
Zveza kulturnih društev Ljubljana (v nadaljevanju: 
ZKD Ljubljana) je neprofitna organizacija s statusom 
društva v javnem interesu, ki pod svojim okriljem 
trenutno združuje 110 kulturnih društev, v okviru ka-
terih deluje okoli 130 ljubiteljskih kulturnih skupin. 
Med njimi so pevski zbori in vokalne skupine, pihalni 
orkestri in druge instrumentalne skupine, filmske, 
gledališke, likovne, folklorne in druge plesne skupine 
ter ostala društva, katerih dejavnost sodi med lju-
biteljske kulturne dejavnosti. Prav v teh skupinah na-
vadno vzniknejo in umetniško dozorijo posamezniki, 
ki se kasneje podajo na samostojno profesionalno 
pot na podroËju kulture. ZKD Ljubljana v okviru svoje 
dejavnosti med drugim prireja strokovna sreËanja, 
navadno skupaj z Javnim skladom RS za kulturne 
dejavnosti. Strokovna ocena, ki jo aktivno delujoËa 
kulturna društva pridobijo na preglednih sreËanjih, je 
zelo pomembna, saj pomeni nekakšen smerokaz na 
nadaljnji ustvarjalni poti. ZKD Ljubljana za svoje Ëlane 
prireja tudi brezplaËna izobraževanja, nudi svetovalne, 
informativne in ostale podporne aktivnosti, skrbi za 
veËjo promocijo dogodkov društev ipd.

»lanstvo v ZKD Ljubljana je prostovoljno. »lani ZKD 
Ljubljana so lahko ljubiteljska kulturna društva z 
obmoËja mesta Ljubljane, ki neprofitno izvajajo lju-
biteljske kulturne programe na podroËju vokalne in 
instrumentalne glasbe, plesne, mažoretne, folklor
ne, gledališke, literarne, lutkarske, likovne, foto, 
video in filmske dejavnosti. 

KAJ: ObmoËno sreËanje odraslih folklornih 
skupin
KDAJ: 1.4.2012 ob 18.00 
KJE: Center kulture ©panski borci, velika dvorana, 
Zaloška 61, Ljubljana
KOPRODUKCIJA: JSKD ObmoËna izpostava  
Ljubljana
OPIS: Na tradicionalnem sreËanju odraslih folk-
lornih skupin se bodo predstavile ljubljanske folklo
rne skupine. SreËanje bo tako kot vsako leto stroko
vno spremljano. 

KAJ: Koncerti na Ljubljanici
KDAJ: junij, julij, september 2012 
KJE: Ljubljanica, od Prulskega do Mesarskega 
mostu in nazaj
OPIS: Godbena glasba v prijetnih poletnih veËerih 
doni iz Ljubljanice vse od Prulskega mostu, Ëez 
Tromostovje, mimo PleËnikovih arkad, pa vse do 
Mesarskega mostu, kjer se nastopajoËi - ljublja-
n  ski pihalni orkestri - izkrcajo in odigrajo 20 do 
30 minut programa. Del programa na mostu je še 
posebej namenjen starejšim obËanom, za katere 
v centru mesta na prostem ni veliko priložnosti za 
obisk brezplaËnih kulturnih dogodkov (del projekta 
≈Starosti prijazna Ljubljana«), sicer pa koncerti na 
barki pomenijo posebno atrakcijo za turiste, ki si 
z obrežja Ljubljanice vedno z zanimanjem ogledajo 
koncerte. ToËni datumi prireditev bodo znani maja 
2012, ko bodo usklajeni tudi z zavodom Turizem 
Ljubljana.

KAJ: Pozdrav slovenskim izseljencem
KDAJ: 30. junij 2012 ob 10.00 
KJE: PogaËarjev trg, Ljubljana 
KOPRODUKCIJA: Slovenska izseljenska matica
OPIS: Pozdrav slovenskim izseljencem je kultu
rna prireditev, kjer gostimo slovenske izseljenske 
kulturne skupine, ki ohranjajo slovensko ljudsko 
tradicijo zunaj meja Slovenije. Je nekakšna uve
rtura v osrednjo prireditev Slovencev iz zamejstva, 

sveta in domovine SreËanje v moji deželi, ki velja za 
najstarejše izseljensko sreËanje in vsako leto poteka 
v drugem kraju v Sloveniji.

