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ZAPISNIK  
 

 
10. redne seje predsedstva ZKD Slovenije (v mandatu 2017 – 22), ki je bila v četrtek, 11. 

3. 2021 ob 18. uri. Seja je bila izvedena preko konferenčne platforme Zoom.  

 

Prisotni člani predsedstva: Janez Kerin, Sara Špelec, Marijana Kolenko, Jože Osterman,  

Tomaž Simetinger (prve pol ure), Milan Brecl, Miran Rustja, Boris Selko, Erik Vrčon, Mija Aleš, 

Danijela Hozjan, Miloš Možina, Marjan Lužnik, Anže Škornik in Nino Galun, ki se je seji pridružil 

pri 7. točki dnevnega reda. 

Nadomestna člana: Lučka Černelič in Igor Zerbo 

Ostali prisotni: Branka Bezeljak, članica NO 

 

1. Določitev in sprejem dnevnega reda seje 

2. Pregled in potrditev Zapisnika 9. redne in 20. korespondenčne seje predsedstva ZKDS 

ter pregled realizacije sklepov 

3. Izvedba redne letne konferenca ZKDS – priprava 

4. Poročanje o odprtih projektih (Pogum, Analiza stanja mladih v ljubiteljski kulturi)  

5. Program dela ZKDS za leto 2021 – priprava osnutka za sprejem 

6. Teden ljubiteljske kulture 2021  

7. Kadrovske in operativne zadeve 

8. Razno (pobude, predlogi, vprašanja članov predsedstva ZKDS) 

 
Pred začetkom 10. redne seje predsedstva je predsednik ZKDS Janez Kerin preveril 

sklepčnost predsedstva. Ugotovil je, da je od 19. (z besedo devetnajstih) članov predsedstva 

na seji prisotnih 14 članov predsedstva in dva nadomestna člana predsedstva ZKDS. Glede 

na število prisotnih na seji je predsednik ugotovil, da je 10. redna seja predsedstva ZKDS 

sklepčna.  

 

K točki 1 

Predsednik Janez Kerin je pozdravil vse navzoče, potrdil ugotovitev sklepčnosti seje, ter 

pozval prisotne k morebitni dopolnitvi, umiku posamezne točke ali spremembi dnevnega reda. 

Dodatnih predlogov ni bilo, zato je bil sprejet predlagan dnevni red. Za sprejem predlaganega 

dnevnega reda so glasovali vsi prisotni na seji. 

 
K točki 2 

Janez Kerin je na kratko povzel sprejete sklepe 9. redne in 20. korespondenčne seje 

predsedstva ZKDS ter dal oba Zapisnika v razpravo. Prisotni na seji o predmetni točki niso 

razpravljali, zato je bil v tej zvezi sprejet sklep:  
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 Predsedstvo ZKDS je potrdilo Zapisnik 9. redne in Zapisnik 20. korespondenčne seje 

predsedstva ZKDS. Prisotni člani predsedstva so predlagani sklep sprejeli soglasno.   

 

K točki 3 

16. člen Statuta ZKDS določa, da se redna seje konference skliče praviloma vsako leto. Sklep 

o sklicu redne seje konference ZKDS sprejme predsedstvo ZKDS, ki predlaga tudi dnevni red 

konference in pripravi vsa potrebna gradiva za njeno izvedbo. Zadnja letna konferenca ZKDS 

je bila 23. 6. 2020. Glede na trenutno epidemiološko sliko in nezmožno planiranje natančnega 

datuma izvedbe redne letne konference je predsednik ZKDS predlagal, da se le ta izvede v 

mesecu maju oz. najkasneje v prvi polovici – do 15. 6. 2021 – meseca junija 2021. Izvedba 

konference se prilagodi takratnim epidemiološkim razmeram. Po podanem predlogu je bila 

odprta razprava v tej zvezi. Po razpravi, ki je tekla predvsem o sprejetju finančnega in 

programskega poročila za leto 2020 ter s tem povezano e-sejo NO in e- ali korespondenčno 

seja predsedstva, v kateri so sodelovali Boris Selko, Jože Osterman, Branka Bezeljak in 

Mija Aleš, je predsednik dal na glasovanje predlog naslednjega sklepa:  

 Redna letna konferenca ZKDS se izvede glede na dane epidemiološke razmere 

najkasneje do 15. 6. 2021. Za pripravo dnevnega reda in gradiva za izvedbo 

konference se pooblasti predsednika ZKDS, oba podpredsednika in poslovno 

sekretarko ZKDS.  

