Komisija za kulturo 2019-2023

ZAPISNIK 5. redne seje KOMISIJE ZA KULTURO ZDUS
(mandatno obdobje 2019 - 2023),
dne 7. 7. 2021 ob 10.00 uri na sedežu ZDUS
Prisotni člani (3): predsednik Franc Gombač, Drago Koletnik, Karol Zagorc.
Prisotna članica programskega sveta RTV Slovenija: Marija Orešnik.
Opravičile so se: podpredsednica ZDUS Vera Pečnik, Danica Kocet in Iva Slabe.
Sejo je vodil predsednik Franc Gombač, na predlog katerega je bil soglasno sprejet
Sklep št. 1: Dnevi red 5. seje se potrdi:
1. Potrditev zapisnika 4. seje in sprejem poročila o izvršitvi sklepov
2. Sprejem poročila o delu v letu 2020
3. Sprejem načrta za delo v letu 2021
a) Informacija o odobrenih prijavah na javni razpis JSKD 2021
4. Poročilo članice Programskega sveta RTV Slovenija o preteklih sejah
5. Pokrajinska srečanja pevskih zborov DU Slovenije 2021
6. Informacija o Erasmus+ projektu »Vinyl Warriors« - Z digitalnimi
veščinami oživljamo glasbeno mladost
7. Razno
Ad. 1
Franc Gombač je povzel vsebine zadnje seje, ki je potekala pred več kot letom dni,
kjer je bila ena ključnih zadev priprava pripomb na predloge t.i. medijske
zakonodaje: predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih,
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija in
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenski tiskovni agenciji.
Od projektov, ki so bili zaradi Covid-19 večinoma odpovedani, je bila dobro sprejeta
pobuda sodelavke Dijane Lukić za pripravo in izvedbo natečaja za izvirno kulturno
stvaritev v »korona letu« 2020.
Na predlog predsednika je bil soglasno sprejet
Sklep št. 2: Zapisnik 4. redne seje in poročilo o izvršitvi sklepov se
potrdita.
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Ad. 2
Franc Gombač je seznanil, da je bil kot predsednik pozvan k oddaji poročila o delu
komisije, ki ga je nemudoma pripravil in na seji tudi na kratko predstavil. V glavnem
so bile vse predvidene aktivnosti iz znanih razlogov žal odpovedane. Uspeli smo
izvesti le že zgoraj omenjen natečaj in v zadnjem mesecu izpeljali še poziv
likovnikom za poslikavo novoletnih voščilnic, ki so se predale uporabnikom
programa Starejši za starejše.
Drago Koletnik je komentiral, da se veliko aktivnosti ni dalo izvesti, zato smo
naredili, kar je bilo v naši moči.
Na predlog Franca Gombača je bil soglasno sprejet
Sklep št. 3: Poročilo o delu Komisije za kulturo v letu 2020 se sprejme.
Ad. 3
Franc Gombač je dejal, da je bil načrt pripravljen v začetku leta. Trenutna situacija s
Covid-19 se izboljšuje in ob ukinitvi določenih omejitev je izvedba kulturnih
aktivnosti ponovno možna, a je sedaj dopustniški čas in je zato večina dogodkov
usmerjena na jesenski čas. Le-ta bo tudi nepredvidljiv zaradi vse pogostejših
napovedi o četrtem valu Covid-19.
Na kratko je informiral o rezultatih JSKD Javnega razpisa za izbor kulturnih
projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Določene letne projekte
nismo prijavili, ker so vezani na Dneve medgeneracijskega sožitja, ki pa jih letos še
ne bo. Vprašal je, kako bo z izvedbo Državnega srečanja pevskih zborov, ki je
odvisen tudi od poteka pokrajinskih srečanj pevskih zborov? Dijana Lukić je
odgovorila, da državnega srečanja nismo prijavili, ker se prav tako veže na Dneve
medgeneracijskega sožitja, v kolikor pa bi se do konca leta izkazala možnost
izvedbe, bo ZDUS lahko na JSKD naslovili vlogo za interventna sredstva.
