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ZAPISNIK 1. SEJE PREDSEDSTVA

Seja je bila 21.6.2017 ob 16.00 na JSKD, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 21.6.2017
Prisotni: Mija Aleš, Marijana Kolenko, Jože Osterman, Milan Brecl, Janez Kerin, Ivo Turk, Danijela
Hozjan, Marjan Lužnik, Nino Galun, Inge Breznik, Tjaša Šuligoj, Nataša Petrovič, Boris Selko, Anže
Škornik, Lojze Adamlje, Klara Štrancar, Silva Duh, Sara Špelec, Franci Pivec, Sonja Mlakar, Janez
Meglič, Branka Bezeljak
Zapisnikar: Maja Papič

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika 19. seje v mandatu 2012 – 2017
Konstituiranje predsedstva in dogovor o načinu našega dela
Obravnava gradiva o skupnem slovenskem kulturnem prostoru (Mallejevo gradivo)
Strategija NVO oz. prostovoljstva
Predlogi za priznanja ZKDS
Ocena TLK 2017
Razno

AD1
Redni in nadomestni člani predsedstva ter člani nadzornega odbora so se seznanili z zapisnikom, ki je
še delo predsedstva v mandatu 2012 – 2017.

AD2
Vsi na novoizvoljeni člani organov Zveze kulturnih društev Slovenije (v nadaljevanju ZKDS) so se
predstavili in izrazili svoja pričakovanja, pobude, želje, komentarje ipd. Predstavnik Dolenjske Janez
Kerin je predlagal za nadomestno članico Lučko Černelič, predsednico ZKD Brežice. Pripombe in
pobude članov:
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-

Kaj imamo zveze in društva od ZKDS?
Revija Primus je preveč nagnjena k profesionalizmu
V strategiji ZKDS se pogreša napredek
prenos informacij, želja … iz društvene ravni na ZKDS,
kako pridobiti sredstva iz EU ali drugod,
obujanje društev po šolah,
bolj se posvetiti Slovencem, ki živijo v državah bivše Jugoslavije,
potrebno je odpreti problematiko dela predsednikov kulturnih društev,
zveza bi morala preseči splošno apatičnost, ki vlada med ustvarjalci,
nujno potrebujemo zakon o ljubiteljski kulturi,
večji poudarek bi morali dati na visoko profesionalne mentorje, predvsem pri mladih,
kako rešiti probleme, kjer nastajajo »muhe enodnevnice«, ki so nato sofinancirane iz sredstev
namenjenih ljubiteljski kulturi,
potrebno se je vprašati, zakaj je nekdo pristopil k zvezi in ne obratno,
predstavniki ZKDS bi morali biti več prisotni na terenu,
problemi med JSKD in ZKDS, potrebno je bolj koncizno opredeliti naloge, vizije in
pričakovanja obeh organizacij

Sklep 1: Izoblikuje naj se vprašalnik, s katerim bi poskušali ugotoviti stanje in pogoje dela v lokalnih
in področnih zvezah kulturnih društev, ki so članice ZKDS, na osnovi česar naj se potem naredi
operativni načrt za reševanje najbolj perečih problematik zvez in njihovih društev.
Sklep 2: Lučko Černelič imenuje konferenca ZKDS prihodnje leto za nadomestno članico, se ji pa že
sedaj pošilja gradivo kot nadomestni članici – zapisniki ipd.

