
JAVNI ZAVOD RATITOVEC 
OTOKI 9A 
4228 ŽELEZNIKI 
 
 
Datum: 26.5.2011 
 
ZAPISNIK 

 
3. redne seje Strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Ratitovec, ki je bila 25.5.2011 ob 19. uri v 
pisarni direktorice Javnega zavoda Ratitovec. 
 
Prisotni: 
Rudi Rejc, Stane Koblar, Sonja Čenčič, Jože Tavčar, Andreja Ravnihar Megušar, Katja Mohorič 
Bonča  
 
Ostali prisotni: 
Magdalena Rejec, direktorica JZR 
 
Odsotni: 
Blaž Kuhar, Gregor Bogataj, Katarina Primožič (opravičilo) 
Martina Logar (opravičilo) 
 
Sejo je vodil predsednik Strokovnega sveta za kulturo Stane Koblar. 
 

Soglasno je bil sprejet in potrjen naslednji dnevni red seje: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
2. Osrednje občinske proslave – koncept in način izbora izvajalca 
3. Javni razpisi za kulturna društva 
4. Razno 

 
 
Potrditev dnevnega reda 

Sklep 5: Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. in 2. (korespondenčne) seje 

Sklep 6: Zapisnik 1. seje Strokovnega sveta za kulturo je bil potrjen. Tudi zapisnik 2. seje 
Strokovnega sveta za kulturo je bil potrjen s pripombo, da je potrebno finančna sredstva iz občinskega 
proračuna zagotoviti tudi za profesionalno kulturo, ne samo za ljubiteljsko kulturno dejavnost.  
 
 
2. Osrednje občinske proslave – koncept in način izbora izvajalca 
Novi člani strokovnega sveta za kulturo so bili seznanjeni z dejavnostjo prejšnjega strokovnega sveta v 
zvezi z osrednjimi občinskimi proslavami, ki se bodo sofinancirale iz občinskega proračuna. K 
sodelovanju za pripravo osrednje občinske proslave ob dnevu državnosti so bila povabljena društva, ki 
delujejo na področju kulture v Občini Železniki. Izbor izvajalca proslave ob dnevu državnosti je 
potekal na osnovi prijavljenih društev za sodelovanje na proslavi. Odzvali sta se dve društvi: KUD 
France Koblar in Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek Selca. Programa obeh društev sta 
sestavni del tega zapisnika. Člani Strokovnega sveta za kulturo so sklenili, da k sodelovanju pri 
pripravi proslave vključijo obe društvi. 
Sklep 7: Nosilec osrednje občinske proslave ob dnevu državnosti je KUD France Koblar. Proslavo 
pripravi v sodelovanju s Kulturnim društvom dr. Janez Evangelist Krek Selca. Termin proslave je 25. 
junij 2011. Program proslave usklajujeta predsednika obeh društev, tudi namenska sredstva se delijo 
med obe društvi. 



 
3. Javni razpisi za kulturna društva 
 
Andreja Ravnihar Megušar je predstavila možnosti društvenega sodelovanja na razpisih. Aktualen 
razpis za društva je razpis JSKD. Druga aktualna možnost je sodelovanje na evropskih razpisih. 
Predpogoj za to je podpisano listina o pobratenju z občino v tujini, kar odpira možnost prijave na 
razpis 1.6. – sodelovanje med pobratenima občinama in 1.9. – razpis Evropa za državljane (razpis za 
sodelovanje neprofitnih organizacij). Člani strokovnega sveta so podprli idejo o mednarodnem 
sodelovanju in bodo na Svet Javnega zavoda Ratitovec naslovili pobudo za vzpostavitev sodelovanja 
in pobudo za pridobitev sredstev v občinskem proračunu, namenjenih mednarodnemu sodelovanju.  
Občini, ki ju člani predlagajo za pobratenje, sta Innichen in Sovodenj ob Soči.  
Sklep 8: Na Svet Javnega zavoda Ratitovec pošljemo pobudo o vzpostavitvi mednarodnega 
sodelovanja, ki naj jo posreduje županu Občine Železniki. Predlagamo, da se z izbrano občino podpiše 
listina o sodelovanju in listina o pobratenju zaradi izmenjave dobrih praks kulturnih društev in zaradi 
možnosti kandidiranja za evropska sredstva.   
 
4. Razno 
Brez pripomb.  
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 21.00. 
 
 
 
Zapisala Katja Mohorič Bonča 
 
 
 
Predsednik Strokovnega sveta za kulturo 
Javnega zavoda Ratitovec Stane Koblar 

 


