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OP št. 475-2018/12 

Ljubljana, 27. 12. 2018 
 

 
Pokrajinske zveze društev upokojencev 

OBVESTILO ORGANIZATORJEM 
POKRAJINSKIH SREČANJ PEVSKIH ZBOROV V LETU 2019 

 
V vednost: članom Komisije za kulturo ZDUS in  

predsednicam/predsednikom pokrajinskih Komisij za kulturo 

 
 

Spoštovana predsednica/predsedniki PZDU  
in organizatorji Pokrajinskih srečanj pevskih zborov v letu 2019, 

 
ker ste v mnogih pokrajinah že pričeli s pripravami na srečanja pevskih zborov DU 

oziroma na revije, vam posredujemo nekaj napotkov in smernice za izvedbo 
srečanj v želji, da bi vam bile v pomoč pri kakovostni organizaciji. 

 
Iz smernic posebej poudarjamo sledeče: 

1. Pogoj za izvedbo pokrajinskega srečanja pevskih zborov DU 

Na srečanje se mora prijavi najmanj pet (5) ali več pevskih zborov DU. Zbor mora 
na dan srečanja šteti najmanj dvanajst nastopajočih pevcev. Srečanje lahko 

organizirata tudi dve ali več pokrajinskih zvez skupaj, če ena sama ne izpolnjuje 

pogojev za samostojno srečanje oziroma se tako odločita zvezi. 
 

Na srečanju lahko nastopijo tudi drugi pevski zbori, ki ne delujejo v okviru društev 
upokojencev, ali male vokalne skupine in drugi, a kot gostje. Takšni zbori ne pridejo 

v poštev pri kriterijih za sofinanciranje srečanja.  
 

2. Nujnost prijave prireditve/srečanja Združenju SAZAS  

(Spoštujmo avtorsko pravico) 

Organizatorji srečanja pevskih zborov ste dolžni prijaviti srečanje Združenju 
SAZAS najmanj 8 dni pred srečanjem, na predpisanem preprostem obrazcu, ki je 

kot priloga št. 2 priložen tem dopisu. Izpolnjen obrazec lahko pošljete Združenju 
SAZAS po navadni ali e-pošti, ki sta navedeni na dnu obrazca. Združenje SAZAS 

vam bo izdala dovoljenje za enkratno prireditev in vas obvestilo, da ste dolžni 15 dni 

po zaključenem srečanju poslati obrazec – spored izvedenih del, ki bo osnova za 
obračun avtorskih pravic za izvedena dela. Obrazec je kot priloga št. 3 priložen 

dopisu. Za pomoč je na voljo e-naslov: prireditve@sazas.org  
 

ZDUS ima s partnerji (Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, Zvezo kulturnih 
društev Slovenije in Zvezo kulturnih društev Ljubljana) in z Združenjem SAZAS 

sklenjen skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja 

mailto:prireditve@sazas.org
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Združenja Sazas za kulturne dejavnosti, ki jo izvajajo kulturna društva in 

upokojenske kulturne skupine, po katerem boste organizatorji, ki boste pravočasno, 
pravilno in popolno izpolnili navedene obrazce, upravičeni do 10-20 % znižanja 

obračuna.  
 

Sicer imate PZDU (in DU) kot člani ZDUS možnost, da se vam enkrat letno ena 
prireditev (ki mora biti brez vstopnine in brez honorarja izvajalcev), na kateri se 

predstavi celoletno delo društva, kar pokrajinsko srečanje pevskih zborov je, v celoti 
oprosti plačila avtorskega nadomestila (5. člen). Ne glede na to, morate prireditev 

prijaviti in o njen poročati ter navesti, da po sporazumu ZDUS s SAZAS želite 
uveljavljati to pravico. Odločitev katero prireditev želite uveljaviti za oprostitev 

plačila je vaša. 

 

Priporočilo: Z Združenjem SAZAS sklenite individualno pogodbo, po kateri 
boste imeli pravico do e-prijave prireditev, ki je zelo preprosta. S sklenitvijo 

pogodbe strokovna služba SAZAS na uradni e-naslov prositelja pošlje podatke 
za dostop do e-portala (uporabniško ime in geslo). Z e- dostopom urejate 

podatke o prireditvah prek spletnega portala in si pridobite 5% popust pri izdaji 
računa. Poleg tega vam prireditve ni potrebno prijavljati v naprej, temveč to 

storite po koncu (za nazaj), na zelo preprostem e-obrazcu. Obračun stroškov je 
po izkušnjah ZDUS v tem primeru dvakrat hitrejši. 

