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ZAPISNIK 3. SEJE KONFERENCE (V MANDATU 2017 – 2022) ZVEZE KULTURNIH 

DRUŠTEV SLOVENIJE 

 

 

 

Konferenca je bila izvedena v torek, 23. 6. 2020, z začetkom ob 16. uri v Ljubljani, v prostorih 

Kulturnega doma Črnuče, na Dunajski 267.  

 

Prisotnost: lista prisotnosti priložena. 

 

Verifikacijsko komisija je v svojem poročilu ugotovila, da je prisotnih 26 glasov (14 zastopnikov 

občinskih, mestnih oz. medobčinskih Zvez in 12 drugih članov konference (članov predsedstva in 

nadzornega odbora), kar je tretjina od 72 mest, kolikor jih šteje konferenca. Upoštevaje 20. člen 

smo zadostili načelom sklepčnosti, ki konferenci omogoča veljavno sklepanje in izvedbo volitev.  

 

 

 

Predsedstvo ZKDS je predlagalo obravnavo naslednjih točk dnevnega reda: 

 

1.  Sprejem poslovnika o delu konference in izvolitev delovnih organov konference. 

2.  Obravnava zapisnika 2. seje konference v mandatu 2017 – 2022. 

3.  Vsebinsko in finančno poročilo ZKDS za leto 2019. 

4.  Program dela ZKDS za leto 2020 z okvirnim finančnim načrtom. 

5.  Nadomestne volitve predsednika in 2 članov predsedstva. 

6.  Izhodišča za prenovo organiziranosti ZKD Slovenije in aktualni izzivi ljubiteljske 

kulturne dejavnosti.  

7.  Razno.  

 

AD1: Sprejem poslovnika o delu konference in izvolitev delovnih organov konference 

 

Sklep: Člani konference so sprejeli poslovnik in soglasno izvolili naslednje delovne organe 

konference: 

- delovno predsedstvo: Milan Brecl, predsednik, člana Marjan Lužnik in Danijela Hozjan; 

- vodenje zapisnika: Sara Špelec, overovatelj Jože Osterman, zapisnik podpiše tudi predsednik 

delovnega predsedstva Milan Brecl, 

- verifikacijska komisija: Živko Beškovnik, Boris Selko. 

 

V skladu s sprejetim poslovnikom bo naloge volilne komisije pri 5. točki dnevnega reda opravilo 

delovno predsedstvo. 

 

 

 

AD2: Obravnava zapisnika 2. seje konference v mandatu 2017 – 2022 

 

Sklep: Člani konference so soglasno in brez pripomb sprejeli zapisnik2. seje konferenc v 

mandatu 2017 – 22.  
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AD3: Vsebinsko in finančno poročilo ZKDS za leto 2019 

 

Predsedujoči Zvezi Jože Osterman je podal finančno poročilo, rekoč, da smo v letu 2019 

razmeroma uspešni, predvsem po zaslugi sredstev z naslova CVOS, in poudaril še: a) nadaljnjo 

prisotnost raziskav; b) uspešno delovanje revije Primus, ki je dobila velik dodaten zagon in številne 

nove bralce; c) pomen samorefleksije, zaradi česar se moramo ukvarjati s samimi seboj in se 

povezovati ter okrepiti zvezo kot temeljno vez med društvi; č) pomen projekta Pogum, ki prinaša 

tudi nekaj dodatnih finančnih sredstev. 

 

Delovni predsednik Milan Brecl se zahvali Miji Aleš in Maji Papič za opravljeno delo in pozove k 

razpravi. Pripomb ni bilo.  

 

Sklep: Poslovno poročilo ZKDS za leto 2019 je bilo soglasno sprejeto. 

 

AD 4: Program dela ZKDS za leto 2020 z okvirnim finančnim načrtom  

 

Predsedujoči Jože Osterman je v nadaljevanju predstavil program ZKDS in poudaril, da je zaradi 

manka denarja s strani JSKD precej oteženo normalno delovanje, zato upamo, da bodo septembra 

sredstva nakazana (trenutno Zvezi zagotavljajo likvidnost zgolj akontacija sredstev za projekt 

Pogum). Predstavil je še tradicionalne akcije, kjer ZKDS sodeluje, npr. TLK, katerega organizacija 

je po njegovem mnenju letos kljub okrnjeni in močno spremenjeni izvedbi na zelo visoki ravni. 

