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PROGRAMSKO POROČILO ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA 2021 

 

VIP GLASBA NA LJUBLJANICI 

V luči minulega literarno obarvanega TLK-ja in uspešne izvedbe že utečenih Koncertov na Ljubljanici 

smo se v sodelovanju z JSKD – Območno izpostavo Ljubljana odločili Ljubljanico natovoriti še z verzi, 

prozo in glasbo, se pravi z VIP glasbo in vrhunskimi kantavtorji, pesniki ter prozaisti. Ob boku 

profiliranega kantavtorja in književnika je na vsaki plovbi nastopila tudi ena izmed štirih slušateljic 

literarne delavnice Kako z unikatno avtorsko masko ustvariti varno razdaljo bližine, ki je pod 

mentorstvom Sare Špelec potekala v okviru JSKD – Območne izpostave Ljubljana. Med slušateljicami 

sta večkrat nagrajeni in uveljavljeni prozaistki Mirjam Gostinčar in Nataša Skušek, a tudi izjemna 

slikarka Mojca Sekulič Fo in na področju zborovske glasbe zelo aktivna Nataša Žiger – vse po vrsti so 

izredno nadarjene piske (večina piše izključno prozo) in jih ni užitek samo brati, temveč tudi poslušati. 

Brale so odlomke iz smetanovega izbora besedil, nastalih na literarnih delavnicah, ki potekajo že od 

začetka letošnje »korona« sezone. Zamislili smo si izvedbo štirih literarno-glasbenih plovb, ki bi ne le 

predstavile, temveč s tkanjem novih glasbeno-literarnih vezi še poglobile in oplemenitile našo 

(literarno) dejavnost, s katero se bo – sploh v pričujočih pandemičnih razmerah – treba poslej še 

intenzivneje ukvarjati. Namen prireditve je seveda bil tudi privabiti občinstvo oziroma sopotnike in 

radovedne poglede domačinov ter domačih in tujih turistov. Na uro trajajočih večerih so se razlegali 

zvoki prepoznavnih kantavtorskih melodij; slednji so se izgubljali med verzi in vrsticami profiliranih 

književnikov, kamor se bodo počasi, a vztrajno prikradle tudi literarne stopinje pod našim okriljem 

delujočih ustvarjalk. Naše literatke so 17. 6. nastopile ob boku z Vinkom Moderndorferjem in Janijem 

Kovačičem, 24. 7. z Jernejem Dirnbekom in Ano Porenta, 1. 7. pa z Jakobom Jašo Kendo in Matejem 

Krajncem. Ljubljanica je tako postala poletno prizorišče rečnih trubadurjev, ki bodo, upamo, postali 

znanilci zdravilnega vetra in glasniki naše nove dejavnosti, s katero bomo še dodatno okrepili in 

opolnomočili pandemiji »najbolj prijazno« umetniško zvrst – literaturo. Dogodek je požel izjemno 

medijsko pozornost - od objave v Dnevniku do prve kulturne novice na RTV-ju, pa tudi v STA-ju, 

Slovenskih novicah in drugod. 

 

PODELITEV PRIZNANJ 

Zveza kulturnih društev Ljubljana je letos že trinajsto leto zapored podelila priznanja ljubiteljskim 

kulturnim društvom ter posameznicam in posameznikom za njihove izjemne dosežke in zasluge pri 

umetniškem vodenju, organiziranju in spodbujanju ter podpiranju kulturnega dela v Mestni občini 

Ljubljana. Tokratno prireditev smo ob glasbenem programu APZ Tone Tomšič izvedli 16. 6. v Galeriji 

Družina. Scenarij za prireditev in vodenje je prevzela sekretarka Sara Špelec, goste in nagrajence pa je 

nagovoril predsednik ZKDL Tomaž Simetinger. Strokovna žirija v sestavi Veronike Brvar, Mojce Kreft, 

Ane Porenta, Viktorja Kresnika, Anje Cizel in predsednika Lojzeta Adamljeta se je odločila podeliti dve 

bronasti, dve srebrni, dve zlati priznanji in častno plaketo. Prejemnika bronastih priznanj sta postala 

zborovodja Klemen Jerinc in v KUD-u Svoboda-Črnuče delujoča Vesna Voglar Čad. Srebrni priznanji sta 

si prislužila pevka, zborovodkinja in dolgoletna vsestranska mentorica Jasna Žitnik, a tudi vokalna 

skupina Deseti brat, ki je lani praznovala 40-letnico delovanja. V zlatu sta zasijali zbirateljica in 

http://www.zkdl.si/


  
 
sedež: Krekov trg 2, 1000 Ljubljana; pisarna: Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana    
T: 040 518 575, E: info@zkdl.si, W: www.zkdl.si 
 
inovatorka na področju folklorne dediščine Alenka Pakiž ter večkrat nagrajena zborovodkinja Jerica 

Bukovec. Častno plaketo je ob 100-letnici delovanja prejel ansambel Šentjakobskega gledališča 

Ljubljana. 

