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Zborovali smo 
 

Člani Zveze Ljudskih tradicijskih skupin Slovenije (ZLTSS) smo v sobo-
to, 3. junija 2017, v Kranju, v čudoviti Mestni knjižnici, organizirali red-
ni letni zbor članov. V uvodnem delu nam je predstavnica knjižnice ga. 
Lucija Podbrežnik predstavila raznovrstne dejavnosti, ki jih nudijo 
mladini in odraslim, nato pa je sledil uradni del srečanja s predlaganim 
dnevnim redom. Predsednik ZLTSS Gregor Jevšček je poročal o svojem 
delu in delu Upravnega odbora, Janez Ožura o zahtevnem primeru 
Častnega razsodišča in Zoran P. Trampuž o delu Nadzornega odbora. 
Po razpravi in replikah so prisotni podana poročila soglasno potrdili.  
 

Po razpravi o delovanju upravnih organov ZLTSS so nastopili s poročili 
še: Zvone Gantar kot tajnik, dr. Bruno Ravnikar kot predsednik Stroko-
vnega sveta in Maša Kumperger kot predsednica Aktiva mladih. Vsi 
trije poročevalci so predstavili vsebinsko zanimive in raznovrstne deja-
vnosti s svojega področja delovanja in s tem tudi pokazali poslanstvo 
ZLTSS v Sloveniji kot  članici CIOFF®-a. 
 

Na dnevnem redu je bil tudi predlog novega statuta, ki ga je pripravila 
delovna skupina s sodelovanjem Ljubinice Huzjan, predstavila pa ga je 
mag. Janja Ravnikar. Povedala je, da je bil osnutek statuta dopolnjen s 
številnimi pripombami. Predstavila je naslednje novosti: opredeljene so 
naloge strokovnega sveta in možne naloge tajnika s finančnim poslova-
njem, omogočeno je sodelovanje s potrebnimi strokovnimi svetovalci, 
število regijskih predstavnikov v upravnem odboru se lahko spreminja 
od 7 do 11 članov, odvisno od (ra)združevanja regij, na novo je urejen 

učinkovit princip odločanja glede na prisotnost na sestankih in zborih. 
Da bi imeli še krajši naziv, npr. "Zveza LTSS'', so predlagatelji opustili. 
 

To, da bo menda predsednik Gregor Jevšček odstopil, je bilo sporočeno 

proti koncu srečanja, ko je prisotnim pojasnil, da je predsedniška funk-
cija bolj zahtevna, kot je pričakoval, in mu ostale naloge v službi s šte-
vilnimi projekti ter ne nazadnje dom in vinogradništvo onemogočajo 

opravljati delo tako, da bi bil zadovoljen sam s sabo in drugi z njim. Da 

položaj ne bi zapustil kar tako, je prisotnim predstavil delovni in finan-
čni načrt za leto 2017. Po njegovem mnenju je program tak, da omogoča 

večje prepoznavanje delovanja Zveze doma in v tujini. Zaradi njegovega 

odhoda s položaja je bila na zboru imenovana v.d. predsednika mag. 
Janja Ravnikar.  
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Na zboru je Vilibald Soban omenil pojav, ki je po njegovem prepri-
čanju neetičen in zelo  škodljiv za delovanje folklornih skupin. Opa-
ža, da na tekmovanje pridejo folklorne skupine s sposojenimi ple-
salci, godci in kostumi. Celo pridejo iz druge regije. Na ta način pri-
hajajo do zmage in odrivajo lokalne skupine na slepi tir. 
 

Kranjski zbor smo zapustili s spoznanjem, da bo potrebno Janji Ravni-
kar, kot v.d. predsednika, pomagati, da bo s skupnimi močmi uresniči-
la program Zveze in do bo do marca 2018 lahko vse pripravila in sklica-
la redni letni zbor, na katerem bomo imeli tudi volitve predsednika 
ZLTSS. Tudi na tistem zboru bi želeli Dejana Gučka videti v vlogi pred-
sednika delovnega predsedstva. Njemu gre zasluga, da smo bili na 

minulem zboru konkretni, delotvorni in prepričljivi s svojimi argu-
menti. 
 

