
KULTURNO  DRUŠTVO SEVERINA ŠALIJA                 

UPRAVNI  ODBOR 

NOVO MESTO 

ZAPISNIK 2. SEJE UO KDSŠ, 

ki je bila v ponedeljek, 25. 9. 2017, ob 17. uri v Knjižnici Mirana 

Jarca v multimedijski sobi  

Prisotni: Franci Koncilija, dr. Jožica Jožef Beg, Darja Peperko Golob in 

Suzana Krvavica 

Odsotni: dr. Milček Komelj (opr.), Marko Koščak (opr.) in Marjanca 

Kočevar (neopr.) 

DNEVNI  RED:  

1. Ugotovitev prisotnosti članov in sklepčnosti UO 

2. Obravnava predlaganega dnevnega reda 2. seje UO 

3. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. seje UO z dne 16. 1. 

2017 

4. Obravnava in sprejem pravilnika o založniški dejavnosti KDSŠ 

5. Potrditev cenika oglasov donatorjev na spletni strani  

6. Priprava predloga načrta dejavnosti KDSŠ za leto 2018  

7. Informacije o pobudah KDSŠ : 
a) Ponovna postavitev spomenika Božidarja Jakca 

           b) Obnova Plečnikovih spomenikov NOB v Novem mestu  

           c) Predlog KDSŠ za podelitev Trdinove nagrade MO NM za 2017  

      8.  Zbornik KDSŠ  

      9.  Nagrade prizadevnim članom UO 

     10. Organiziranje kulturnih dogodkov – ogledi razstav ipd. 

     11. Drugi spoznavni večer KDSŠ – silvestrovanje 

     12. Priprava na praznovanje 70-letnice rojstva (16. 11. 2018) 

predsednika KDSŠ dr. Milčka Komelja  

     13. Razno 

Sestanek je vodil Franci Koncilija, namestnik predsednika KDSŠ. 

 



K 1. točki 

Pregledali smo prisotnost in potrdili sklepčnost UO. 

K 2. točki 

Prisotni so sprejeli predlagani dnevni red, Franci Koncilija pa je umaknil 

5. točko, saj zanjo ni bilo gradiva. 

K 3. točki 

Prisotni so pregledali sklepe in potrdili zapisnik 1. seje UO KDSŠ, ki je 

bila 16. 1. 2017. 

K 4. točki 

Člani UO so z vabilom na 2. sejo prejeli tudi predlog pravilnika o 

založniški dejavnosti. Pripravila sta ga Franci Koncilija in Marinka Miklič. 

Franci Koncilija je poudaril, da ima KDSŠ v programu tudi založniško 

dejavnost, in predlagal ustanovitev komisije oziroma uredniškega 

odbora, ki bo pregledoval gradiva. V uredniški odbor je predlagal Milana 

Marklja, Jožico Jožef Beg in Darjo Peperko Golob. Prisotni so se strinjali 

s predlaganim sestavom uredniškega odbora. Jožica Jožef Beg je rekla, 

da se mora jasno določiti vrsta publikacij, ki jih bo društvo izdajalo. 

Določili so, da bo KDSŠ izdajal publikacije članov in nečlanov iz 

Dolenjske, Bele krajine in Posavja, in sicer leposlovje, humanistiko in 

družboslovje ter otroško literaturo, merilo pa naj bo kakovost. 

SKLEP 

Pravilnik naj se dopolni s predlaganimi  določili. 

K 6. točki 

Občni zbor KDSŠ bo marca, do konca februarja pa je treba pripraviti 

predloge za načrt dela v letu 2018. Tudi to leto bo zaznamovalo več 

obletnic, npr. 100-letnica Cankarjeve smrti in 140-letnica Župančičevega 

rojstva, in obeležilo jih bo tudi društvo.  

Prisotni so ugotavljali, da so kulturni dogodki v Novem mestu pogosto 

neusklajeni, kar je škoda, saj bi bili isti obiskovalci pogosto radi na več 

dogodkih, ki potekajo istočasno. Sklenili so, da bo društvo napisalo 

pobudo o usklajenosti kulturnih dogodkov in jo naslovilo na gospo 

Sandro Boršić. 

SKLEP 



- Prisotni bodo do konca februarja pripravili predloge za načrt dela 

v letu 2018. 

- Pobudo o usklajenosti kulturnih dogodkov bo napisal Franci 

Koncilija. 

