Zveza kulturnih društev Slovenije
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
T: 040160514
E: info@zkds.eu
W: www.zkds.eu

ZAPISNIK 1. SEJE KONFERENCE (V MANDATU 2017 – 2022) ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Konferenca je bila izvedena v sredo, 18.4.2018, ob 16. uri v prostorih Šentjakobskega gledališča
Ljubljana na Vodnikovem trgu 5.
Prisotnost: lista prisotnosti priložena
Iz seznama prisotnih ter pooblastil članic ZKDS, ki ga povzema poročilo verifikacijske komisije, je
razvidno, da so se seje udeležili (priloga: lista prisotnosti)
Poročilo verifikacijske komisije je glede sklepčnosti ugotovilo naslednje:
Iz liste prisotnosti je razvidno, da je bilo zastopanih s strani občinskih, medobčinskih in mestnih ZKD
30 glasov, s strani organov ZKD Slovenije (predsedstvo in nadzorni odbor) pa 16 glasov. Prisotnih je bilo
58 % vseh predstavnikov članov konference. Seja je bila v skladu z 20. členom statuta sklepčna.

Predlagan dnevni red:
1.
sprejem poslovnika o delu konference in izvolitev delovnih organov konference
2.
obravnava zapisnika 5. seje konference v mandatu 2012 - 2017
3.
vsebinsko in finančno poročilo (z bilanco finančnega in poslovnega uspeha) o delu ZKD
Slovenije v letu 2017
4.
program dela ZKD Slovenije za leto 2018 z okvirnim finančnim načrtom
5.
analiza pogojev dela zvez kulturnih društev na osnovi oddanih vprašalnikov ter predlogi za
nadaljnje usmeritve ZKDS
6.
razno (potrditev Lučke Černelič za nadomestno članico predsedstva ZKDS, imenovanje častne
članice Alenke bole Vrabec)

AD1
Člani konference so sprejeli poslovnik in izvolili naslednje delovne organe konference:
Delovno predsedstvo: Nino Galun, Franjo Murko, Marijana Kolenko
Verifikacijska komisija: Inge Breznik, Tomaž Simetinger
Overovatelj: Jože Osterman
Zapisnikar: Maja Papič
Zaradi racionalizacije in predčasnega odhoda nekaterih članov konference je bil sprejet sklep, da se
najprej obravnavana problemska tema pod točko 5. Sprejet dnevni red konference:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

sprejem poslovnika o delu konference in izvolitev delovnih organov konference
analiza pogojev dela zvez kulturnih društev na osnovi oddanih vprašalnikov ter predlogi
za nadaljnje usmeritve ZKDS
obravnava zapisnika 5. seje konference v mandatu 2012 – 2017
vsebinsko in finančno poročilo (z bilanco finančnega in poslovnega uspeha) o delu ZKD
Slovenije v letu 2017
program dela ZKD Slovenije za leto 2018 z okvirnim finančnim načrtom
razno (potrditev Lučke Černelič za nadomestno članico predsedstva ZKDS, imenovanje
častne članice Alenke bole Vrabec)

AD2
Analizo pogojev dela zvez kulturnih društev je predstavil podpredsednik ZKDS, Jože Osterman (priloga
k zapisniku). Poudaril je, da je oslabel glas civilne družbe na kulturnem področju, ki je bistven za razvoj
in napredek dejavnosti ljubiteljske kulturne dejavnosti. Poglavitno delo ZKDS in njenih članov je, da
skrbijo za živo, spontano mrežo delujočih kulturnih društev ter da področje ljubiteljske kulture dejavno
posega na področje splošne kulturne politike, tako v smislu nacionalnih kot lokalnih kulturnih
programov.
Glavna težava krovne ter območnih zvez je operativnost. Potrebno je opredeliti jasne smernice
delovanja ZKDS in JSKD. Imamo partnerski sporazum, ampak je presplošen. Potrebno bi bilo razviti
enotnejši model delovanja zvez in ga priporočiti ostalim. Glavno je povezovanje in usklajevanje, sicer
bo mreža propadla. ZKDS bi morala dajati več vsebinskih osnov društvom. Premalo zastopan glas
društev pri oblikovanju lokalnih kulturnih programov vzbuja slabo voljo pri društvih in občutek, da se
jim odteguje podpora in sredstva.