Organizator si pridružuje pravico do spremembe pro-
grama, lokacije in terminskega plana dogodkov.

VeË o nas, Ëlanstvu v ZKD Ljubljana, prihodnjih in 
preteklih dogodkih ter ostalem si lahko preberete na 
spletni strani www.zkdljzveza.si.

Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa, 
lokacije in terminskega plana dogodkov.

Dejavnost ZKD Ljubljana omogoËajo: 
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»lanstvo v ZKD Ljubljana je brezplaËno, omogoËa pa 
doloËene prednosti, kot so:
•  obvešËanje Ëlanov o aktualnih razpisih, dogodkih, 

izobraževanjih …
•  promocija dogodkov, ki jih pripravljajo Ëlani ZKD 

Ljubljana (objava na naši spletni strani ter razpo ši-
ljanje obvestil mailing bazi ZKD Ljubljana)

• možnost programskega sodelovanja
•  brezplaËna izobraževanja za Ëlane (seminar o pri

pravi zakljuËnega raËuna za društva, delavnica 
vokalnega bobnanja, gledališke delavnice, delavni-
ca raËunalniškega opismenjevanja …)

•  upraviËenost do ugodnosti in olajšav iz naslova 
skupnega sporazuma za kulturna društva v okviru 
plaËevanja avtorskih nadomestil Združenju Sazas

•  pomoË Ëlanom pri raznih administrativnih, birokrat
skih in ostalih ovirah pri njihovem delu 

•  ostale podporne aktivnosti (aktivno sprejemanje 
predlogov društev ter sodelovanje z MOL in JSKD 
pri reševanju društvene problematike)                                                  

NAPOVEDNIK DOGODKOV 2011/2012

KAJ: Združeni v kulturi
KDAJ: 29.9.2012 ob 14.00 
KJE: Kosovelova dvorana, Cankarjev dom, Ljubljana 
OPIS: V okviru 11. Festivala za tretje življenjsko ob-
dobje bo potekala tridnevna konferenca na temo 
prostovoljstva. Združeni v kulturi smo poimenovali 
dogodek v okviru konference na temo prostovoljstvo 
in kultura. Najprej si bomo ogledali dokumentarni 
film, kjer se prepletajo trije koncepti, posebej znaËilni 
za ljubiteljsko kulturo - prostovoljstvo, medgeneraci-
jsko sodelovanje in aktivno staranje. Nato bo sledil 
pogovor z gosti temo prostovoljstva v kulturi. Sode-
lujoËi: Mag. Igor Teršar (JSKD), dr. Uroš Grilc (MOL), 
mag. Jože Osterman (ZKD Ljubljana), mag. Franci 
Pivec (ZKD Maribor), Ema Tibaut (ZKD Slovenije), 
Milan Pavliha (Godba ljubljanskih veteranov), Mirko 
Ramovš (AFS France Marolt, SAZU), Petra Grün-
feld (©ODR Teater), Vida Koporc Sedej (Ministrstvo 
za kulturo), dr. Staša Tome (Prirodoslovni muzej 
Slovenije). Dogodek pripravljamo v sodelovanju z 

Inštitutom Hevreka!, Javnim skladom RS za kulturne 
dejavnosti ter Ministrstvom za kulturo.

KAJ: Delavnica raËunalniškega  
opismenjevanja
KDAJ: 17. in 18.10.2011, 17.00 - 19.00 
KJE: Center kulture ©panski borci, mala dvorana, 
Zaloška 61, Ljubljana
OPIS: Udeleženci se bodo seznanili z osnovami pro-
gramskega okolja Windows, dela z mapami in da-
totekami ter osnovami brskanja po internetu in upo-
rabe epošte. Poudarek bo na pogostih opravilih, kot 
so pripenjanje datotek v e-pošto, delo s fotografijami 
(pomanjševanje, preimenovanje, ipd.) in uporabi ko-
ristnih spletnih strani za iskanje želenih informacij. 
Udeleženci se bodo seznanili tudi z online prijavo 
prireditev na SAZAS. Mentor: Bojan MatjašiË, samo
stojni kulturni ustvarjalec na podroËju videa in multi-
medije. Kotizacija: Ëlani ZKD Ljubljana brezplaËno, 
neËlani 40 EUR.

