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ZAPISNIK 

 
21. seje skupščine Zveze kulturnih društev Ljubljana (ZKDL) 

 
Seja je potekala v sredo, 30. 3. 2021, ob 17.00, na mali sceni Šentjakobskega gledališča, na 
Vodnikovem trgu 5.  
Vabljeni člani ZKD Ljubljana 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 21. seje skupščine ZKD Ljubljana. 

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine (predsedstva, 

zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika, verifikacijske komisije). 

3. Pregled zapisnika 20. seje skupščine. 

4. Programsko in finančno ZKD Ljubljana za leto 2021. 

5. Programski načrt za leto 2022. 

6. Potrditev dopolnitve pravilnika o Priznanjih ZKDL 

7. Potrditev novega člana v nadzorni odbor 

8. Razno. 

 
Predsednik ZKDL dr. Tomaž Simetinger je sejo začel ob 17.00. Ker po pretečenem času še vedno nismo 
zadostili pravilom sklepčnosti, smo se zaradi izrednih razmer po sklepu Upravnega odbora in s 
soglasjem prisotnih članov odločili, da zasedanje zbora članov nadaljujemo, vse morebitne sklepe pa 
poleg navzočim naknadno damo še v korespondenčno presojo neprisotnim članom. Ključni razlog za 
takšno odločitev so okoliščine, na podlagi katerih utemeljeno domnevamo, da kljub ponovnemu sklicu 
zbora članov ne bi bili sklepčni.  
 
AD 1. 
Zaradi bolezni in odpovedi kar nekaj delegatov, kljub nesklepčnosti po dnevnem redu nadaljujemo  
z zborom članov, vse sklepe pa bomo dali na korespondenčno sejo in člane pozvali, da se v roku 7-ih 
dni odzovejo. V primeru, da se ne odzovejo, štejemo, da se s sklepi strinjamo.  
 
AD 2. 
Zaradi napake v dnevnem redu je predsednik predlagal umik 7. točke iz predlaganega dnevnega reda.  
Popravljen dnevni red 21. seje skupščine je bil soglasno sprejet. 
 
 
AD 3. 
Člani skupščine ZKD Ljubljana so soglasno izvolili organe seje skupščine v sestavi: 

- predsedujoči seje: Luka Kropivnik, član upravnega odbora; 
- delovno predsedstvo (predsednik in delovno predsedstvo) Luka Kropivnik, Ana Barle, 

Veronika Bervar 
- overovatelja zapisnika: Rosvita Dolničar, Branko Korenčan 
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- verifikacijska komisija: Andrej Kerin, Maruša Škrjanc; 
- zapisnikar seje: Miha Banovec, sekretar. 

 

AD 4. 
Zapisnik 20. seje skupščine je bil soglasno sprejet. 
 
AD 5. 
Predsednik ZKDL dr. Tomaž Simetinger je predstavil programsko in finančno poročilo o delu ZKDL za 
leto 2021 in predstavitev sklenil s pojasnilom, da so bile kljub številnim omejitvam izvedene vse 
načrtovane aktivnosti. (mdr. VIP glasba na Ljubljanici, Koncerti na Ljubljanici, Podelitev priznanj, 
Ljubljana ima e-talent, digitalizacija ljudskega izročila - Folklorišče.si, …) Poudaril je, da smo bili 
primorani zaradi takrat veljavnih ukrepov za varovanje zdravja, določene projekte prilagoditi in jih 
izvesti v e-obliki. Poudaril je tudi dobro sodelovanje z JSKD OI Ljubljana, s katero sodelujemo pri večjih 
projektih (VIP glasba na Ljubljanici, Folklorni festival). Pri finančnem delu je izpostavil odlično 
sodelovanje z OI JSKD Ljubljana in tudi z MOL-om ter Turizmom Ljubljana, nato pa člane seznanil še s 
pozitivno bilanco za leto 2021. 
Pozval je tudi vse člane, da če imajo še kakršnokoli vprašanje glede finančnega ali programskega 
poročila, naj se obrnejo na  tajništvo zveze. Prav tako se zapisnik in vsa poročila pošlje v 
korespondenčno presojo vsem članom ZKDL.  
 