 

 
Nasvet: Seznanjamo vas, da bo med 16. in 26. majem 

2019 potekal 6. Teden ljubiteljske kulture (TLK), s 
katerim se Slovenija pokloni ljubiteljskim kulturnim 

ustvarjalcem ter opozori na pomen in množičnost 

ljubiteljske kulture. Vse pokrajine in organizatorje, ki 
boste imeli srečanja v tem tednu, vabimo, da srečanje 

prijavite med dogodke TLK, saj bo Združenje SAZAS za 
vse prijavljene projekte, izvedene v tem času 

brezplačno uredilo avtorske pravice. Srečanja lahko prijavite na spletni 
povezavi: http://tlk.jskd.si/, za pomoč pri tem se lahko obrnete tudi na spodaj 

navedeni kontakt ZDUS. 
 

 

3. Prisotnost strokovnega ocenjevalca/selektorja na srečanju in  

ureditev plačila zanj 

Za posamezno pokrajinsko srečanje ZDUS predlaga, da se povabi zunanjega 
strokovnega ocenjevalca, selektorja, ki prispeva strokovno oceno. Pokrajinska zveza 

društev upokojencev ali organizator se sama odločita o izboru selektorja, kot tudi, 

če bo ta prejel plačilo za opravljeno delo (višina) ali pa bo slednje opravljeno 
prostovoljno. Za ureditev plačljivega honorarja za selektorja je zadolžen ZDUS, ki 

vsako leto pri Javnem skladu RS kandidira na Javnem razpisu za izbor kulturnih 
projektov na področju ljubiteljske kulture.  

http://tlk.jskd.si/
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Načrtovana sredstva za selektorje v letu 2019 so v vrednosti 800,00 EUR, zato 
pozivamo organizatorje, ki bodo na svojem srečanju imeli prisotnega selektorja, ki 

bo za opravljeno delo prejel plačilo po avtorski pogodbi, da to sporočite na ZDUS 
pred srečanjem, za ureditev potrebnih dokumentov. 

 

Opozorilo: avtorsko pogodbo je nujno skleniti med ZDUS in izbranim 
selektorjem pred posameznim srečanjem. Kakršni koli zahtevki po 

izvedenem srečanju ne bodo mogoči. 

 
Pomembno: Selektorji v letu 2019 izjemoma ne predlagajo zbora za 44. srečanje 

pevskih zborov DU, ki bo na Dnevih medgeneracijskega sožitja v sredo, 15. 5. 2019 
ob 16.00 v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča v Ljubljani, saj bo 44. 

srečanje posvečeno najstarejšim delujočim zborom v DU. Vseeno je prisotnost 
selektorja na pokrajinskih srečanjih 2019 zaradi izobraževalnega pomena 

ocenjevanja zaželena.  
 

 

4. Obveščanje o datumih in krajih izvedbe srečanj 

Vse organizatorje in pokrajinske zveze vljudno prosimo, da Komisijo za kulturo 

obvestijo o datumu/uri in kraju izvedbe srečanja zaradi ureditve prisotnosti članov 
Komisije za kulturo na posameznih srečanjih. Prisotnost članov Komisije za kulturo 

ZDUS na srečanjih je pomembna zaradi spremljanja razvoja projekta, poročanja 
financerjem projekta (oddaja poročil) itd. 

 

5. Poročanje 

Po zaključenem srečanju morate oddati finančno in vsebinsko poročilo, na obrazcu, 
ki je priloga k temu obvestilu. V kolikor obrazca, ki je enoten za vse, ne boste 

upoštevali oziroma uporabili, boste pozvani k dopolnitvi poročila. 
 

6. Pričakovano nakazilo dotacij za izvedbo srečanja 

Po sklepu Komisije za kulturo, ki bo potrdila razdelilnik dotacij/sredstev za 
organizatorje, se bodo PZDU-jem, ker gre za pokrajinska srečanja, nakazala 

sredstva predvidoma v mesecu septembru. Tudi v primeru, da je PZDU zaupala 
organizacijo srečanja kateremu od svojih društev, bo nakazilo prejela PZDU, ki bo 

DU nadalje dodelila sredstva. 
 

 
V primeru vprašanj smo na voljo na spodnjih kontaktih. 

Uspešno izvedbo srečanj vam želi Komisija za kulturo ZDUS. 

 
Marija Orešnik l.r. 

Predsednica Komisije za kulturo ZDUS 
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Za komisijo pripravila: 
Dijana Lukić 

Izvršni vodja projektov in prireditev 
dijana.lukic@zdus-zveza.si 

01 620 54 82 in 051 656 532 

mailto:dijana.lukic@zdus-zveza.si

