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ZAPISNIK 3. SEJE PREDSEDSTVA ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE 

 

Seja je bil v sredo, 21.3.2018, ob 16.30, v sejni sobi JSKD na Štefanovi 5 v Ljubljani. 

Prisotni: lista prisotnosti priložena 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 2. seje  
2. Poslovno poročilo ZKDS za leto 2017 

3. Pojasnilo glede angažmaja ZKDS v aktualnih kulturno-političnih aktivnostih 
4. Kriteriji za nagrajevanje umetniških mentorjev 
5. Priznanja ZKDS 
6. Letna konferenca 
7. Razno 

 

AD1 

Predlog zamenjave nekaterih točk dnevnega reda oz. posameznih vsebin: Najprej je Lojze Adamlje 

predstavil koncept za izdelavo listine ter kipca za Ravniharjevega nagrajenca. 

Sklep: Predsedstvo je potrdilo predlog in dalo zeleno luč za izdelavo listine, mape ter kipca. 

Ravniharjevo plaketo smo opredelili v PRAVILNIKU O PRIZNANJIH ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV 
SLOVENIJE. Razpis je objavljen na http://www.zkds.eu/aktualno/aktualna-obvestila/ 

Seznanili smo se z nekaterimi predlogi. Rok za oddajo predlogov je podaljšan do 27.3.2018. Odbor za 
priznanja za podelitev Ravniharjeve plakete v sestavi: Mija Aleš, Jože Osterman in Klara Štrancar bo 
po izteku razpisnega roka pregledal predloge in podal predlog v potrditev predsedstvu.  

Pregledali smo zapisnik in sklepe zapisnika 2. Seje. 

Sklep: Zapisnik 2. seje je soglasno sprejet. Analizo stanja pogojev dela v območnih zvezah bo na 

letni konferenci predstavil Jože Osterman. 

 

AD2 

Branka Bezeljak, članica nadzornega odbora ZKDS, je predstavila poročilo nadzornega odbora, ki je na 

temo poslovnega poročila ZKDS 2017 zasedal 21.3.2018 ob 16.00 ter pri tem ugotovil, da je bilo 

poslovanje ZKDS v minulem letu vodeno po računovodskih standardih, transparentno ter ni ugotovilo 

nepravilnosti pri izkazovanju vsebinskega in finančnega poročila ZKDS. Zato nadzorni odbor predlaga 

predsedstvu, da prejme poslovno poročilo ZKDS z leto 2017. 
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Sklep 1: Poslovno poročilo ZKDS za leto 2017 se sprejme in je priloga temu zapisniku. 

Sklep 2: Na varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija, Ilinko Todorovski, ter na 

posamezna uredništva je potrebno nasloviti pismo, ki problematizira predstavitev kulture in 

umetnosti v nacionalnem mediju z osredotočanjem na ljubiteljsko kulturo, ki praktično ni nikjer 

posebej zastopana oz. prezentirana širši javnosti. Zadolženi za pripravo pisma: Mija Aleš, Jože 

Osterman, Lojze Adamlje, Branka Bezeljak, Maja Papič. 

Sklep 3: Predsednica Mija Aleš je predlagala, da se na regijski ravni ob Tednu ljubiteljske kulture 

izvede koordinacija zvez kulturnih društev.  

Sklep 4: Sara Špelec naredi predlog prenove razpisnega področja za projektni razpis JSKD, kjer bi se 

razlikovalo med »težkokategornimi« in manj zahtevnimi projekti. Predlog bomo nato preučili na 

predsedstvu ter posredovali na JSKD, če bo dovolj smiseln in ustrezen.  

 

AD3 

Podpredsednik, Jože Osterman, je pojasnil angažma ZKDS v aktualnem kulturno-političnem 

dogajanju, aktivnosti so navedene na spletni strani ZKDS v zavihku »Aktualno – Aktualna obvestila«. 

Ob tem je napisal tudi članeka za Primus z naslovom Signali raztrganega časa, ki je objavljen na 

spletni povezavi: http://www.revijaprimus.si/2018/02/27/signali-raztrganega-casa/ ter Huje kot le 

kriza?, ki je dostopen na naslednji povezavi: http://www.revijaprimus.si/2018/01/25/huje-kot-le-

kriza/ 

 

AD4 

Nataša je pripravila kriterije za nagrajevanje umetniških mentorjev, ki pa ga je potrebno dodelati.  

Sklep: Nataša Petrovič je zadolžena, da dopolni predlog kriterijev za nagrajevanje umetniških 

mentorjev na osnovi urnih postavk in smiselno razporediti honorarje glede na število vaj. 

 

AD5 

Do 3. seje predsedstva sta na naslov ZKDS prispela dva predloga za priznanje, in sicer Janezu Gostiši – 

priznanje z zlato medaljo za izjemen prispevek na glasbenem področju na Logaškem, predlagatelj KD 

MePZ Notranjska ter Borutu Dolinarju – priznanje z zlato medaljo za življenjski prispevek k društveni 

kulturi za najmanj 30 – letno delovanje, predlagatelj KUD Dobrova. 

Sklep: Obema se predlagano priznanje podeli. 

 

AD6 
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Letna konferenca Zveze kulturnih društev Slovenije bo v sredo, 18.4.2018, kjer bo glavna tema 

analiza stanja in pogojev dela zvez kulturnih društev ter s tem povezane ugotovitve na osnovi 

poslanega vprašalnika. 

Sklep: Jože Osterman, podpredsednik pripravi delovno gradivo, ki bo osnova za razpravo in se ga 

do konference pošlje vsem zvezam, članicam ZKDS. 

 

Zapisnik pripravila: Maja Papič, sekretarka 

 

 

 

 

Ljubljana, 16.4.2018 
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