 

LJUBLJANA IMA E-TALENT 

Zveza kulturnih društev Ljubljana se je v sodelovanju z JSKD – Območno izpostavo Ljubljana lotila 

zahtevnega projekta Ljubljana ima e-talent; s svežim in inovativnim pristopom je nagovorila vse 

ljubljanske in z Ljubljano tako ali drugače povezane ljubiteljske ustvarjalce s področja uprizoritvenih 

umetnosti, ki se zaradi pandemičnih okoliščin že dolgo niso mogli predstaviti občinstvu. K sodelovanju 

smo povabili vse pevske, glasbene, plesne in gledališke e-talente ter performerje, med katerimi so bili 

seveda tudi čisto vsi predstavniki v ZKDL vključenih društev, in jim zaradi zaprtih prizorišč in prepovedi 

množičnega zbiranja omogočili sodelovanje z videoposnetki. Ker smo želeli imeti najstrokovnejše 

sodelavce in najkakovostnejšo produkcijo, smo se povezali z izkušeno tehnično ekipo Španskih borcev, 

ki se je izkazala za najboljšega možnega kreativnega partnerja, v žirijo pa smo povabili naše tri vrhunske 

ustvarjalce in zvezdnike, zaradi katerih bo dogodek pridobil na teži in odmevu: Majo Keuc, Majo Geršak 

in Boštjana Gorenca – Pižamo. Z vodjo projekta Andrejo Repar in koordinatorko ter kreativno 

sodelavko Mašo Medved smo več kot vzorno sodelovale; s premišljeno in dobro zastavljeno 

oglaševalsko akcijo in izbiro sodelavcev smo uspele nagovoriti tudi naše največje medije, o čemer med 

drugim priča dvakratna objava v časniku Delo, predvsem pa smo - tudi zaradi lepih nagrad v višini 100, 

200 in 300 evrov - uspele nagovoriti in predramiti številne izjemne (e-)talente, izmed katerih smo po 

strokovnem pregledu v ožji izbor in finalni šov umestile štirinajst nastopajočih, natančneje sedem 

pevskih, dve inštrumentalni, pet plesnih in eno pesniško točko. Navdušilo nas je, da so se našemu 

vabilu odzvali raznoliki ustvarjalci najrazličnejših starosti in veščin, kar je še dodatno popestrilo finalni 

e-šov, ki je bil na sporedu 25. aprila ob 18.00 na YouTube kanalu JSKD – Območna izpostava Ljubljana. 

Veseli nas torej, da je uspešno in plodovito sodelovanje obrodilo čisto svež projekt, katerega inovativni 

pristop bo bržkone postal naša e-stalnica, zagotovo pa bo obveljal kot primer odlične prakse, ki zmore 

iti v plesni, pevski in gledališki korak z vse bolj digitalnim časom. 

 

KONCERTI NA LJUBLJANICI 

Projekt Koncerti na Ljubljanici je zastavljen kot niz koncertov pihalnih orkestrov na reki Ljubljanici. Na 

barki Sulc, ki pluje od Prulskega do Mesarskega mosta in nazaj, z ustrezno kapaciteto 50 gostov, 

glasbeniki - člani pihalnih orkestrov - izvajajo koncertni program. V letošnjem letu smo zaradi omejitve 

izvajanja kulturnih prireditev izvedli le 5 koncertov. Zaradi stalno spreminjajočih se pogojev nastopa, 

smo izvedli dva usklajevalna sestanka, kjer smo v skladu s takratnimi zahtevami za varovanje zdravja 

dorekli protokol izvedbe koncerta. V mesecu septembru so se koncerti odvijali vsako sredo ob 18.00 

uri in sicer so koncertni program oblikovali pihalni orkestri v sledečih terminih: 1.9. - Pihalni orkester 

Bežigrad; 8.9. - Pihalni orkester Litostroj; 15.9. - Papirniški pihalni orkester Vevče; 22.9. - Pihalni 

orkester Ljubljana Vič; 29.9. - Godba ljubljanskih veteranov Koncerti na barki trajajo približno eno uro. 

