Komisija za kulturo 2019-2023
ZAPISNIK 6. redne seje KOMISIJE ZA KULTURO ZDUS
(mandatno obdobje 2019 - 2023),
dne 17. 11. 2021 ob 12.00 uri na sedežu ZDUS
Prisotni člani (2): predsednik Franc Gombač in Danica Kocet.
Prisotna članica programskega sveta RTV Slovenija: Marija Orešnik.
Prisotno vodstvo: podpredsednica ZDUS Vera Pečnik.
Drugi vabljeni(k točki Ad. 7): Branko Suhadolnik, predsednik Komisije za tehnično
kulturo.
Opravičili so se (3): Drago Koletnik, Iva Slabe in Karol Zagorc.
Sejo je vodil predsednik Franc Gombač in ugotovil nesklepčnost, zato se pripravijo
predlogi sklepov, ki se bodo članom poslali v sprejem na korespondenčen način.
Predlog sklepa št. 1: Dnevi red 6. seje se potrdi:
1. Potrditev zapisnika 5. seje in sprejem poročila o izvršitvi sklepov
2. Poročilo o izvedbi Pokrajinskih srečanja pevskih zborov 2021
3. Poročilo o izvedbi Likovne kolonije ZDUS 2021
4. Vprašalnik za literarno in izdajateljsko dejavnost DU 2021
5. Mnenje o ne-izvedbi državne revije pevskih zborov DU v letu 2021
6. Dnevi medgeneracijskega sožitja 2022
7. Predstavitev vseslovenske akcije zapisovanja spominov starejših (Zavod
Dobra pot)
8. Razno:
a) Informacija o Javnem razpisu za sofinanciranje programov rekreativnih,
športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih
invalidov v letu 2021
b) Informacija o dramskih delavnicah ZDUS (18. – 21. 11.)
c) Informacija o predlaganem kandidatu ZDUS za novega člana
programskega sveta RTV Slovenija
d) Dogovor o udeležbi in vodenem obisku Rokodelskih delavnic ZDUS 2021
Ad. 1
Potrditev zapisnika 5. seje in sprejem poročila o izvršitvi sklepov
Franc Gombač je na kratko povzel vsebino zapisnika pretekle seje. K poročilu o
izvršitvi sklepov je podrobneje predstavil izvedbo pokrajinskih srečanj pevskih
zborov DU Slovenije v letu 2021, ki je letos bila ponovno močna okrnjena zaradi
ukrepov povezanih z zajezitvijo epidemije Covid-19. Tako sta se izvedli samo dve
reviji, gorenjska in zasavska. Sam se je udeležil revije na Gorenjskem, vprašal pa
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je, kdo se je udeležil revije na Geoss-u. Dijana Lukić sem obvestila, da je bilo vabilo
poslano članu Karlu Zagorcu, ki se na e-pošto ni odzval.
Predlog sklepa št. 2: Zapisnik 5. redne seje in poročilo o izvršitvi sklepov
se potrdita.
Ad. 2
Poročilo o izvedbi Pokrajinskih srečanja pevskih zborov 2021
Franc Gombač je seznanil, da je PZDU Gorenjske organizirala in izpeljala srečanje
»Gorenjski zbori pojejo« v sodelovanju z DU Bohinjska Bistrica 18. 8., v Kulturnem
domu Jaka Ažmana v Bohinjski Bistrici in pohvalil izvedbo.
Predloga sklepa št. 3: Poročilo o izvedbi Pokrajinskega srečanja pevskih
zborov 2021 se sprejme.
Ad. 3
Poročilo o izvedbi Likovne kolonije ZDUS 2021
Franc Gombač je seznanil, da se je udeležil odprtja razstave likovnih del nastalih na
22. Likovni koloniji ZDUS, ki je potekala med 23. in 26. 10. v hotelu Delfin.
Sodelovalo je 39 likovnikov, nastala pa so izjemno kakovostna dela, ki jih je ocenil
mentor kolonije akademski slikar mag. Uroš Potočnik. Vera Pečnik je dodala, da je
tudi sama videla nastala dela in da zaslužijo vso pohvalo.
Predloga sklepa št. 4: Poročilo o izvedbi Likovne kolonije ZDUS 2021 se
sprejme.