K 7. točki 

Franci Koncilija je podal informacije o pobudah KDSŠ : 
a) Ponovna postavitev spomenika Božidarja Jakca 

           b) Obnova Plečnikovih spomenikov NOB v Novem mestu  

           c) Predlog KDSŠ za podelitev Trdinove nagrade MO NM za 2017  

Vsi prisotni so se strinjali, da je treba na grobu Božidarja Jakca, kjer je 

bil ukraden spomenik, ponovno postaviti spomenik. Pobudo za to je dal 

Franci Koncilija, ki je povedal, da obstaja tudi kopija spomenika, a 

težave so z dediči zapuščine Božidarja Jakca, ki ovirajo stik z njegovo 

dediščino.  

Franci Koncilija je dal tudi pobudo za ureditev Plečnikovega spomenika 

padlim borcem. Ta je v upravljanju zveze borcev in je v zelo slabem 

stanju, obnova pa ni mogoča brez sodelovanja z zavodom za varstvo 

kulturne dediščine. Prisotni so predlagali, naj se napiše pobuda zvezi 

borcev, da se spomenik do 1. 11. 2017 vsaj očisti. 

Franci Koncilija je prisotne spomnil, da KDSŠ lahko predlaga kandidate 

za Trdinovo nagrado MO Novo mesto za leto 2017. Sam je predlagal 

slikarko Huiqin Wang, vendar so prisotne izrazile dvom, da bi nagrado 

lahko prejela kandidatka, katere delo ni vezano na Novo mesto.  

SKLEP 

Predlog kandidata/ke za Trdinovo nagrado ostaja odprt. Rok za predloge 

je 30. 10. 2017. 

K 8. točki 

Franci Koncilija je poudaril, da se KDSŠ zavzema za izdajanje zbornika 

KDSŠ. Pogovarjali so se o možnem številu številk letno in finančnih 

možnostih. Mitju Ličnu, uredniku Založbe Goga, bodo predstavili 

predlog, da bi zbornik KDSŠ izšel kot posebna številka revije Rast. 

Jožica Jožef Beg je predlagala, da bi bila v vsaki od treh številk revije 

Rast letno priloga KDSŠ, npr. 15–20 strani. 



SKLEP 

Uredniku Goge se posreduje predlog o vključitvi zbornika KDSŠ v revijo 

Rast. 

K 9. točki 

Franci Koncilija je predlagal, naj bi prizadevni člani KDSŠ prejeli manjšo 

denarno nagrado. Članice UE se s tem niso strinjale, lahko pa se 

podeljujejo priznanja najprizadevnejšim članom. 

SKLEP 

Društvo se ogradi od finančnih nagrad, na občnem zboru pa bo podan 

predlog za priznanja najzaslužnejšim članom KDSŠ. 

K 10. točki 

V načrtu društva je tudi obisk kulturnih dogodkov in ustanov, vendar 

KDSŠ nima organizatorja teh dejavnosti. Za nosilko kulturnih dejavnosti 

so zato predlagali Suzano Krvavico. 

SKLEP 

Nosilec organizacije kulturnih dogodkov je Suzana Krvavica. Prvi 

dogodek bo obisk Narodne galerije decembra 2017.  

K 11. točki 

Franci Koncilija je poročal o dogovorih s hotelom Krka, kjer bo v četrtek, 

7. 12. 2017, potekalo silvestrovanje KDSŠ. Predvideva, da se ga bo 

udeležilo okoli 40 članov. Prisotni so se pogovarjali o plačilu 

silvestrskega menija. Franci Koncilija meni, da bi stroške silvestrovanja 

moralo kriti društvo, prisotne pa se s tem niso strinjale. Franci Koncilija je 

predlagal, da se počaka na donacijo tovarne zdravil Krka in potem 

odloči, kako se bodo pokrili stroški silvestrovanja. 

SKLEP 

Stroške silvestrovanja KDSŠ bo delno pokrilo društvo. 

K 12. točki 

Člani UO so se pogovarjali o pripravi slavnostnega dogodka ob 70-letnici 

Milčka Komelja (16. 11. 2018). V odbor za pripravo dogodka so 

imenovali Suzano Krvavico, Francija Koncilijo in Darjo Peperko Golob. 

Društvo bo dalo pobudo za sodelovanje tudi MO Novo mesto.  



SKLEP 

Odbor za pripravo slavnostnega dogodka ob 70-letnici Milčka Komelja 

bo začel z delom. 

K 13. točki 

Prisotni niso imeli dodatnih pobud in vprašanj. 

 

Sestanek UO KDSŠ se je zaključil ob 18. uri. 

 

Zapisničarka:                                            Namestnik predsednika KDSŠ: 

Suzana Krvavica                                                Franci Koncilija 

 

V Novem mestu, 5. 10. 2017 


