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ZAPISNIK 2. SEJE PREDSEDSTVA

Seja je bila 20.12.2017 ob 17.00 na JSKD, Štefanova ulica 5, Ljubljana
Prisotni:
Redni člani: Mija Aleš, Jože Osterman, Danijela Hozjan, Marjan Lužnik, Inge Breznik, Nataša Petrovič,
Cvetka Vereš, Boris Selko, Anže Škornik,
Nadomestni člani: Sonja Mlakar, Klara Štrancar, Lučka Černelič, Sara Špelec
Zapisnikar: Maja Papič

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pregled zapisnika 1. seje
Analiza stanja pogojev dela, financ in kadrov v ZKD-jih na osnovi vprašalnika
Poročilo o mednarodni konferenci Amatea – Evropska mreža za aktivno participacijo v kulturi
Poročilo o izvajanju programa ZKDS v letu 2017
Predlog programa in finančnega načrta ZKDS za leto 2018
Izhodišča za TLK 2018 (vključno z Ravniharjevim priznanjem)
Izvajanje strategije ZKDS 2016 - 21 v letih 16 in 17
Določitev termina za letno konferenco ZKDS
Stanje sporazumov s SAZAS in IPF
Razno

AD1
Potrebno je preveriti, če je Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva sprejeta ter v
kolikšni meri so upoštevane pripombe ZKDS. Na naslednji seji predsedstva je potrebno dati v
obravnavo podelitev priznanja Igorju Teršarju.
Sklep: Zapisnik 1. seje se sprejme.
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AD2
Izpolnjen vprašalnik je v roku oddalo 18 zvez od 59 članic zvez kulturnih društev in področnih zvez.
Dve zvezi sta sicer oddali vprašalnik, vendar odgovorov v večini ne podajata, ker obstajata tudi glede
na lastno mnenje le še na papirju, ena zveza pa bo zaradi časovne stiske vprašalnik oddala po novem
letu. Vsekakor pa je bila anketa uspešna in je pokazala, da v ZKDS dobro poznamo razmerja na
terenu oz. je ocena o normalnem delovanju cca. 20- 25 zvez realna.
Sklep 1: Jože Osterman naredi sklepni povzetek na osnovi odgovorov, ki je priloga k temu zapisniku
in ga bo predsedstvo obravnavalo na naslednji seji. Če je če mogoče, naj poskusi narediti tudi
primerjavo z letom 2012, ko je predsedstvo ZKDS prav tako obravnavalo podobno anketo, ter
pripraviti predlog sklapov oz. akcijskega programa za izboljšanje razmer.
V diskusiji so nekateri člani pričeli razpravljati o razmerjih med ZKDS in JSKD in potrebi ,da bi bilo
nujno bolj opredeliti naloge obeh, saj se zdaj ne ve, kdo kaj dela, v čigavi pristojnosti so določene
naloge in opravila, da je potrebno poenotiti delo zvez v razmerju do JSKD-ja. Spet drugi so menili, da
je vsako okolje zgodba zase, da ima vsaka zveza, oz. lokalno okolje svoje specifike in da je veliko
odvisno od ljudi ter od tega, kakšno stopnjo sinergije dosežejo, kako uspešno med seboj komunicirajo
in sodelujejo, razumejo potrebe društev in drug drugega in je zato nesmiselno vse metati v isti koš.
Zato je prevladalo prepričanje, da rajši kaj skupaj naredimo. Izpostavljen je bil tudi problem
podmladka v kulturnih društvih ter potreba po boljšem povezovanju, oz. dolgoročnem planu
medsebojnega povezovanja in sodelovanja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.
Sklep 2: Inge Breznik pripravi osnutek potencialnega mreženja in povezovanja društev in skupin, ki
se nato posreduje vsem rednim in nadomestnim članom predsedstva, ki ga bodo po potrebi
dopolnili.
AD3
Maja Papič je predstavila poročilo z mednarodne konference Amatea – Evropska mreža za aktivno
participacijo v kulturi. Poročilo je priloga k zapisniku.
Sklep: Predsedstvo se je seznanilo s poročilom in pozdravilo izvolitev sekretarka v upravni odbor
Amatea. ZKDS bo z veseljem sodeloval v pripravi srečanja te asociacije v naslednjem letu v Sloveniji.
AD4
Maja Papič je predstavila poročilo o izvajanju programa ZKDS v letu 2017. Poročilo je priloga k
zapisniku.
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Pri poročilu o podaljševanju skupnega sporazuma s Sazas se je (ponovno) pojavil predlog, ki je bil
sicer v razpravi že pred petimi leti, da bi Ministrstvo za kulturo (po podobnem vzorcu kot to dela pri
knjižničnem nadomestilu) odkupilo avtorske pravice za celotno področje ljubiteljske kulture. To bi
bilo še posebej smiselno, če bi Sazas uvedel pavšale za nadomestila, ki bi bili sprejemljivi z vidika
zmanjšanja administrativnih in ostalih stroškov tako Združenja Sazas kot kulturnih društev. Na SAZAS
so obljubili, da bodo predlog posredovali v začetku naslednjega leta.
Sklep: Počakamo in preučimo predlog pavšalov s strani Sazas, kot je bilo obljubljeno na sestanku