Upa, da je to dober zgled za naše bodoče povezovanje v informacijsko celoto. 

Pojasni, da je poziv k predlogom za letošnjo Ravniharjevo nagrado preglasila pandemija, zaradi 

česar smo se odločili, da je letos (zaradi tega, ker javne prireditve ob otvoritvi TLK, kjer se ta 

plaketa podeljuje, ne bo) ne bomo podelili, marveč bomo v jeseni obnovili poziv za predlaganje 

kandidatov zanjo, pri tem vzeli v obzir (edini) predlog, ki je prišel iz Maribora, ter podelitev 

opravili v letu 2021, ter s podelitvijo plakete tudi leta 2022 ujeli ritem tega bienalnega priznanja. 

 

Eden izmed najbolj zaslužnih za kulturno koordinacijo in afirmacijo Zvezinega delovanja v obdobju 

pandemije, ki je v precejšnji meri omogočila fizične stike, ki so za operativnost nepogrešljivi,  je 

nedvomno bil Tomaž Simetinger, ki ga Osterman pozove k besedi.  

 

Dr. Tomaž Simetinger predstavi sodelovanje z Asociacijo in predstavniki različnih kulturnih 

organizacij, s katerimi so zagnali akcijo vsesplošne promocije kulture, pri čemer še posebej poudari 

vlogo ljubiteljstva; omeni obisk pri državni sekretarki in verjeten pozitiven odziv Ministrstva za 

kulturo na njihovo kampanjo Mi smo #odprti za kulturo. Kampanja traja od začetka julija do konca 

avgusta, jeseni pa se bo ponovila. Gre za odprtost za različne umetniške govorice: gledališče, ples, 

dediščino …, skratka ustvarjanje nasploh, projektu pa se obeta tudi prepoznavna grafična oblika in 

podoba. Omeni še projekt zagovorništva, pri katerem bomo v sodelovanju z Asociacijo poskušali 

pridobiti 50.000 evrov, gre pa za sodelovanje pri civilnem dialogu in vzpostavljanje dialogov po 

Sloveniji v obliki sodelovanja z lokalnimi oblastmi.  

 

Sklep: Program dela ZKDS za leto 2020 z okvirnim finančnim načrtom je, vključno s 

Simetingerjevim dodatkom predloga programa, sprejet.  
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AD 5: Nadomestne volitve predsednika in člana predsedstva, predstavnika za severno 

Primorsko, ter nadomestnega člana predsedstva, predstavnika za Gorenjsko 

 

Predsedujoči pozove Jožeta Ostermana k poročilu o kandidacijskem postopku. Osterman pojasni, 

da je leta 2017 izvoljena predsednica ga. Mija Aleš zaradi konceptualnih razlik v vodstvu odstopila. 

ZKDS je takoj začela s kandidacijskim postopkom, a na prvi poziv, objavljen v okotbru 2019,  ni 

bilo predlogov za novega predsednika. Zato je  predsedstvo sklenilo, da z volitvami počaka do 

redne letne seje konference in vanjo vključi še volilni del. Na drugi poziv, objavljen v začetku 

marca,  sta prišla 2 predloga: kandidaturo za predsednika/co: dr. Inge Breznik (predlog ZKD 

Maribor) in mag. Janeza Kerina (predlog ZKD Krško). Poleg tega  smo zaradi odstopne izjave 

članice predsedstva Martine Trampuš (zdravstvene težave), ki pokriva severno Primorsko, in smrti 

nadomestnega člana predsedstva, ki pokriva Gorenjsko, g. Slavka Bohinca, odprli še ustrezne 

kandidacijske postopke za njuno nadomestitev. Za člana predsedstva, ki pokriva Primorsko, je tako 

predlagan Miran Rustja, predsednik ZKD Nova Gorica, nadomestni član za gorenjsko regijo pa je 

Miloš Možina, predsednik ZKD Jesenice.   