   Štefan Huzjan 

 

Register nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji 
 

Republika Slovenija je leta 2008 sprejela Zakon o ratifikaciji Kon-
vencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine. Po Konvenciji 
nesnovna kulturna dediščina pomeni  
»prakse, predstavitve, izraze, znanja, veščine in z njimi povezana 
orodja, predmete, izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti, 
skupine in včasih tudi posamezniki prepoznavajo kot del svoje 
kulturne dediščine. Skupnosti in skupine nesnovno dediščino, 
preneseno iz roda v rod, nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje 
okolje, naravo in zgodovino«. (MKVNKD 2007, člen 2).  

 

Slovenski etnografski muzej (SEM) je leta 2011 prevzel naloge Koor-
dinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine (v nadaljevanju: Koor-
dinator) in s tem (v skladu z ZVKD-1, 2008) tudi delno skrb za imple-
mentacijo Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediš-
čine (2003) v slovenskem prostoru, kar med drugim obsega tudi prip-
ravo predlogov za vpis enot nesnovne kulturne dediščine v nacio-
nalni Register nesnovne kulturne dediščine (v nadaljevanju: Regis-
ter), v katerem so elementi razvrščeni v šest zvrsti:  
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ustno izročilo in ljudsko slovstvo, uprizoritve in predstavitve, 
šege in navade, znanja o naravi in okolju, gospodarska znanja in 
veščine ter drugo (Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in vars-
tvenih usmeritvah, člen 7).  

 

Pobudo za vpis nesnovne kulturne dediščine v nacionalni Register 
lahko poda vsak. Pobude zbira Koordinator, o njihovi primernosti za 
vpis pa trikrat letno presoja Delovna skupina Koordinatorja.1 Za 
pobude, ki jih Delovna skupina potrdi kot primerne, Koordinator 
pripravi predlog za vpis in ga predloži Ministrstvu za kulturo, ki 
vodi in posodablja Register. Do konca marca 2017 je bilo v Register 
vpisanih 57 enot in 162 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.2 Vse 
informacije so dostopne na spletni strani Koordinatorja3.   
 

V preteklih petih letih smo v SEM v okviru koordinatorstva na različne 
načine promovirali nesnovno kulturno dediščino v Sloveniji – tisto, ki 
je že vpisana ali je na poti v Register, tisto, ki je razglašena za nesnovno 

kulturno dediščino posebnega pomena ali pa je bila nominirana za 

vpis na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine 
človeštva. Promoviranje te dediščine z različnimi mediji (razstave, pu-
blikacije, dogodki, simpoziji, festivali, spletne strani itd.) se odraža v 
njeni prepoznavnosti in povečanem zanimanju zainteresirane javnosti 
tako za nacionalni Register kot tudi za vpis na Unescova seznama in 
v register. Konec marca 2017 je izšla nova publikacija s predstavit-
vijo vseh enot, vpisanih v nacionalni Register.  
 

Kot Koordinator se SEM pri delu od prvega dne sooča z mnogimi izzivi. 
Enotnega vzorca za vpis enot nesnovne kulturne dediščine v Register 
namreč ne more oblikovati, saj so pri številnih elementih v ospredju 

njihove posebnosti, ki zahtevajo dodatne raziskave in sklepanje kom-
promisov tako na terenu med nosilci dediščine kot med strokovnjaki. 
Uspešno sodelovanje SEM kot Koordinatorja z nosilci v preteklih letih 

                                                 
1 Delovno skupino sestavljajo predstavniki Slovenskega etnografskega muzeja, strokovnjaki 

iz regionalnih muzejev in Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in 

umetnosti, predstavniki Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete 

Univerze v Ljubljani, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Ministrstva za 

kulturo. 
2<http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nesnovne_kulturne

_dediscine/seznam_registriranih_enot_nesnovne_kulturne_dediscine/> [27. 3. 2017]. 
3 <http://www.nesnovnadediscina.si/> 
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se odraža tudi v številu evidentiranih nosilcev v Registru. Kot Koordina-
tor se SEM sooča z različnimi željami posameznikov, težavami z lastni-
njenjem dediščine in z željo po ''zaščiti'' z vpisom v Register, ''zamrzova-
njem'' dediščine, povezane s certificiranjem, z živostjo dediščine ipd. 
Predvsem se morajo vsi vpleteni v obravnavo, raziskovanje in doku-
mentiranje nesnovne kulturne dediščine, tako posamezniki kot usta-
nove, dobro zavedati zahteve po celostni obravnavi kulturne dediščine. 
(V članku navedeni viri se nahajajo v uredništvu.) 

