti v teh krajih v 
nacionalni televizijski oddaji Na zdravje. Zalomilo se je pri zbiranju finančnih sredstev, ki so potrebna 
za predstavitev v oddaji. Splošno mnenje je bilo, da kraji turistično promocijo rabijo in da ta nekaj 
stane. Konkretnih rešitev ni bilo.  
 
Seja se je zaključila ob 20.00. 
 
Zapisala 
Katja Mohorič Bonča 
 
 
Predsednik Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec 
Stane Koblar 
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Priloge zapisniku:  

- Sklep o nosilcu prvomajske proslave, poslano članom strokovnega sveta za kulturo po e-pošti 
28. 3. 2013 

- Peter Košir: Poročilo o obnovi kulturnega doma Železniki, 16. 4. 2013 
- utemeljitve za občinske nagrade in priznanja (KUD France Koblar, Janez Habjan, uredniški 

odbor Železnih niti) 


