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PROGRAM ZKD SLOVENIJE ZA LETO 2022 
 

Uvod 

Ni dvoma, da bo izvajanje programa ZKD Slovenije vsaj na začetku, lahko pa tudi vse leto, 

izrazito omejeno zaradi še zmerom trajajoče epidemije  covid 19. To pomeni reducirano 

medsebojno komunikacijo oz. delovanje predvsem na osnovi digitalnih platform. Še zmerom 

bo močno okrnjeno  živo spremljanje produkcije ljubiteljske kulture in  fizično druženje, ki so 

bistveni elementi učinkovanja kulture. Ni veliko dejavnoti, ki bi jih coivd 19 tako močno 

prizadel, kot je prav področje kulture. 

Zveza  bo zato tudi v letošnjem letu dala prednost aktivnostim, s katerim bomo poskušali 

povezovati, spodbujati in motivirati nadaljnje ali ponovno delovanje kulturnih društev in 

zlasti njihovih zvez, v čim večji meri preprečevati njihovo izginjanje, kajti razpoložljivi 

podatki jasno kažejo tudi na to možnost. Hkrati bo delovanje zveze usmerjeno v krepitev 

organiziranega sodelovanja in uveljavljanje močnejše vloge vsega nevladnega kulturnega 

sektorja, saj bo prihodnost tudi ljubiteljske kulture močno odvisna od uspešnosti splošne 

afirmacije kulture kot nepogrešljivega gradnika slovenske družbe in narodne identitete. Ob 

iuzbruhu epidemije kooronovirusa smo mislili, da bo potreba po večji družbeni koheziji 

okrepila pozicije kulture; za zdaj nič ne kaže, da bi bilo to res, čeravno se je gmotni položaj 

kulturnega področja vsaj nominalno izboljšal. 

Razumljivo je, da pri izvedbi vseh aktivnosti računamo na tesno sodelovanje z Javnim 

skladom za kulturne dejavnosti, ki zaradi svoje profesionalne organiziranosti s svojimi 

aktivnostmi lahko predstavlja močno operativno podlago celotnega področja ljubiteljske 

kulture. Temu ustrezna je tudi delitev odgovornosti za ljubiteljsko kulturo, kjer bo Zveza 

dosledno zagoivarjala interese društev, zvez in drugih, manj formalno organiziranih 

izvajalcev ljubiteljske kulture zlasti pa bo svojo pozornost namenila pogojem  njihovega dela. 

Hkrati Zveza kulturnih društev Slovenije z zaskrbljenostjo spremlja nadaljnji osip 

civilnodružbenih zvez kulturnih društev v posameznih občinah; rezultat so vse večje »bele 

lise« na zamljeviidu nevladne povezanosti kulturnih društev, saj z zaskrbljenostjo 

ugotavljamo, da redno in učinkovito deluje le še kakih 20 občinskih zvez kultuirnih društev. 

 

ZKD Slovenije bo v letu 2022 prvenstveno opravila naslednje naloge in projekte: 

 

1. Koordinacija dela, zagovorništvo našega področja in podpora mreži kulturnih 

društev  

Redno delovanje organov ZKD Slovenije bo teklo v naslednjih aktivnostih: 
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- izvedba volilne  konference z udeležbo  predstavnikov občinskih, mestnih ,  območnih 

in področnih zvez kulturnih društev, članic Zveze, ki jo bomo poskušali organizirati 

»v živo« ali vsaj na hibridni način;  

- izvedba najmanj  3- 4 rednih  sej predsedstva, na kateri  bomo poleg naadaljevanja 

razprave o morebitnem drugačnem lastnem organiziranju in spreminjanju temeljnih 

aktov, ki naj bi jih predložili konferenci, aktivneje spet načeli vprašanje zakona o 

ljubiteljski kulturi, ki je kljub obljubam ministrstva iz leta 2015 obtičal v njihovih 

predalih. Oblikovali bomo novo petletno strategijo ZKD Slovenije. Sodelovali bomo 

pri pripravljanju  predlogov  zakonov oz. resolucij, ki zadevajo področje ljubiteljske 

kulture,  obravnavali tudi sprotne informacije o stanju ljubiteljske kulture na območju 

države, ter poskušali pomagati tistim, ki bodo (so) pri svojem delu naleteli na težave, 

ki bi jih sami težko rešili; 

