
ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE SLOVENSKEGA ETNOLOŠKEGA IN       
ANTROPOLOŠKEGA ZDRUŽENJA KULA 

Datum:31. 3. 2016 

Ura: 18.00 

Lokacija:Zavetiška 5, Ljubljana 

Število udeleženk in udeležencev: 11 

Skupščina je sklepčna ob 19. uri.  

Skupščina soglasno izvoli delovno predsedstvo: predsedujoči Andrej Grgeorač ter delovna          
člana  upravnega odbora Andreja Špitalar in Rajko Muršič. 

Soglasno potrdi tudi zapisničarko Mirno Buić in overitelja zapisnika Antona Snoja in Blaža             
Bajiča. 

Predsednik združenja Kula Rajko Muršič predstavi dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine. 

3. Poročilo delovanja združenja v letu 2015. 

4. Finančno poročilo za leto 2015. 

5. Poročilo delovanja posameznih organov društva v letu 2015. 

6. Letni načrt za leto 2015. 

7. Članstvo. 

8. Volitve dveh članov Upravnega odbora. 

9. Razno. 

1. Potrditev dnevnega reda 

Dnevni red soglasno potrjen (11 za, 0 vzdržanih, 0 proti). 

2. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine 

Rajko Muršič povzame in na kratko komentira prejšnji zapisnik skupščine.  

Zapisnik soglasno potrjen (11 za, 0 vzdržanih, 0 proti). 

3. Poročilo delovanja združenja v letu 2015 

Predsednik Rajko Muršič poroča o delovanju združenja in predstavi pomembnejše izpeljane           
aktivnosti. 

V letu 2015 smo poleg večine načrtovanih dejavnosti izvedli nekaj posvetov in sodelovali pri              
pripravi gradiv za izvedbo referenduma o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter se v              
javnosti oglasili z nekaj stališči. Združenje je izvajalo tudi redne mesečne pogovore            
(“Etnologinje in antropologi, antropologinje in etnologi v praksi”) in, kot vsa leta doslej,             
sodelovali na nekaterih študentskih in drugih prireditvah. 



Kula je sodelovala tudi pri organizaciji dogodka Zakaj svet potrebuje antropologe: Vroči            
problemi našega vročega planeta (WhytheWorldNeedsAnthropologists: BurningIssuesofOur      
Hot Planet) v ljubljanski Festivalni dvorani (27. 11.  2015). 

V četrtek, 3. decembra 2015 smo v prostorih Menze pri koritu organizirali praznovanje             
desetletnice obstoja Kule. Začeli smo s pogovorom pod naslovom Antropološki pogledi na            
poroko, sorodstvo, otroke, spol in družino v vseh barvah sveta in nadaljevali z glasbenim ter               
plesnim programom. Praznovanja se je skupaj udeležilo skoraj 200 udeležencev 

Kula je pristopila k odmevnim družbenim protirasističnim akcijam, na primer na Festivalu            
odprtih meja za vse 25. 9. 2015, Nočemo vaše vojne 10. 12. 2015 in na drugih protirasističnih                 
prireditvah in shodih, za katere smo pripravili tudi javne izjave. 

Upravni odbor se je v letu 2015 sestal devetkrat.  

Poročilo soglasno potrjeno (11 za, 0 vzdržanih, 0 proti). 

4. Finančno poročilo za leto 2015 

Mirna Buić predstavi finančno poročilo. Odhodki v letu 2015 so znašali 2.625,79 €, dohodki              
pa 2.206,01 €. Odhodki so bili povezani s stroški aktivnostiin rednimi vsakoletnimi stroški             
združenja (bančni stroški, domena in spletna stran). Prihodki pa so vezani na članarine,             
donacije in dotacije ŠOFF. Stanje na TRR je bilo konec leta 730,32 €. 

Poročilo soglasno potrjeno (11 za, 0 vzdržanih, 0 proti). 

