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ZAPISNIK 4. (VOLILNE) SEJE KONFERENCE V MANDATU 2017 – 2022 ZVEZE
KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Konferenca je bila izvedena v torek, 19. aprila 2022, z začetkom ob 17. uri v Ljubljani, v
prostorih gledališke dvorane JSKD Skladovnica, Beethovnova 5, v Ljubljani.
Prisotnost: zabeležena na listi prisotnosti in na pooblastilih zastopnikov ZKD
Verifikacijsko komisija je v svojem poročilu ugotovila, da je prisotnih 31 glasov (20 glasov
predstavnikov oz. zastopnikov občinskih, mestnih oz. medobčinskih Zvez, ter 11 glasov drugih
članov konference (članov predsedstva in nadzornega odbora),od 73 mest, kolikor jih šteje
konferenca. To glede na 20. člen statuta predstavlja (po 30 minutah čakanja) zadostno sklepčnost
in omogoča konferenci veljavno sklepanje in izvedbo volitev.
Predsedstvo ZKDS je v sklicu predlagalo obravnavo naslednjih točk dnevnega reda:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in določitev dnevnega reda seje, sprejem poslovnika in izvolitev
preostalih delovnih teles konference (verifikacijska komisija, zapisnikar, overitelj zapisnika, volilna
komisija)
2. Pregled zapisnika 3. seje konference
3. Vsebinsko poročila o delovanju ZKD Slovenije v letih 2020 in 2021.
4. Poslovno in finančno poročilo za leto 2021.
5. Razprava in sprejemanje poročil in sklepanje o razrešnici organov ZKDS
6. Predlog statutarnega sklepa o določitvi območij, za katera se izvoli predstavnike in njihove
namestnike v predsedstvo ZKD Slovenije
7. Volitve
- določitev kandidatne liste
- izvedba volitev (predsednika, podpredsednikov, članov Predsedstva in namestnikov, predsednika
in članov NO)
8. Programski in finančni načrt ZKD Slovenije za leto 2022
9. Razprava o izhodiščih za strategijo Zveze 2022- 27
10. Razno
AD1: Izvolitev delovnega predsedstva in določitev dnevnega reda seje, sprejem poslovnika in
izvolitev preostalih delovnih teles konference (verifikacijska komisija, zapisnikar, overitelj
zapisnika, volilna komisija)
Predsedujoči ZKD Slovenije g. Jože Osterman je na začetku pozdravil udeležence seje in predlagal
sprejetje poslovnika seje ter izvolitev delovnih organov seje.
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Sklep 1: Udeleženci seje konference so soglasno poslovnik in soglasno izvolili naslednje delovne
organe konference:
- delovno predsedstvo: Jože Osterman, predsednik, članica Branka Bezeljak in Milan Brecl;
- vodenje zapisnika: Jože Osterman s pomočjo Branke Bezeljak, overovatelj zapisnika Franjo
Murko;
- verifikacijska komisija: Aleš Laznik, Darja Belič
- volilna komisija: predsednik Miha Banovec, Jan Pirnat
Sklep 2: Udeleženci so sprejeli predlagani dnevni red.
AD2: Obravnava zapisnika 3. seje konference v mandatu 2017 – 2022
Razprave k tej točki dnevnega reda ni bilo.
Sklep: Člani konference so soglasno in brez pripomb sprejeli zapisnik 3. seje konferenc v
mandatu 2017-22..
AD3: 3. Vsebinsko poročila o delovanju ZKD Slovenije v letih 2020 in 2021.
Predsedujoči Zvezi Jože Osterman je podal nekaj poudarkov o delovanju Zveze v zadnjih dveh
letih. Zaradi epidemije koronovirusa, ki je bistveno omejila možnost neposredne komunikacije in
učinkovitega odločanja ter izvedbe projektov, v letu 2021 redne seje konference ni bilo, je pa res, da
je bilo sredi tega leta vsem članicam poslano izčrpno poročilo o delu v letu 2020, na katerega ni bilo
pripomb. Delovanje pod vtisom epidemije je bilo v obeh letih tako po obsegu kot po učinku
opravljenih projektiov primerljivo. Ob Primusu, ki je ohranjal informacijsko raven Zveze, je bila
glavnina informacij objavljana na spletni strani, najpomembnejši opravljeni projekt pa je bila
raziskava o motiviranosti mladih za delovanje v kulturi, ki jo je za ZKDS ob podpori JSKD opravil
dr. Tomaž Simetinger. Ne gre zanikati tudi določenih razhajanj v konceptih delovanja Zveze, ki je
botorvala odstopšoma dveh predsednikov, ki pa k sreči na medosebne odnose oz. zaupanje nista
imela usodnih posledic. Posebno nevarnost predstavlja tudi dejstvo, da od septembra 2021 JSKD v
okviru svoje strokovne službe ne zagotavlja več podpore za delovanje ZKDS, zaradi česar je
operativno in administrativno delo v celoti potekalo na ramenih obeh podpredsednikov oz.
nekaterih članov predsedsttva. Tako stanje, ki se še ni rešilo, so udeleženci seje ocenili kot
nevzdržno uin ga je potrebnoč čimprej rešiti.
Pomembno je, da je ZKD Slovenije ostala tudi trden člen v okviru nevladnih organizacij, saj je njen
življenjski interes, da se v družbi z njimi bori za boljš položaj kulture in presega še zmerom prisotne
sterertipe, da je ljubiteljska kultura v okviru kulturnih dejavnosti nekaj manj vrednega.
Sklep: Konferenca je sprejela vsebinsko poročilo o delovanju ZKD Slovenije v letih 2020 in
2021.
AD 4: Poslovno in finančno poročilo za leto 2021.
2