Repertoar je prepuščen glasbenikom, ki spremljajo publiko na bregovih in iz svojega širokega 

repertoarja prilagajajo glasbo prav njim. Vsekakor pa večinski delež glasbe predstavlja in promovira 
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domačo glasbeno ustvarjalnost in poustvarjalnost. Letos težav s slabim vremenom nismo imeli. Projekt 

podpira tudi Turizem Ljubljana, ki pomaga tudi s promocijo. ZKD Ljubljana nosi celoten organizacijski 

in programski delež skupaj z izvajalci, omogoča promocijo na svojih medijskih portalih in pokriva 

stroške SAZAS -a. 

 

SREČANJE Z DRUŠTVI 

Srečanje društev smo izvedli 13.12.2021 v Špansklih borcih. Poimenovali smo ga Bazar ljubiteljske 

kulture, saj je bila osnovna ideja, da se tekom celotnega dne na stojnicah predstavljajo društva, ki 

delujejo na območju Ljubljane. Zaradi omejitev zbiranja ljudi in prepovedi uporabe stojnične 

dejavnostmi smo se odločili da predstavitev izvedemo v e-obliki. Tekom celotnega dne je potekalo 

snemanje predstavitev društev v obliko intervjuja in pogovorov. Posnet material smo zmontirali in ga 

v prazničnem zadnjem tednu decembra objavili na družbenih omrežjih facebook in Youtube. Ker 

večjega števila ljudi nismo smeli gostiti, smo ob upoštevanju takrat veljavnega odloka uspeli izpeljati 

predstavo Šentjakobskega Gledališča Ljubljana, »Ljubezen, strast in grdi puloverji«, k je bila za člane 

ljubljanskih društev brezplačna. 

 

KOORDINACIJA VADBENIH PROSTOROV NA KREKOVEM TRGU 2 

ZKDL ima v dogovoru z Mestno občino Ljubljana in Lutkovnim gledališčem Ljubljana v uporabi 3 sobe v 

Mestnem domu na Krekovem trgu 2 . Sobe se pretežno uporabljajo za potrebe vaj pevskih zborov in 

vokalnih skupin, ki prostore uporabljajo za srečanja, redne vaje in ostale aktivnosti v skladu s statutom 

društva in prav tako skladno z dogovorom in pravili s koordinatorjem vaj, ki usklajuje omenjene oblike 

kulturne dejavnosti uporabnikov prostora. Zasedenost prostorov je velika, zato so rezervacije dodatnih 

terminov zaželene vsaj dva meseca pred želenim datumom. Materialne in obratovalne stroške krije 

Zveza kulturnih društev Ljubljana, ki tako društvom (na podlagi pridobljenih sredstev razpisa MOL-a 

preko JSKD OI Ljubljana) omogoča brezplačno uporabo prostorov in s tem prispeva k večji dostopnosti 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za širšo javnost oz. člane društev. Urnik za sezono 2021/2022 je bil 

usklajen v mesecu oktobru. 

 

SVETOVANJE IN POMOČ DRUŠTVOM 

Posvet društev je vsakoletna praksa Zveze kulturnih društev Ljubljana, kjer predstavniki in drugi člani 

kulturnih društev skušajo reflektirati preteklo delo ter izraziti finančne, kadrovske in prostorske 

potrebe za boljše delovanje društev oz. boljšo tehnično podporo in močnejše vzpodbudno vzdušje. 

Posvet je priložnost za deljenje dobrih praks produkcij, pa seveda tudi priložnost za deljenje težav, 

dilem s katerimi se srečujejo društva pri svojem delovanju in delu. ZKD Ljubljana jim pri tem pomaga 

najti primerne rešitve, pri čemer sodeluje z MOL - Oddelkom za kulturo, Centrom za informatiko, 

Ministrstvom za kulturo, Lutkovnim gledališčem Ljubljana, Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti 

ter po potrebi z ostalimi sorodnimi organizacijami in NVO-ji. V letu 2021 smo se zaradi zaostrenih 
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zdravstvenih razmer, ki so posledica Covida-19 odločili, da zadeve rešujemo sproti, po elektronski pošti 

in prek telefona.  