AD3
Člani predsedstva, nadomestni člani ter člani nadzornega odbora so se seznanili z dokumentom
Skupni slovenski kulturni prostor in delovanje JSKD, ki je nastal na pobudo dr. Janka Malleja, sicer
člana nadzornega sveta JSKD. V dokumentu je opredeljen pojem skupni slovenski prostor, ožji in širši,
sklicujoč se na dva dokumenta iz leta 1996 in 2002. V nadaljevanju dokumenta je izpostavljen
problem, da sta slovenska kultura in kultura Slovenije sinonima, pri čemer se ne upošteva, da del
slovenske kulture, ki ni kultura Slovenije, predstavlja ogromno bogastvo in da kultura Slovenije
vsebuje tudi neslovenske elemente ter da kulturna strategija Slovenije premalo upošteva, da
Slovenci, ki živijo v sosednjih državah, predstavljajo obogatitev nacionalne kulture. Nadalje dokument
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ponudi tudi nekaj predlogov za izboljšanje stanja na tem področju: potrebna so dodatna vlaganja v
kulturno infrastrukturo Slovencev v sosednjih državah in po svetu, sicer bodo ti le še potrjevali videz
folklornega ostanka slovenskega naroda. Tako je potreben ambiciozen vseslovenski kulturni program,
s katerim bomo tako mi kot ostali po svetu spoznali avtentične umetniške produkcije. V tem smislu bi
moralo biti uresničevanje SSKP-ja del integralne kulturne politike Ministrstva za kulturo, pri čemer se
od njega pričakuje nezamenljivo vlogo pri razvoju kulturne dejavnosti Slovencev v sosednjih državah
in po svetu. Pri tem je naloga JSKD razvoj ljubiteljske kulture teh Slovencev, ki se uresničuje s
sofinanciranjem kulturnih društev v sosednjih državah preko njihovih krovnih organizacij, s
vključevanjem v letne produkcijske in izobraževalne programe, s podeljevanjem priznanj, z
vzpostavljanjem informacijskih kulturnih točk v sosednjih državah ipd.
Sklep: ZKDS bo v odnosu so Slovencev v sosednjih državah in po svetu uveljavljal isto politiko kot
JSKD, ki bo na podlagi tega dokumenta pripravil posebno »strategijo aktivnosti JSKD za SSKP«.
Predlog s strani predsedstva je, da se vzpostavi stike s Slovenci, ki živijo v državah bivše Jugoslavije,
in se v ta namen organizira srečanje v Ljubljani. Člani predsedstva so tudi sklenili, da se formira
skupina, ki se bo v nadaljevanju ukvarjala s to problematiko: Franci Pivec, Jože Osterman, Milan
Brecl, Mija Aleš.

AD4
Predsedstvo se je seznanilo s predlogom strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva.
Podpredsednik Jože Osterman je izpostavil nekatere anomalije, zaradi katerih je omenjen predlog
strategije neustrezen in ne prispeva bistveno k izboljšanju situacije v NVO-jih ali na področju
prostovoljstva. Pri tem velja izpostaviti, da polje nevladnih organizacij in prostovoljstva sploh ni
definirano, da se oboje preveč izenačuje, cilji so zelo splošni in pavšalni. Akcijski načrt Ministrstva za
kulturo se na področju NVO omejuje na vzpostavitev spodbudnega podpornega okolja za delovanje in
razvoj NVO na področju manjšinskih etničnih skupnosti in invalidov, ter okrepitev vloge strokovnih
društev na področju kulturne dediščine, knjižnic in arhivov. Prav tako se omenjena tri področja
omenjajo pri strateških usmeritvah okrepitve kakovosti in razvoja prostovoljstva, pri čemer so izvzeta
vsi ostali segmenti kulture in umetnosti.
ZKDS je bila s strani Slovenske filantropije pozvana k oddaji predlogov za dopolnitev strategije na
področju prostovoljstva v obliki ankete ter posveta na SF, pri čemer je bilo izpostavljeno naslednje:
-

potrebno je definirati obe področji, opredeliti njune nosilce ter iz te osnove opredeliti stičišča
NVO in prostovoljstva ter razviti strategijo z bolj določenimi in usmerjenimi cilji, ki bo
prispevala k boljšemu in kakovostnejšemu razvoju obeh področij
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-

-

-

-

potrebno je opredeliti, kaj je prostovoljstvo v kulturi, ugotoviti, kakšno je stanje na tem
področju ter na novo opredeliti cilje, ki bi jih morala omenjena strategija zasledovati, pri
čemer se ne velja omejevati na posamezna področja umetnosti in kulture, saj prostovoljstvo,
čeprav neorganizirano, obstaja prav v vseh kulturno-umetniških sferah
potrebno je urediti področje evidentiranja organiziranega prostovoljstva ter dolgoročno
vzpostaviti mehanizme za uresničevanje le-tega, ob tem pa nujno določiti bonitete, ki ga tako
evidentiranje prinaša
potrebno je bolj sistematično in preko Slovenske mreže prostovoljskih organizacij
(prostovoljstvo.org) privabiti mlade in ostale zainteresirane za prostovoljno delo v kulturi kot
pomoč društvom (organizacijska, koordinacijska in ostala administrativna dela v kulturi)
potreben je bolj natančen načrt, kako opolnomočiti NVO-je z mentorji, ki bi lahko uvajali
prostovoljce za delo v NVO-jih oz. v ljubiteljski kulturi v kulturnih društvih, pri čemer je
potrebno vzpostaviti sistem podpornega okolja za sistematičen razvoj prostovoljstva v kulturi

Sklep: ZKDS se bo odzvala na omenjen predlog strategije s predlogi na posvetu na Slovenski
filantropiji 22.6.2017 ob 16.00, ki se je bosta udeležila Mija Aleš in Maja Papič ter posredovala
svoje pripombe Ministrstvu za javno upravo.