Ad. 4
Vprašalnik za literarno in izdajateljsko dejavnost DU 2021
Franc Gombač je ugotovil, da ni posebnosti pri vprašalniku, ki se vsako leto pošlje
PZDU v izpolnitev. Dijana Lukić sem predlagala, da se letos omogoči, da vsako DU
izpolni vprašalnik in ga pošlje na ZDUS, ker navodila iz preteklih let, da PZDU
vprašalnik izpolni kot zbirnik za svoja društva in da na ZDUS prispe samo 1
vprašalnik iz 1 pokrajine, večina ne upošteva. Franc Gombač je dodal, da ga je v
tem primeru potrebno poslati na PZDU-je in jih prositi, da le-te pošljejo svojim DU.
Predlog sklepa št. 5: Vprašalnik za literarno in izdajateljsko dejavnost DU
2021 se potrdi, z opombo, da vprašalnik lahko izpolni vsako DU.
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Ad. 5
Mnenje o ne-izvedbi državne revije pevskih zborov DU v letu 2021
Franc Gombač je pojasnil ozadje pojasnjevalnega pisma, ki ga je napisal kot
odgovor na kritike Janeza Sušnika o tem, da je Komisija za kulturo »zaspala« in da
se je z neizvedbo srečanja pevskih zborov DU na državni ravni povzročila škoda za
promocijo zborovske dejavnosti starejših. Dodal je še, da predsednik ZDUS redno
prejema zapisnike Komisije za kulturo in razlogi za neizvedbo so bili navedeni že v
zapisniku 5. seje.
Vera Pečnik je podprla odziv Franca Gombača, dejala, da je obrazložitev ustrezno
utemeljena in dodala, da je Janez Sušnik sam prejel kritike nekaterih nezadovoljnih
članov, zato takšna reakcija.
Danica Kocet je dejala, da so bili na Pomurski PZDU soočeni s podobno situacijo
nezadovoljstva in nestrpnosti nekaterih članov ob odpovedi revije pevskih zborov
zaradi Covid-19 ukrepov. Žal se nahajamo v takšni družbenih razmerah, ki nosijo s
seboj tudi negativne reakcije ljudi.
Franc Gombač je podal nekaj statističnih podatkov za utemeljitev aktivnosti s
področja dela komisije: imamo 105 pevskih zborov s 1.953 člani, ki so v letu 2020
organizirali 310 dogodkov; 63 vokalnih skupin s 304 člani, ki so izpeljali 158
nastopov; 36 instrumentalnih skupin s 233 člani in 91 nastopi; 40 plesnih skupin s
449 člani in 97 nastopi. Vsako leto organiziramo likovno kolonijo, dramske
delavnice. Samo na Dnevih medgeneracijskega sožitja izpeljemo 4 organizacijsko
zahtevne prireditve (odprtje, večer pesmi in plesa, državno srečanje pevskih
zborov, zaključek), nastope na odru sožitja, urice poezije, likovno razstavo, razstavo
voščilnic itd. To so podatki, ki pričajo vse kaj drugega, kot o »zaspanosti« komisije.
Vera Pečnik je spregovorila o negativnem stanju duha v društvih, o nervozi in
anksioznosti, ki se pojavlja pri članih, zato je nadvse pomembno, da delujemo
pomirjajoče in pozitivno med ljudmi. Ko bomo izšli iz korona krize bo zelo težko
nadaljevati tam, kjer smo ostali. Zahvalila se je komisiji za opravljeno delo in
pohvalila povzete podatke.
Danica Kocet se je strinjala, da je zaznati malodušje med članstvom, a da večina
pomurskih DU vzdržuje tiste aktivnosti, ki so dovoljene. Dejala je, da je zelo bogata
rokodelska dejavnost, šport in pohodništvo v manjših skupinah delujeta, tudi izleti
so živi. Vesela je, da so uspeli varno organizirati Etno večer na Srednji Bistrici, v
soorganizaciji DU Črenšovci, kjer je nastopilo 10 skupin s 97 nastopajočimi.
Predlog sklepa št. 6: Komisija ugotavlja, da so bili podani utemelji razlogi
za nezmožnost organiziranja Državnega srečanja pevskih zborov DU
Slovenije v letu 2021.
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Ad. 6
Dnevi medgeneracijskega sožitja 2022
Franc Gombač je dejal, da ob trenutnih razmerah težko kaj več dorečemo kot to, da
se bo k organizaciji kulturnega programa na DMS 2022 pristopilo, ko bo znan
datum dogodka in bodo dani pogoji za to.
