Komisija za kulturo 2019-2023

ZAPISNIK 3. redne seje KOMISIJE ZA KULTURO ZDUS
(mandatno obdobje 2019 - 2023),
dne 19. 2. 2020 ob 10.00 uri na sedežu ZDUS
Prisotni člani: predsednik Franc Gombač, Danica Kocet, Drago Koletnik, Iva Slabe in
Karol Zagorc (5/5).
Prisotni vabljeni: predsednik ZDUS Janez Sušnik in Črt Kanoni (Ad. 5).
Sejo je vodil predsednik Franc Gombač po sprejetem dnevnem redu:
1. Potrditev zapisnika 2. seje in sprejem poročila o izvršitvi sklepov
2. Slavnostno odprtje DMS 2020: obravnava 2. osnutka (Janez Sušnik)
a)Pojasnilo glede izbora citrarske skupine
b)Pojasnilo iz 2. seje Komisije za program DMS in kolegija vodstva ZDUS
c)Čistopis predloga nastopajočih in pobuda DU Sevnica
(vabljen Črt Kanoni)
3. Sprejem poročila o delu v letu 2019 in sprejem načrta dela Komisije za
kulturo ZDUS za leto 2020 (Marija Orešnik in Franc Gombač)
4. Seznanitev z novim sporazumom IPF (Dijana Lukić)
5. Informacija o oddanih prijavah na Javni razpis za izbor kulturnih projektov
na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (JSKD 2020)
6. 12. Večer pesmi in plesa: izbor nastopajočih skupin
7. Potrditev poziva za sodelovanje na Uricah poezije in proze 20. 5. 2020
8. Informacija o literarnem natečaju DUPDS na DMS 2020 (Vera Pečnik)
9. Slavnostni zaključek DMS 2020: obravnava 2. osnutka (Dijana Lukić)
10.Poročanje članov o pridobljenih kontaktih za promocijo DMS 2020 v glasilih
DU (vabljena Lara Valič)
11.Razno

Ad. 1 - Potrditev zapisnika 2. seje in sprejem poročila o izvršitvi sklepov
Franc Gombač je na kratko povzel poročilo o izvršitvi sklepov. Na zapisnik in
poročilo ni bilo pripomb.
Na predlog predsednika je bil sprejet
Sklep št. 1: Zapisnik 2. redne seje in poročilo o izvršitvi sklepov se
potrdita.
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Ad. 2 - Slavnostno odprtje DMS 2020: obravnava 2. osnutka
Uvodoma je Janez Sušnik člane seznanil s potekom priprav na Dneve
medgeneracijskega sožitja 2020 ter dejal, da so zaradi odstopa predsednika Vlade
RS določene stvari nejasne, kot na primer: kdo bo govornik na slavnostnem
odprtju. ZDUS je namreč za slavnost odprtje predvidel 4 govorce: uvodni pozdrav
predsednika ZDUS, govor ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, ministra za okolje in prostor ter predsednika Vlade.
Franc Gombač je predlagal, da se politike opozori na dolžino govorov, posebej pa je
potrebno paziti, da svoje govore ne bodo izkoristili za morebitne predvolilne
aktivnosti.
Iva Slabe se je strinjala glede dolžine govorov in dejala, da je 10 minut občutno
predolgo. Nadalje je komentirala osnutek scenarija in dejala, da ne podpira predlog,
da pred pričetkom prireditve citrarska skupina igra v ozadju, saj se zaradi
obiskovalcev glasbe ne bo slišala. Dodala je še, da ne bo nastopil celoten citrarski
orkester, temveč 4 citraši in spremljevalni instrumenti. Predlagala je, da se
Citrarska skupina DU Litija zaradi postavitve instrumentov in opreme umesti na
oder levo ali desno od glavnega in da se predstavi s 3 skladbami: prva bi bila s
citrami in violino, v drugi skladbi bi se pridružila pevca (zakonski duo), v tretji pa bi
sodelovala še harmonikaš in kitarist. Natančna dolžina nastopa še ni znana.
Predsednika ZDUS je vprašala po povračilu potnih stroškov za citrarsko skupino, ki
ima 2 profesorja (iz Velenja in Brežic). Predsednik je potrdil, da bo ZDUS plačal
potne stroške in malico za nastopajoče skupine na slavnostnem odprtju.
Janez Sušnik je prosil za pojasnilo, zakaj je citrarska skupina iz Pomurja odpovedala
sodelovanje. Danica Kocet je pojasnila, da ne gre za vprašanje kakovosti, temveč je
za nastopajoče pot v Ljubljano predolga, saj morajo računati na celodnevno
odsotnost in ob starosti članov skupine, je to zanje prevelika obremenitev. Janez
Sušnik je nadalje seznanil komisijo z njegovo idejo o letošnji scenski postavitvi, ki
bo nekoliko drugačna od lanskoletne, a vseeno bo šlo za prikaz kmečkih oblačil in
opravil. Člani so podprli idejo. Franc Gombač je dejal, da je bila lanskoletna scenska
postavitev poživljajoča in predlagal, da se postavitve poimenuje Družina nekoč.
Člani so nadalje razpravljali o vrstnem redu nastopajočih in predlogu za vključitev
Folklorne skupine DU Sevnica, ki bi v zaključku prireditve nastopili s plesom med
generacijami stari – mladi z naslovom Oj, mladost ti moja. V odrski postavitvi bi
obudili spomine na mladost, ko so fantje še osvajali dekleta. Iva Slabe je
predlagala, da v zaključku nastopi MePZ DU Kamnik z 2 pesmima in nato še FS DU
Sevnica. Karol Zagorc je predlagal, da MePZ DU Kamnik nastopi uvodoma s himno,
sledi govor predsednika ZDUS, nato MePZ DU Kamnik nadaljuje z 2 pesmima, kot
je v osnutku scenarija.

