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Članstvo Zveze v letu 2022
V začetku letošnjega leta smo se nekoliko aktivneje posvetili preučevanju stanja članstva v naši Zvezi.
Razlog je v tem, da od leta 2014, ko je tedanja generalna sekretarka Maja Papič pripravila izčrpen
seznam člaanic/članoiv ZKDS z podatki o ljudeh, ki jih vodijo in kontakti (naslov, naslov e- pošte, podatki
o morebitni spletni strani) nismo več opravljali pososdobitve, čeprav se v šestih letih seveda marsikaj
spremeni. Problem je pomemben tudi zaradi vprašanja reprezentativnosti krovne zveze, določanja
sklepčnosti in možnosti tekočega komuniciranja s članicami/člani, torej opravkov, ki so sestavni del
legitimnosti organizacije.
Na osnovi neposredne komunikacije po elektronski pošti, poizvedovanja (večinoma telefonskega) s
kulturnimi delavci na območjih, kjer delujejo zveze, ter pregleda centralnega registra društev na MNZ
ter AJPES – ki sta medsebojno skladna – smo prišli do nasleddnjih dejstev oz. domnev glede delovanja
nekaterih v seznam 2014 uvrščenih zvez:
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Z delom so prenehale naslednje zveze, ki tudi niso več vpisane v register in jih je tako na
osnovi 11. člena Statuta ZKDS potrebno prenehati voditi v seznamu članic/članov:
ZKD Ljubljana okolica
Zveza kulturnih in turističnih društev občine Puconci
Zveza kulturnih društev občin Bled, Bohinj, Radovljica
Zveza kulturnih društev občine Dol pri Ljubljani
Zveza kulturnih društev Loška dolina
Območna zveza kulturnih društev Slovenske Konjice
Zveza kulturnih društev Dornava

Pri vseh navedenih zvezah je nedvomno to, da jih ni več v registru, svoje aktivnosti pa ne izkazujejo na
noben drug način (z odgovorom na e- pošto, s pojavljanjem v javnem prostoru oz. z organizacijo
dogodkov, in podobno).
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Več dilem je z nekaterimi drugimi zvezami, ki so v centralnem registru navedene skupaj s
podatki o njihovih zakonitih zastopnikih , vendar pa izjave ljudi, ki poznajo položaj na
terenu, predvsem pa njihova neodzivnost in neaaktivnost, ki jo je mogoče zaslediti v
javnem prostoru na njihovih območjih, kažejo, da gre za »speča« društva, ki zgolj čakajo
na avtomatičen izbris iz registra. V to kategoriji bi lahko uvrstili naslednje članice/člane:
ZKD Ajdovščina
ZKD Novo mesto
ZKD Litija
ZKD občin Ljutomer, Križevci, Veržej, Razkrižje
ZKD Murska Sobota,
ter še šest zvez, kjer pa je potrebno prej še opraviti natančnejšo preverbo o dejanski aktivnosti
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V zadnjih petih letih ni bila ustanovljena nobena nova zveza kulturnih društev (oz. o tem nimamo
podatkov). V ZKDS se je včlanila Zveza pevskih zborov Primorske. Od področnih zvez so članice še
Zveza tradicijskih skupin Slovenije, Zveza slovenskih godb in Zveza likovnih društev Slovenije.
Če povzamemo: v zadnjih šestih letih je mogoče dokaj natančno zaslediti, da je v celoti z delom, ali
pa vsaj z zabeleženo aktivnostjo prenehalo delovati okrog 19 zvez kulturnih društev, kar pomeni
približno 30 %. To je velik osip, ki bi moral v prihodnje terjati tudi več pozornosti Zveze kulturnih
organizacij Slovenije, krovne zveze kulturnih društev v Sloveniji in ene od subjektov kulturnih
politik na področju ljubiteljske kulture.

Konferenci predlagamo, da v vednost sprejme, da je članstvo na osnovi druge alineje 11. člena
statuta prenehalo zvezam kulturnih društev, navedenih v tč. I., čemur naj prilagodi ugotavljanje
sklepčnosti na svojih sejah.
Opravičujemo se za morebitne napačne ocene zvezam društev; razveselilo bi nas, da bi nas kdo
opozoril na krivično oceno, da smo njegovo zvezo napačno uvrstili v pričujoči seznam.

