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ZAPISNIK 

 
20. seje skupščine Zveze kulturnih društev Ljubljana (ZKDL) 

 
Seja je potekala v sredo, 24. 3. 2020, ob 17.00, preko konferenčne platforme Zoom. 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 20. seje skupščine ZKD Ljubljana. 
2. Pregled zapisnika 19. seje skupščine. 
3. Poslovno poročilo (programsko in finančno) ZKD Ljubljana za leto 2020. 
4. Poročilo o aktivnostih in programski načrt za leto 2021. 
5. Razno. 

 
Predsednik dr. Tomaž Simetinger je sejo začel ob 17.00. Ker po nekaj minutah 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 izrednih razmer kljub nesklepčnosti po dnevnem redu nadaljujemo z zborom članov, vse 
sklepe pa bomo dali na korespondenčno sejo in člane pozvali, da se v roku 14-ih dni odzovejo. V 
primeru, da se ne odzovejo, štejemo, da se s sklepi strinjamo.  
 
AD 2. 
Zapisnik 19. seje skupščine je bil soglasno sprejet. 
 
AD 3. 
 
Predsednik ZKDL Tomaž Simetinger je predstavil programsko in finančno poročilo o delu ZKDL za leto 
2020 in predstavitev sklenil s pojasnilom, da je aktivnosti bilo precej (mdr. Koncerti na Ljubljanici in 
Odprti oder), vendar izvedba zaradi razmer ni bila vedno mogoča (kot npr. v primeru Srečanja 
društev). Pri finančnem delu je izpostavil odlično sodelovanje z OI JSKD Ljubljana in tudi z MOL-om, 
potem pa člane seznanil s pozitivno bilanco za leto 2020; k besedi je povabil predsednika NO-ja 
Lojzeta Adamljeta, ki je podal pozitivno mnenje o finančnem in programskem delovanju. 
 
 
Sklep: Zbor članov ZKDL sprejme letno programsko in finančno poročilo ZKDL za leto 2020. 
 
 
AD 4 
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Pod točko Razno je predsednik Tomaž Simetinger člane seznanil s predlogom KUD-a Svoboda Črnuče, 
ki je za nadomestnega člana NO predlagalo Branka Korenčana – dolgoletnega ustvarjalca na področju 
ljubiteljske kulture. 
 
Sklep: Zbor članov ZKDL je soglasno podprl kandidaturo Branka Korenčana za članstvo v 
nadzornem odboru.  
 
 
Predsednik je predstavil še načrtovan program prihajajočega leta in povedal, da ob 30-letnici 
samostojnosti med drugim soorganiziramo prireditev z Glasbeno matico in po izboljšanju 
epidemioloških razmer načrtujemo tudi Podelitev priznanj ZKDL, v luči TLK-ja pa, poleg tradicionalnih 
Koncertov na Ljubljanici, še prireditev Verzi na Ljubljanici. Poudaril je, da bo vsekakor treba še kakšno 
sezono počakati na normalizacijo razmer, zaradi česar smo se na področju ljubiteljske kulture še 
toliko bolj potrudili motivirati članstvo z organizacijo različnih izobraževalnih delavnic, nudenja 
pomoči in svetovanja.  
 
Razvije se krajša razprava o ohromljenem izvajanju folklorne dejavnosti in možnosti testiranja članov 
pri izvajanju skupinskih dejavnosti.  
Jože Osterman je izpostavil, da bi bilo smiselno reči še kaj o abonmaju ljubiteljske kulture, in apeliral 
na vsa društva ZKDL, naj pomagajo pri promociji abonmaja, ki so ga uporabniki že začeli jemati za 
svojega; Tomaž Simetinger mu je odgovoril, da se bo z vodstvom Šentjakobskega gledališča pogovoril 
o naravi nadaljnjega sodelovanja pri projektu in njegovem razvoju.  
 
Sklep: zbor članov ZKDL se zavezuje k nadaljnji debati o Abonmaju ljubiteljske kulture in njegovi 
krepitvi.  
 
 
Tomaž Simetinger se je zahvalil vsem prisotnim in jim kljub nehvaležnim razmeram zaželel veliko 
kreativnega elana in uspešno delo.  
 
 
Seja je bila zaključena okrog 18.00.  
 
 
 
Zapisnik uredila: 
Sara Špelec, sekretarka 
 
 
PRILOGE K ZAPISNIKU: 

- finančno in programsko poročilo 2020 
- kandidatura Branka Korenčana v članstvo NO 
- sklep NO o poslovanju 2020 
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Ljubljana, 24. 3. 2021 
 