Zveza kulturnih društev Slovenije
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
T: 051/429 259
E: info@zkds.eu
W: www.zkds.eu

Udeležencem je bilo predloženo računovodsko poročilo o poslovanju v letu 2021 z komentarjem oz.
nekaterimi primerjavami med letoma 2020 in 2021. Obe leti, ki ju je bistveno zaznamovala
epidemija koronovirusa, sta namreč tako po obsegu delovanja kot po obsegu finančnega poslovanja
zelo primerljivi. K sreči sta se poslovno obe leti zaključili pozitivno, v letu 2021 je presežek
dohodkov nad odhodki znašal 382,57 evra, s čimer se je še nekoliko okrpil društveni fond, ki je ob
koncu leta znašal 8.267,88 evra. Glavnino tega sklada predstavljajo prihodki, ki jih je Zveza dosegla
v izvedbi nekaterih raziskav v zadnjih letih, skupaj s CNVOS, Zavodom RS za Šolstvo in JSKD.
Sklep: Konferenca je sprejela računovodsko poročilo o poslovanju Zveze v letu 2021 in
predlog sklepa, da se preseže prihodkov v višini 382,88 evra nameni za financiranje
programov Zveze v letu 2022.
AD 5: 5. Razprava in sprejemanje poročil in sklepanje o razrešnici organov ZKDS
Poročili je komentiral predsednik nadzornega odbora g. Murko in piudaril, da je bilo poslovanje v
letu 2021 gospodarno, varčno in zakonito, pri čemer je pohvalil tudi oba računovodska servisa, ki
sta v obeh letih opravljala storitve za Zvezoi na visoki strokovni ravni.
Dodatne razprave o vsebinskih poročilih in poročilu o poslovnem delovanju Zveze ni bilo. S tem je
bila dana osnova, da konferenca ZKD Sliovenije poda razrešnico organom Zveze v mandatu 201722 in se jim zahvali za njiohovo delo.
Sklep: Konferenca se zahvaljuje organom ZKD Slvenije v mandatu 2017- 22 za njihovo delo
in sprejemajo njihovo razrešnico.
AD 6: Predlog statutarnega sklepa o določitvi območij, za katera se izvoli predstavnike in
njihove namestnike v predsedstvo ZKD Slovenije
Kot gradivo je bil udeležencem predložen predlog statutarnega sklepa, ki je zadeval območja
Slovenije, za katera se volijo predstavniki v predsedstvo ZKDS, skupaj z njihovimi nadomest nimi
člani.
V razporavi je bilo opozorjeno, da je iz priloge, ki razvršča občine v posamezna območja, izpadla
občina Brezovica pri Ljubljani. Napaka bo popravljena.
Sklep: Konferenca sprejme statutarni sklep o določitvi območij, ter korekturo priloge
(uvstitev občine Brezivica na seznam).
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Ad 7: Volitve:
-