 

V skladu z določili statuta oz. poslovnika se je konferenca odločila za izvedbo tajnega 

glasovanja oz. tajnih volitev za vse predlagane funkcije. 

 

Predsedujoči k besedi povabi oba predsedniška kandidata.  

 

Najprej se predstavi dr. Inge Breznik in predstavi svojo vizijo, kamor sodi: 

1) Konstruktiven zaključek mandata z ohranitvijo vseh trenutnih prednosti (spletna stran, Primus, 

obveščanje in pomoč pri prijavi na razpise … ipdb). 

2) Plodno sodelovanje z JSKD-jem – institucijo, ki nam sistemsko izredno pomaga –, zato je treba 

sodelovanje karseda okrepiti, ZKDS pa mora temeljiti predvsem na zagovorništvu in se lotevati 

raznoraznih raziskav ter še več pozornosti nameniti posameznim »marginalnim« področjem 

ljubiteljske kulture.  

3) Okrepitev Zvezinega delovanja, o čemer priča tudi današnja skromna prisotnost na Konferenci, 

in sicer tudi s sodelovanjem z nevladnimi organizacijami doma in tujini, npr. z Asociacijo in 

Amateom … vse ostalo pa oceni kot obrobno.  

4) Pomen koriščenja digitalne tehnologije v pokoronskem času.  

 

V nadaljevanju se predstavi Janez Kerin in našteje 4 temeljne točke svoje vizije: 

1) Okrepitev članstva Zveze.  

2) Čimprejšnji sprejem novega statuta.  

3) Obnova sporazuma JSKD in ZKDS, ki ga je treba oblikovati tako, da bo v zadovoljstvo vsem. 

4) Poudarjanje pomena Zakona o ljubiteljski kulturi, kjer je treba okrepiti prizadevanja za njegovo 

sprejetje.   

 

Izidi volitev 

 

Komisija je sprejela 26 veljavnih glasovnic in ugotovila, da je dr. Inge Breznik prejela 12, Janez 

Kerin pa 14 glasov, oba kandidata za člana oz. nadomestnega člana predsedstva pa 25 glasov.  
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Sklep:  

Konferenca ZKD Slovenije je izvolila: 

- za predsednika ZKDS mag. Janeza Kerina; 

- za člana predsedstva, ki zastopa severno Primorsko, Mirana Rustjo; 

- za nadomestnega člana predsedstva, ki zastopa Gorenjsko, Miloša Možino. 

 

Novoizvoljeni predsednik Janez Kerin se zahvali in zaveže, da bo aktivno deloval v smeri krepitve 

in razvoja ZKDS. Za podporo se zahvali tudi Miloš Možina, ki prav tako obljubi aktivno 

participacijo. 

 

AD6.: Izhodišča za prenovo organiziranosti ZKD Slovenije in aktualni izzivi ljubiteljske 

kulturne dejavnosti. 

 

Predsedujoči Milan Brecl nato k besedi pozove Jožeta Ostermana, ki opozori na vedno slabši 

položaj in odmiranje Zveze (npr. v Novem mestu), zaradi česar moramo stremeti k podmladku. 

Brez mobilizacijskega elementa bo namreč Zveza usahnila, skrbi ga tudi »moratorij« na Zakon o 

ljubiteljski kulturi iz l. 2015, ki bi po njegovem mnenju naj uravnotežil realno aktivno delovanje 

ljubiteljske kulture. Poudari pomen raziskav, sodelovanja z JSKD-jem. 