 

mag. Adela Pukl, mag. Anja Jerin, obe Slovenski etnografski muzej 
 

 
 

Ocene našega mednarodnega sodelovanja 
 

Mednarodna organizacija CIOFF
 objavlja vsako leto povzetek poročil, 

katera pošiljajo mednarodni festivali in nacionalne sekcije o festivalih 

in skupinah. Poročilo o preteklem letu je še posebej zanimivo, saj pred-
stavlja tokrat tabelarično natančne ocene o vseh mednarodnih dejav-
nostih. Zahvala za to gre predvsem novemu članu CIOFF

 festivalske 
komisije Jerome Le Coutalleru, kateremu smo redno pošiljali naša 

poročila festivalov in skupin. Ker se v bogati beri podatkov lahko zame-
glijo tisti, ki so povezani s Slovenijo, jih tokrat objavljamo v izvlečku. 
 

Splošna ocena 
Poročilo navaja, da je od naših 9 festivalov v koledarju 2016 poslalo zah-
tevana poročila le 5 festivalov, kar ocenjuje s 56% sodelovanjem. V ilus-
tracijo naj navedemo, da smo v tem pogledu na 21. mestu (za Nizozem-
sko, Makedonijo, ZDA, Italijo, Portugalsko, Finsko, BiH, Turčijo, Polj-
sko, Francijo, Ciprom, Kostariko, Kitajsko, Estonijo, Kanado, Albanijo, 
Indonezijo, Srbijo in Španijo), upoštevajoč, da je poslednjih 9 držav s 
100% na prvem mestu. 
 

Statistika lahko mnogokrat izkrivi resnično stanje, zato želimo ugoto-
viti vzrok, da smo ostali tokrat nižje. Predvsem je treba povedati, da je v 
koledarju naveden festival Alpe - Adria, ki tokrat ni bil v Sloveniji. Otro-
ški festival Folkart resnično ni poslal poročila, kot tudi ne festival v 
Kamniku. Festival FOS (Predoslje) je sicer poročilo poslal, a ga festival-
ska komisija verjetno ni upoštevala, ker sta na njem sodelovali le dve 
inozemski skupini. 
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Ocene naših skupin 
V preteklem letu so tuji festivali tako ocenili naše skupine. 
 

Festival  Država  Skupina  Ocena 
Vratsa Spring  Bolgarija Ivan Navratil  4 4 4 
Drummondville Kanada Študent Maribor 5 5 4 
Bitburg  Nemčija Tine Rožanc, veterani 5 4 5 
Alençon, Damigny Francija Sava, Kranj  5 5 5 
Sremska Mitrovica Srbija  Podgorci*  4 5 5 
Fribourg  Švica  Ozara, Kranj  4 5 5 
Katowice, Cieszin Poljska  Emona   4 3 4 
Gorizia   Italija  Ivan Navratil  5 4 5 
Crespo & Entre Rios Argentina Emona   5 5 5 
 
V "Oceni" pomeni prva številka umetniško vrednost, druga discipli-
no skupine in tretja sodelovanje vodje skupine. 
 

Ocene festivalov 
Ta razpredelnica pa pove, kako so naše skupine ocenile kakovost 
festivalov. 
 