2

Komisija za kulturo 2019-2023

Dijana Lukić je dodala, da predlog Ive Slabe, da citrarska skupina nastopi na odru
levo ali desno od glavnega, omogoča, da se po zaključku nastopa MePZ DU Kamnik
glavni oder zatemni, osvetli se stranski, kjer se takoj prične citrarski nastop,
medtem pa pevci odidejo z odra, s čimer bomo pridobili na času.
Franc Gombač je povprašal po vlogi Črta Kanonija, ki je pojasnil, da je lansko leto
skrbel za nemoten potek slavnostnega odprtja DMS2019 in da je s strani vodstva
ZDUS enako zadolžen za letos. Dejal je, da bo pripravil izhodišča za slavnostno
odprtje 2020, ki jih bo članom posredoval po e-pošti. V zvezi z lanskoletno
prireditvijo je še komentiral, da je program potekal natanko 58 minut, kot odziv na
razpravo članov o dolžini slavnostnega odprtja, ki naj po predlogu predsednika
ZDUS ne traja več kot eno uro.
Nadalje je Janez Sušnik še omenil, da bo 20. 5. na Državnem srečanju pevskih
zborov DU Slovenije potekal hkrati tudi Dan ZDUS, ko se podelijo nagrade 13-tim
izbranim za zasluge v letu 2019 ter da bo na slavnostnem zaključku govor imela
podpredsednica ZDUS Vera Pečnik.
Na predlog članov sta bila sprejeta
Sklep št. 2: Potrdijo se nastopajoči na slavnostnem odprtju DMS20, ki so:
MePZ skupaj s pomladkom iz DU Kamnik, Citrarska skupina DU Litija,
Pevci ljudskih pesmi »Žitni klas« DU Benedikt, Akademska folklorna
skupina Študent iz Maribora in Folklorna skupina DU Sevnica.
Sklep št. 3: Potrdi se osnutek scenarija slavnostnega odprtja DMS20, ki je
kot priloga št. 1 sestavni del zapisnika.
Ad. 3 - Sprejem poročila o delu v letu 2019 in sprejem
načrta dela Komisije za kulturo ZDUS za leto 2020
Franc Gombač je na kratko povzel delo komisije v letu 2019. Iva Slabe je dodala,
da pri poročilu o literarni dejavnosti pogreša seznam aktivnih literarnih sekcij po
PZDU, manjka pa tudi navedba, da so člani DU Litija sodelovali Uricah poezije 15. 5.
2019 (DMS). Slednje se v poročilu dopolni.
Franc Gombač je nadaljeval s predstavitvijo načrta dela komisije za leto 2020. Pri
zborovski dejavnosti je Karol Zagorc predlagal, da se rok za izvedbo Pokrajinskih
srečanj pevskih zborov DU Slovenije podaljša iz 15. 4. na 30. 4., ker imajo na revijo
na Dolenjskem 17. 4. 2020.
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Franc Gombač je vprašal, kako si bodo člani Komisije za kulturo ZDUS, katere član
po smernicah za izvedbo srečanj sestavlja tudi ocenjevalno komisijo, ki imenuje
zbor, ki zastopa pokrajino na Državnem srečanju PZ, saj jih je občutno premalo za
udeležbo na vseh revijah. Dijana Lukić je dejala, da člani lahko računajo tudi na
sodelovanje Marije Orešnik. Franc Gombač je nato predlagal, da vsak član obišče po
najmanj 2 reviji, pri čemer se člane zadolži, da datume svojih revij sporočijo na
ZDUS.
Danica Kocet je seznanila, da je Pomurska PZDU že lansko leto izbrala zbor, ki bo
nastopil na letošnjem državnem srečanju pevskih zborov.