Nato je k  besedi je povabil predsednika Nadzornega odbora g. Lojzeta Adamljeta, ki je podal pozitivno 
mnenje o finančnem in programskem delovanju. (V prilogi se nahaja tudi poročilo Nadzornega odbora.) 
 
Glede na nezadostno število prisotnih delegatov se je odprla krajša debata o morebitni spremembi 
statuta glede sklepčnosti skupščine. Po trenutnem statutu velja, da mora biti za sklepčnost skupščine 
prisotnih vsaj 20.članov. Pobuda je bila, da bi to v prihodnje spremenili, saj je tako težko vedno doseči 
sklepčnost skupščine.  
 
Sklep1: Zbor članov ZKDL sprejme letno programsko in finančno poročilo ZKDL za leto 2021in 
poročilo nadzornega odbora. 
 
Sklep 2: V prihodnosti bomo na enem izmed upravnih odborov zveze razpravljali o pobudi o 
spremembi statuta v točki, ki naslavlja vprašanje sklepčnosti skupščine.  
 
AD 6. 
Predsednik ZKDL Tomaž Simetinger je predstavil načrtovani program za leto 2022. Glede na negotove 
okoliščine je izrazil upanje, da bomo tako kot v minulem letu lahko uspešno izvedli sledeče projekte:  

• Koncerti na Ljubljanici 

• Festival ljubljanskih folklornih skupin 

• VIP verzi na Ljubljanici 

• Srečanje društev – Bazar Ljubljanske ljubiteljske kulture 

• Svetovanje in pomoč društvom - koordinacija vadbenih prostorov 

• Podelitev priznanj 
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• Digitalizacija ljudskega izročila za otroke – folklorišče 

• Posvet društev 

• Slovenski otroški zbor (v sodelovanju z Damijanom Močnikom) 

• Feniks (Koncert v sodelovanju z zborom Akademije za glasbo) 

• Izdaja zgoščenke CANTICUM ACADEMIAE (v sodelovanju z zborom Akademije za glasbo) 

• Izdaja knjige Plesna kultura na Koroškem od prvih virov do sredine 20. stoletja: Podjuna, Rož 

Zilja in Kanalska dolina (v sodelovanju z JSKD) 

• Črjanske pravljice (v sodelovanju z AFS France Marolt in Radiem Slovenija) 

• Usposabljanje plesalcev in vodij FS Društva slovencev. Rep. Srbske Triglav 

• Obnova dotrajanih vadbenih prostorov na Krekovem trgu 2 

 

Navedene projekte bi izvedli na podlagi razpisov, ki jih pripravlja JSKD, Turizem Ljubljana, Urad vlade 
RS za Slovence po svetu in zamejstvu. 
 
Ob vprašanju, zakaj se ne prijavimo na kakšen evropski projekt, prek katerega bi črpali sredstva za 
obnovo prostorov je Tomaž odgovoril, da evropska sredstva ne predvidevajo obnov infrastrukture, pač 
pa se namenjajo zgolj mehkim vsebinam. 
 
Odprlo se je tudi vprašanje oživitve programa v paviljonu na Kongresnem trgu, ki je bil s tem namenom 
postavljen. Glede na to, da gre za prostor sredi parka, je ideja o oživitvi pozitivna. Glede na pretekle 
poskuse oživitve tako iz strani ZKDL kot tudi Glasbene mladine, pa je praktičnost izvedbe precej 
otežena. V okolici se nahajajo bari, kjer na terasah glasno predvajajo svojo glasbo, kar vsekakor moti 
nastop v paviljonu. Poleg tega je pri tem  potreben precejšen organizacijski in finančni aganžma. Ker je 
prireditev na zunanji, javni površini, je potrebno prireditev prijaviti, zagotoviti varovanje, zaporo ulice, 
ob večji količini poslušalcev pa tudi zdravniško prisotnost. Velikost paviljona ne omogoča nastopa 
večjim zasedbam (orkestrom), kar pomeni, da je za manjše zasedbe potrebno najeti ozvočenje. Velik 
del leta je izvedba nastopov tudi otežkočena zaradi prireditev in vaj, ki jih ima za svoje prireditve na 
kongresnem trgu Festival Ljubljana 
 
Sklep: Zbor članov ZKDL je soglasno podprl predlagan program ZKDL za leto 2022.  
 