 

DIGITALIZACIJA LJUDSKEGA IZROČILA – FOLKLORIŠČE.SI 

Zveza kutlrunih društev je v letpšnjem letu začela s projektom Digitalizacija ljudskega izročila za otroke. 

Namen projekta je v spletno obliko spraviti izhodišča, nasvete praktične in uporabne vaje za mentorje 

otroških folklornih skupin. V zadnjih letih smo zasledili veliko povpraševanje po tako dostopnem 

gradivu. Na ZKDL smo v sodelovanju z Anjo Cizel in Tomažem SImetingerjem začeli s pripravo spletne 

platforme folklorisce.si, kjer smo že objavili prve uporabne vsebine. Postavitev spletbe strani je kar 

velik tehnični in finančni zalogaj, smo pa kljub temu uspeli pripraviti kar nekaj vsebinskih sklopov, ki pa 

jih bomo v naslednjih letih še dopolnili, razširili in nadgradili. Na ta način bo v nekaj letih spletna stran 

postalo pravo (folklo) igrišče idej, nasvetov, priporočil, vaj, ki bo v veliko pomoč folklornim društvom, 

predvsem pa društvom in šolskim skupinam, ki se ukvarjajo z vzgojo otrok v okviru folklorne dejavnosti. 

Stran je dostopna na: https://folklorisce.si/ 

 

MEDNARODNO SODELOVANJE KOMORNEGA ZBORA AKADEMIJE ZA GLASBO 

Komorni zbor Akademije za glasbo se je udeležil mednarodnega gostovanja v Briançonu. Tja nas je 

povabil organizator festivala zborovske glasbe Choralp Briançon, kjer se je zasedba pridružila skupini 

ljubiteljskih pevcev pri vajah in izvedbi Večernic Sergeja Rahmaninova pod vodstvom nemškega 

dirigenta Jana Schumacherja. Njegova odprtost sta med njim in zasedbo spletli močno vez, ki je 

pomagala, da so Večernice na koncertu zazvenele prepričljivo in zavzeto. Koncert se je odvil 30. julija 

2021, v cerkvi Collegiale Notre Dame v Brinaçonu. 

Poleg zaključnega festivalskega koncerta, je Komorni zbor AG UL, 26. julija 2021, v koncertni dvorani 

Salle du Serre d'aigle Chantemerle, izvedel tudi samostojni celovečerni koncert, kjer so zazvenela dela 

slovenskih skladateljev. Na odlično izvedenem koncertu, pospremljenim z bučnim aplavzom občinstva, 

so poleg Gallusa zazvenela še dela Gabrijela Plavca, Gustava Ipavca, Ubalda Vrabca, Sama Vremšaka in 

številnih drugih, še živečih skladateljev.  

Prvi del projekta Mednarodnega sodelovanja Komornega zbora Akademije za glasbo Univerze v 

Ljubljani, je bil v celoti uspešno realiziran, je bil tehtno in strokovno dobro zasnovan in imel primerno 

odmevnost v medijih.  

Drugi del prijavljenega projekta bi se moral, z izmenjalnim koncertom Chor der Musikpädagogik – 

Kunstuniversität Graz, realizirati v mesecu decembru. Žal smo morali sodelovanje prestaviti na jesen 

2022, ker so nam epidemiološke razmere v preteklem študijskem letu onemogočale speljati vse 

študijske obveznosti, ki nam jih je narekoval obvezni študijski proces. Zaradi vsem znanih pogojev 

delovanja pevskih sestavov, smo morali nekatere študijske aktivnosti zamikati na poznejše mesece in 

tako se je pri obeh sestavih že v juliju pokazalo, da projekta v decembru enostavno ne bomo mogli 

izpeljati. Navkljub prestavitvi sodelovanja med Gradcem in Ljubljano na jesen 2022, bo Komorni zbor 

Akademije za glasbo UL, 15. decembra 2021, na Dunaju izvedel celovečerni koncert adventne glasbe 
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slovenskih in tujih skladateljev. Poročilu pripenjam tudi uradno vabilo organizatorjev koncerta na 

Dunaju. 

Prošnji za spremembo drugega dela mednarodnega sodelovanja je bilo ugodeno. 

 

GLASBA ZAPRTIH UST 

Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo in njen Komorni zbor Akademije za glasbo UL je v marcu 2021 

izvedel vsebinsko usmerjeni natečaj za nastanek novih zborovskih del: GLASBA ZAPRTIH UST. 