- vključevanje in sodelovanje z drugimi subjekti na področju nevladnih organizacij pri 

prizadevanjih za boljši položaj in status tega sektorja; 

- na osnovi analiz in raziskav, ki jih je ZKD Slovenije opravila v zadnjih dveh letih 

(stanje ljubiteljske kulture, problem vključevanja mladih) organizirali problemske 

razprave; 

- podeljevanje priznanj ZKD Slovenije in Ravniharjeve plakete;. 

V okviru tega dela načrtujemo izvedbo:  

- skupne problemske konference o ljubiteljski kulturi s poudarkom na motivirnju 

mladih za delo v ljubiteljski kulturi, tudi  z udeležbo predstavnikov krovnih 

kulturnih organizacij Slovencev v sosednjih državah in šire. 

    2.  Raziskava 

ZKD Slovenije je v zadnjem obdobju  izvedla dve uspešni raziskavi, od katerih je prva (2018) 

analizirali organiziranosti ljubiteljske kulture in pozornost posvetili zlasti razmerju med 

zvezami kulturnih društev in JSKD, druga (2018) pa motiviranost mladih za delovanje v 

kulturi in ljubiteljski kulturi. Šlo je za pomembnmo novost v delu Zveze; za leto 2021 je 

mogoče trditi, da je bila opravljena raziskava skupaj z organizirano okroglo mizo o problemu 

mladih sploh najpomembnejša posamična dejavnost Zveze v lanskem letu. 

ZKD Slovenije si bo prizadevala v letu 2022 opraviti raziskavo o pogojih dela na področju  

ljubiteljske kulturne dejavnosti v celotni državi in raziskovati vzroke nerazumljivo velikih 

razlik med posameznimi območji oz. občinami, ki močno zavirajo razvoj tovrstne kulture.  

 

 

 

3. Izdajanje revije Primus 

Primus je najdejavnejši in najširše dostopen prostor, kjer lahko dobijo svoje mesto vsi, ki se 

resno in predano ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo, pa tudi najkvalitetnejši informator o 

problemu kulturnih politik, ki jim svojo pozornost namenja Zveza. Vendar je v vsebini revije 
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mogoče zaslediti tudi določene probleme, ki jih je z intenziviranjem uredniškega dela mogoče 

hitro rešiti.  Pri reviji Primus mora prevladati problemski pristop k splošnim in parcialnim 

dogajanjem oz. dogodkom na področju ljubiteljske kulture, pri čemer je pomembno, da so 

pokrite vse zvrsti ljubiteljske kulture s kritičnim pristopom, ki  odpira tudi večje možnosti za 

izmenjavo različnih mnenj.  V okviru predsedstva bi bilo potrebno odpreti tudi širšo razpravo 

o Primusu in v kontaktu z uredništvom vestno spremljati in skrbeti za nadaljnji razvoj revije. 

Poleg rednega objavljanja in prizadevanj za pridobitev širokega kroga avtorjev bomo 

oblikovali  širši stalnui  uredniški krog sodelavcev; kar je naloga, ki je lani zaradi pandemije 

nismo uspeli izvesti. 

4. Priznanja ZKDS in Ravniharjeva plaketa. 

PRIZNANJA ZKDS  

V času epidemije je prišlo do popolnega zastoja na tem področju, kar glede na dejstvo, da 

priznanja praviloma podeljujemo na javnih prireditvah, ni presenečenje. Upamo,  da bomo v 

naslednjem letu to lahko presegli.  ZKD Slovenije je sicer vsako leto podelila  približno 7 do 

10 priznanj za različne dosežke ali za dolgoletno delo na področju ljubiteljske kulture in ne 

vidimo0 vzroka, da se ta dinamika ne bi ponovno ustalila.  