Predlagani sklep so prisotni člani predsedstva soglasno potrdili.  

 

K točki 4 

Predsednik Janez Kerin je v uvodu predmetne točke predstavil projekt Pogum, katerega 

zaključek je pogodbeno predviden v letu 2022. Pojasnil je, da je ZKDS v projektu ena izmed 

132. konzorcijskih partnerjev, ki v projektu sodeluje na podlagi Konzorcijske pogodbe št. 1 za 

izvedbo projekta Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 

izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah, ki je bila podpisana v letu 2017 za čas trajanja 

petih let. Datumsko je projekt omejen za čas od 1. 6. 2017 do 31. 8. 2022. Višina pogodbenega 

zneska, ki se nanaša na ZKDS, je 38.500,00 EUR. Vsebinski izvajalec projekta za ZKDS je 

Simona Zorc Ramovš, samozaposlena v kulturi s statusom pedagoga. Glede na dinamiko 

izvedbe projekta in črpanja sredstev se predvideva, da bo projekt zaključen pred pogodbeno 

določenem datumom.  

 

Po predsednikovi predstavitvi projekta se je oglasila Marijana Kolenko in povedala, da je tudi 

njena šola vključena v omenjeni projekt, ki se ne more zaključiti prej, kot je določeno po 

pogodbi, zato nam je svetovala, naj bomo pri izplačevanju pazljivi. Sklep:  

 Člani predsedstva so se seznanili s projektom Pogum in soglašajo s pogodbeno 

časovnico. Sklep so prisotni člani soglasno potrdili. 
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V nadaljevanju predmetne točke dnevnega reda je dr. Tomaž Simetinger predstavil projekt 

izdelave Analize stanja mladih v ljubiteljski kulturi, ki je predmet sklenjene pogodbe med JSKD 

RS in ZKDS. Vsebinski izvajalec projekta pa je Levi Devžej, Tomaž Simetinger s.p. Vrednost 

projekta, katerega zaključek je bil planiran do konca leta 2020 z možnostjo njegovega 

podaljšanja zaradi epidemioloških razmer znaša 9.980,00 EUR.  

 

Tomaž Simetinger je v predstavitvi med drugim povedal, da se že nekaj časa kaže potreba 

po sistematični študiji o mladih in njihovi vključenosti v različne interesne dejavnosti. Po 

pregledu sorodnih evropskih strategij, študij in praks je zasnoval 140 strani dolgo raziskavo, ki 

vključuje 36 srednjih šol (torej več kot 1000 dijakov) in 7 fakultet. Ena od pomembnih ugotovitev 

za delovanje ljubiteljske kulture je, da se mladi vse redkeje združujejo v društva, ki jih imajo 

danes, kot kaže, za nepomembno obliko kolektivnega ustvarjanja. Poudaril je še, da si JSKD 

želi nadaljevati z raziskavo tudi zato, ker želi razviti strategije, kako mlade privabiti k delovanju, 

kar je po njegovem mnenju tudi interes ZKDS. Ob tem je podal tudi pobudo k prijavi na 

evropske projekte, ki se obetajo aprila v okviru nove finančne perspektive. 

V nadaljevanju je predsednik Janez Kerin k besedi pozval skrbnico projekta Marjano 

Kolenko, ki je izrazila mnenje, da analiza ne sme ostati sama sebi namen, temveč jo je treba 

vključiti v razpravo, s katero bomo ugotovili, kako se približati mladim, ki ne vidijo več smisla v 

društvenem življenju. Pravi, da moramo poleg razprave ugotoviti, kakšna je vloga ZKDS pri 

tem, sicer bo raziskava sama pri sebi namen. 

