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ZAPISNIK 4. SEJE PREDSEDSTVA ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Seja je bila v sredo, 21.11.2018, ob 15.30, v sejni sobi JSKD na Štefanovi 5 v Ljubljani.
Prisotni: lista prisotnosti priložena

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

Pregled zapisnika 3. seje
Analiza stanja ljubiteljske kulture – vprašalnik za lokalne skupnosti – izvedba
Predlog programa ZKDS 2019
Izmenjava dobrih praks in produkcij kulturnih društev po Sloveniji
Skupni slovenski kulturni prostor – nadaljevanje razprave
Razno
Prisotnih je bilo samo 8 članov predsedstva, tako da se predlagani sklepi korespondenčno pošljejo
vsem članom predsedstva v potrditev.

AD1
K zapisniku: Mija Aleš, ki je tudi članica programskega sveta RTV SLO, je povedala, da je RTV SLO v
svoj Programsko produkcijski načrt dodala tudi področje ljubiteljske kulture, kar naj bi vključevalo
tudi večjo pozornost do delovanja Slovencev v sosednjih državah in po svetu.
Sklep: Jože Osterman pripravi pismo za RTV SLO za večjo podporo ljubiteljski kulturni dejavnosti
na nacionalni televiziji. Nasloviti ga je potrebno na Natalijo Gorščak in na Ilinko Todorovski,
varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev.
Sekretarka spomni Saro Špelec za pripravo predloga prenove razpisnega področja za projektni
razpis JSKD, ter Natašo Petrovič za pripravo kriterijev za nagrajevanje umetniških mentorjev.

AD2
Maja Papič, vodja projekta »Analiza stanja, ugotavljanje potreb in oblikovanje prioritet v okviru
mreženja, zagovorništva in razvoja področja ljubiteljske kulturne dejavnosti za dvig kvalitete in
kulture bivanja v Sloveniji«, je predstavila vprašalnik za lokalne skupnosti. Člani predsedstva so dodali
dve dodatni vprašanji, in sicer:
1. Koliko ljubiteljskih kulturnih društev deluje v vaši občini?
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2. Koliko sredstev občina nameni za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti in kolikšen delež
predstavljajo v občinskem proračunu za leto 2018?
Sklep: Obe vprašanji se doda v vprašalnik, ki se ga preko Skupnosti občin pošlje vsem občinam v
Sloveniji s pojasnilom o namenih in ciljih vprašalnika ter z jasnim napotkom, kdo naj izpolni
vprašalnik – odgovorne osebe za kulturo ali družbene dejavnosti na posamezni občini. Rok za
oddajo vprašalnika je 10.1., do 20.1., se pošlje opomnik tistim občinam, ki izpolnjenega vprašalnika
še niso vrnile. V kolikor ne pridobimo vsaj 10% vrnjenih vprašalnikov, se angažira člane
predsedstva, da pokličejo dotične osebe na občini in zaprosijo za izpolnitev vprašalnika.

AD3
Sklep: Predlog programa (priloga k zapisniku) za leto 2019 se sprejme. Srečanje vseh krovnih zvez
Slovencev v tujini bi se izvedlo v času Tedna ljubiteljske kulture.

AD4
Mija Aleš je predstavila idejo o izmenjavi kulturnih produkcij v Sloveniji. Krožili naj bi vrhunski
presežki pod eno znamko, kar pomeni, da bi se enkrat pripravilo programski list, plakate, e-vabila.
Potrebno se je prijaviti na razpis za delovno mesto koordinatorja na Ministrstvo za kulturo, ki je odprt
predvidoma februarja. Vendar iz prakse vemo, da za ljubiteljsko kulturno dejavnost razpisi na MK
niso ustrezni.
Nekateri so menili, da je tako idejo s kadrovskega in finančnega vidika nemogoče izvesti, pa tudi ni
smiselno, da bi imela ZKDS finančno postavko, ki bi sofinancirala in koordinirala gostovanja kulturnih
društev. Zato je bila predlagana uvedba nekakšne kulturne borze, kjer bi za člane ZKDS po načelu dajdam potekala izmenjava kulturnih produkcij.
Sklep: Mija Aleš pošlje informacijo o razpisu MK, kamor bi lahko prijavili projekt izmenjave
kulturnih produkcij ljubiteljske kulture. Maja Papič se pozanima, kako bi lahko v okviru spletne
strani umestili platformo, kjer bi se izmenjavale informacije o možnih lokacijah za gostovanje,
skupinah, ki želijo gostovati, dvoranah, ki potrebujejo kvalitetne produkcije, cenah dvoran …,
platformo, kjer bi se generirale potrebe po izmenjavi kvalitetnih ljubiteljskih produkcij, tako z
vidika tistega, ki želi svojo produkcijo ponesti izven lokalnega okolja kot tistega, ki želi dobre
produkcije ljubiteljske kulture predstaviti v svoji lokalni skupnosti.

