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ZAPISNIK 5. SEJE PREDSEDSTVA ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Seja je bila v sredo, 20.3.2019, ob 15.30, v sejni sobi na Štefanovi 5, Ljubljana. Prisotni: lista
prisotnosti priložena.

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 4. seje
2. Poslovno poročilo ZKDS za leto 2018
3. Konferenca 2019: oblikovanje sklica, določitev dnevnega reda in gradiva za konferenco, tudi osrednje
vsebinske teme
4. Dogovor o podeljevanju Ravniharjeve nagrada – predlog za bienalno podeljevanje
5. Razno

AD1
Zapisnik 4. seje je bil soglasno sprejet.

AD2
Predsedstvo se je seznanilo s poslovnim poročilom za leto 2018.
Sklep: Predsedstvo ZKDS je sprejel programsko in finančno poročilo ZKDS za leto 2018. (priloga k
zapisniku)

AD3
Člani predsedstva so razpravljali o temi za letno konferenco, ki bo 17.4. Predlogi: vključevanje
podmladka v kulturna društva in napredovanje v kulturnih društvih; problem razmejitev dela JSKD in
ZKDS, vsi se otepajo funkcij v društvih, tistih, ki bi prevzeli organizacijo KD, je vse manj. Kako to
oživeti?
Sklep: Predsedstvo je sprejelo sklep, da bo osrednja tema konference »Dobre prakse vključevanja
mladih v kulturna društva in ljubiteljske kulturne dejavnosti«
AD4
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Ker je mecenov oziroma tistih, ki finančno podpirajo ljubiteljsko kulturno dejavnost malo, so člani
predsedstva razpravljali o možnosti, da bi Ravniharjevo nagrado podeljevali bienalno.
Sklep: Predsedstvo je sprejelo sklep, da se bo Ravniharjeva nagrada podeljevala bienalno. Torej
zopet v času Tedna ljubiteljske kulture leta 2020.
AD6
Predsednica je izrazila potrebo po dopolnitvi sporazuma med JSKD in ZKDS, v katerem bodo jasno
opredeljeni cilji in namen ZKDS.
Boris Selko je izrazil mnenje, da bi se morali kriterijem nagrajevanja mentorjev posvetiti čim prej, saj
potrebujemo osnovo oz. priporočila za nagrajevanje.
Urška Bittner Pipan je predstavila letošnji projekt Teden ljubiteljske kulture (TLK), ki je posvečen
plesni dejavnosti in povabila člane ZKDS in kulturna društva k sodelovanju.

Zapisnik uredila: Maja Papič, sekretarka
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