Namen natečaja je bil spodbuditi skladatelje/skladateljice, da napišejo dela, ki ne vsebujejo besedila in 

zlogov, ampak se skladbe izvaja zgolj z zaprtimi usti: mrmrajoče (it.: bocca chiusa). Skladateljski natečaj 

je bil v prvi meri snovan kot vzbujanje upanja po ponovnem skupnem muziciranju, morda v začetku, 

kot nekakšen prehod na stare koncertne in vadbene tirnice, zgolj z zaprtimi usti. 

Komisija natečaja v sestavi: red. prof. dr. Andrej Misson (predsednik žirije), doc. Damijan Močnik (član 

žirije) in izr. prof. Sebastjan Vrhovnik (član žirije) je ugotovila, da se je na natečaj odzvalo 18 

skladateljev, ki so prijavili 27 novih zborovskih del. Soglasno je sprejela odločitev o najboljših prispelih 

delih: 

Prva nagrada 

• MATEJ KASTELIC za skladbo B.C. ETUDE NO. 1 

Druga nagrada 

• TINA HOSTNIK za skladbo IZGUBLJENO V MASKI 

• Tretja nagrada (ex aequo) 

• FEDERICA LO PINTO za skladbo ASH in 

• TILEN SLAKAN za skladbo STELLA CAELI 

Poleg nagrajenih skladb je komisija na slavnostnem koncertu v izvedbo predlagala še naslednje 

skladbe: 

ŽIGA STANIČ: SHUT UP!, JERNEJ RUSTJA: 12534829, URŠULA JAŠOVEC: (v)DIH OCEANA, BOJAN 

GLAVINA: JUTRO, MARTIN VASLE: OSKARJEVE SANJE, NIKA FRELIH: MOLITEV 

Kriterij ocenjevanja so bili: zanimiva idejna zasnova skladbe, sprejemljivi pevski obsegi in vodenje 

glasov glede na specifiko mrmrajočega vokalnega izvajanja, obvladovanje oblikoslovnih prvin in 

umetniški vtis. 

V veliko veselje in čast nam je, da smo s Komornim zborom Akademije za glasbo UL uspeli izzvati 

skladateljsko ustvarjalnost tudi na tem področju glasbe in pridobili več vrhunskih skladb, ki bodo 

pomembno obogatile slovensko in tujo zborovsko glasbeno poustvarjalnost in bodo močan izziv vsem 

izvajalcem le-teh. 
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Slavnostni koncert Komornega in Mešanega zbora Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, kjer je 

potekala tudi podelitev nagrad in plaket, je bil, zaradi izrednih okoliščin ki jih je povzročil covid 19, 

izveden 16. januarja 2022, v ljubljanski Cukrarni.  

Besedilo razpisa natečaja: 

https://www.ag.uni-lj.si/dogodki/1806/natecaj-za-nova-zborovska-dela-glasba-zaprtih-ust 

Rezultati natečaja: 

https://o-sta.si/28892/akademija-za-glasbo-univerze-v-ljubljani-uspesno-izpeljala-javni-natecaj-za-

nove-zborovske-skladbe-glasba-zaprtih-ust 

 

KORENINE MOJE DOMOVINE 

Slavnostna prireditev Korenine moje domovine je bila pripravljena v počastitev 30- obletnice 

osamosvojitve. Bogat kulturni program je izpostavljal vrednoto o skupnem domu, jeziku, skupnem 

kulturnem prostoru in bogati kulturni dediščini. 

Prireditev je bila zasnovana kot recital, v katerem se je poezija slovenskih pesnikov (S. Gregorčič, A. 

Gradnik, T. Šifrer, J. Glazer, T. Pavček, F. Bevk, T. Kuntner, I. Pirkovič, A. Fink) prepletala z glasbenimi 

točkami slovenskih skladateljev (sodobne priredbe slovenskih ljudskih pesmi, samospevi in zborovske 

skladbe). 

Za uvodno besedo in pozdrav sta poskrbela predsednik Izseljenskega društva Slovenija v Svetu Uroš 

Zorn in predsednica Glasbene matice Ljubljana, Veronika Brvar. 

