
ZKD Slovenije 

Računovodsko poročilo za leto 2021 s primerjavo poglavitnih postavk 2020 – 

2021 

Pripravljalec pričujočega poročila je imel že v izhodišču nekaj resnih težav. V aprilu 2021 se je namreč 

zgodila zamenjava računovodskega servisa, ki je servisiral finančno poslovanje ZKD Slovenije. 

Dolgoletnega računovodjo Roka Zupana je zamenjalo podjetje Tatva, direktoirca  ga. Mojca Špiler, ki 

je prejela nekoliko nepopoln arhiv finančnega poslovanja v začetku leta, ki pa ga je v januarjau letos 

le uspela uskladiti. Druga težava je, da je v septembru prenehalo delovno razmerje gen. tajnice, ki 

lahk0o vodi pregled finančnega poslovanja po projektnem načelu, torej spremlja prilive in stroške 

posameznega projekta. Ta sistem se je podrl, tako da je pripravljalec poročila (ki ni profesionalec) 

lahko precej natančno ovrednotil le večje stroške, vezane predvsem na projekta POGUM in analitično 

raziskavo Mladi in kultura, nemogoče pa je bilo to natančno storiti za večino drugih projektov, 

denimo projekt Primus, kjer so možne le improvizirane ocene. Poleg tega je pripravljalec dobil 

pooblastila zakonitega zastopnika šele tik pred iztekom leta in je bila njegova vednost o posameznih 

podrobnostih poslovanja precej omejena. 

 

Postavka Leto 2020 Leto 2021 

I.PRIHODKI 21.473,01 20.590,41 

Dotacija JSKD  13.640,00 9.300,00 

Projekt POGUM, Zavod za šolstvo 7.787,00 7.011,33 

Proračun RS- dohodnina 46,01 39,08 

Izplačilo za MLADI V KULTURI, 
JSKD,  

  4.240,00 

   

II. ODHODKI 19.405,74 20.207,84 

Stroški materiala 74,34 941,58 

Pisarniški material 8,45 26,58 

Material za promocijo 65,89 najem video aparatur   915,00 

Storitve  19.061,10 18.724,84 

Bančne storitve 217,63 183,82 

Intelekt., osebne storitve 16.407,00 15.026,66 

Digitalna potrdila, domene 89,81  

Stroški reklame (FB), reprez. 319,80 417,08 

Takse 386,19                 
 195,00 

Drugi avt. hon. 414,00 400,00 

Druge storitve (pošta, domene, 
stroški popravil, urejanje spleta) 

 1.397,66 

Potni stroški 1.225,87 395,66 

Članarina GZS (tekoča, iz prejšnjih 
let) 

 708,96 

AMORTIZACIJA 270,30 541,42 

   

Poslovni izid +2.067,27 +382,57 

Prenešeni posl.  dobiček iz prejšnjih 
let (društvei sklad) 

7885,11 8.267,88 



 

Komentar: 

Že grobi pregled primerjav med letošnjo in lansko porabo pove, da  je obseg poslovanja v letu 2021 

nominalno precej podoben tistemu kot v letu 2020. To ni nenavadno, saj je poslsovanje v letu 2021 

tako kot leto poprej krojila epidemija koronovirusa in specifične oblike delovanja, ki so manj kot prej 

temeljile na sestajanju in odločanju v živo, bolj pa na komunikaciji in izvajanju projektov »na daljavo«. 

To je vidno zlasti pri precejšnjem zmanjšanju potnih stroškov, ki so se zmanjšali za tretjino. Sodimo, 

da to ni dobro. 

Največ sredstev je bilo angažiranih za projekta POGUM, ki se je končal s koncem letošnjega leta (cca. 

6390 €, izvajalka za ZKD Slovenije Simona Zorc Ramovš) in za zakjuček projekta Motivacija mladih za 

delovanje v kulturi (cca.4.240 €, izvajalca dr. Tomaž Sietinger in dr. Tomi Deutch). Ta zadnji projekt je 

doživel visoko kvalificirano obravnavo na okrogli mizi TLK  2021. Iizvajalci POGUMa, ki je 

interdisciplinaren projekt, ki zajema vsa področja izobraževanja (za naše področje, kultura, ga 

pripravlja Simona Zorc Ramovš), pa pripravljajo monografijo o rezultatih projekta, ki bo predstavljena 

v prihodnjih mesecih (predvidoma maja). 

Pomemben del porabljenih javnih sredstev je bil uporabljern za izhajanje Primusa (avt. honorarji in 

urejanje so zahtevali okrog 2.500 €, kar je primerljivo z lanskimi sredstvi, večji projekt pa je še 

literarni natečaj Sloverzija z Ravniharjevo plaketo. Nekatere druge akcije oz. oblike delovanja (seje 

organov, vvključevanje v civilnodružbena delovanja) javnih  sredstev niso terjala, kupili pa smo nov 

računalnik, ki pa ga za zdaj zaradi neosbtoja prostorov za  pisarno ne uporabljamo. Priznanj ZKD 

Slovenije v letu 2021 nismo podeljevali, kar postaja ssicer  vse bolj zaskrbljujoče, je pa pretežno 

polsledica pandemije, ko številna društva niso delovala.. 

Pripravljalec poročila imam razmeroma bogate izkušnje na področju delovanja in finančnega 

poslovanja Zveze. Po natančnem pregledu dokumentov, ki jih je vesto, lahko bi rekli optimalno 

pripravilo novo računovodtsvo, še zlasti kontnih kartic, ki natančno pokažejo vse finančne transakcije, 

sem prepričan, da je bilo poslovanje Zveze v letu 2021 v skladu z statutom in sprejetimi programi, ter 

zakonito in pregledno. 

Na 15. redni seji jepredsedstvo  sprejelo pričujoči zaključni račun, do njega pa se je pozitivno 

opredelil tudi nadzorni odbor Zveze. 

Ljubljana, 31. marca  2022 

 

Pripravil: Jože Osterman, zakoniti zastopnik 