AD 7. 
Predsednik je predstavil dopolnitev pravilnika za priznanja ZKDL. Dodan je bil člen, ki predvideva tudi 
podelitev ZKDL Listine, ki s katerim bi pokrili vrzel, ki jih s Piskači ne pokrivamo. Npr. večje okrogle 
obletnice društev, priznanje za posameznike, večji častitljivi dogodki društev. 
Nov 5. člen pravilnika o priznanjih se tako glasi:  
Listina ZKDL se podeli: 
- društvom, ki delujejo na območju MOL ali pa so iz zaradi utemeljenih razlogov člani ZKDL, ne glede na 
to, da imajo sedež v drugih občinah. 
- Listino se podeljuje društvu, ki obeležujejo pomembnejši, častitljiv dogodek ali večji jubilejni dogodek 
v okviru svojega kulturnega udejstvovanja. 
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- Listina se podeljuje v obliki tiskane listine z nazivom društva ter kratko navedbo osnove, zaradi katere 
je društvo listino ZKDL prejelo. 
- Listino se lahko podeli na predlog predsednika ZKDL, upravnega odbora ZKDL ali društev. 
- ZKDL listine se podeli na podelitvi priznanj ZKDL ali drugem primernem dogodku 
 
Sklep: Skupščina soglasno potrjuje dopolnitev pravilnika s 5.členom ki predvideva podelitev Listine 
ZKDL.  
 
AD 8.  
Pod točko Razno se je odprlo vprašanje o izvedbi Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri stični. 
Glede na okoliščine bo realno izvedba tabora mogoča šele v letu 2023.  
 
Izpostavilo se je vprašanje, zakaj se na športnih prireditvah v veliki meri predvaja tuja in ne slovenska 
glasba, saj se je potrebno boriti za slovensko identiteto.  
Tomaž je izpostavil, da so organizatorji večjih športnih dogodkov velikokrat vezani in odvisni od 
multinacionalk, ki med drugi tudi narekujejo glasbeni program, saj se iz tega naslova k nosilcem 
avtorskih pravice steka veliko honorarjev. Gre za neke vrste poslovni model, kjer je v ozadju taktika, pa 
tudi sponzorski pritiski.  
Prisotni so se strinjali, da se na športno zvezo naslovi pobuda, da se na športnih prireditvah predvaja 
vsaj 50% slovenske glasbe.  
 
Pozdravljen je bil tudi založniški projekt na področju folklore, ki ga načrtuje izvesti ZKDL v letu 2022, 
saj je od zadnjega izdanega strokovnega priročnika za folkloro minilo že 10 let.  
 
Izpostavljena je bila pobuda za prijavo na evropske projekte, kjer bi lahko izvajali nove programe. Žal 
je ZKDL lokalna inštitucija, ki  ne dosega normativov, s katerimi bi se lahko prijavljala na evropske 
projekte. Sploh pa so evropski projekti namenjeni nacionalnim projektom, za kar ZKDL ni pristojna.  
 
 
Tomaž Simetinger se je zahvalil vsem prisotnim in zaželel veliko kreativnega elana in uspešno delo.  
 
Seja je bila zaključena okrog 18.20.  
 
Zapisnik uredil: 
Miha Banovec, sekretar 
 
 
PRILOGE K ZAPISNIKU: 

- finančno in programsko poročilo 2021 
- dopolnjen Pravilnik za priznanja ZKDL 
- sklep NO o poslovanju 2021 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
Ljubljana, 30. 3. 2022 
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