določitev kandidatne liste

Delo pri tej točki dnevnega reda je vodil predsednik volilne konisije g. Miha Banovec, ki je na
osnovi poročila kandidacijske komisije, ki je po pooblastilu predsedstva Zveze opravila večino
(pred)volinih opravkov konferenci v sprejem predlagala kaandidatno listo. Pripomb oz. dodatnih
predlogov ni bilo:
Sklep: Konferenca je soglasno sprejela predlog kandidatne liste in sklep, da bodo volitve
potekale javno.
- izvedba volitev (predsednika, podpredsednikov, članov Predsedstva in namestnikov,
predsednika in članov NO.
Konferenca je na osnovi sprejete kandidatne liste na način, kot ga predvideva 17. člen sttauta
ZKDS, soglasno izvolila predsednika, podpredsednici, člane predsedstva in predsenika ter člana
nadzornega odbora, in sicer:
Predsednik: dr. Tomaž Simetinger
Podpredsednici: dr. Inge Breznik, mag. Marijana Kolenko
Članice in člani predsedstva:
a) predstavniki območij in njihoovi namestniki:
Območj

Predstavnik

Nadomestni član

Ljubljana z okolico

(Tomaž Simetinger)*

Luka Kropivnik

Savinjska

(Marijana Kolenko)*

Vid Palčnik

Gorenjska

Irena Šonc Slenc

David Ahačič

Dolenjska, Bela Krajina, Uroš Brezovšek
Posavje

Igor Teršar

Južna Primorska

Alfred Makor

Igor Zerbo

Severna Primorska

Miran Rustja

Martina Trampuž

Prekmurje

Elvira Vaupotič Gonc

Silva Duh

Koroška

Katja Kotnik Prosenjak

Marjan Lužnik
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Ptuj

Nino Galun

Martin Cvetko

Maribor

Darja Belič

Gregor Antoličič

Zasavje

Aleš Laznik

Janez Kukovica

*izvoljen kot predsednik, oz. kot podpredsednica
b) člani predsedstva, izvoljeni na podlagi na osnovi poznavanja področja in ugleda oz. kot
predstavnik področne zveze:
Marija Aleš, Branka Bezeljak, Erik Vrčon, Boris Selko

Nadzorni odbor
Predsednik: mag. Jože Osterman
Člana: Milan Brecl, Miahael Rošker
Predsednik dr. Simetinger se je v imenu vseh izvoljenih članov organov ZKDS v obdobju 2022-27
zahvalil za izkazano zaupanje in na kratko orisal nekatere svoje poglede na delovanje in vodenje
zveze v nasslednjem mandatu. Opozoril je zlasti na nujno in tesno medsebojno povezovanje zvez
oz. člaic Zveze, povezovanje v okvir nevladnih organizacij in obrambo interesov na tej ravni, ter
doslednejše izvajanje medsebojnih razmerij med Zvezo in JSKD, zapisanih v zakonu o JSKD in v
Partnerskem dogovoru med JSKD in ZKDS iz leta 2012, ki pa ga bo potrebno dopolniti.
Sklep: Konferenca je na statutarno določen način opravila volitve organov ZKDS v mandatu
2022- 27.
Ad 8. in ad.9: Programski in finančni načrt ZKD Slovenije za leto 2022, ter
Razprava o izhodiščih za strategijo Zveze 2022- 27
Konferenca je sklenila, da obe točki zaradi vsebinske sorodnosti združi.V živahni in polemični
razpravi so udeleženci poudarili naslednje težave, probleme, pa tudi dobre plati delovanja zvez
kulturnih društev in krovne zveze nasploh:
- z delom ZKD Slovenije ni mogoče biti posebej zadovoljen. Res je, da je velik del njenihh
aktivnosti omejila epidemija koronovirusa, vendar pa je njenih aktivnosti, na osnovi katerih bi
bile bolje povezane občinske, mestne zveze in krovna zveza, premalo ali pa so prešibke. Res je
sicer, da se kulturne politike na nacionalni ravni, kjer naj bi ZKDS poskušala uveljavljati
čimvečji vpliv, precej drugačne kot lokalne politike, ki so veliko bolj heterogene in tudi
subjektivno odvisne od občutka za kulturo v njihvih okvirih, a za ves civilnodružbeni spekter,
ki ga naj bi pocvezovale zveze in krovna zveza je znasčilna precejpšnja razdrobljenost,
poamjkanje skupne volje in kulturne politike, zaradi česar zveze kot povezovalni elementi tudi
fitično usihajo in odmirajo. To je absurd, saj sodobne družbe vse bolj stavijo na civilno družbo
kot spontani generator razvoja;
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-

