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ZAPISNIK
rednega volilnega ZBORA ČLANOV ZLTSS, ki je zasedal v petek, 18. decembra 2020 ob 19:10 prek spletne platforme ZOOM.
Seznam prisotnih
Prisotni člani upravnega odbora:







mag. Janja Ravnikar, predsednica in območna predstavnica za Dolenjsko, Posavje in
Belo krajino;
Zdenko Štrucl, predstavnik festivalov in zastopnik festivala Od Celja do Žalca (Priloga 1);
Božidar Fabjan, območni predstavnik za Ljubljano in okolico ter zastopnik FS Emona
– veterani (Priloga 2);
Liljana Brglez, območna predstavnica za Vzhodno Štajersko in Prekmurje;
Janez Svetec, območni predstavnika za Koroško,
Aleksandra Meglič, območna predstavnica za Gorenjsko, pomoč blagajniku ZLTSS in
zastopnica FS Karavanke (Priloga 3).

Prisotni člani strokovnega sveta:
 dr. Bruno Ravnikar, predsednik;
 Branka Moškon, članica in zastopnica FD Kres (Priloga 4);
 Brane Šmid, član;
 Nina Luša, članica in zastopnica FD VAL Piran (Priloga 5).
Prisotni člani nadzornega odbora:
 Edvard Reven, predsednik in zastopnik KD Svoboda Mengeš (Priloga 6);
 Anton Repe, član in zastopnik FD Bled (Priloga 7).
Prisotni člani častnega razsodišča:
 Janez Stopar, član in zastopnik MFS Ivan Navratil Metlika (Priloga 8);
Prisotni zastopniki članic ZLTSS:
 Matic Tavčar, zastopnik AFS Ozara Kranj (Priloga 9);
 Anja Sitar, zastopnica KD FS Iskraemeco Kranj (Priloga 10);
 Darja Eterovič, zastopnica KD Sava Kranj (Priloga 11);
 Klara Hribar, zastopnica KUD Triglav Srednja vas v Bohinju (Priloga 12);
 Aleksander Sašo Zupan, zastopnik FD Šenčur (Priloga 13);
 Marjeta Preželj, zastopnica FS KD Bohinj (Priloga 14);
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Tadej Zadravec, zastopnik AFS France Marolt (Priloga 15);
Mateja Slovenc, zastopnica FS Emona (Priloga 16);
Jaka Križ, zastopnik FS ŽKUD Tine Rožanc (Priloga 17);
Tim Kastrevc, zastopnik KD FS Vidovo (Priloga 18);
Aleksander Hvala, zastopnik FS Razor z volilno pravico (Priloga 19);
Boris Leharnar, zastopnik FS Razor (Priloga 20);
Peter Suhadolc, zastopnik FS Stu ledi Trst (Priloga 21);
Željka Karin Biličič, zastopnica KUD Oton Župančič Vinica (Priloga 22);
Bojan Vovčko, zastopnik DKD Svoboda Senovo (Priloga 23);
Uroš Simonič, zastopnik FS Dragatuš (Priloga 24);
Mitja Marin, zastopnik KUD AFS Študent (Priloga 25);
Ivan Kojc, zastopnik PD Cirkovce (Priloga 26);
Barbara Sitar, zastopnica FD Lancova vas (Priloga 27);
Barbara Papež Lavrič, zastopnica festivala Jurjevanje (Priloga 28);
Borut Luša, zastopnik festivala VAL Piran (Priloga 29).

Ostali prisotni:
 Rastko Samec, kandidat za člana upravnega odbora;
 Anton Petrovič, kandidat za člana upravnega odbora;
 Tadej Fink, predstavnik festivala Jurjevanje in FS Dragatuš.
Opravičeno odsotni:
 Marjan Malek, predsednik častnega razsodišča;
 Mirko Ramovš, član strokovnega sveta;
 Peter Šumnik, član strokovnega sveta;
 Zvone Gantar, tajnik in blagajnik ZLTSS.