Na predlog Ive Slabe in Franca Gombača je bil sprejet
Sklep št. 4: Poročilo o delu Komisije za kulturo ZDUS v letu 2019 se
sprejme, pri čemer se za literarno dejavnost dopolni s seznamom aktivnih
literarnih sekcij po PZDU in navedbo, da je DU Litija sodelovalo na Uricah
poezije na DMS2019. Dopolnjeno poročilo je kot priloga št. 2 sestavni del
zapisnika.
Na predlog Karla Zagorca in Franca Gombča je bil sprejet
Sklep št. 5: Načrta dela Komisije za kulturo ZDUS za leto 2020 se
sprejeme, pri čemer se dopolni, da se Pokrajinska srečanja pevskih
zborov DU Slovenije 2020 izvedejo do 30. 4. 2020.
Ad. 4 - Seznanitev z novim sporazumom IPF
Dijana Lukić je seznanila, da je ZDUS z Zavodom za uveljavljanje pravic izvajalcev
in proizvajalcev fonogramov – IPF podpisal sporazum, po katerem se določa višina
nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji DU. Slednje
pomeni, da so društva kot organizatorji prireditev na katerih se uporablja glasba iz
zgoščenk ali drugih nosilcev, dolžni prireditev prijaviti IPF in plačati nadomestilo.
Princip je podoben kot prijavi na Združenje SAZAS. Po sporazumu IPF si društva s
pravočasno prijavo zagotovijo popust pri obračunu nadomestila, pri čemer se
dodaten popust omogoči v odvisnosti ali ima prireditev vstopnino ali ne. Društva so
v primeru, da izvajajo več takšnih prireditev, po tem sporazumu oproščena plačila
za vsako 3. organizirano in izvedeno prireditev.
Danica Kocet je opozorila, da podobno kot predstavniki SAZAS tudi predstavniki IPF
delujejo na terenu in spremljajo, ali so organizatorji prijavili prireditev.
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Na predlog predsednika je bil sprejet
Sklep št. 6: Komisija za kulturo se je seznanila s skupnim sporazumom za
določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah
v organizaciji DU, ki ga je ZDUS sklenil z Zavodom za uveljavljanje pravic
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov IPF.
Ad. 5 - Informacija o oddanih prijavah na JSKD 2020
Franc Gombač je povzel, da se je ZDUS prijavil na Javni razpis za izbor kulturnih
projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s projekti, ki jih je zastavil v
načrtu dela za leto 2020. Prijavljeni so bili: Likovna kolonija v Izoli (26. – 29. 4.
2020), 12. Večer pesmi in plesa (na DMS: 19. 5. 2020), Državno srečanje pevskih
zborov DU Slovenije (na DMS: 20. 5. 2020), Spremljanje pokrajinskih srečanj
pevskih zborov DU (po PZDU), Dramske delavnice ZDUS (8. – 11. 10. 2020), Dnevi
medgeneracijskega sožitja 2020 (19. - 21. 5. 2020) in Urice poezije in proze –
srečanje literatov (na DMS: 20. 5. 2020).
Dijana Lukić je dodala, da bodo člani informirani o odobrenih višini sofinanciranja
projektov, ko bodo znani rezultati.
Na predlog predsednika je bil sprejet
Sklep št. 7: Komisija za kulturo se je seznanila s prijavo kulturnih
projektov na razpis JSKD 2020.

