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PROGRAMSKO POROČILO ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE  

ZA LETO 2020 

 

Delo Zveze v letu 2020 je vse od meseca marca naprej potekalo pod posebnimi pogoji, katerih 
vzrok je bila pandemija koronovirusa 19. V prve obdobju, med začetkom marca in koncem aprila je 
potekalo  v skladu z zaporo javnega življenja, tako da so bili  poleg prenehanja javnih dogodkov, ki 

so bistveni za delovanje kulture vsakršne vrste, onemogočeni tudi neposredni  fizični stiki, zaradi 
česar se je delovanje preselilo na digitalne platforme. To je prizadelo številne ljudi, ki so se morali 
šele privajati na tehnične rešitve, ki tak način dela sploh omogočajo.  V drugi fazi, po koncu maja, 

so se sicer pogoji zaščite proti okužbi sicer bistveno sprostili, kar je omogočilo izpeljavo nekaterih 
nalog Zveze na običajen način, vse od sredine septembra pa javnega življenja zaradi ukrepov 

praktično ni bilo več. Nedvomno je prav ljubiteljska kultura, ki temelji na druženju, medsebojnih 
stikih in medsebojni  izmenjavi vseh vrst – celo bolj od večine preostalih kulturnih oz. umetnostnih 
zvrsti – ena od dejavnosti, ki so bili zaradi epidemije najbolj prizadete. 

 
V skladu s tem je poročilo o našem delu naslednje: 

 
V sklopu koordinacije in podpore mreži zvez kulturnih društev,  
 

smo v Zvezi izvedli 2 delovne skupine za pripravo statutarnih sprememb ter strateških aktov, 2 seji 
predsedstva, 4 korespondenčne seje predsedstva ter redna letna skupščina, ki je bila v svojem delu 

tudi volilna skupščina (volitve predsednika in člana ter nadomestnega člana predsedstva).  Osrednja 
vsebinska točka letne konference je bilo vprašanje prenove temeljnih aktov Zveze, saj v delovni 
skupini, oz. v predsedstvu, kjer je tekla priprava teh aktov, ni bilo doseženo soglasje o  dveh 

vprašanjih temeljne organiziranost Zveze (ali še naprej zveza zvez organizacija sui generis z 
neposrednim vključevanjem kulturnih društev;  ter vprašanje mandatorstva izvršnemu organu oz. 

predsedniku Zveze). Sklenjeno je bilo, da se razprava o teh dilemah nadaljuje v občinskih in mestih 
zvezah, pri čemer je olajševalno dejstvo to, da veljavni statut delovanja organizacije v ničemer ne 
zavira. 

 
 

Zveza se je dejavno vključevala v aktivnosti, s katerimi smo želeli preprečiti hujše posledice 
epidemije; pri tem smo se lotili predvsem vprašanja financiranja dejavnosti zvez in društev v novih 
pogojih delovanja, ter skupaj z JSKD tudi predlaganja priporočil in normativov, s katerimi bi 

omogočili vadbo in nastope članov in skupin kulturnih društev. Tako je bil vsem organom na 
državni in na lokalni ravni, pristojnim za ljubiteljsko kulturo, poslan Memorandum o delovanju 

kulturnih društev v obdobju  omejenega   javnega življenja in po njem, ki je, sodeč po informacijah 
v drugi polovici leta, naletel na precejšnje razumevanje oz. se je skladal s projekcijo  teh organov 
pri financiranju (delna opustitev projektnega pristopa oz. financiranja na podlagi projektov, na 

račun programskega financiranja preživetja kulturnih društev). Kar zadeva pripravljanja normativov 
vadbe posameznikov in skupin skupaj z JSKD ter NIJZ, so bila izdana priporočila, ki so zlasti od 

junija do konca septembra omogočila neke minimalne oblike vadb, po bistvenem poslabšanju 
epidemološke slike pa teh možnosti ni bilo več. Velja omeniti, da je vadba zlasti pevskih skupin  žal 
v epidemološki  stroki obveljala kot eden od nabolj tveganih načinov, ki pospešuje okužbe, kar 
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velja še zdaj in jasno govori o tem, da bo pot do normalizacije na tem najbolj množičnem področju 
izjemno zahtevna.  

Zaradi vsega tega so praktično izpadle vse pomembne aktivnosti, ki promovirajo posamezne 
kulturne ustvarjalce in skupine. V letu 2020 nismo mogli podeliti niti enega priznanja ZKDS,  

preložili pa smo tudi podelitev Vilharjeve plakete, ki jo bomo skušali izvesti letos. 
 