Predlagani dnevni red
1. Otvoritev zasedanja Zbora članov in izvolitev delovnega predsedstva.
2. Izvolitev zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in volilne komisije.
3. Poročilo volilne komisije.
4. Potrditev dnevnega reda.
5. Poročilo predsednice ZLTSS.
6. Poročilo tajnika in blagajnika ZLTSS.
7. Poročilo predsednika Strokovnega sveta ZLTSS.
8. Poročila Aktiva mladih ZLTSS.
9. Poročilo Nadzornega odbora ZLTSS.
10. Poročilo Častnega razsodišča ZLTSS.
11. Razprava o vseh predstavljenih poročilih.
12. Članarina in prispevek za delovanje ZLTSS.
13. Izvedba volitev in razglasitev volitev.
14. Predstavitev delovnega in finančnega načrta za leto 2020 ter razprava.
15. Razno.
Ad. 1) Otvoritev zasedanja Zbora članov in izvolitev delovnega predsedstva
Mag. Janja Ravnikar, predsednica ZLTSS, je pozdravila navzoče in z vsemi delila video, ki so
ga pripravili organizatorji dogodka Folkloriada 2021 in vodstvo CIOFF®. Nato je predstavila
predloge za člane delovnega predsedstva.
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Delovno predsedstvo:
 Matic Tavčar, predsednik;
 Liljana Brglez, članica;
 Aleksander Sašo Zupan, član.
Sklep 1: Prisotni so soglasno sprejeli predloge za sestavo delovnega predsedstva.
Preden je mag. Janja Ravnikar predala besedo predsedniku delovnega predsedstva, se je za
pomoč pri organizaciji zahvalila Ivanu Kojcu za vso tehnično pomoč, Mateji Slovenc za
spremljanje prijav in Aleksandri Meglič za pomoč pri organizaciji in tekočem delu ZLTSS.
Ad. 2) Izvolitev zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in volilne komisije.
Matic Tavčar je predstavil predloge za člane in članici delovnih teles.
Zapisničarka:
 Mateja Slovenc.
Overovatelja zapisnika:
 Božidar Fabjan;
 Željka Karin Biličič.
Volilna in verifikacijska komisija:
 Ivan Kojc, predsednik;
 Peter Suhadolc; član;
 Bojan Vovčko, član.
Sklep 2: Prisotni so soglasno potrdili predloge za oblikovanje delovnih teles.
Ad. 3) Poročilo volilne komisije.
Ivan Kojc je povedal, da je prijavljenih 34 oseb. V enem primeru sta bili za istim računalnikom dve osebi, tako da je bilo skupno število prisotnih 35. Nadalje je bilo ugotovljeno, da ima
26 oseb volilno pravico.
Ad. 4) Potrditev dnevnega reda.
Matic Tavčar je predstavil dnevni red, ki je bil navzočim predhodno poslan po elektronski
pošti, ter navzoče pozval k dodatnim predlogom, ki jih ni bilo.
Sklep 3: Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad. 5) Poročilo predsednice ZLTSS.
Matic Tavčar je predal besedo predsednici ZLTSS, mag. Janji Ravnikar, ki je predstavila poročilo. Slednje je kot priloga števila 30 priloženo zapisniku.
Pri točki 11 Poročila predsednice se je posebej pozvalo predstavnike festivalov, da na spletni
strani ZLTSS v horizontalnem meniju odprejo zavihek v angleškem meniju, kjer je spodaj
povezava do predstavitvene »Brošure festivalov« (trenutno je na voljo le v angleškem jeziku),
jo pogledajo ter sporočijo ZLTSS morebitne popravke oziroma spremembe vodstva in drugih
kontaktnih podatkov (zagotovo je treba popraviti podatke pri Jurjevanju). Pri 18. točki svoje3
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ga poročila se je mag. Janja Ravnikar posebej zahvalila Zvonetu Gantarju za opravljeno delo
pri ZLTSS, pri točki 29 pa je poudarila, da se kaže potreba po razpravi o načinu in postopkih
izbora skupin za folklorne festivale.
Zatem je besedo predala Zdenku Štruclu, predstavniku festivalov, da predstavi poročilo, ki je
priloženo zapisniku (Priloga 31).
Zdenko Štrucl je izpostavil, da se komunikacija s festivali ne vzpostavi, kljub temu da jih
kontaktira prek elektronskih naslovov. Posledično tudi sestanka direktorjev vseh slovenskih
festivalov ni bilo moč izvesti, zato je pozval o tem k razpravi pri točki Razno.