pred podaljševanjem sporazuma, nato pa smiselno oblikujemo predlog za Ministrstvo za kulturo.
AD5
Maja Papič je predstavila osnutek programa in finančnega načrta ZKDS za leto 2018, ki je priloga k
temu zapisniku.
Sklep: Predsedstvo je prejelo osnutka programa in finančnega načrta za leto 2018, kar bo osnova za
nadaljnje delo oz. prijave na javne razpise. ZKDS računa z nadaljevanjem prakse iz prejšnjih let, ko
je za pomembne in nujne programe vselej naletelo na razumevanje z uveljavljanjem diskrecijske
pravice direktorja JSKD. Program se bo še dopolnjeval v skladu s predlogi predsedstva. Nataša
Petrovič bo v skladu s sklepom zadnje konference začela s pripravo osnov za nagrajevanje
umetniških mentorjev.
AD6
Mija Aleš je predstavila izhodišča za Teden ljubiteljske kulture 2018. Tema je naslednje leto folklorna
dejavnost, otvoritvena slovesnost bo v četrtek, 10.5.2018 na Brdu pri Kranju. Dokument z glavnimi
poudarki TLK 2018 je priloga k zapisniku.
V okviru TLK 2018 se bo med drugim podelila tudi Ravniharjeva plaketa, ki se podeljuje
posameznikom za nesebično in dosledno moralno in materialno podpiranje ljubiteljske kulture ter
pomoč pri njenem uveljavljanju in širjenju na vseh nivojih družbenega življenja države in lokalne
skupnosti.
Sklep 1: V odbor za priznanja za podelitev Ravniharjeve plakete so bili imenovani: Mija Aleš, Jože
Osterman in Klara Štrancar. Razpis bo objavljen okoli 7. februarja na spletni strani ZKDS in JSKD, v
spletnih novičkah CNVOS ter poslan vsem prejemnikom obvestil s strani ZKDS in JSKD, zvez
kulturnih društev ter območnih izpostav JSKD.
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Sklep 2: Predsedstvo je sprejelo pobudo, da se za izdelavo predloga umetniškega oblikovanja
listine in kipca angažira akademski kipar in grafik Lojze Adamlje, sicer tudi nadomestni član
predsedstva ZKDS.
AD7
Jože Osterman je podal oceno izvajanja strategije ZKDS 2016 - 21 v letih 16 in 17. Poročilo je priloga k
zapisniku. Pripravljalec gradiva je ocenil, da ZKDS v večjem delu strategijo ustrezno izvaja, večji
problemi pa so pri zahtevnejših nalogah, kjer je potrebno angažiranje ekspertov in izdelava gradiv, ki
terjajo izračune in primerjave, za kar nimamo ustrezne operative. Opozoril je tudi na nujnost, da
večjo pozornost posvetimo odnosom s sorodnimi zvezami slovenskih kulturnih društev v sosednjih
državah (pri čemer je treba ustrezno vključiti predvsem Hrvaško).
Sklep: Predsedstvo sprejema oceno izvajanja strateških usmeritev. Na področju izračunavanja
vrednosti dela vodij skupin oz. mentorjev v ljubiteljstvu bo Nataša Petrovič skušala pripraviti vsaj
izhodišča (sklep k 5. Točki dnevega reda), srečanje zvez slovenskih kulturnih društev pa bo ZKDS
organizirala ob odprtju TLK 2018.
D8
Sklep: Predsedstvo je odločilo, da bo naslednja konferenca ZKDS 18.4.2018.
AD9
Stanje sporazumov s Sazas in IPF je bilo predstavljeno pod točko 4.
AD10
S strani ZKD Slovenskih Goric je prišla pobuda, da bi bilo vsaki zvezi omogočeno neposredno
sodelovanje na zasedanjih predsedstva zveze. To zaenkrat zaradi drugačnih statutarnih določil sicer ni
mogoče, pa tudi smiselno ni, saj ima ZKDS trenutno 59 članic, od katerih jih približno tretjina sodeluje
v organih ZKDS, pobude in predlogi članov pa se lahko sprejemajo tudi preko ostalih komunikacijskih
kanalov, enkrat letno so vabljeni k sodelovanju na letni konferenci, ne pa tudi na seje predsedstva.
Sklep: Na seje predsedstva so poleg rednih članov vabljeni tudi nadomestni člani, ki prejemajo tako
gradiva kot zapisnike. Predsedstvo šteje, da je s tem pobudi ZKD Slovenske Gorice v določeni meri
ugodeno.
Predsedstvo je bilo seznanjeno z obvezo vpisa v register dejanskih lastnikov pri Ajpes-u. S strani ZKDS
je bilo CNVOS-u poslano tudi pismo s predlogom, da bi se društva izvzelo iz omenjenega
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birokratskega postopka zaradi različnih razlogov. Sekretarka je sicer že pred sejo poslala vsem zvezam
ter na JSKD obvestilo ter kratka navodila za društva v zvezi z omenjenim vpisom.
Članica predsedstva, Inge Breznik je predlagala, da se na koordinacijski odbor za državne proslave
naslovi predlog, da vanj imenujejo nekoga iz vrst ljubiteljske kulture.
Sklep: pobuda je vredna pozornosti, potrebno pa je najprej preveriti ustrezen akt, s katerim se
regulirajo državne proslave.

Zapisnik uredila:
Maja Papič

Ljubljana, 29.12.2017