Skupina  Festival  Država  Ocena 
Ivan Navratil  Vratsa Spring  Bolgarija 5 4 5 
Lancova vas  Skopje   Makedonija 5 5 4 
Študent, Maribor Drummondville Kanada 3 4 3 
Tine Rožanc, veterani Bitburg  Nemčija 4 4 5 
Sava, Kranj  Alençon  Francija 4 5 5 
Podgorci*  Sremska Mitrovica Srbija  5 5 5 
Dragatuš  Niš   Srbija  4 5 5 
Ozara   Fribourg  Švica  5 5 4 
Emona   Cieszin, Katowice Poljska  3 3 5 
Ivan Navratil  Gorizia   Italija  5 5 5 
Emona   Santa Fe & Trebol Argentina 3 3 4   
 

* skupina ni naša članica in ni jasno, kako je prišla na festival 
CIOFF. 
 

V "Oceni" pomeni prva številka tehnično raven, druga številka orga-
nizacijsko raven in tretja umetniško raven festivala. 
 

dr. Bruno Ravnikar 
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Dopingirana folklora 
 

V športu je znan tudi doping, ko igralci z uživanjem prepovedanih 
poživil hočejo doseči boljše rezultate. Kadar se to ugotovi in dokaže, 
sledi  kazen. Kazen je lahko v obliki prepovedi sodelovanja na tek-
movanjih ali odvzem pridobljenih priznanj, ker je uživanje nevarnih 
poživil zdravju škodljivo in etično nesprejemljivo.   
 

Ples je šport, zato so lahko med plesalci tudi taki, ki uživajo nedovo-
ljene substance, da bi  dosegli boljše izide. Na primer: veteranska ali 
upokojenska folklorna skupina bi lahko utemeljevala uživanje neke 
substance z več vidikov: zaradi povečanja telesnih zmogljivosti, 
zmožnosti koncentracije in pomnjenja. Morebiti takega početja ne bi 
razumeli kot nepošteno prakso. Toda o tem tokrat ne bom pisal, ker 
imam v mislih druge pripomočke na področju folklorne dejavnosti. 
 

Kot folklornik se često udeležujem kot gledalec številnih folklornih tek-
movanj, ki jih vsako leto organizira JSKD v različnih krajih, za različne 
folklorne skupine, tako po starosti kot po vrsti plesov, ki lahko izvirajo 

iz slovenskih pokrajin. Imamo tudi folklorne skupine, ki plešejo na 

primer madžarske, hrvaške ali srbske plese. Kako so tekmovanja orga-
nizirana za vse te različne skupine, na tem mestu ne bom pisal. Pišem o 

vodjih folklornih skupin, ki s svojim programom in skupino prihajajo 

na tekmovanje tako, da na določen način izvajajo doping. Pišem o tistih 

vodjih, ki svoje, sicer prizadevne plesne pare pripeljejo na oder z name-
nom, da jih strokovna komisija oceni in po možnosti uvrsti med izbrano 

elito tekmovalcev na zaključnem prvenstvu. Govoril bom o primerih 

nedopustnih praks. Pri tem ne mislim le na jemanje nedovoljenih poži-
vil, marveč o drugih primerih. Na primer, ko si skupina izposodi igral-
ce, godce ali kostume od drugod, gre z njimi na tekmovanje in zmaguje. 
Komisija ne nadzoruje in ne kaznuje takih skupin, ki so hibridne po ses-
tavi in kostumski podobi. Kaj sem opazil kot gledalec? Opisal bom nas-
slednje: vzemimo nastop treh plesnih skupin: A in B in C (da jih ne bom 

konkretno imenoval). Vodja skupine A si je sposodil plesalce iz skupine 
B, kjer je on plesalec, od skupine C pa si je sposodil kostume. Skupi-
na A je dobila tako oceno, da je napredovala v tekmovanju. Kostumska 

podoba je bila odlično ocenjena. Na drugi lokaciji je plesala skupina B s 
sposojenimi plesalci iz A in C in bolj ali manj profesionalno zasedbo 

godcev. Sposojeni plesalci so izrinili domače plesalce v plesni skupini. 
Izrinili so tudi lokalno folklorno skupino, ki se je trudila s pripravo 
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na nastop tako, da so vsi lahko nastopali na tekmovanju, dobili ustrez-
ne vloge in v skupini rešili kostumsko podobo s svojimi prispevki, razi-
skovanji in šivanjem. Koliko jeze in razočaranj je bilo na ta račun, ne 
bom navajal. Potem pa še to, da veterani tekmujejo z mladimi, folklorna 

skupina iz Prekmurja tekmuje v Kočevju, eminentne skupine ni, ker je 
v razpadanju. Vse to mi da misliti in sprašujem se, kam to vodi.   
 

