
JAVNI ZAVOD RATITOVEC 
OTOKI 9A 
4228 ŽELEZNIKI 
 
 
Datum: 6. 12. 2011 
 
ZAPISNIK 

 
5. redne seje Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec (JZR), ki je bila 5 .12. 2012 ob 
18. uri v pisarni direktorja Javnega zavoda Ratitovec. 
 
Prisotni: 
Rudi Rejc, Stane Koblar, Sonja Čenčič, Katarina Primožič,  Jože Tavčar, Andreja Ravnihar Megušar, 
Gregor Bogataj, Katja Mohorič Bonča 
 
 
Ostali prisotni: 
Gregor Habjan, direktor JZR 
 
Odsotni: 
Blaž Kuhar 
Martina Logar 
 
Sejo je vodil predsednik Strokovnega sveta za kulturo JZR Stane Koblar. 
 
Soglasno je bil sprejet in potrjen naslednji dnevni red seje: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
2. Koncert za Kulturni dom 
3. Občinske proslave 2012 
4. Oblikovanje skupine za strateški načrt za kulturo občine Železniki 
5. Razno 

 
 
Potrditev dnevnega reda 
 
Sklep 13: Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje 
Direktor JZR Gregor Habjan je o mednarodnem sodelovanju govoril z županom občine Železniki, 
vendar pogovori o tem trenutno mirujejo glede na to, da bomo župana volili marca 2012. Andreja 
Ravnihar Megušar je oblikovalcem proračuna vložila predlog, da se v proračunu občine Železniki za 
2012 namenijo sredstva za mednarodno sodelovanje.  
 
Sklep 14: Zapisnik 4. seje Strokovnega sveta za kulturo JZR je bil potrjen. 
 
 
 
2. Koncert za Kulturni dom 
 
Koncert za kulturni dom bo 13. 1. 2012 v Športni dvorani Železniki. Stane Koblar, ki je prevzel 
organizacijo koncerta,  je poročal o poteku dela. Vstopnice bodo v predprodaji po 10 €. Pogovor je 
tekel okoli oglaševanja prireditve. Potrebno bo pripraviti oder in malo dvorano za pogostitev.  



Sklep 15:. Za pripravo odra, scene in male dvorane poskrbita Gregor Habjan in Jože Rakovec, ob 
pomoči članov Strokovnega sveta za kulturo JZR. 
 
3. Občinske proslave 2012 
Na vabilo za organizacijo osrednjih občinskih proslav v letu 2012, ki je bilo poslano društvom, ki 
delujejo na področju kulture, sta se odzvali dve društvi. Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek 
Selca je zainteresirano za izvedbo proslave ob 25. juniju. Kulturno umetniško društvo France Koblar 
je zainteresirano za organizacijo vseh treh občinskih proslav. Rok za prijavo proslave ob slovenskem 
kulturnem prazniku je potekel 15. 12. 2011. KUD France Koblar je poslalo predlog prireditve, ki smo 
ga na seji strokovnega sveta odprli in pregledali. Dokumentacija je shranjena v dokumentaciji Javnega 
zavoda Ratitovec. 
 
Sklep 16: Člani strokovnega sveta za kulturo so soglasno potrdili, da KUD France Koblar izvede 
proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, ki bo sofinancirana s strani občine Železniki. 
 
4. Oblikovanje skupine za strateški načrt za kulturo občine Železniki 
 Direktor JZR Gregor Habjan je predstavil sklep občinske uprave, da je Javni zavod Ratitovec 
zadolžen za pripravo strateškega načrta za kulturo občine Železniki. Rok za pripravo načrta je 30. 9. 
2012. Gregor Habjan je predlagal skupino v sestavi: Rudi Rejec (muzejsko društvo), Andreja 
Ravnihar Megušar (strokovni svet za kulturo), Jože Tavčar (svet zavoda), Jure Thaler (KD 
Selca), Mateja Markelj (obč. svetnik), Martina Logar (predstavnik Občine), Gregor Habjan 
(direktor JZR), Miha Markelj (občan), Katja Mohorič Bonča  (vodja skupine - zaposlena v 
JZR). Katarina Primožič je v skupino predlagala še knjižničarko Tatjano Šmid (Knjižnica 
Ivana Tavčarja Škofja Loka), Andreja Ravnihar Megušar pa še Roka Šimenca. 
 
Sklep 17: Gregor Habjan bo poklical člane, če se strinjajo z imenovanjem v skupino.  
 
 
5. Razno 
Svet zavoda JZR je sprejel sklep, da so zapisniki sej Strokovnega sveta za kulturo objavljeni na 
internetni strani JZR. Člani Strokovnega sveta za kulturo se s tem strinjajo, vendar morajo biti 
zapisniki, ki so objavljeni, potrjeni. Zato bo  po vsaki seji sklicana korespondenčna seja, na kateri 
bodo člani potrdili zapisnik  
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.30. 
 
 
 
Zapisala Katja Mohorič Bonča 
 
 
 
 
 
Predsednik Strokovnega sveta za kulturo 
Javnega zavoda Ratitovec Stane Koblar 

 