RAVNIHARJEVA PLAKETA 

Je posebno, edinstveno priznanje ljudem, ki dolgoročno, pomembno in predano podpirajo 

ljubiteljsko kulturo in pomembno prispevajo k njenemu razvoju na širšem območju oz. širši 

lokalni skupnosti. Glede na njeno razmerje do drugih priznanj ZKDS in do priznanj, ki jih 

podeljuje JSKD, jo lahko štejemo za najbolj izrazito priznanje, ki ga podeljuje Zveza. 

Podeljuje se bienalno. 

V letu 2020 plakete zaradi epidemije nismo podelili, v letu 2021 je to uspelo. Da ujamemo 

zamišljeno dinamiko, bo Ravniharjeva plaketa podeljena tudi v letu 2022. 

 

5. Teden ljubiteljske kulture in kulturna šola leta in drugo 

Teden ljubiteljske kulture je projekt, ki ga formalno prirejata skupaj JSKD in Zveza, pri 

čemer  ga operativno izpelje Sklad. Leta 2022 bomo skušali z večjo vključenostjo v pripravo 

Tedna  povečati vpliv na vsebino in tehtnost tega zdaj že tradicionalnega festivala ljubiteljske 

kulture..  

Sklad in Zveza kulturnih društev sta partnerja tudi v projektu Kulturna šola leta. Tudi tukaj 

vpliv ZKD Slovenije kot predstanice civilne družbe slabi. 

JSKD in ZKDS sta  člana mednarodne mreže Amateo (ki je bila ustanovljena v Sloveniji, zdaj 

pa deluje v Belgiji), v katero so včlanjene številne evropske organizacije, ki skrbijo za 

ljubiteljsko kulturo na državni ravni. Gre za pomemben mednarodni stik, ki omogoča tekoče 

spremljanje zelo različnih praks pri spodbujanju kreativne soparticipacije v kulturi, ki je 
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uspela to dejavnost vpisati tudi na zemljevid kulturnih politik v okviru EU in Sveta Evrope. 

Zveza bo skupaj z JSKD sodelovala vtudi v izvršnem organu te asociacije. 

6. Povezovanje z sorodnimi organizacijami  pri izvajanju posebnih projektiov 

a)  Pokazala se je priložnost, da bi bilo preko tesnejšega povezovanja ZKDS z Evropsko 

zborovsko zvezo (soorganizatorica lanske Europa Cantat v Ljubljani), omogočili uvajanje  

nekaterih  novih poskusnih  projekte. Po raziskavi, ki smo jo opravili lani (motivacija mladih 

za kulturo), bo treba dokaj hitro najti nove, nekoliko drugačne pristope, ki bodo uspešno 

podpirali sodobne vsebine na področju  ljubiteljske kulture. Skupaj z Evropsko zborovsko 

zvezo bi tako Slovenci lahko prišeli vzpostavljat nekatere pilotne projekte na področju 

zborvoske dejavnosti.Tak primer je denimo razmislek od novih programskih pristopih v 

smeri, kjer bi skupaj z JSKD in njegovimi sodelavci začeli s pilotnimi  projekti o t. i. 

zdravljenju z glasbo (na to temo so resni pogovori tekli že leta 2017 v okviru TLK). Gre za 

razvijanje pevske tehnike, ki omogoča izboljšanje stanja pri določenih boleznih. Pred leti so 

na ta naćin uspešno eksperimentiralui v psihiatrični bolnišniici Idrija z zdravljenjem pacientov 

z likovnim ustvarjanjem; žal je projekt zaradi brezbrižnosti širše stroke zamrl..  

