














 

Dodatek: Poročilo o delu ZKD Slovenije v času od 18. novembra  do konca leta 2021 

Ker je predsednik ZKD Slovenije g. Janez Kerin  18. novembra 2021 podal nepreklicen odstop na svojo 

funkcijo, je v veljavo stopila določba 18. člena statuta: ...«  če...preneha funkcija predsedniku ZKDS, 

preide pravica zastopanja na podpredsednika, ki mora v najkrajšem možnem času poskrbeti za sklic 

izredne volilne seje konference, pri čemer za kandidiranje veljajo isti roki, kot jih določa 17. člen tega 

statuta.« Vodenje Zveze sta prevzela oba podpredsednika, ga. Marijana Kolenko in g. Jože Osterman, 

ki se je vpisal v register društev kot zakoniti zastopnik zveze. Vpis se je zaradi preobremenjenosti 

upravne enote formaliziral šele v zalwetku leta 2022, vendar smo težave zaradi podpisa oz. 

odobravanja nekaterih finančnih transakcij usklajeno rešili z g. Kerinom. Sicer pa sta oba 

podpredsednika delovala usklajeno in sta se o vseh odločitvah predhodno posvetovala.  

 

Na 13. redni seji predsedstva so bili udeleženci kritični predvsem do dejstva, da se je ZKD Slovenioje po 

23 letih obstoja znašla, kar se njenih pogojev tiče, v izjemno problematični, za njen obstoj celo nevarni  

fazi, saj je po eni strani  izgubila gen. tajnika, ki je zadnje desetletje deloval v okviru strokovne sl užbe 

JSKD, ter hkrati tudi pisarno. Podporni »paket«, ki je predvideval, da gen. tajnik kot delavec JSKD 

opravlja delo hkrati za potrebe ZKD Ljubljana in ZKD Slovenije, je ugasnil. Nov dogovor iz avgusta 2021, 

ko je delovno razmerje prenehalo zadnji gen. tajnici obeh zvez, je predvidel, da vsaka zveza angažira 

svojega človeka, pri čemer se je kot najugodnješa rašitev za ZKD Slovenija kazala možnost angažmaja 

samozaposlenega v kulturi za vrednost polovičnega delovnega časa. Podpredsednika sva v 

konstruktivnem pogovoru z direktorjem JSKD g. Damjanovičem dobila poleg tega tudi zagotovilo, da 

bo JSKD na lokaciji Cankarjeva 5 v Ljubljani omogočila tudi pisarno za Zvezo pod ugodnimi najemnimi 

pogoji.  

 

Predsedstvo je sklenilo, da ne organizira letne konference za leto 2021, saj ta ne bi imela velikega 

smisla. Potrjevali bi namreč zgolj stvari,ki so bile v letu 2021 že izvedene, in na katere ni več mogoče 

vplivati. Predsedstvo je zato sklenilo, da vsam članicam/članom Zveze pošlje izčrpni poročiloo delu 

Zveze v letih 2020 in 2021, kar je bilo strojeno 6. januarja 2022, i o stanju v Zvez. Pripomb oz. vprašanj 

na poslana gradiva ni bilo.  

 

ZKD Slovenija je skupaj z nekaterimi drugimi nevladnimi organizacijami podprla protest gledališča 

Glej, ki ga je Ministrstvo za kulturo kljub njegovi odlični tradiciji in dobremu delovanju izločilo iuz 

okvira triletnega financiranja, ki mu je omogočalo normalno dellovanje. Do konca leta so bili plačani 

tudi vsi računi oz. poravnane vse obveznosti Zveze.  

 

Po treh mesecih se je obnovilo tudi delovanje spletne strani, ki objavlja vse pomembnejše 

aktualnosti, ki zadevajo ljubiteljsko kulturo. Stabilno je delovalo tudi objavljanje v reviji Primus, ki je v 

jeseni prav tako nekoliko zastalo. 
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