Zdaj čakam še skupino D, ki se bo prijavila na tekmovanje in bo imela 

najboljše plesne pare iz Slovenije, profesionalnega koreografa, umetni-
škega vodjo, scenarista, baletni ansambel in sposojeno kostumsko 

podobo iz znanega gledališča. Strokovni ocenjevalci srečanja bodo 

videli pred sabo skupino, ki bo vsestransko ocenjena z desetko. No ja, 
ni se bati, podobne stvari so sposobni sestaviti v sosednjih državah, ne 
za tekmovanja, ampak za nastope doma in v tujini. Še sreča, da imamo 

v sestavi ZLTSS strokovno komisijo, ki bdi nad tistimi skupinami, ki 
potujejo na razne festivale CIOFF® po vsem svetu. 
 

Naša folklora potrebuje resen razmislek, kako ravnati od ministrstva 

navzdol, kajti lahko se zgodi, da kmalu ne bo na tem področju primerne 
dejavnosti ne po količini in ne po kakovosti.  Bolj bi morali spoštovati 
folklorne skupine glede na to, koliko so same zaslužne za svoje dosežke 
v plesu, petju, igranju in kostumski podobi. Kmalu bomo rekli, da je 
tudi folklorna dejavnost hranjena z nedovoljenimi substancami, če 
ne bo taka praksa obravnavana kot etično nesprejemljivo dejanje in 
kot takšna pravočasno sankcionirana. In v končni razmislek: ali 
bomo kaznovali le folklorno skupino –  ali tudi strokovne ocenjevalce? 
 

Štefan Huzjan  
 

 
 

30 let KD Karla Štreklja iz Komna 
 

Naših prvih trideset let lahko razdelimo na tri desetletja. Začelo se je z 
raziskovanjem oblačilne kulture na Krasu, ustanovitvijo folklorne sku-
pine in prvimi predstavitvami primorskih plesov in pesmi v ožjem in s 
časom tudi širšem slovenskem prostoru. V tem obdobju smo v okviru 
društva ustanovili Komorni zbor Kras in skupaj s folklorno skupino na 

oder postavili nekaj zelo uspešnih spletov igre, plesa in petja s prika-
zom naših običajev. Nastopali smo tako doma kot izven naših meja. 
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Pozneje smo začeli plesati splete drugih slovenskih pokrajin, obogatili 
zbirke noš, se preimenovali v KD Karla Štreklja ter bili idejni pobudniki 
pri oblikovanju vseslovenske »Štrekljeve nagrade«. Nekaj zaporednih let 
smo organizirali tudi Štrekljeve večere, kjer smo gostili skupine iz razli-
čnih slovenskih krajev in zamejstva. Začeli smo raziskovati na domačih 

tleh ter zapisovati ljudske pesmi, ki smo jih izdali v treh zvezkih. Pes-
mi smo peli z družinskim kvartetom in kasneje ustanovili žensko pev-
sko skupino. V tem obdobju smo se s pestrim plesno pevskim progra-
mom podali prvič tudi v daljne dežele, na festival v Brazilijo in Egipt. 
 

V zadnjih 10 letih smo postavili osem novih postavitev plesov različnih 
slovenskih pokrajin in izdelali nove primorske noše. Udeležili smo se 
festivalov v Litvi in Turčiji. Ob 150-letnici rojstva Karla Štreklja smo z 
našo folklorno, pevsko, instrumentalno in tamburaško skupino izvedli 
spominski večer v Gorjanskem in ob tem izdali ponatisnjeno pesmarico 

'Tam v starodavnih časih'. Naš pevski tercet je RTV Slovenija izmed slo-
venskih izvajalcev ljudskih pesmi izbrala za zastopanje na EBU folk 

festivalu v Opatiji in ob tem posnela promocijski CD. V tem obdobju je 
TV Koper z našim društvom posnela oddajo 'Na obisku'. V zadnjih letih 

smo z odrskimi postavitvami dosegli državni nivo in prejeli zlato priz-
nanje za uvrstitev na državno srečanje. 
 