 

Razvije se krajša razprava v kateri so sodelovali Tomaž Simetinger, Branka Bezeljak, Boris 

Selko, Miran Rustja, Erik Vrčon, Jože Osterman (ki predlaga, da naj nekaj izvodov ankete 

izide tudi v fizični obliki) in Miloš Možina. Razprava se je vsebinsko nanašala na pomen 

mentorjev, izgubi tradicije in, kot poudari Boris Selko, mačehovskem odnosu inštitucij, ki 

konkretno glasbenikov ne spodbujajo h vključevanju v društveno življenje.  

 

Predsednik Janez Kerin je predlagal, da naj Tomaž Simetinger s sodelavci pripravi povzetek 

analize na treh ali štirih straneh in nam ga posreduje, sekretarka Sara Špelec pa naj 

zainteresiranim pošlje celoten dokument.  

 

Sklep:  

 Predsedstvo ZKDS se je seznanilo  s projektom Analiza stanja mladih v ljubiteljski 

kulturi in se tozadevno dogovorili za vsebinski sestanek do konca marca.  

Predlagani sklep so potrdili vsi prisotni člani predsedstva.  

Poročevalec pri tej točki, Tomaž Simetinger je sejo po tej točki zapustil. Dnevni red je zaradi 

njegovega odhoda bil v tem delu spremenjen oz. prilagojen obveznostim poročevalca. 

 

K točki 5 

Vsi člani predsedstva so kot delovno gradivo k 10. redni seji prejeli tudi osnutek Programa dela 

ZKDS za leto 2021. Na podlagi osnutka je bila odprta razprava. V razpravi so sodelovali Jože 
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Osterman, ki je predlagal, naj razpišemo še poziv za predloge za Ravniharjevo plaketo, Milan 

Brecelj je spomnil, da lansko leto zaradi epidemioloških razmer niso mogli izvesti problemske 

konference o ljubiteljski kulturi in poudaril pomen povezovanja ZKDS z ostalimi zvezami, 

sekretarka Sara Špelec pa je predlagala organizacijo večjega, odmevnejšega projekta, ki bi 

pod imenom Zvezine zvezde združeval predstavnike uprizoritvenih umetniških zvrsti. Po 

končani razpravi je bil v sprejem predlagan naslednji sklep:  

 Prisotni člani predsedstva ZKDS so soglasno  potrdili predlog programa dela ZKDS za 

leto 2021 z dopolnitvami, katere člani predsedstva predlagajo do 16. marca 2021.  

 

K točki 6 

Predsednik Janez Kerin je v uvodu točke pozval podpredsednico Marijano Kolenko k vsebinski 

predstavitvi predmetne točke dnevnega reda. V nadaljevanju je posamezne predloge za 

izvedbo aktivnosti letošnjega literarno obarvanega TLK predstavila poslovna sekretarka ZKDS 

Sara Špelec. Po končani predstavitvi vseslovenskega literarnega razpisa za najboljšo 

pesniško razglednico naših krajev je bila odprta razprava, v kateri so sodelovali Marijana 

Kolenko, ki se ji zdi smiselna tudi intervencija v javni prostor, Sara Špelec, Mija Aleš, Jože 

Osterman, Boris Selko, Miran Rustja – predlagatelj spremljevalnega likovnega in 

glasbenega razpisa  – in predsednik Janez Kerin, ki sklene, da bomo sekretarko Saro Špelec 

predlagali v organizacijski odbor TLK-ja.  

Na podlagi ugotovitev so bili sprejeti sklepi:  

 Predsedstvo ZKDS se strinja s predlaganim programov izvedbe aktivnosti v TLK 2021, 

ki vsebuje vseslovenski literarni razpis za najboljšo pesniško razglednico. Za realizacijo 

aktivnosti programa se zadolži podpredsednico ZKDS Marijano Kolenko in poslovno 

sekretarko ZKDS Saro Špelec.  

 Formirali bomo organizacijski odbor TLK 2021, katerega nosilka je Marijana Kolenko. 

 Poslovno sekretarko ZKDS se predlaga v organizacijski odbor TLK 2021, ki se imenuje 
v okviru JSKD RS.  

Za predlagane sklepe so glasovali vsi prisotni člani predsedstva ZKDS.    
 