Predlog sklepa št. 7: Komisija pristopi k pripravi kulturnega programa
Dnevov medgeneracijskega sožitja 2022, ko bo določen datum dogodka.
Ad. 7
Predstavitev vseslovenske akcije zapisovanja spominov starejših
Nava Vardjan, predstavnica Zavoda zavod za kulturo in sonaravno delovanje Dobra
pot ,se je prek Zoom vključila na sejo in članom predstavila projekt Zapisi spomina,
ki s pomočjo razvite aplikacije želi okrepiti vključenost starejših v družbo in vplivati
na pozitivno podobo starejših kot tistih, ki hranijo spomin, ustno izročilo. V aplikaciji
se beležijo in prek pametnih telefonov objavljajo védenja, pričevanja, spomini
starejših na najrazličnejše vidike življenja v nekem prejšnjem obdobju. Projekt cilja
na to, da postane ravno ta dediščina, to ustno izročilo vezivo za krepitev
medgeneracijskih povezav.
Predstavila je nekaj primerov zapisanih spominov, kot je uprizoritev igre škuljanje,
na tleh pečena potica itd. Člani so postavili nekaj vprašanj o načinih vnosa v
aplikacijo in vrstah spominov, ki se lahko zapišejo. Nava Vardjan je pojasnila, da so
pri tem sodelovali s Slovenskim etnografskim muzej, s katerim so opredelili zvrsti in
podzvrsti vnosov, ki so: ustno izročilo in ljudsko slovstvo, uprizoritve in predstavitve,
šege in navade, gospodarska znanja in veščine, ostalo. Branko Suhadolnik je
predlagal, da se povežejo z etnologom dr. Janezom Bogatajem.
Nava Vardjan je v zaključku dodala, da bo spomladi stekla akcija vseslovenskega
pripovedovanja in beleženje spominov, na katero smo vabljeni k sodelovanju, bodisi
s pozivom DU bodisi s pozivom članom.
Predlog sklepa št. 8: Komisija se vključi v spomladansko akcijo beleženja
spominov. Za članstvo Dijana Lukić pripravi novico o projektu Zapisi
spominov in možnostih sodelovanja, ki se pošljejo prek e-novic ZDUS.
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Ad. 8
Razno
Člani so se seznanili, da je bil ZDUS uspešen na Javnem razpisu za sofinanciranje
programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in
delovnih invalidov v letu 2021. Iz teh sredstev se bodo financirale navedene
dejavnosti na ravni ZDUS, PZDU in DU.
Dijana Lukić je seznanila, da je 10 od 22 prijavljenih članov odpovedalo udeležbo na
dramskih delavnicah ZDUS, ki bodo od 18. – 21. 11. v hotelu Delfin v Izoli in prosila
vodjo delavnic Marijo Orešnik za pojasnilo o, s Covid-19 povezani, zagati, v kateri se
je znašel mentor Rajko Stupar. Člani so po razpravi zaključili, da se mora zagotovi
varnost in zdravje udeležencev, vsi vključno z mentorjem pa morajo k temu
odgovorno prispevati, zato se priporoča, da se mentor in udeleženci ob prihodu v
hotel samotestirajo s testi za ugotavljanje okužbe s Covid-19, ki jih zagotovi
organizator ZDUS. Po potrebi se opravijo testi tudi druge dni.
Člani so se seznanili, da je Črt Kanoni predlagani kandidat ZDUS za novega člana
programskega sveta RTV Slovenija, saj se dosedanji članici Mariji Orešnik izteka
mandat prihodnje leto.
Člani so se dogovorili tudi za udeležbo na vodenem ogledu Rokodelskih delavnic
ZDUS 2021, v kolikor se bodo te uspele organizirati od 13. do 17. 12. Vera Pečnik je
potrdila, da bo ZDUS kril potne stroške ogleda. Danici Kocet se je odobrila udeležba
na ogledu tudi z zainteresiranimi članicami njihove rokodelske sekcije.
Seja se je zaključila ob 13.30.

Zapisala v Ljubljani, 17. 11. 2021
Dijana Lukić
Izvršna vodja projektov
in prireditev

Franc Gombač l.r.
predsednik Komisije za kulturo
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