5. Poročilo delovanja posameznih organov društva v letu 2015 

Nadzorni odbor: o delovanju poroča predsednik Nadzornega odbora Primož Primec. V letu            
2010 so imeli člani nadzornega odbora eno sejo, ki je bila namenjena pregledu letnega              
delovanja društva. Nadzorni odbor je ugotovil, da so vsi organi društva v letu 2015 delovali               
pravilo.  

Častno razsodišče: Častno razsodišče ni imelo dela. 

Uredniški odbor:Blaž Bajič predstavi delo uredniškega odbora. Združenje je izdalo št. Revije            
Kula o Antropologiji drog, uredniški odbor pa je delal na zbiranju prispevkov za naslednjo              
številko o antropologiji in umetnosti. Rok za oddajo prispevkov je uredniški odbor podaljšal. 

Poročilo soglasno potrjeno (11 za, 0 vzdržanih, 0 proti). 

6. Letni načrt za leto 2015 

Rajko Muršič predstavifinančni načrt. Načrtovani prihodki v letu 2015 so 7.980,00 €, med             
katerimi glavnino predstavljajo razpisna sredstva (7.500,00 €). Odhodki pa 7.830,00 €.           
Zajemajo stroške spletne domene, bančne stroške in stroške aktivnosti in projektov (7.500,00            
€). 

Najpomembnejša dejavnost v letu 2016 zadeva soorganizacijointerkongresa IUAES v         
Dubrovniku (Svetovne antropologije in privatizacija znanja: angažiranje antropologije v         
javnosti). Ob tem bo združenje izvajalo še druge redne dejavnosti, od publicistične do             
organizacije različnih dogodkov. Vsaj enako pozornost kot doslej bo namenilo angažiranemu           
delovanju združenja v javnosti. 



Rajko Muršič predstavi možnost sodelovanja pri konkuriranju na razpis Noč raziskovalcev in            
njeni izvedbi, za katero bi prejeli 5.000,00 €. 

Načrt soglasno potrjen (11 za, 0 vzdržanih, 0 proti). 

7. Članstvo 

Mirna Buić poroča o članstvu. Evidentiranih je 98 članov. Potrebno je posodobiti bazo             
članstva, saj veliko je neaktivnega. V letu 2015 je združenje največ članov dobilo na              
dogodkih (obletnica združenja, piknik, itn.). Neposredna komunikacija se je izkazala kot           
nujna za pridobivanje članov. Poleg tega se dvakrat na leto pošlje članom poziv o plačilu               
članarine. 

Sklep je soglasno potrjen (11 za, 0 vzdržanih, 0 proti). 

8. Volitve dveh članov Upravnega odbora 

Rajko Muršič za člane volilne komisije predlaga:Majo Veselič, Miho Poredoša inJako Repiča 

Predlog soglasno sprejet (11 za, 0 vzdržanih, 0 proti). 

Na seznam kandidatov se doda Antona Snoja na predlog Rajka Muršiča. 

Predlog soglasno sprejet (11 za, 0 vzdržanih, 0 proti). 

 

Volitve so potekale anonimno. Kandidati za dve mesti v UO so bili: Mirna Buić, Miha               
Kozorog in Anton Snoj. Izvoljena kandidata: 

Mirna Buić (9 glasov) 

Anton Snoj (7 glasov) 

 

Miha Kozorog ni izvoljen (6 glasov). 

Rezultati volitev so soglasno potrjeni(11 za, 0 vzdržanih, 0 proti). 

 

9. Razno 

Rajko Muršič predlaga organizacijo dogodka oz. akcijo o rušitvi Roga. Okvirni datum 21. 4.              
2016. O obliki se UO dogovori naknadno, predlaga pa akcijsko skupino: Rajko, Miha             
Poredoš, Andrej, Blaž. Rajko Muršič prebere stališče združenja. Dopis se pošlje v javnost.  

 

Predlog je soglasno sprejet (11 za, 0 vzdržanih, 0 proti)
 

Zapisnik sestavila: Člana delovnega predsedstva: 

Mirna Buić             Andreja Špitalar 

Rajko Muršič 



Zapisnik overili: 

Blaž Bajič 

Anton Snoj 