-

-

za dobro stanje ljubiteljske kuklture je bistveno usklajeno, dobro povezano in medseboj
usklajeno delovanje društev in njihovih zvez, ter Javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki je
zaradi svoje profesionalne organiziranosti in zakonskih pooblastil najmočnejši dejavnik stanja in
razvoja na tem podorčju.. Taka skladova močzagotavlja stabilnost področja, hkrati pa je
nevarna, če ni demokratično uporabljana, če deluje odtujeno in postaja sama sebi namen. Ni
mogoče spregledati, da se nujno potrebno zaupno razmerje med ZKD Slovenije in JSKD že
nekaj časa slabša in da se oba parnerja (vsaj tako bi sodili po podpisanem parterskem dogovoru
iz leta 2012) dejavnika vse bolj oddaljujeta drug od drugega, Na tokrati volilni seji konference
smo prvikrat od ustanovitve ZKDS leta 1997 priča, da se je ne udeležuje noben zastopnik
Sklada;
omenjene pomanjkljivosti kličejo k boljšemu delu in predvsem k potrebi, da se kulturna politika
na področju ljubiteljske kulture oblikuje bolj enotno; Gre za vprašanje bolj izenačenih pogojev
dela,bolj preglednega položaja ljubiteljske kulture na celotnem ozemlju Slovenije, za preseganje
lokallistične zaprotsti v okvire svojih sredin, pa tudi za bolješ povezovanje vseh skupin, ki pri
svojem delovanju ustvarjajo kulturne vrednost, pa pri tem pogosto potrebujejo več pomoči, kot
smo jim je sposobni dati. V bolj odprtem sistemu, za katerega bi morali imeti več smisla tudi v
kulturnih društvih, bi tudi lažje reševali vprašanja priliva mlajših kadrov, vse bolj kritičnega
staranja članstva v kuloturnih društvih, spolne strukture članov in članic, kar vse so problemi, ki
jih ni mogoče več zanemarjati;
udeleženci so poročali tuidi o nmekaterih primerih dobre prakse, ki so vredni vse pozornosti.
Tako je n.pr. v Kranju sklenjeno, da javni zavodi pomagajo ljubiteljskim kulturnim društvom
pri izvedbi njihovih projektov, še zlasti s svojo infrastrukturo. Take obveznosti naj bi imeli
sicer javni zaavodi do neke mere že na sonvoi določil ZUJIK, vendar jih slabo ali pa sploh ne
izpolnjujejo.

Sklep: Konferenca je sprejela predlog programa ZKDS za leto 2022 z upanjem, da bo
finančno ustrezno podprt in ga bo mogoče realizirati. Prav tako se je strinjala z izhodišči za
pripravo strategijo ZKDS za naslednje srednjeročno obdobje.
Ad 10: Razno
Pobud oz. razprav k tej točki ni bilo. Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.
Zapisal. Jože Osterman
Overovatelj: Fraanjo Murko

Ljubljana, 21. aprila 2022
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