 

Največ časa je namenil predlogu statutarnih sprememb, ki se jih je strokovno lotil član predsedstva 

Nino Galun in sta jih obravnavala delovna skupina in  predsedstvo. Gre vsekakor za stvari, ki bodo 

odločilno usmerjale  prihodnost delovanja ZKDS. Omenil je rezultate dosedanjih priprav: 

predsedstvo je podprlo izhodišče, da ZKDS ostane prvenstveno zveza zvez kulturnih društev, da pa 

se v okviru statuta omogoči tudi neposrednejše vključevanje društev v njeno delovanje. Hkrati je 

predsedstvo podprlo spremembo v organiziranju izvršnih organov zveze, kjer naj bi bil ključ za 

izvolitev izvršnega organa (predsedstva) mandatorski princip predsednika, nekoliko podoben 

županskemu principu v Slovenskih občinah. Jože Osterman, ki je do konference vodil priprave na 

spremembe statuta, je na koncu tudi povedal, da so se mnenja vseh, ki so bili vključeni v delo,  

precej razlikovala, zato bo bistvene odgovore morala dati razprava v okvirih posameznih članic in 

tudi novi predsednik, ki ne bo imel lahke naloge.  

 

Omeni še pomen uporabe digitalne tehnologije in kulturno strategijo, ki sta jo v predloženem 

gradivu zasnovala skupaj s Simetingerjem, in delovnemu predsedstvu predlaga, naj k besedi povabi 

Simetingerja.  

 

Simetinger opozori na operativno nezmožnost Zveze in poudari, da so se stvari na področju 

kulturne politike in zagovorništva precej spremenile, češ da ljubitelji topogledno nedvomno 

zaostajamo. Brez operative torej ne moremo delovati. Z odgovori na raznorazna vprašanja iz 

občinstva pojasni, da je kampanja Mi smo #odprti za kulturo zasnovana dolgoročno in da osvešča o 

integralnem pomenu kulture v družbi.  

 

Oglasi se članica nadzornega odbora Branka Bezeljak, ki krivdo za pešanje ZKDS-ja pripiše 

predvsem JSKD-ju, zaradi katerega je Zveza ob operativnost. Strinja se, da je treba nagovarjati 

podmladek, poleg tega pa na lokalni ravni imeti veliko posluha za razvoj mladinske kulture.  

 



 

 

Zveza kulturnih društev Slovenije                                                         
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana                                                                                                                                      
T: 051/429 259 
E: info@zkds.eu 
W: www.zkds.eu 
 

 
  

Razvije se nekoliko daljša debata o načinu financiranja in delovanja ZKDS, katerega osnovni vzgib 

ne bi nikoli smel biti korist, temveč veselje do druženja in ustvarjanja.  

 

Med drugim se oglasi Živko Beškovnik (Celje), rekoč, da bi si želel večje prisotnosti krovne zveze 

v delovanju mestnih oz. občinskih zvez. Tomaž Simetinger je bil nato v svoji intervenciji izrazito 

kritičen do predhodne razprave oz. razpravljalcev, ki izpričuje nekompetentnost ZKDS-ja in 

zazrtost v preteklost, kar jo utegne zaradi izrazitega zaostanka in nekonkurenčnosti voditi na 

margino družbenega oz. kulturnega dogajanja.  

 

Milan Brecl je razpravo sklenil z apelom, naj bomo v našem samokritičnem razmišljanju o 

bodočem delu in organiziranosti vendarle konstruktivni in pozitivni, ker bomo lahko kot neprofitni 

in prostovoljski deležnik na kulturnem področju samo tako še naprej normalno delovali. Ljudje 

različnih provinienc se v kulturna društva združujejo z veseljem in delovno prizadevnostjo, in prav 

to je pri nadaljnjem delu treba še kako upoštevati. 

 

Sklep: ZKD Slovenije bo gradivo na osnovi razprave po potrebi dopolnila in ga, s predlogom o 

razpravi, poslala vsem članicam. ZKD Slovenije se bo z veseljem odzvala vabilu k neposrednemu 

sodelovanju v razpravi.  

 

AD 7.: Razno 

 

Pod to točko pobud oz. razprav ni bilo, zato je predsedujoči konferenco ob 18.15 uri zaključil. 

 

 

Zapisala. dr. Sara Špelec 

 

Overovatelj: Jože Osterman 

 

Predsednik delovnega predsedstva: Milan Brecl 

 

 