K točki 7 

Kadrovske zadeve: Janez Kerin v uvodu predmetne točke člane seznani s prejeto in hkrati 

zamrznjeno odstopno izjavo članice predsedstva ga. Danijele Hozjan, ki je kot članica ZKD 

Lendava predstavnica Pomurja. Po opravljenem razgovoru je ga. Danijela Hozjan svojo 

odstopno izjavo umaknila in bo delo v predsedstvu ZKDS opravljala do konca mandata.  

 

V nadaljevanju člane predsedstva seznani s prejetima sklepoma ZKD MO Koper, iz katerih 

izhaja, da je predsedstvo ZKD MO Koper na svoji 3. redni seji dne 8. 10. 2020 za predstavnico 

ZKD MO Koper v ZKDS imenovalo Klavdijo Lukač Viler, za nadomestnega člana predstavnice 

ZKD MO Koper v ZKDS pa Igorja Zerba. Oba imenovana sta predstavnika Južne Primorske.  
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Operativne zadeve: ZKDS, s sedežem na naslovu Štefanova 5, Ljubljana ima operativno 

pisarno na naslovu Vodnikov trg 5, Ljubljana. Tako na prvem kakor drugem naslovu, kjer ZKDS 

tudi dejansko izvaja operativne dejavnosti, nima ustreznih pogojev za svoje delo iz naslova 

informacijskih sredstev. ZKDS vsako leto na projektu programa koordinacije iz naslova 

javnega razpisa pridobi določena finančna sredstva za namen svetovanja in pomoč društvom. 

Še posebno slednje pa je zaradi zastarele oz. neustrezne tehnične opreme oteženo, kar se 

izkazuje pri aktivnostih okoli urejanja spletne revije Primus, obveščanja članic ZKDS, uporabe 

svetovnega spleta ipd. Zaradi navedenega je predsednik podal predlog, da se za lažje in 

kvalitetnejše delo poslovne sekretarke iz projektnih sredstev namenjenih za koordinacijo 

pristopi k nakupu novega ustreznega računalnika. V razpravi so sodelovali Jože Osterman, 

Miran Rustja, Mija Aleš, ki je omenila, da je Zveza pred nekaj leti že nabavila prenosni 

računalnik, o čemer se bomo pozanimali, Boris Selko in Janez Kerin. Po zaključku razprave 

je predsednik dal na glasovanje sklep:  

 ZKDS pristopi k nakupu novega računalnika za potrebe delovanja ZKDS. Računalnik 

se zavede v lastništvo ZKDS, kot osnovno sredstvo. Za realizacijo sklepa se zadolži 

poslovna sekretarka, članica predsedstva ga. Sara Špelec. Rok izvedbe: 6. 4. 2021. 

Predlagani sklep so prisotni člani predsedstva ZKDS soglasno sprejeli.  

 

K točki 8 

Marijana Kolenko pa je predlagala, da zasnujemo projekt o delu z mladimi. Miran Rustja se 

je zavzel za okrepitev založniške in filmske dejavnosti in opozoril, da bi v luči novogoriške 

prestolnice kulture kazalo pripraviti kak dokumentarni film.  

Potem se je med Jožetom Ostermanom, Mio Aleš in Ninom Galunom na pobudo Borisa 

Selka razvila krajša razprava o pravici ZKDS do rabi prostorov na Štefanovi 5, kjer nam naj bi 

po pogodbi pripadal še en kletni prostor. Nino Galun opozori, da je vsako razmerje, sklenjeno 

za nedoločen čas, vedno mogoče odpovedati, a da obstaja pravna podlaga za brezplačno 

uporabo prostorov, zato je treba obnoviti pogodbeno razmerje.  

Erik Vrčon je predlagal izdelavo svojevrstne osebne izkaznice za predstavitev Zvezinih 

aktivnosti, Miran Rustja pa mu je pritrdil, da bi bilo smiselno predstavitev vsem članicam 

smiselno poslati že do TLK-ja. 

Jože Osterman je opozoril na pomen trenutno zanemarjenega ZKDS arhiva, na smiselnost 

njegove obnove in digitalizacije, o čemer se je razvila kratka zaključna razprava.  

 

Seja je bila zaključena, 11. 3. 2021 ob 20.30. 
 
 
Zapisala:                                                                                          Predsednik ZKDS: 
 
Sara Špelec                       Janez Kerin  
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