Vsaj minimalno medsebojno  informiranost smo zagotavljali predvsem z našo spletno stranjo in 

revijo Primus, ki sta delovali normalno. 
 

Sodelovanje z drugimi subjekti je prav tako teklo v okviru spremenjenih možnosti. Zveza se je 

redno vključevala v prizadevanja številnih subjektov s področja kulture, ki so se ostro odzivali na 
nekatere anomalije, ki jih je pri izvajanju konkretnih ukrepov zagrešilo Ministrstvo za kulturo 

(zlasti kadrovanje, odnos do nevladnih organizacij, edino ministrstvo, ki so mu z rebalansom 
zmanjšali sredstva za letu 2020), Zveza je bila nosilec pobude za začetek dialoga predstavnikov 
javnih zavodov in nevladnih organizacij  na ministrstvu, ki pa – po našem mnenju po krivdi 

ministrstva-  ni uspel 
 

Tk pred iztekom leta je Zveza protestirala zaradi neimenovanja direktorja JSKD, kar je vlada storila 
brez vsakršne obrazložitve oz. argumentacije. 
 

Tudi Teden ljubiteljske kulture je v letu 2020 tekel bistveno drugače, na digitalnih platformah. 
JSKD kot operativni organizator je pokazal veliko iznajdljivost in precej tehničnega znanja, saj je i 

dogodke, čeravno ne v živo, spremljalo kar številno občinstvo. Pihalne godbe, ki so bile tokrat v 
središču dogajanja, so imele zagotovo smolo, da se je zgodila epidemija, a je zato njihovo delo v 
okviru TLK manj kot na atraktivnosti, ki  vabi občinstvo, temeljilo na preciznem in kvalitetnem 

preigravanju skladb, s katerimi so navsezadnje pomembno obogatili svoj arhiv.Z zanimivo in 
sproščeno zaključno prireditvijo na Novem trgu v Ljubljani, je TLK  postavil piko na i na povsem 

nov način godbeniškega dogajanja. 
 
Zveza je  svojo podporo namenila tudi tradicionalni kulturni akciji, ki se je rodila prav na njeno 

pobudo in jo je svojčas tudi sama izvajala, v zadnjih letih pa je izvedba v celoti prešla na JSKD. Gre 
seveda za Kulturno šolo leta, ki se je v Sloveniji precej »prijela« in velja za eno najboljših orodij za 

privabljanje mladih v kulturna društva. 
 
Spletna revija  Primus je v letu 2020 izhajala redno in opravila pomembno delo, saj revialnega  

izhajanja pandemija ni ovirala. Na ta način je lahko razvila tudi svoj »originalni« kulturni program, 
namreč izvedbo razpisa za najboljšo pesem v literarni  izolaciji, ki je vsekakor zanimiv kamenček v 

Primusovem programu. Revija je objavila številne recenzije in kritične odmeve na dosežke 
ljubiteljskih in tudi poklicnih (zlasti literarnih) avtorjev, nekoliko pa primanjkuje člankov o 
kulturnih politikah in dogajanjih v tipično ljubiteljskih kulturnih okoljih, kar bo potrebno   v bodoče 

popraviti. 
 

 
Med drugimi dogodki seveda velja omeniti, da je z junijsko volilno skupščino vodenje zveze prešlo 
v n ove roke. Za predsednika Zveze je bil izvoljen Janez Kerin, ki prihaja s Krškega, za člana 
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predsedstva, ki zastopa Severno Pšrimorsko, Miran Rustja iz Nove Gorice, na nadomestnega člana 
predsedstva za gorenjsko regijo pa Miloš Možina z Jesenic. 

 
Tudi v lanskem letu nam ni uspelo izvesti nekaterih akcij, ki smo jih sicer zapisali v program. Kot 

smo že omenili, se podaljšuje razprava in z njo (eventualno) sprejetje novih temeljnih aktov Zveze. 
Poleg statuta je verjetno tod pomemben dopolnjen parterski sporazum med JSKD in ZKDS,  ki naj 
bi opredelil  nekatere še zmerom nejasne delitve dela med obema partnerjema in s tem morda 

racionaliziral delo in tudi bolj povezal kulturna društva. 
 
 

 
 

 
 
Poročilo pripravili: 

 
Janez Kerin, predsednik 

Sara Špelec, sekretarka 
Jože Osterman, predsedujoči Zveze v obdobju  januar- junij 2020 
 

Ljubljana, ______________________________ 
 

 
 

mailto:info@zkds.eu
http://www.zkds.eu/