AD5
Prispel je en predlog za priznanje ZKDS z zlato medaljo s strani Zveze kulturnih društev Šentjur, in
sicer za go. Jožico Salobir, ki je bila 56 let predsednica Kulturnega društva Dobje in je izjemno
zaslužna za kulturno delovanje v svojem kraju in tudi širše, aktivno je delala na različnih kulturnih
področjih, od gledališkega, pevskega, folklornega in instrumentalnega.
Mija Aleš, predsednica, je predlagala Igorja Teršarja, bivšega direktorja JSKD, za priznanje Zveze
kulturnih društev Slovenije kot zahvalo za dobro in uspešno sodelovanje.
Prispel je tudi predlog za podelitev častnega članstva ZKDS ge. Alenki Bole Vrabec, pri čemer je bila
priložena njena biografija.

Sklep 1: Predsedstvo je sprejelo sklep, da se ge. Jožici Salobir v skladu s pravilnikom o priznanjih
ZKDS podeli priznanje z zlato medaljo za pomembne zasluge na področju kulturnega delovanja v
svojem kraju. Podelitev priznanja je 30.7.2017.
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Sklep 2: Igor Teršar prejme priznanje ZKDS kot zahvalo za dobro in zgledno sodelovanje med JSKD
in ZKD Slovenije.
Sklep 3: Predsedstvo ZKDS predlaga konferenci ZKDS, da se naziv častni član ZKDS podeli ge. Alenki
Bole Vrabec, sicer tudi dolgoletni in zaslužni članici predsedstva ZKDS.

AD6
Pri oceni največjega projekta ljubiteljske kulture pri nas – Tedna ljubiteljske kulture, so nekateri
menili, da je čas trajanja TLK neprimeren, saj je v tistem času skoncentriranih veliko prireditev, zaradi
česar je beležiti upad obiskovalcev. Moral bi biti viden nek izkupiček TLK-ja : letos konkretno bi bilo
potrebno narediti evalvacijo likovnega področja, ker je pri likovni vzgoji zaznati resen konceptualni
problem, saj ni napredka, likovna društva se drobijo, ni podmladka ipd. Prav tako bi bilo potrebno
doseči, da bi RTVSLO ljubiteljsko kulturo spremljala skozi celo leto in ne samo v tem tednu.
Izpostavljen je bil tudi način predstavljanja TLK-ja v medijih. Skozi cel teden je namreč prisoten
občutek, da gre zgolj za promocijo JSKD-ja in ne za promocijo ljubiteljske kulture kot take, kot močne
integrativne funkcije v družbi, tudi kot obliko izjemno kvalitetnega segmenta nepoklicne
ustvarjalnosti ipd. Zato naj se otvoritev ali vsaj zaključek zgodi na eni od prireditev društev, da se
izpostavi dobra zgodba, kvaliteta, tradicija društva in področja nasploh ipd.

Sklep: ZKDS bo pripombe posredovala na JSKD z namenom izboljšanja in pomoči aktivnim
ustvarjalcem TLK-ja.

AD7
Pod točko razno je bilo predstavljeno odprto pismo ministrici za izobraževanje, znanost in šport,
zaradi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-J), ki naj bi omejil
sedanjo razširjenost zborovskega petja v šolah. V kolikor bi bila ta sprememba sprejeta, bi to
pomenilo, da bi se zgodil upad števila pevskih zborov, sploh mladinskih, posledično ne bo večglasja,
manj bo tudi odraslih pevskih zborov ipd.

Sklep: ZKDS bo do 30.6.2017 poslal odprto pismo, kjer apelira na pristojno ministrstvo, naj 10. Člen
ZOsn-J ne predvideva določbe, ki se glasi »Šola za učence organizira vsaj en pevski zbor«, temveč
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naj se v zadevni člen zapiše, da mora imeti šola najmanj dva pevska zbora – otroškega in
mladinskega.

Zapisnik uredila: Maja Papič

Ljubljana, 23.6.2017