KAJ: SreËanje društev 2011
KDAJ: 6.12.2011 ob 18.00
KJE: Center kulture ©panski borci, Zaloška 61,  
Ljubljana 
KOPRODUKCIJA: JSKD ObmoËna izpostava  
Ljubljana
OPIS: Na letošnjem spoznavno družabnem veËeru 
ljubljanskih kulturnih društev bomo predstavili pro-
gram JSKD ObmoËne izpostave Ljubljana in ZKD 
Ljubljana za sezono 2011/2012 ter skupaj pokra
mljali o ljubiteljski kulturi v Ljubljani, težavah, možnih 
rešitvah, novih priložnostih, željah, naËrtih ...

KAJ: FinanËno poslovanje društev in sestava 
zakljuËnega raËuna za društva - seminar 
KDAJ: 25.1.2012, 16.30 - 18.00 
KJE: Center kulture ©panski borci, mala dvorana, 
Zaloška 61, Ljubljana
OPIS: Vse, kar morate vedeti o sestavi zakljuËnega 
raËuna za društva ter o novostih, ki zadevajo finan Ëno 
poslovanje društev. Predavateljica: Nataša Sorko, 
univ. dipl. ekon., svetovalka za finanËno raËuno

vodsko poslovanje. Kotizacija: »lani ZKD Ljubljana 
brez plaËno, neËlani 40 EUR.

KAJ: Podelitev priznanj ZKD Ljubljana
KDAJ: 6.2.2012 ob 20.00
KJE: Center kulture ©panski borci, velika dvorana, 
Zaloška 61, Ljubljana
OPIS: ZKD Ljubljana bo v letu 2012 že šestiË 
zapored podelila priznanja ljubiteljskim kulturnim 
društvom ter posameznicam in posameznikom za 
njihove izjemne dosežke in zasluge pri umetniškem 
vodenju, organiziranju in spodbujanju ljubiteljskega 
kulturnega dela na obmoËju mesta Ljubljane. ZKD 
Ljubljana podeljuje priznanja vsaki dve leti.

KAJ: Po Prešernovih stopinjah
KDAJ: 31.1. - 9.2.2012 
KJE: Prešernovi pomniki  razliËne lokacije
OPIS: Iz ljubljanskih ulic bo v poËastitev slovenske-
ga kulturnega praznika donela zborovska glasba. V 
Ëast na najveËji slovenski kulturni praznik se bomo 
tudi letos poklonili z nastopi ob t.i. Prešernovih 
pomni kih, torej na lokacijah, kjer je naš najveËji poet 
bival, zahajal in se tako ali drugaËe zadrževal, nekaj 
zborov pa bo prazniËno vzdušje poneslo v domove 
starejših obËanov in v dvorane. Vsako leto nastopi 
okoli 40 pevskih zborov in vokalnih skupin.

KAJ: Ljubljanski zbori 2012 - 42. pregledno 
sreËanje
KDAJ: 3.3., 4.3., 24.3., 25.3.2012,  
16.00 - 20.00 
KJE: Zavod sv. Stanislava, Dvorana Matije Tomca, 
©tula 23, Ljubljana - ©entvid
KOPRODUKCIJA: JSKD ObmoËna izpostava  
Ljubljana
OPIS: Na tradicionalnem preglednem sreËanju ljub
ljanskih zborov se bo predstavilo okoli 70 zborov 
in vokalnih skupin, ki delujejo in ustvarjajo na ob-
moËju mesta Ljubljane. SreËanje bo tako kot vsako 
leto strokovno spremljano. 