Ad. 6 - 12. Večer pesmi in plesa
Uvodoma je Drago Koletnik seznanil, da je Komisija za kulturo PZDU Zgornje
Podravje ugotovila, da ZDUS ni pravilno izvedel razpis za nastop na prireditvi, ker je
omogočil prijavo tako PZDU kot DU, kot je navedeno v prijavnici. Drago Koletnik je
seznanil in opozoril, da se je na Komisijo za kulturo PZDU Zgornje Podravje prijavila
samo skupina ljudskih pevk Spominčica DU Li-Pe, vseh ostalih 6 DU pa direktno na
ZDUS in prav zato ZPZDU ni izbrala s sklepom DU Li-Pe, temveč jo je Drago
Koletnik predlagal na seji Komisije za kulturo ZDUS.
Franc Gombač je dejal, da do sedaj ni bilo takšnih težav. Dijana Lukić je dodala, da
ker nimajo vse PZDU Komisije za kulturo se je v prijavnici dodala možnost, da se
DU sama prijavijo. V izogib nevšečnostim je Drago Koletnik v prihodnje predlagal,
da se razpis pripravi tako, da bodo v PZDU, kjer delujejo Komisije za kulturo, le-te
izbrale nastopajoče, kjer komisije nimajo, se lahko DU sama prijavijo.
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Člani so pregledali prispele prijave za nastop skupin na 12. Večeru pesmi in plesa.
Komisija je ugotovila, da se je za nastop prijavilo največje število skupin od kar
poteka prireditev: 27. V nadaljevanju so člani po kriterijih razpisa, upoštevajoč
pojavnost na prireditvi (število nastopov na VPP v preteklosti), zastopanost PZDU in
obrazložitve, ki so jih k prijavi priložile skupine (opis nastopa), pristopili k izboru
nastopajočih.
Na predlog Draga Koletnika je bil sprejet
Sklep št. 8: Prijavnica za Večer pesmi in plesa se v razpisnih pogojih
dopolni na način, da se v PZDU, kjer delujejo pokrajinske Komisije za
kulturo, le-te zadolži za izbor nastopajoče skupine iz te pokrajine.
Dopolnitev velja od leta 2021 dalje.
Na predlog članov je bil sprejet
Sklep št. 9: Za nastop na prireditvi 12. Večer pesmi in plesa se je prijavilo
27 skupin, med katerimi so bili izbrani naslednji nastopajoči:

1
2
3
4
5
6

PZDU
Gorenjska
Ljubljana z okolico
Pomurje
Celjska
Zgornje Podravje
Posavje

7
8

Šaleška
Pomurje

9 Južna Primorska
10 Celje

Prijavitelj
DU Komenda
DU Dolsko
DU Turnišče
DU Bočna
DU LI-PE
DU Kostanjevica na
Krki
DU Velenje
DU Tišina
DU Postojna
DU Velika PirešicaGalicija