AD5
Jože Osterman je predstavil priporočila glede skupnega slovenskega prostora, ki je priloga k temu
zapisniku.
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Sklepi:
1. Predsedstvo ZKD Slovenije se strinja z gradivom, ki ga je na osnovi razprav o slovenskem
kulturnem prostoru konec leta 2016 pripravil Nadzorni odbor JSKD, in podpira njegove
ugotovitve.
2. V okviru svojih pristojnosti oz. svojega področja dela pa bo Zveza kulturnih društev Slovenije
posvetila naslednjim nalogam:
a) vzpostavitvi stalnih partnerskih odnosov z krovnimi kulturnimi organizacijami oz. društvi
Slovencev v sosednjih državah, pa tudi drugod po Evropi in v neposredni komunikaciji z njimi
vzpostaviti ustreznejši model medsebojnega sodelovanja, kakršen je sedanji. V tem smislu bo ZKD
Slovenije v svoj program za leto 2019 uvrstila organizacijo posebnega sestanka (konference) s
krovnimi zvezami iz sosednjih držav;
b) spodbujanju in aktivnem sodelovanju pri delovanju ti. infotočk (skupna akcija JSKD in ZKDS v letu
2015), ki so bile sicer formalno vzpostavljene v Monoštru, Celovcu in Trstu, vendar je njihovo
delovanje daleč od pričakovanega. V tem smislu je potrebno dodatno izkoristiti zdaj že uveljavljeno
revijo Primus in še zlasti mentorje iz Slovenije, ki aktivno delujejo pri Slovencih v sosednjih državah;
c) v vseh svojih strateških dokumentih in večjih projektih, ter na svojih posvetih v bistveno večji meri
vključevati vprašanje SSKP oz. nanj opozarjati druge nosilce projektov in akcij na področju ljubiteljske
kulture, pri čemer pa mora delovati tudi kot potencialen koordinator sistematičnega sodelovanja;;
d) priporočati, zahtevati in v skladu s svojimi možnostmi vsaj v nekaj naslednjih letih nuditi olajšave in
neposredno (materialno) beneficirati vse načine sodelovanja, v katerih sodelujejo Slovenci iz tujine;
e) vzpostaviti tesnejše odnose z društvi in organizacijami, ki se primarno ukvarjajo s sodelovanjem s
Slovenci na tujem (Slovenska izseljeniška matica, Slovenski kongres, Slovenija v svetu, Rafaelova
družba) in jim svetovati in pomagati pri optimalni realizaciji njihovega dela, kadar to poteka na
področju ljubiteljske kulture.

AD6
Asociacija je pripravila dokument z naslovom Čas je, ker časa ni več, s katerim vlado poziva, da v
rebalansu proračuna zagotovi ustrezno povišanje sredstev za kulturni resor in da tudi glede
dolgoročnega cilja, zastavljenega glede na konec mandata, vzame svoje obljube resno. Gre za skupno
akcijo več kulturnih združenj, ki jih koordinira društvo Asociacija. ZKDS se je v preteklosti že pridružila
podobnim akcijam.
Sklep: ZKDS pismo podpre (priloga k zapisniku).
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Zapisala:
Maja Papič, sekretarka
Uredila:
Mija Aleš in Jože Osterman