Koncert se je uradno začel s lsovensko himno 

Nastopajoči: 

• Mladinska vokalna skupina Glasbene matice Ljubljana (Irma Močnik) 

• Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana (Sebastjan Vrhovnik) 

• Mešani mladinski zbot Emil Komel, Gorica, Italija (David Bandelj) 

• Kvintet bratov Smrtnik. Avstrijska Koroška 

• Pianisti: Aleksander Pavlovič, Alina Kolomiets, Metoda Kink 

• Orgle: Gregor Klančič 

• Recitator: Gregor Čušin 

• Stara ljudska glasbila: Janez Jocif 

Solisti: 

• Petra Kodba, dekliški glas 

• Polona Plaznik, sopran 

• Bernarda Fink, mezzosopran 

• Anja Šinigorj, mezzosopran 

• Gregor Ravnik, tenor, 
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• Marko Erzar, bariton, 

• Marcos Fink, basbariton 

• Umetniška Zasnova: Veronika Brvar in Marcos Fink   

 

SLOVENSKI OTROŠKI ZBOR 2021 

20. jubilejni SLOVENSKI OTROŠKI ZBOR 2021 se je kljub epidemiji odvil v načrtovanih razsežnostih. 

Avdicije za sprejem v zbor so se izvedle preko aplikacije zoom v aprilu in maju, natančnejše avdicije pa 

so potekale prvi dan enotedenskih pevskih vaj v živo, da smo lahko ustrezno razporedili pevce po 

glasovih glede na njihove sposobnosti in izbran repertoar. Umetniški vodja Damijan Močnik je k 

sodelovanju povabil dirigentko Rahelo Durič, ki se je že lani zelo izkazala s sodelovanjem pri projektu. 

Repertoar je bil ob 20-letnici zastavljen večplastno.  

Z izvedbami sklad iz preteklih SOZ-ov smo podoživeli pretekle uspehe, anekdote, pa tudi prev izvedbe 

skladb slovenskih skladateljev, ki so nastale prav za SOZ: Damijan Močnik (1967) ŽIVLJENJE (Niko 

Grafenauer), Thord Gummesson PESEM OSREČUJE (prepesnitev Irma Močnik), Andrej Makor (1987) 

PTICE (Tone Pavček), John Rutter (1945) FOR THE BEAUTY OF THE EARTH, Arvo Pärt (1935) EEASTI 

HÄLLILAUL / ESTONSKA USPAVANKA, Jože Privšek (1937–1998) LETALOVLAK (Dušan Velkaverh). Prvič 

smo se lotili stare glasbe, ki je izvajalsko za mlade pevce izredno zahtevna in navdušili z izvedbo 

srednjeveške iz kodeksa Llibre Vermell CUNCTI SIMUS CONCANENTES ter motetom Agostina Agazzarija 

(1580–1642) MAGI VIDENTE STELLAM. Tako kot vedno doslej smo v slovenskem prostoru prvič izvajali 

glasbo pomembnih tujih skladateljev: Daniel Elder (1986) LULLABY, Georges Bizet (1838–1875), prir. 

Tucker Biddlecombe OUVRE TON COEUR (Luis Delâtre). Z izvedbo skladbe BURJA smo se spomnili 60-

letnice skladatelja Bojana Glavine. Kot običajno smo zaokrožili program z lahkotnejšo glasbeno muzo 

spet s prvimi izvedbami na slovenskih odrih: Zdenko Runjić (1942–2004), prir. za zbor Damijan Močnik, 

za klavir Tomaž Pirnat VJERUJ U LJUBAV, Francesco Sartori (1957) prir. Mac Huff CON TE PARTIRO / 

TIME TO SAY GOODBYE (Lucio Quarantotto) in Spiritualom, prir. Kirby Shaw (1942) CAN I RIDE? Močno 

se je občutilo, da večina mladih pevcev celo leto ni aktivno pela v živo v skupini, vendar smo z 

intenzivnim delom dosegli zavidljivo kakovostno raven. Izvedli smo dva koncerta: 2. julija v župnijski 

cerkvi v Cerkljah na Gorenjskem in zaključnega v športni dvorani Osnovne šole Alojzija Šuštarja v 

Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani dan kasneje. Koncert je posnel radio Slovenija, program ARS in ga 

predvajal v svojih programih. 

 

V letu 2021 je bile izvedenih 5 sej upravnega odbora in 3 korespondenčne seje upravnega odbora. 

V mesecu marcu je zasedal nadzorni odbor ZKDL, prav tako pa je bila sklicana letna skupščina ZKDL. 

Prav tako je zasedala komisija za priznanja ZKDL  

Poročilo pripravil: 

Miha Banovec, sekretar 

 

Ljubljana, 10.3.2022 
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