 

2. Ena pomembnejših, a v zadnjih letih praktično pozabljena naloga ZKDS je tudi skrb za 

delo z Slovenci v sosednih državah in po svetu. V okviru Zveze bi se preko povezav z 

različnimi organizacijami in društvi morali lotiti razvoja projektov sistematičnega 

izobraževanja  ustvarjalcev, ki delujejo v slovenskih kultunih društvih v tujini. V poštev 

pridejo praktično vsa področja kulturnega dela: folklora, instrumentalna dejavnost, ples, 

literatura pač glede na potrebe, ki bi jih izkazala društva. V drugih državah obstaja kar nekaj 

društev oz. skupin, ki se ne morejo ustrezno udeleeževati seminarjev, ki jih prireja JSKD,; v 

takih primerih je koristno organiziranje obiskov mentorjev v takih društvih oz. območjih.  

ZKDS bi lahko skupaj z JSKD in Uradom za zamejce in Slovence po svetu neposredno 

pomagala ali direktno organizirala te oblike dela.  

 

Prijavljeni projekti ZKDS za leto 2022 

V Zvezi smo – podobno kot vsako leto – imeli pri prijavljanju nemalo težav zaradi dejstva, da 

se moramo prijavljati na projektni razpis, medtem ko je naša dejavnost izrazito programska. 

Letos je problem še posebno težćaven, saj moramo skozi projekte zagotoviti tudi sredstva za 

delo generalnega tajnika, kar v prejšnjih letih, ko je bil tajnik član delovne skupnosti JSKD, ni 

bil problem. Ob omejitvi maksimalne višine vlog za posamezni projekt, ki znaša 3.500 evrov, 

in omejitvi števila projektov na 5/eno področje je postalo letošnje prijavljanje za Zvezo 

svojevrstna loterija, ki bo nedvomno močno krojila dejansko operativno sposobnost naše 

organizacije. Po izračunu cene programa, ki smo ga sprejemali na 14. redni seji predsedstva, 

smo izračunali, da zgoraj zapisani programi zahtevajo cca. 24.000 evrov, ob vseh omenjenih 

omejitvah pa smo lahko zaprosili le za javna sredstva v višini 19.000 evrov. Ob dejstvu, da bo 

za izvedbo materialnih stroškov potrebnih kar precej sredstev (vključno s plačilom prostora na 
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osnovi ugodne pogodbe z JSKD), je dejansko usoda JSKD pred veliko preizkušnjo, katere 

rezultat je tudi za nas popolna neznanka. 

Navajam vloge in višino zaprošenih sredstev, oddanih na projektni razpis JSKD 2022:: 

Vloga (krovne organizacije) 

izhajanje spletne revije za ljub. kulturo Primus, računamo na delež 3.500 evrov, kar je maksimum, ki ga je mogoče na 

tem razpisu pridobiti, 

Vloga (krovne organizacije) 

podpora delovanja mreže zvez kulturnih društev, zagovorništvo, sooblikovanje kulturne politike, zaprošeno za 3.500 

evrov, torej maksimum 

Vloga (krovne organizacije) 

podeljevanje priznanj ZKDS in Ravniharjeve plakete, zaprošeno za 1.600 evrov (lani smo dobili 1.500 evrov) 

Vloga (krovne organizacije) 

ureditev arhiva ZKOS iz obdobja od 1970- 1997, zaprošeno 3.500 evrov 

Vloga (krovne organizacije) 

Litetrani natečaj AL LEPŠI OD URŠKE BILO NI NOBENE, zaprošeno za 3.500 evrov 

Vloga (krovne organizacije) 

Pojoče bolnišnice, projekt uvajanja petja kot zdravstvene terapije po zgledu nemške mreže Singende Klrankerhauser s 

sodelovanjem dveh nemških ekspertov in strokovnjakov  s področja zdravstva, zaprošena sredstva 3.500 evrov.  

 

Vpogled v dokumentacijo sicer danes, 21. marca 2022 kaže, da so vse vloge razglašene za 

poravilno vložene, kar pomeni, da so ustrezne za nadaljno obravnavo. 

 

Sprejeto na 15. redni seji predsedstva ZKD Slovenije 24. marca 2022 

 

 