Ad. 6) Poročilo tajnika in blagajnika ZLTSS.
Predsednica ZLTSS, mag. Janja Ravnikar, je prebrala poročili (Priloga 32 in 33), ki ju je
predhodno pripravil opravičeno odsotni tajnik in blagajnik ZLTSS, Zvone Gantar.
Ad. 7) Poročilo predsednika Strokovnega sveta ZLTSS.
Predsednik dr. Bruno Ravnikar je prebral poročilo Strokovnega sveta, ki je priložen zapisniku
(Priloga 34).
Ad. 8) Poročila Aktiva mladih ZLTSS.
Predsednica Aktiva mladih, Mateja Slovenc, je predstavila priloženo poročilo o delovanju telesa ZLTSS v lanskem letu (Priloga 35).
Ad. 9) Poročilo Nadzornega odbora ZLTSS.
Predsednik nadzornega odbora, Edvard Reven, je predstavil poročilo, ki se nahaja med prilogami zapisnika (Priloga 36).
Ad. 10) Poročilo Častnega razsodišča ZLTSS.
Ker je bil predsednik Marjan Malek odsoten, ga je v njegovem imenu prebral član Častnega
razsodišča Aleksander Zupan. Poročilo je priloženo zapisniku (Priloga 37).
Ad. 11) Razprava o vseh predstavljenih poročilih.
Matic Tavčar je odprl razpravo o vseh predstavljenih poročilih ZLTSS. K razpravi se ni javil
nihče, zato je predlagal, da se z enkratnim glasovanjem sprejme vsa poročila, s čimer so se
navzoči, ki so bili s poročili seznanjeni pri prejšnjih točkah dnevnega reda, strinjali.
Sklep 4: Prisotni so soglasno sprejeli vsa predstavljena poročila.
Ad 12) Članarina in prispevek za delovanje ZLTSS.
Glede članarine in prispevka za delovanje ZLTSS za leto 2020 je Matic Tavčar k besedi pozval mag. Janjo Ravnikar. Ta je povedala, da je članarina do sedaj znašala 60 evrov, upravni
odbor pa je na dopisni seji z dne 16. 11. 2020 izglasoval, da višina članarine in prispevka
podpornikov ostane nespremenjena.
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Predlog, da članarina in prispevek podpornikov za delovanje ZLTSS znašata tudi v letu 2020
60 evrov, je bil predan na glasovanje.
Sklep 5: Predlog o višini članarine in prispevka podpornikov je bil soglasno sprejet.
Zatem je bila beseda predana Aleksandri Meglič, ker bo pošiljala račune za plačilo članarine
in prispevka podpornikov za tekoče leto. Povedala je, da se bodo računi zaradi epidemije in
posledičnega zamika skupščine izdali malo bolj pozno kot običajno, ko se to zgodi na začetku
koledarskega leta. Računi bodo tokrat prvič izdani v elektronski obliki, zato je Aleksandra
Meglič navzoče pozvala, da naj ji na elektronski naslov sasa.meglic@gmail.com posredujejo
osvežene kontaktne podatke, če jih še niso sporočili tajniku ZLTSS. Nazadnje je zbrane pozvala, da naj se članarino oziroma prispevek poravna do konca leta.
Ad 13) Izvedba volitev in razglasitev volitev.
Matic Tavčar je predstavil volilno listo in vsakega kandidata pozval, da se na kratko predstavi. Kandidatna lista v obliki poziva članstvu ZLTSS je priložena (Priloga 38) in je bila predhodno poslana na elektronske naslove prisotnih.
Navzoči, ki so predhodno poslali pooblastila članic ZLTSS za zastopstvo z glasovalno pravico, so pred zborom na elektronski naslov prejeli povezavo do spletnih glasovnic v obliki anonimnega anketnega vprašalnika.
Mitja Marin, Božidar Fabjan in Branka Moškon so imeli pri glasovanju nekaj tehničnih težav,
ki jih je Ivan Kojc z nasveti o odpiranju povezave odpravil.
Ivan Kojc je v sodelovanju s preostalima članoma volilne komisije pregledal rezultate tako, da
je delil ekran z anonimnimi rezultati.
