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Predlog, 17.6.2020 

 

ZAPIS SKLEPOV (ZAPISNIK) 9. REDNE SEJE PREDSEDSTVA ZVEZE 

KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE V MANDATU 2017 – 22 

 

Seja na videokonferenčni platforni ZOOM se je začela v sredo, 17. junija 2020, ob 18.15, v 

srečevalnici (Meeting Room) gostitelja J. Ostermana, in je bila končana ob 19.50. 

Prisotni: Marijana Kolenko, Milan Brecl, Marjan Lužnik, Mija Aleš, Inge Breznik, Tomaž 

Simetinger, Jože Osterman, Nino Galun. 

Opravičeno odsotni: Boris Selko, Janez Kerin, Edita Frančeškin, Danijela Hozjan, Tjaša 

Šuligoj, Nataša Petrovič, Erik Vrčon, Sara Špelec 

Sejo je na osnovi drugega odstavka 18. in na osnovi 21. člena statuta ZKD Slovenije sklical in 

vodil podpredsednik Zveze, predsedujoči Jože Osterman. Seja je bila sklepčna. 

Člani/ce predsedstva so sprejeli naslednji dnevni red.  

1. obravnava zapisnika 8. redne seje in poročilo o delu med obema sejama 

2. projekt promocije kulture Vsi smo eno  

3. osnutek strategije IZHODIŠČA ZA USMERITVE LJUBITELJSKE KULTURE 

V  OBDOBJU NOVEGA NACIONALNEGA PROGRAMA KULTURE 

4. predlogi za podelitev priznanj ZKD Slovenije. 

5. razno 

K 1. točki:  

Ob zapisniku 8. seje, na katerega ni bilo pripomb, so udeleženci poslušali še poročilo 

predsedujočega o obisku predstavnikov ZKDS J. Ostermana in T. Simetingerja na Ministrstvu 

za kulturo (v okviru delegacije kulturniške koordinacije), posredovanju memoranduma o 

delovanju ljubiteljskih kulturnih društev na občine, in pripravi letne seje konference. Izmenjai 

so si informacije o trenutnem stanju oz. izgledih za financiranje ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v občinah, iz katerih prihajajo, in ugotovili, da je potrebno te podatke pazljivo 

spremljati in po potrebi reagirati. 

SKLEP:  

Predsedstvo je potrdilo zapisnik 8. redne seje predsedstva, se strinjalo z delom, ki je bilo 

opravljeno med obema sejama. Predsedstvo se strinja, da v septembru oz. v času, ko 

bodo v večini lokalnih okolij znani podatki o materialni osnovi LK, izvede anketa in 

oceni razmere. 

K 2. točki: 

Akcijo promocije kulture pod delovnim naslovom Mi smo odprti… ( delovni naslov projekta 

se je namreč spremenil), ki bo poleti potekala v Ljubljani, želja pa je, da bi se razširila na 

celotno državo, je opisal T. Simetinger. Gre za projekt nastopov najkvalitetnejših slovenskih 
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izvajalcev na področju kulture, skupaj z inovativno medijsko kampanjo, s katero naj  bi 

demonstrirali pomembnost, tudi nepogrešljivost kulture v ololju, ki ga je panedmija 

koronovirus nedvomno spremenila. Projekt se ne vsiljuje drugim kulturbnim dogodkom, ki 

bodo tekli nemoteno, nudi pa možnost, da organizatorji vključijo določene izvajalce v svojo 

shemo, v še večji meri pa izrabijo medijsko plat kampanje, dodajo sporočila akcije svojim 

promocijam in s tem dosežejo večji učinek. Ker je priprava  v teku, precej podrobnosti še bni 

znanih in jih bo na seji konference v torek Simemtinger še dodatno pojasnil. 

SKLEP: 

Predsedstvo podpira vključitev ZKD Slovenije v projekt in priporoča vsem članicam, da 

razmislijo o svojem morebitnem sodelovanju oz. izkoriščanju moćnosti, ki jih projekt 

ponuja. Več o tem bo znano na letni seji konference ZKDS. 

 

K 3. točki: 

SKLEP: 

Osnutek strategije, ki naj bi ga kot dodatno gradivo predložili na sejo konference, je sicer  

relevanten dokument, vendar so člani predsedstva menili, da bo treba razpravo o temeljnih 

dokumentih, ki je predvidena na konferenci, vendarle racionalizirati, da se ne bi razvila v 

neplodno nizanje različnih mnenj. Osnutek, predložen na sejo konference, je treba sopolniti 

oz. popraviti v nekaterih delih, vanj vnesti nekoliko več optimizma, izločiti elemente, kik bi 

po nepotrebnem povzročile lahko povzročile politiziranje razprave, predvsem pa konferenci 

predlagati, naj ugotovi primernost predloženih gradiv za razpravo, ki pa naj se začne na 

nivoju zvez. Priporoča se organizacija okroglih miz oz. drugih odprtih izmenjav mnenje, kar 

bi lahko dalo dovolj konkretne rezultate. 

K 4. točki: 

Predlogov za podelitev priznanj ZKD na seji ni bilo podanih. Glede na dejstvo, da se izvajanje 

kulturnih programov šele začenja, glavnine pa nui mogoče pričakovati pred jesenjo, to ni 

nepričakovano. 

K 5. točki: 

Predsedujoči je odprl razpravo o morebitni vključitvi (včlanjenju) ZKD Slovenije v 

Kulturniško zbornico Slovenije. Gre za ustanovo, ki obstaja v temeljnem zakonu o kulturi že 

od vsega začetka, vendar ni uspela razviti večjega vpliva na področju. Zdaj se reorganizira, 

razširja možnost včlanjevanja, tako da tudi ZKDS lahko postane članica.  

SKLEP: 

Predsedstvo bo zaprosil Zbornico, da ji posreduje statutarne (oz. temeljne) akte, na tej 

sonovi pa se bo odločilo o včlanjevanju. 

Zapisal: 

 Jože Osterman 

Ljubljana, 17. junij 2020 