11 Dolenjska in Bela
DU Veliki Gaber in
krajina
OŠ Veliki Gaber
12 Zgornje Podravje
DU Kungota
Skupaj: 12 nastopajočih skupin

Ime skupine
Folklorna skupina DU Komenda
Otroška folklorna skupina Dolsko
Folklorna skupina DU Turnišče
Folklorna skupina Oštarija DU Bočna
Pevke ljudskih pesmi Spominčice DU Li-Pe
Pevke ljudskih pesmi Društva podeželskih
žena Pod Gorjanci
Podkrajski fantje z Urško
Vokalno instrumentalna skupina Cvetje v
jeseni DU Tišina
Brkinski fantje z gosti iz OŠ
Ljudske pevke Klepetulje DU Velika PirešicaGalicija in mladinska folklorna skupina Poš
Trje
Folklorna skupina DU Veliki Gaber in
folklorna skupina OŠ Veliki Gaber
Nastop OŠ Kungota

Na predlog članov je bil sprejet
Sklep št. 10: Prijavljene skupine, ki niso bile izbrane za nastop na 12.
Večeru pesmi in plesa, se povabi k prijavi za nastop na Odru sožitja.
Opomba* Podpredsednica Vera Pečnik in Dijana Lukić sta na tej točki morale
zapustiti sejo, zaradi udeležbe na sestanku pri mag. Kseniji Klampfer, ministrici za
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delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Nadaljnje zapise (Ad 7 – Ad 11)
je prispeval predsednik Komisije za kulturo ZDUS Franc Gombač.
Ad. 7 - Potrditev poziva za sodelovanje na Uricah poezije in proze
Na predlog Franca Gombača je bil sprejet
Sklep št. 11: Poziv za sodelovanje na Uricah poezije in proze, ki bo 20. 5.,
se pošlje članom za pripombe z rokom za potrditev besedila do 28. 2. Po
tem datumu se poziv objavi za DU.
Ad. 8 - Informacija o literarnem natečaju DUPDS na DMS 2020
Na predlog Franca Gombača je bil sprejet
Sklep št. 12: Zaradi odsotnosti poročevalke vere Pečnik se bo informacijo
obravnavalo na naslednji seji.
Ad. 9 - Slavnostni zaključek DMS 2020: obravnava 2. osnutka
Po obravnavi, v kateri so sodelovali vsi prisotni, sta bila sprejeta naslednja sklepa
Sklep št. 13: Na zaključek DMS20 se uvrsti program AGRFT filmi : Tudi jaz
vidim, Trezi in Alzheimer Cafe.
Sklep št. 14: Predlagamo, da po projekciji za veselo vzdušje poskrbi
Plesna skupina kavbojskih plesov: DU Litija v sodelovanju z Društvom U3
Litija in Šmartno.
Ad. 10 - Poročanje članov o pridobljenih kontaktih za promocijo
DMS 2020 v glasilih DU
Franc Gombač ugotavlja, da člani niso bili uspešni s pridobivanjem kontaktov.
Na predlog Franca Gombača je bil sprejet
Sklep št. 15: Predlagamo, da se najde način in obvesti društva, ki bodo o
Dnevih medgeneracijskega sožitja 2020 obvestili članstvo na zborih
članov, ki bodo v marcu.
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Ad. 11 - Razno
V zvezi s točko 6 – Večer pesmi in plesa predlagamo, da bi program potekal brez
napovedovalca oz. povezovalca. Vse o nastopajočih naj bi se odvijalo na zaslonu v
ozadju. Povezovalec pa naj bi se pojavil le v začetku (napoved, pozdrav) in na
koncu (zahvale in odpoved programa).
Prav tako predlagamo, da bi izpustili nastop slavnostnega govornika, saj bo bistvo
povedal v uvodu povezovalec.

Seja se je zaključila ob 13.00.

Zapisala v Ljubljani, 25. 2. 2020
in
Izvršna vodja projektov in prireditev
Dijana Lukić

predsednik Komisije za kulturo
Franc Gombač l.r.

8