Rezultati volitev
Volitve v Upravni odbor:
mag. Janja Ravnikar, predsednica: prejetih 26 glasov – vsi za;
Zdenko Štrucl, predstavnik festivalov: prejetih 26 glasov – vsi za;
Božidar Fabjan, član: prejetih 25 glasov – vsi za;
Aleksandra Meglič, članica: prejetih 26 glasov – vsi za;
Aleksander Sašo Zupan, član: prejetih 25 glasov – vsi za;
Borut Luša, član: prejetih 25 glasov – vsi za;
Rastko Samec, član: prejetih 25 glasov – vsi za;
Anton Petrovič, član: prejetih 25 glasov – vsi za.
Volitve v Nadzorni odbor:
Edvard Reven: prejetih 25 glasov – vsi za;
Anton Repe: prejetih 25 glasov – 1 vzdržan, 24 za;
Milan Jurejevčič prejetih 26 glasov – vsi za.
Volitve v Častno razsodišče:
Marjan Malek: prejetih 25 glasov – vsi za;
Janez Stopar: prejetih 26 glasov – vsi za;
Anica Čuček prejetih 25 glasov – vsi za;
Liljana Brglez: prejetih 25 glasov – vsi za;
Janez Svetec: prejetih 25 glasov – vsi za.
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Člani volilne komisije so navzočim predstavil izzide glasovanja, zatem pa je Matic Tavčar
izvoljenim čestital.
Ad 14) Predstavitev delovnega in finančnega načrta za leto 2020 ter razprava.
Matic Tavčar je podelil besedo mag. Janji Ravnikar. Ta je predstavila finančni načrt, ki ga je
pripravila Aleksandra Meglič in je priložen zapisniku (Priloga 39). Ob tem je predstavila načrt
delovanja v tekočem letu. Maja 2020 bi moral potekati sektorski sestanek na Nizozemskem,
septembra pa svetovni kongres CIOFF® na Madžarskem. ZLTSS bi moral letos organizirati
festival Alpe Adria, ki izmenično poteka v Sloveniji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem.
Priprave na organizacijo festivala so se že začele. Pri tem je zelo pomagal Aleksander Sašo
Zupan iz FD Šenčur. Med drugim je bil organiziran sestanek z blejskim županom, Janezom
Fajfarjem. Vmes se je organizaciji pridružil tudi Jure Sodja iz KD Bohinj (društvo je postalo
nov član ZLTSS). Na koncu je bilo dogovorjeno, da bo festival Alpe Adria 2020 potekal na
Bledu, v Bohinju in Šenčurju. Za izvedbo omenjenega festivala se je ZLTSS prijavil za sredstva Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Slednji je na ZLTSS naslovil vprašanje, če bo
glede na epidemijo prijavo spremenila. ZLTSS je to storila in umaknila prijavo za sofinanciranje omenjenega festivala in sedaj se čaka, kaj se bo lahko izvedlo v letu 2021. Na koncu je
mag. Janja Ravnikar pozvala novoizvoljene člane upravnega odbora k aktivnosti in za zgled
postavila Aleksandro Meglič, Božidarja Fabjana in Matejo Slovenc, ki sicer ni članica odbora.
Matic Tavčar je predstavljeno poročilo dal v razpravo. Peter Suhadolc je vprašal, ali bo potrebno denar za festival Alpe Adria, ki v letu 2020 ne bo izveden, vračati. Predsednica ZLTSS
mu je odgovorila, da je ZLTSS kandidirala za sredstva pri JSKD tako za redno dejavnost kot
festivalsko dejavnost, vendar so kasneje na poziv JSKD kandidaturo za festivalska sredstva
umaknili in ta niti niso bila pridobljena. Nadaljnjih vprašanj ni bilo, zato je predsednik delovnega predsedstva zaključil razpravo in dal predstavljen načrt dela v glasovanje.
Sklep 6: Prisotni so načrt za delo in finance za leto 2020 soglasno potrdili.
Ad 15) Razno.
Matic Tavčar je odprl razpravo o ročki Razno.