KD Karla Štreklja je eno tistih društev, ki ves čas črpa iz dediščine ori-
ginalnost in vzporedno s tem plete svojo, drugačno mrežo. Z bogato do-
dano vrednostjo nadgrajujemo poslanstvo ohranjanja ljudskega izroči-
la. Morda smo zato včasih težje razumljeni in je aktivno delo v našem 

društvu zahtevnejše. Vsekakor je to izziv tako za člane kot za mentorje. 
Slednji imajo kot umetniški vodje pri svojem delu možnost izražanja 
svojih lastnih pogledov na pripravo odrskih postavitev, kar daje svojs-
tvenost našemu programu. Osnovni cilj našega društva je skrb za oh-
ranjanje naše duhovne kulture. Naše letošnje praznovanje je časovno 

sovpadalo tudi z dnevom maternega jezika, 21. februarja, in naša želja 

je, da postane skrb za naš jezik nacionalni interes v pravem pomenu 
besede tako na državnem nivoju kot tudi v okviru naše občine.  
 

Hvala vsem, ki ste v teh letih skupaj z nami pisali našo zgodbo. Oboga-
teni smo z nepozabnimi doživetji, novimi prijateljstvi in izkušnjami, ki 
jih brez tistih, ki so pred 30 leti postavili temelje društva, ne bi bilo.  
 

Vid Sorta, predsednik KD Karla Štreklja  
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XV. MIFF 2017 
 

V Folklornem društvu VAL Piran s skupnimi močmi že od leta 2003 
organiziramo MIFF – Mednarodni folklorni festival sredozemskih 
držav, z namenom predstavitve različnih plesnih in glasbenih kultur 
sredozemskih držav tako turistom kot tudi domačinom. Petnajsti 
MIFF bo potekal med 12. in 16. julijem 2017 v Piranu, Portorožu, 
Izoli in Kopru. Za leto 2017 načrtujemo udeležbo folklornih skupin 
iz Latvije, Slovaške, Avstrije, Španije, Italije in Slovenije. Skupine 
bodo nastopile :  
• 12. 7. 2017 ob 20.00 Trg 1. maja, Piran; 
• 13. 7. 2017 ob 20.00 ploščad Portorož; ob 21.00 Taverna, Koper; 
• 14. 7. 2017 ob 20.00 ploščad Portorož; ob 21.00 na Lonki, Izola; 
• 15. 7. 2017 ob 21.00 Tartinijev trg, Piran; 
• 16. 7. 2017 ob 21.00 Tartinijev trg, Piran. 
 

Vljudno vabljeni na brezplačne prireditve v Piran, Portorož in Koper. 
 

Borut Luša, Boris Šušmak, FD Val Piran 
 

 
 

Napoved ostalih prihajajočih dogodkov 
 

Mednarodni folklorni festival »Od Celja do Žalca« bo potekal od 2. do 
10. 9. 2017. Plesalo bo 14 slovenskih in 5 tujih skupin. Več na 
http://mff-ceza.si/language/sl/. 
 

 
KD Prežihov Voranc, Ravne na Koroškem 14. oktobra ob 19. uri v 
Kulturnem centru Prežihovega Voranca na Ravnah na Koroškem 
obeležuje 70 let delovanja. Sodelujejo: ansambel Stari prijatelji, Fol-
klorna skupina Lija Kovač iz Vuhreda in Folklorna skupina Prežiho-
vega Voranca iz Raven na Koroškem. 
 
 

 
FS Dragatuš v soboto, 16. 12. 2017 ob 19. uri  v Črnomlju praznuje 
60 let delovanja. 
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Publikacija Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije, 2017 (SEM) 

 

 
30 let KD Karla Štreklja iz Komna (foto: arhiv KD Karel Štrekelj) 