Glavne težave zvez na osnovi analize stanja, ki jo je opravila ZKDS: finančne, prostorske, kadrovske,
težave z vzdrževanjem statusa društva v javnem interesu, težave pri zbiranju sponzorskih sredstev,
zmanjševanje aktivnosti oz. upad kulturnih projektov, nezmožnost ponujanja pomoči društvom –
bilance, prijava na razpise, poročila, Sazas; neupoštevanje pri oblikovanju lokalnih kulturnih
programov, delo zvez je osiromašeno, člani organov območnih zveze so premalo aktivni, saj imajo
preveč dela v matičnih društvih.
Potrebe po aktivnostih v zvezah: več podpornih aktivnosti za društva (plačilo ali sofinanciranje kotizacij
za izobraževanja – računovodstvo ipd., plačilo ali sofinanciranje seminarjev za umetniške mentorje,
pomoč pri administrativnih opravilih – registracija KUD, distribucija vabil, prijave na razpise, poročila, ,
donatorstvo za prireditve), pomoč društvom pri nakupu opreme – pisarniške, računalniške, kostumi,
instrumenti…), skupne produkcije društev, brezplačna izobraževanja, lastna tehnična oprema –
računalnik, ozvočenje, fotoaparat, osvetljava, pomoč društvom pri kandidiranju na evropskih razpisih,
povezovanje s tujimi društvi in skupinami, organizacija gostovanj, več projektov za izobraževanje
mladih v kulturi, okrepitev in večja promocija že obstoječih aktivnosti, poskrbeti za prepoznavnost
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društev izven lokalnega okolja, podpora, koordinacija in posredovanje pri lokalnih oblasteh za
izboljšanje pogojev delovanja v društvih, večja vloga pri odločanju financiranja društvene dejavnosti in
izdelavi kriterijev.
Potrebe zvez po pomoči s strani krovne zveze – ZKDS: zavzemanje za sistemske težave oz. rešitve,
ureditev statusa vrhunskih ljubiteljskih skupin na svojem področju, večja skrb za prostovoljce in
zaposlene na zvezah z izobraževanji, pospeševanje sprejema zakona o LK, prizadevanja za sistematično
medijsko podporo, povezovanje s kulturnimi organizacijami izven matične domovine, promocija
dejavnosti po vsej Sloveniji, izobraževanje predsednikov zvez na temo aktualne zakonodaje, predlogi
glede izvajanja programov v zvezah, pomoč novonastalim zvezam ter nasvet, kaj storiti z zvezami, ki so
v mirovanju – jih aktivirati ali zapreti, zagotoviti statusni položaj lokalnih zvez do vsaj minimalne
zagotovitve finančnih sredstev za delovanje, ureditev statusa občinskih zvez
Po uvodni predstavitvi se je razvila živahna debata, nekateri so izpostavili, da potrebujemo močno
krovno organizacijo, ki bo zagovarjala interese ljubiteljske kulture pred lokalnimi in državnimi oblastmi
ter da je zavezništvo med vladnim in nevladnim sektorjem ključno za razvoj in obstoj sektorja v bodoče.
ZKDS bi morala postati močna organizacija predvsem na področju zagovorništva, da se nas sliši tudi na
političnih poljih. Tudi zato mora ZKDS na novo definirati samo sebe. V večini, tudi sodeč po odgovorih
zvez, je sožitje oz. sodelovanje z JSKD dobro, razpravljalci so se strinjali, da morata obe organizaciji
sodelovati z roko v roki, konstruktivno, se dopolnjevati in obe iskati priložnosti za izboljševanje stanja
glede na svoje zmožnosti in pristojnosti. Izpostavljeno je bilo, da je velik problem v kulturnih društvih
podmladek ter kako nasloviti to problematiko. Prav tako je bilo izpostavljeno, da bi morali več
pozornosti nameniti slovenskim društvom v državah bivše Jugoslavije.
Sklep: Konferenca se je seznanila z gradivom in predsedstvo naj v bodoče dela v skladu z diskusijo.

AD3
Sklep: Člani konference so soglasno potrdili zapisnik 5. seje konference v mandatu 2012 – 2017.

AD4
Predsednica je predstavila programsko in finančno poročilo za leto 2017 (priloga k zapisniku).
Predlagano je bilo, da se k finančnemu poročilu priloži še poročilo glede finančnega stanja ZKDS za
pretekla 3 leta, vendar je praksa nepotrebna, saj se vsako leto predstavi finančno poročilo ZKDS na
letni konferenci, posebej tudi članom predsedstva ter nadzornemu odboru, sicer pa lahko vsak dobi
vpogled v finančno stanje v pisarni ZKDS, je pojasnila sekretarka.
Sklep: Konferenca je sprejela poslovno poročilo ZKDS za leto 2017.

AD5
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Konferenci je bil podan predlog programa in okvirnega finančnega načrta za leto 2018.
Sklep: Konferenca je sprejela predviden program dela in finančni načrt za leto 2018.

AD6
Sklep 1: Konferenca je na predlog predsedstva Lučko Černelič (ZKD Brežice) imenovala za
nadomestno članico predsedstva.
Sklep 2: Konferenca je Alenko Bole Vrabec na predlog predsedstva imenovala za častno članico Zveze
kulturnih društev Slovenije.

Zapisnik uredila: Maja Papič, sekretarka

Overovatelj: Jože Osterman

Ljubljana, 19.4.2018