Prvi se je oglasil Zdenko Štrucl, ki je z ozirom na predstavljeno poročilo povedal, da je v svojem prvem mandatu dobil le dve osebni vabili slovenskih festivalov. Vabljenje predstavnika
festivalov pri ZLTSS očitno ni bila uveljavljena praksa, meni, da je to njegova dolžnost, zato
pričakuje vabilo oz. obvestilo, koliko časa traja festival in kdaj organizatorji festivala pričakujejo njegovo navzočnost. Na ta način si želi navezati osebne stike, ki bi lahko pripomogli k
organizaciji sestanka vseh direktorjev folklornih festivalov. Kljub njegovim naporom in naporom predsednice in težavam, ki jih imajo oziroma bodo imeli organizatorji festivalov v bodoče, sestanka še ni bilo. Na koncu je predlagal, naj upravni odbor ZLTSS sprejme sklep, da naj
se pošlje festivalom uradni zaznamek, da so o svojih aktivnostih dolžni obveščati predstavnika festivalov oziroma da bo lahko na podlagi poziva organizatorje festivalov kontaktiral tudi
sam. Mag. Janja Ravnikar je predlog pozdravila in predlagala, da se ga uvrsti na dnevni red
naslednje seje upravnega odbora. Poleg tega je navzočim predstavnikom festivalov povedala,
kje na spletni strani ZLTSS se nahaja elektronski naslov Zdenka Štrucla.
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Aleksandra Meglič je v klepetalnici povabila na koncert FS Karavanke, ki bo 23. 12. potekal
na YouTube-u. Matic Tavčar je predstavil zapis in pozval, da jih s svojo prisotnostjo podpremo. Tudi Tadej Fink je povedal, da ima FS Dragatuš virtualni koncert 20. 12. Mateja Slovenc,
ki ureja Facebook profil ZLTSS, ga je pozvala, da pošlje novico, da se jo objavi na spletni
strani in družbenih omrežjih. Predsednica ZLTSS se je strinjala in izpostavila, da spletno stran
ZLTSS ureja Tadej Žura; tako Mateji kot Tadeju se je zahvalila za delo.
Anton Repe je pohvalil izvedbo zbora članov, se zahvalil predsednici in ostalim za organizacijo in izrazil pričakovanje, da se bomo na podoben način še družili.
K besedi se je javila mag. Janja Ravnikar, saj je želela izkoristiti navzočnost nekaterih članov
Strokovnega sveta. Povedala je, da je vedno več tujih folklornih festivalov nedostopnih za
slovenske skupine, ker so oddaljeni in predstavljajo velik finančni zalogaj. Za ostale bližnje
festivale so naše skupine vse bolj premalo »eksotične« in posledično zanimive. Tega problema se zaveda in misli, da je potrebno na tem področju ukrepati. Poleg tega se je z Maticem
Tavčarjem, ki ga je zanimalo, ali je ZLTSS namenjen le za delovanje in pomoč na področju
folklornih festivalov ali tudi širše, pogovarjala o predlogih izobraževanj za skupine in festivale, tudi v luči aktivnosti, ki jih lahko ponudijo članom, ki se festivalov v tujini ne (morejo)
udeleževati. Matic Tavčar, ki je kot predstavnik mlajše generacije dobrodošel in izjemno prodoren, kot je povedala Janja, je pritrdil pogovorom in opozoril, da se lahko ZLTSS donira do
0,5 % dohodnine do konca meseca. Kasneje je Željka Karin Biličič v klepetalnik poslala
obrazec s portala eDavki, o čemer je poročal Aleksander Sašo Zupan.
Branka Moškon je glede strokovnega sveta izrazila mnenje, da se njegovi člani med seboj
premalo pogovarjajo. Želi si razprave, ki bi vodila v oblikovanje jasnih stališč in komentarjev
o (ne)izboru skupin za določene festivale. Ponovno je poklicala k večji povezanosti in predlagala, da bi predsednik strokovnega sveta lahko sklical ZOOM srečanje; Nina Luša se je strinjala. Rastko Samec je ob tem dodal, da nič ni boljšega od živega stika in da to obdobje za
folklorno dejavnost ni dobrodošlo. Mag. Janja Ravnikar se ni v celotni strinjala, saj je rekla,
da današnji dogodek kaže, da so virtualna druženja, o čemer pred epidemijo nismo razmišljali
kljub težavam z organizacijo srečanj ljudi z različnih koncev Slovenije, lahko tudi dobrodošla
za dogovarjanje. Nato je Darja Eterovič pozdravila zbrane in čestitala organizatorjem, posebej
Maticu Tavčarju. Dejala je, da je leta 2020 za vse folklorne skupine stresno in da se bo potrebno v bodoče boriti za (staro) članstvo kljub virtualnim orodjem.
