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STROKOVNI SVET ZA KULTURO JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC
Datum: 11. 5. 2012
ZAPISNIK
8. redne seje Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec, ki je bila v četrtek, 10.
5. 2012 ob 20.30 v pisarni direktorja JZR.
Pri sprejemanju sklepov seje je sodelovalo pet članov Strokovnega sveta za kulturo Javnega
zavoda Ratitovec: Stane Koblar, Rudi Rejc, Sonja Čenčič, Gregor Bogataj, Katja Mohorič
Bonča.
Na seji je bil prisoten tudi direktor JZR Gregor Habjan.
Predlagani dnevni red:
1. Pregled zapisnika 7. seje Strokovnega sveta za kulturo JZR
2. Odpiranje prispelih društvenih predlogov programov za proslavo ob dnevu državnosti
25. junija
3. Razdelitev sredstev iz proračuna občine Železniki za občinske proslave ob državnih
praznikih
4. Razno

K točki 1:
Na zapisnik 7. korespondenčne seje člani niso imeli pripomb in so le-tega sprejeli.
K točki 2:
Na povabilo strokovnega sveta za kulturo JZR za organizacijo osrednje občinske proslave ob
dnevu državnosti sta se odzvali dve društvi: KUD France Koblar in Kulturno društvo dr.
Janez Evangelist Krek Selca. Predsednik strokovnega sveta Stane Koblar je odprl po pošti
prispela predloga za organizacijo osrednje občinske proslave in prebral scenarija. Nato je
podal predlog KUDa France Koblar, da to društvo odstopi od kandidature za organizacijo in
da za organizatorja te občinske proslave izberemo KD dr. Janez Evangelist Krek Selca.
Odločitev je argumentiral s tem, da je KUD France Koblar v letošnjem letu izpeljal dve
občinski proslavi in da je scenarij KD dr. Janez Evangelist Krek Selca kvaliteten in aktualen,
zato naj se organizacijo podeli njim. Obenem je ponudil pomoč članov KUD France Koblar,
če jo bodo potrebovali. Člani strokovnega sveta za kulturo JZR so podprli njegov predlog in
sprejeli sklep 20.
Nosilec osrednje občinske proslave ob dnevu državnosti je Kulturno društvo
dr. Janez Evangelist Krek Selca, ki izvede proslavo po scenariju, ki ga je
SKLEP 20:
sprejel strokovni svet za kulturo JZR. Proslava je sofinancirana s strani
Občine Železniki.
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K točki 3:
V proračunu občine Železniki za leto 2012 je 4.500 € namenjenih občinskim proslavam ob
treh državnih praznikih (slovenski kulturni praznik, praznik dela in dan državnosti). Člani
strokovnega sveta za kulturo so razdelili sredstva za omenjene občinske proslave za leto 2012
na tretjinske deleže in sprejeli sklep 21:

SKLEP 21:

V letu 2012 se sredstva, namenjena občinskim proslavam iz proračuna
občine Železniki razdelijo:
- 1.500 € za organizacijo proslave ob slovenskem kulturnem prazniku
(organizator KUD France Koblar),
- 1.500 € za organizacijo proslave ob slovenskem kulturnem prazniku
(organizator KUD France Koblar),
- 1.500 € za organizacijo proslave ob dnevu državnosti (organizator
KD dr. Janez Evangelist Krek Selca)

KUD France Koblar je že izvedel dve občinski proslavi in bo na Javni zavod Ratitovec poslal
račun, da bodo v društvu čim prej prejeli dodeljena sredstva.
K točki 4:
Pod to točko ni bilo pripomb.
Seja se je zaključila ob 21.00.
Zapisala
Katja Mohorič Bonča

Predsednik Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec
Stane Koblar

Priloga zapisniku:
Obvestilo o izboru nosilca osrednje občinske proslave ob dnevu državnosti 2012.

