Zapisnik skupščine SKD v Vitanju, dne 24. oktober 2014
V skladu s statutom Slovenskega konservatorskega društva je skupščino vodil njen
predsednik, dr. Robert Peskar. Po kratkem uvodu je bilo najprej na vrsti ugotavljanje
sklepčnosti. Skupščina je po statutu sklepčna, če je navzočih več kot petina
članov društva. V primeru, da navzočih ni več kot petina članov, se počaka eno
uro in nadaljuje delo, kot da je skupščina sklepčna. V letu 2014 je članarino
plačalo 55 članov. Na skupščini je bilo prisotnih 67 udeležencev, večina je
plačala članarino tudi za leto 2015.
1. sklep: skupščina je sklepčna.
Sledil je predlog dnevnega reda, ki je bil dan na glasovanje:
1. Vsebinsko poročilo o delu SKD v letu 2014
2. Finančno poročilo o delu SKD v letu 2014
3. Osnutek programa dela SKD v letu 2015
4. Osnutek programa dela SKD v letu 2016
5. Finančni načrt SKD za leti 2015 in 2016
6. Razno
2. sklep: predlagani dnevni red je bil sprejet soglasno.
Predsednik SKD je v skladu z dnevnim redom najprej predstavil vsebinsko
poročilo o delu SKD v letu 2014 in poročilo dal na glasovanje.
3. sklep: Skupščina SKD je vsebinsko poročilo sprejela soglasno.
Sledila je 2. točka dnevnega reda, to je finančno poročilo o delu SKD v letu
2014, v okviru katerega so bili predstavljeni višina in vrste prihodkov in
odhodkov, presežek (za deset mesecev) in trenutno stanje na računu.
4. sklep: Skupščina je finančno poročilo za leto 2014 sprejela soglasno.
V kontekstu vsebinskega in finančnega poročila SKD za leto 2014 sta poročili o
delu podala tudi člana nadzornega odbora in arbitražne komisije.
5. sklep: Skupščina je poročili članov nadzornega odbora in arbitražne
komisije sprejela soglasno.
Kot 3. in 4. točka dnevnega reda sta bila obravnavana predloga programa dela
za leto 2015 in 2016. Predloga nista bila predmet glasovanja, saj v skladu s

statutom program dela sprejema izvršni odbor, katerega seja je bila
napovedana za november 2014. Sledila je kratka diskusija, člani so podali
nekaj izhodišč in predlogov, ki bodo obravnavani na seji izvršnega odbora.
Kot 5. točka dnevnega reda je sledila predstavitev finančnega načrta SKD za leti
2015 in 2016, ki je tesno povezan s programom dela. Kot osnovno izhodišče je bilo
predstavljeno vnovično sodelovanje SKD na razpisu za sredstva Ministrstva za
kulturo, ki je napovedan v novembru 2014, ter posledično podelitev Steletovih nagrad
za leto 2013 in 2014, in sicer spomladi 2015. V letu 2014 namreč podelitve ni bilo
zaradi slabega finančnega stanja SKD. V bodoče bo SKD poskušalo vzpodbuditi
tudi več prilivov, med drugim članarine; vzpodbuditi plačevanje članarine z
razliko v ceni (člani-nečlani), atraktivne ekskurzije po zmernih cena in podobno.
Izvršni odbor je na izredni seji 23. oktobra 2014 obravnaval predstavljeni
finančni načrt in ga potrdil ter ju dal v potrditev skupščini.
6. sklep: Skupščina je finančni načrt za leti 2015 in 2016 potrdila
soglasno.
Kot zadnja točka dnevnega reda je bila obravnavano razno:
1. Srečko Štajnbaher je prisotne seznanil s sodelovanjem OE Maribor s
kolegi konservatorji iz Srbije.
2. Dušan Štepec je opozoril, da je bila pred dvema letoma aktualna
sprememba statuta. Predsednik SKD pa je k temu dodal, da obstajajo v
ststutu določene nedoslednosti pri izrazih. Spremembe mora obravnavati
izvršni odbor ter pripraviti konkretne predloge, skupščina v letu 2015 pa
bo o spremembah glasovala.
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