Mateja Slovenc je predlagala, da naj se v okviru ZLTSS izvede čim več aktivnosti, da gre to z
roko v roki tudi s predstavljanjem Slovenije na svetovnih kongresih CIOFF®, češ da bomo
imeli več za pokazati, bolj bomo samozavestni, ljudje bodo prišli do nas. Izpostavila je problem, da ideje so, a je premalo ljudi za izvedbo, za kar poprimejo vedno eni in isti ljudje. Pozvala je k udejstvovanju in tudi sama je pripravljena sodelovati. Božidar Fabjan je k temu dodal, da je že pred leti predlagal, da bi ZLTSS prerasel okvire festivalske folklorne dejavnosti
in postal neke vrste interesno združenje, ki bi lahko konkuriral JSKD oziroma bi skupaj našli
točke, da bi slovensko folklorno dejavnost dvignili na višjo raven. Pozdravil je vključevanje
mladih, da Zveza ne bo zamrla in da se kader pomladi.
Vprašanj in komentarjev ni bilo več, zato je Matic Tavčar zaključil razpravo in vsem voščil
lepe praznike in tudi nekateri drugi člani so se pridružili željam. Na koncu se je mag. Janja
Ravnikar Ivanu Kojcu še enkrat zahvalila za vso (tehnično) pomoč.
Seja je bila zaključena ob 20:55.
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Seznam prilog
Priloga 1: pooblastilo festivala Od Celja do Žalca;
Priloga 2: pooblastilo FS Emona – veterani;
Priloga 3: pooblastilo FS Karavanke;
Priloga 4: pooblastilo KD Kres;
Priloga 5: pooblastilo FD VAL Piran;
Priloga 6: pooblastilo KD Svoboda Mengeš;
Priloga 7: pooblastilo FD Bled;
Priloga 8: pooblastilo MFS Ivan Navratil Metlika;
Priloga 9: pooblastilo AFS Ozara Kranj;
Priloga 10: pooblastilo KD FS Iskraemeko Kranj;
Priloga 11: pooblastilo KD Sava Kranj;
Priloga 12: pooblastilo KUD Triglav Srednja vas v Bohinju;
Priloga 13: pooblastilo FD Šenčur;
Priloga 14: pooblastilo FS KD Bohinj;
Priloga 15: pooblastilo AFS France Marolt;
Priloga 16: pooblastilo FS Emona;
Priloga 17: pooblastilo FS ŽKUD Tine Rožanc;
Priloga 18: pooblastilo KD FS Vidovo;
Priloga 19: pooblastilo FS Razor z volilno pravico;
Priloga 20: pooblastilo FS Razor;
Priloga 21: pooblastilo FS Stu ledi Trst;
Priloga 22: pooblastilo KUD Oton Župančič Vinica;
Priloga 23: pooblastilo DKD Svoboda Senovo;
Priloga 24: pooblastilo FS Dragatuš;
Priloga 25: pooblastilo KUD AFS Študent;
Priloga 26: pooblastilo PD Cirkovce;
Priloga 27: pooblastilo FS Lancova vas;
Priloga 28: pooblastilo festivala Jurjevanje;
Priloga 29: pooblastilo festivala VAL Piran;
Priloga 30: Poročilo predsednice ZLTSS;
Priloga 31: Poročilo predstavnika festivalov pri ZLTSS;
Priloga 32: Poročilo tajnika ZLTSS;
Priloga 33: Poročilo blagajnika ZLTSS;
Priloga 34: Poročilo predsednika strokovnega sveta ZLTSS;
Priloga 35: Poročilo Aktiva mladih ZLTSS;
Priloga 36: Poročilo Nadzornega odbora ZLTSS;
Priloga 37: Poročilo Častnega razsodišča ZLTSS:
Priloga 38: Poziv članstvu ZLTSS s kandidatno listo za Upravni in Nadzorni odbor ter Častno
razsodišče.
Priloga 39: Finančni načrt za leto 2020.

9

