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Datum: 12. november 2014 

 

Zakonitim zastopnikom zvez kulturnih društev in kulturnim društvom! 

 

Drage kolegice in kolegi,  

 

Ministrstvo RS za kulturo v novi sestavi  je -  kot je to običajno -  začelo s postopkom za imenovanje  

dveh dialoških skupin,  med katerimi  je za nas zanimiva zlasti delovna skupina za trajni dialog z 

nevladnim sektorjem v umetnosti in kulturi. Pred dobrim letom, ko je svoj mandat nastopil minister 

dr. Uroš Grilc, smo uspeli s kandidaturo Tomaža Simetingerja (vodja AFS France Marolt iz Ljubljane, 

prihaja pa s Koroške), ki je zelo dobro zastopal področje ljubiteljske kulture. Na ZKD Slovenije 

menimo, da je prav, če podpremo oz. predlagamo  njegovo kandidaturo tudi za naslednje obdobje. 

Tudi letos je (vendar šele po protestu nevladnega sektorja oz. njegovega zastopnika)  Ministrstvo 

pristalo na to, da ta sektor 3 (tri) svoje predstavnike imenuje preko CNVOS (Centra za informiranje, 

sodelovanje in  razvoj nevladnih organizacij), četrtega člana pa doda samo. Vendar so v okvir tega 

imenovanja vključili ključ razdelitve po področjih umetnosti, kulturne dedščine in medijev, kar bo 

bistveno otežilo zlasti možnosti kandidatov s področja umetnosti, kamor sodi  naše področje. Vmes 

so vtaknili še regionalni ključ, skratka, ministrstvo je pokazalo določeno  nepoznavanje nevladnega 

sektorja, kjer  99 % društev in drugih organizacij izvaja programe na področju umetnosti, pri čemer pa  

se med seboj pomembno razlikujejo.  A tako zdaj pač  je. Treba se je organizirati, da bi lahko 

zagotovili članstvo našega kandidata v delovni  skupini, saj glede na zgoraj povedano skorajda ni 

možnosti, da bi člane imenovali na osnovi soglasja vseh zainteresiranih, marveč na osnovi volitev. 

Volitve izvajajo elektorji, za kar se lahko prijavi  vsaka navladna organizacija. Ta možnost ob množici 

kulturnih društev in zvez kulturnih društev pomeni, da izvolitev Tomaža Simentingerja  ne bi smela 

biti pretežka naloga, saj se število drugih nevladnih organizacij s tega področja giblje okrog številke 

70. Zato vas prosim, da se skupno in usklajeno lotimo te naloge, ki nikakor ni nepomembna. 

V priponki  smo pripeli obrazec, s katerim se lahko vsaka zveza kulturnih društev oz. vsako kulturno 

društvo prijavi kot zainteresirano v postopku izbire kandidatov. Vpišite se kot organizacija, ki 

deluje na področju umetnosti, ter navedite referenčno osebo, pooblaščeno za zastopanje vaše 

organizacije pri tem postopku. Časa za prijavo je relativno malo, do ponedeljka, 17.11.2014, vendar 

pa se lahko prijavite tudi preko elektronske pošte  oz. faksa (ne pozabite na podpis in žig!). Pravila 

http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/strokovne_komisije_sveti_sklad/dialoske_skupine/delovna_skupina_za_trajni_dialog_z_nevladnim_sektorjem_v_umetnosti_in_kulturi/
http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/strokovne_komisije_sveti_sklad/dialoske_skupine/delovna_skupina_za_trajni_dialog_z_nevladnim_sektorjem_v_umetnosti_in_kulturi/
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celotnega postopka  is lahko ogledate na spletni strani CNVOS 

(http://www.cnvos.si/article/id/10946/cid/88). 

Dragi kolegice in kolegi, prosimo vas, da se čimprej prijavite kot zainteresirani, hkrati pa o tej zadevi  

obvestite tudi vaša društva in jih zaprosite za sodelovanje. Več nas bo, bolj zanesljivo bomo dobili 

člana delovne skupine. 

Lepo vas pozdravljam, 

Jože Osterman, predsednik 

Za Maja Papič, sekretarka 

 

http://www.cnvos.si/article/id/10946/cid/88

