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V letu 2015 bo Zveza kulturnih društev Ljubljana (ZKDL) že osmič 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 območju MOL.

Na natečaj za zbiranje predlogov za priznanje je prispelo 9 predlogov, po sklepu komisije za
priznanja ter upravnega odbora ZKDL pa priznanja za dosežke na področju ljubiteljske kulture v
občini Ljubljana v letu 2015 prejmejo:

ZLATO PRIZNANJE
1. Ljudmil Rus (predlagatelj: Kitarski orkester Ljudmila Rusa) za izjemne stvaritve s področja
glasbene umetnosti in kulture, ki pomembno oblikujejo kulturno življenje Mestne občine
Ljubljana, za umetniško vodenje, pedagoško – mentorsko delo, organiziranje in spodbujanje
kulturnega dela v MOL, kakor tudi za stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli mednarodna
priznanja in s tem pomembno prispevali k predstavitvi mesta Ljubljana doma in po svetu.
2. Sonja Pavčič (predlagatelj: Šentjakobsko gledališče Ljubljana) za 50 let aktivnega
sodelovanja na odru Šentjakobskega gledališča Ljubljana, na katerem je odigrala 122 različnih
vlog v več kot 2300 nastopih. V letih svojega aktivnega udejstvovanja je s svojim talentom,
marljivostjo in precizno igralsko dovršenostjo pustila neizbrisen pečat ljubiteljskega gledališkega
ustvarjanja v svojem matičnem društvu, ljubljanskem in slovenskem kulturnem prostoru. Njej
izjemni obširni igralski opus je obsegal najzahtevnejše vloge iz domače in tuje dramske
literature, od ljudske igre do drame in komedije. Prejela je številna priznanja, med njimi leta
1979 najvidnejšo Severjevo nagrado.
SREBRNO PRIZNANJE
1. Anton Corel st. (predlagatelj: Kulturno društvo Podgrad pri Ljubljani) za njegovo
neprecenljivo življenjsko delo na področju aktivnega ustvarjanja, organiziranja in spodbujanja
kulturnega življenja ter umetniškega vodenja na območju Podgrada in Zaloga, ki oba sodita v
MOL. Zbiral pa je tudi jezikovno in nesnovno ljudsko dediščino Pokolpja in Podgrada, pisal
zgodbe in pesmi in tudi skladal melodije zanje. Bil je fotograf in snemalec in je zbral oz. ustvaril
veliko dragocenega gradiva. Sadove raznovrstnega ustvarjanja je objavil v več samostojnih
knjigah.
BRONASTO PRIZNANJE
1. Ivan Kociper (predlagatelj: Kulturno društvo Svoboda Stožice Ježica) za dolgoletno
strokovno in pedagoško glasbeno ustvarjanje v vlogi organista in vodja cerkvenega pevskega
zbora na Črnučah, v istem kraju vodstva mešanega mladinskega pevskega zbora Zvonček in
dekliškega pevskega zbora Kantate ter moških pevskih zborov Obnova, Nama, Posavje in
Bizovik. Ukvarja se tudi s skladateljstvom sakralnih narodnih in umetnih pesmi.
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2. Brane Demec (Akademska folklorna skupina France Marolt) za dolgoletno poustvarjanje
oblačilne kulture in s tem povezane izkušnje, ki mu dajejo podlago za inovativno delo na tem
področju, in za iskanje novih, doslej manj uveljavljenih praks pri kostumizaciji AFS France
Marolt in drugih folklornih skupin na območju mesta Ljubljane in po Sloveniji. Ob tem ni mogoče
prezreti njegovega dolgoletnega članstva pri AFS France Marolt, z izjemno predanostjo je več
kot 30 let vestno in zgledno opravljal funkcijo garderoberja in s tem pomembno prispeval k
delovanju skupine.

Priznanja oz. umetniške listine bomo nagrajencem izročili na priložnostni slovesnosti, ki bo 5.
februarja 2015, ob 19. uri, V kulturnem centru KULT3000 na Metelkovi 2b
,
nagrajence in goste bosta pozdravila
g. Igor Teršar
, direktor JSKD in
g. Lojze Adamlje
, predsednik ZKDL, umetniški program pa bo obogatila
Vokalna skupina Jazzva
.

Vsi podatki o dosedanjih nagrajencih in fotografije s podelitev so dostopne na spletni strani w
ww.zkdl.si
.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 017438 52 70 ali 040 160 514, e-naslovu
info@zkdl.si
ali osebno v pisarniških prostorih na Vodnikovem trgu 5/ll.
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PRAVILNIK.

FOTOGRAFIJE IZ PODELITVE V LETU 2014.

NAGRAJENCI.
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