Marija Orešnik je informirala, da kot kaže Festival za tretje življenjsko obdobje bo in
da Proevent že zbira prijave društev za kulturne nastope. Vprašala je, ali se bodo
člani odzvali na ta poziv? Franc Gombač je dejal, da je pri članih še vedno zaznati
strah pred nastopi oziroma zbiranji in možnosti okužbe in da izvedba pod
omejitvami ne prinaša kulturnega zadoščanja. Drago Koletnik se je strinjal in
komentiral, da se spoštovanje ukrepov pri izvajanju dogodkov v mestih in na
podeželju precej razlikuje, tudi ljudje drugače dojemajo strah in s tem povezane
omejitve. Po njegovem mnenju je večina članov cepljenih in pri takšnih je
razumljivo, da se držijo le razumnih ukrepov.
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Na predlog Franca Gombača je bil soglasno sprejet
Sklep št. 4: Načrt dela Komisije za kulturo v letu 2021 se sprejme.
Ad. 4
Marija Orešnik je seznanila, kako je potekala menjava in izvolitev novega
generalnega direktorja RTV Slovenija. Po njeni oceni RTV svoje delo dobro opravlja,
a so se spremembe napovedovale dlje časa, saj je bila nekdanjemu generalnemu
direktorju Igorju Kaduncu izrečena nezaupnica. Dejala je, da so seje Programskega
sveta RTV izčrpne in potekajo vsaj 4 ure in več, ter da se svet pri svojem delu še
najmanj posveča programu. Nadalje je pojasnila, kako je potekalo glasovanje za
novega generalnega direktorja, ki je postal Andrej Grah Whatmough. Osebno je bila
razočarana nad kandidati za to mesto, a so se okoliščine na glasovanju obrnile tako,
da je bilo povsem jasno kdo bo izvoljen in je v drugem krogu, iz diplomatskih
razlogov, da bi ZDUS imel ugodnejšo pozicijo pri bodočem sodelovanju, glasovala
za Andreja Graha Whatmougha.
Franc Gombač je dejal, da je bilo precej nejevolje v zvezi s tem glasovanjem in
člankih, ki so se pojavili v časopisju (Nedeljski dnevnik, članek: Upokojenci postali
motor države). Sam je pisno pozval predsednika ZDUS Janeza Sušnik k javni
obrazložitvi in pojasnitvi dogajanj, a odziva ni bilo.
Marija Orešnik je seznanila, da ji bo mandat v Programskem svetu RTV potekel
spomladi 2022. Spomnila je tudi, da ostaja odprta pobuda, da bi se v program TV
Slovenija vključevalo več vsebin za starejše iz naših Pokrajinskih zvez društev
upokojencev, saj imamo veliko za pokazati. Do razprav o tovrstnih pobudah na
sejah sveta ne pride.
Franc Gombač je dejal, da je pobuda odlična in da bi veljalo na naših vsebinah
vztrajati tudi iz razloga, da so večinska publika, ki spremlja na primer oddajo Dobro
jutro, starejši, ki si tudi želijo videti in slišati o svojih vsebinah.
Na predlog Franca Gombača je bil soglasno sprejet
Sklep št. 5: Člani so se seznanili s potekom sej Programskega sveta RTV
Slovenija v letu 2020 do junija 2021.
Ad. 5
Franc Gombač je dejal, da smernice za izvedbo pokrajinskih srečanj pevskih zborov
ostajajo v vsebine enake kot so, z razumljivo dopolnitvijo, da se srečanja izvedejo v
tekočem letu, in ne do 30. 6., ker je ta rok že potekel. Organizatorji srečanj (PZDU
ali DU) določijo termin, ki ga sporočijo na ZDUS.
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Za srečanja je ZDUS pridobil sofinanciranje JSKD v vrednosti 1.000,00 EUR, ki se
nameni za avtorske honorarje selektorjev, ki bodo prisotni na srečanjih. ZDUS
povrne upravičene stroške organizatorjem (PZDU) praviloma decembra/januarja, v
odvisnosti od prejema sredstev s strani ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, v kolikor bo objavljen razpis za sofinanciranje
rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih
invalidov v letu 2021.
Ponovno je opozoril, da je nesprejemljivo, da gostinske storitve oziroma prehrana
niso upravičen strošek srečanja, posebej je to težava pri tistih organizatorjih, ki se
trudijo, da imajo minimalne organizacijske stroške in jim kot račun za predložitev
ostane le strošek povezan s prehrano. Dijana Lukić je dejala, da so takšne zahteve
razpisa ministrstva, iz katerih sredstev nato ZDUS povrne stroške organizacije
srečanja. Dodala je še, da ZDUS ne povrne vseh stroškov srečanja in da tu imajo
organizatorji prostor, da ZDUS-u predložijo vse druge stroške, ki niso povezani s
prehrano, le-to pa naj predvidoma pokrije PZDU iz drugih virov ali sponzorji,
donatorji. To je edina trenutna možnost. ZDUS je ministrstvo večkrat opozorila, da
je strošek prehrane težava tako pri kulturni kot pri rekreativni dejavnosti.
V zaključku je Franc Gombač še komentiral, da upa, da se bodo srečanja kljub
Covid-u izvedla, ker so nastopi svojevrstna nagrada za pevce in brez možnosti
nastopanja bo socialna izolacija še večja.
Na predlog Franca Gombača je bil soglasno sprejet:
Sklep št. 6: PZDU se pozove k izjasniti namena o organizaciji pokrajinskih
srečanj pevskih zborov v letu 2021, pri čemer je rok za izvedbo 31. 12.
2021. Pri izjasnitvi namena se na dijana.lukic@zdus-zveza.si sporoči:
 Kdo bo organizator srečanja?
 Predviden datum in lokacija srečanja.
 Ali bo na srečanju prisoten selektor? *
*Opomba: ZDUS z izbranim selektorjem sklene avtorsko pogodbo in mu izplača
honorar po kriterijih JSKD.
Ad. 6
Člani so se seznanili z informacijami o izvajanju evropskega projekta Vinyl Warriors,
v katerem je predvideno usposabljanje članov za pridobivanje digitalnih veščin, ki
so potrebne pri organizaciji in izvedbi kulturnih nastopov. Dijana Lukić je dejala, da
bo v okviru projekta potekala tudi mednarodna izmenjava starejših in kulturni
nastopi, zato se bo komisijo tekoče obveščalo o poteku projekta in po potrebi
vključevalo, saj gre za projekt iz delovnega področja Komisije za kulturo ZDUS.
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Na predlog Franca Gombača je bil soglasno sprejet
Sklep št. 7: PZDU se obvesti o nameri in vsebini projekta Vinyl Warriors.
Ad. 7
Franc Gombač je informiral, da bo Komisija za kulturo ZDUS v septembru ob
Nacionalnem mesecu skupnega branja pripravila virtualni medgeneracijski dogodek
Beremo, ki bo namenjen branju odlomkov najljubših literarnih ali avtorskih del
članov. O dogodku bomo podrobneje še obvestili.
Karol Zagorc je seznanil, da je 19. 6. v organizaciji Pokrajinske zveze društev
upokojencev Dolenjske in Bele krajine v Mirni Peči potekala likovna kolonija, na
kateri je sodelovalo 20 slikarjev. Sam je nastopal v vlogi organizatorja in po njegovi
oceni je bila kolonija dobro sprejeta, obisk nastale razstave je bil izjemen, razstava
pa gostuje v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Udeleženci so izrazili željo po
tovrstni organizaciji še drugo leto. Dijana Lukić je pozvala, da se napiše prispevek za
ZDUS Plus.
Drago Koletnik je seznanil, da se je na poziv DU Malečnik udeležil praznika krajevne
skupnosti Malečnik – Ruperče, kjer je DU Malečnik pripravilo tudi likovno in
fotografsko razstavo. Likovna razstava je bila zelo lepa in vredna ogleda, likovna
skupina DU Malečnik pa je ob tej priložnosti dobila priznanje ZDUS za 10 let
delovanja. Drago Koletnik je še komentiral, da je šlo priznanje v prave roke.
V zaključku je Dijana Lukić pozvala člane, da si ogledajo razstave, ki jih je pripravila
Komisija za tehnično kulturo v avli ZDUS, in sicer fotografsko razstavo na temo
Živžav na ulici in rokodelsko razstavo Vse cveti in dehti.
Seja se je zaključila ob 11.30.

Zapisala v Ljubljani, 7. 7. 2021
Dijana Lukić
Izvršna vodja projektov
in prireditev

Franc Gombač l.r.
predsednik Komisije za kulturo
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