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PROGRAMSKO POROČILO ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV LJUBLJANA 2020

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ ZKD LJUBLJANA V LETU
2021
Zveza kulturnih društev Ljubljana bo letos že trinajsto leto zapored podelila priznanja
ljubiteljskim kulturnim društvom ter posameznicam/posameznikom za njihove izjemne
dosežke in zasluge pri umetniškem vodenju, organiziranju in spodbujanju ter podpiranju
kulturnega dela v Mestni občini Ljubljana. V začetku oktobra 2020 smo zato ljubiteljske
kulturne ustvarjalce javno pozvali k oddaji predlogov najzaslužnejših kandidatov in sklicali
strokovno komisijo v sestavi predsednika Lojzeta Adamljeta, Veronike Brvar, Mojce Kreft,
Ane Porenta in Anje Cizel, ki so izbrali prejemnike bronastih, srebrnih, zlatih in častnega
priznanja ZKDL. Upravni odbor ZKDL je sprejel sklep, da bodo kandidati javno razglašeni šele
maja ali junija, ko bo predvidoma že mogoče izvesti javno prireditev.
KAMPANJA MI SMO #ODPRTI
Zveza kulturnih društev Ljubljana je na pobudo predsednika dr. Tomaža Simetingerja
sodelovala pri kampanji #Mi smo odprti, katere nosilci so bili poleg ZKDL-ja še Slovenska
kinoteka, LGL, SMG, Gledališče Glej, Zavod Bunker in Društvo Asociacija. Kampanjo so
pripravili v partnerstvu z Ministrstvom za kulturo, Mestno občino Ljubljana in Centrom za
kreativnost. Kratkoročno sporočilo kampanje je, da se morajo kulturna prizorišča po
koronakrizi ponovno odpreti in zaživeti, njihov dolgoročni namen pa je oblikovanje znamke s
pozitivnim vrednotenjem kulture, ki je veliko več kot zgolj trošenje javnih sredstev. Prvi del
kampanje #odprtioder je z več kot 100 raznolikimi brezplačnimi prireditvami potekal med 1.
julijem in 31. avgustom 2020 na Muzejski ploščadi Metelkova. S prireditvami so organizatorji
nagovorili raznoliko občinstvo, tudi tisto, ki ga pred epidemijo koronavirusa morda niso
dosegli, in tako spodbudili dolgo pričakovano kulturno prebujo.
KONCERTI NA LJUBLJANICI
Letošnji Koncerti na Ljubljanici so kljub neljubim epidemiološkim razmeram in okrnjenemu
številu glasbenikov bili uspešno izvedeni in so med mimoidočimi in obrečnimi obiskovalci
vzbudili veliko pozornosti. Vse, vključno z ugodnimi vremenskimi razmerami, je potekalo po
načrtu, samo dva koncerta smo zaradi julijske nenadne zaostritve ukrepov prestavili na
september. Tudi letos je nastopilo pet pihalnih orkestrov, ki so na ladjici od Prulskega do
Mesarskega mostu z zimzelenimi slovenskimi in tujimi skladbami eno uro razveseljevali
naključne mimoidoče, obiskovalce kavarnic in tokrat bolj ali manj slovenske turiste, ki se jih
je v skupnem številu nabralo kakšnih 200 na koncert, se pravi skupaj okrog 2000. Prav zaradi
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letošnjih okrnjenih zasedb smo predlagali, da vsaka godba nastopi dvakrat, kar je v skupnem
seštevku deset izvedenih koncertov. Vsi koncerti so se začeli ob 18.00 in trajali do 19.00; 1. 7.
in 2. 7. je z obema polovičnima zasedbama prvi nastopil Pihalni orkester Litostroj 9. 7. in 10.
7. bi moral nastopiti Papirniški pihalni orkester Vevče, a smo njihov nastop prestavili na 16. 9
in 17. 9., 2. 9. in 3. 10. je nastopila Godba ljubljanskih veteranov, 10. 9. in 11. 9. Pihalni
orkester Bežigrad, 1. 10. in 2. 10. pa Pihalni orkester Ljubljana Vič.
KOORDINACIJA VADBENIH PROSTOROV NA KREKOVEM TRGU 2
V Mestnem domu na Krekovem trgu 2 ima Zveza kulturnih društev Ljubljana v dogovoru z
Mestno občino Ljubljana in Lutkovnim gledališčem Ljubljana v uporabi tri pevske sobe,
pretežno za potrebe rednih vaj pevskih zborov in vokalnih skupin. V teh prostorih vadi
trenutno 17 kulturnih društev in drugih skupin, vključenih v ZKD Ljubljana. Prostore
uporabljajo poleg vaj tudi za srečanja in ostale aktivnosti v skladu s statutom društva. Pri
uporabi prostorov se držijo protokola uporabe, ki smo ga oblikovali skupaj z upravnikom hiše
LGL. Urnike uporabe prostorov (redne vaje, intenzivne vaje in drugo) sproti ureja in usklajuje
služba ZKD Ljubljana. Ta prav tako v celoti krije materialne, obratovalne stroške in čiščenje,
tako da so omenjeni prostori za uporabo društev brezplačni.
POSVET DRUŠTEV
Posveta društev letos nismo imeli v fizični obliki, temveč smo društvom bili na voljo za posvet
preko e-pošte in telefona. Odgovarjamo na najrazličnejša vprašanja v zvezi z razpisi,
računovodstvom, pravnimi akti, statusom društva v javnem interesu, včlanitvijo v ZKD
Ljubljana ipd. ter na vse zagate društev poizkušamo najti najprimernejše in smotrne rešitve.
Kulturne dogodke društev redno objavljamo na spletni strani www.zkdl.si, kjer redno
osvežujemo tudi njihove kontakte, redno pripravljamo tudi obvestilnik z aktualnimi dogodki,
razpisi, izobraževanji in ostalimi informacijami, ki so pomembne za društva. Prav tako
društva po potrebi oskrbujemo z odpisano računalniško opremo MOL.
Izvedli smo tudi pet sej Upravnega odbora, eno sejo Nadzornega odbora in Sejo skupščine.
SEMINAR O FINANČNEM POSLOVANJU DRUŠTEV (zaradi pandemičnih razmer prestavljen
na naslednje leto)
Izobraževanje smo imeli namen organizirati v Cepetki na Cankarjevi 5 v Ljubljani in majhna
društva (z do 10.000 EUR letnih odlivov in prilivov) usposobiti za samostojno vodenje
računovodstva, a smo se z ozirom na dane okoliščine odločili seminar prestaviti v čas
živahnejšega in bolj stimulativnega društvenega delovanja.
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SREČANJE DRUŠTEV (zaradi pandemičnih razmer prestavljeno v tekoče leto)
Enkratletno ZKDL v sodelovanju z JSKD OI Ljubljana izvede srečanje društev, praviloma v
začetku decembra ob prazniku Ta veseli dan kulture, kjer obe organizaciji, ki skrbita za
nemoteno delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, predstavita svoje aktivnosti. Društva
poleg vodje območne izpostave ge. Andreje Repar nagovori še aktualni predsednik ZKDL,
sekretarka pa nato predstavi aktivnosti in program za naslednje leto. Predlansko leto je,
denimo, srečanje bilo izvedeno v soorganizaciji z Dijaškim domom Ivana Cankarja v
tamkajšnji Galeriji DIC, lani pa ga zaradi vsesplošne karantene ni bilo mogoče izvesti.
SLOVENSKI OTROŠKI ZBOR 2022
SOZ na podlagi avdicije sestavljajo najboljši mladi pevci v starosti od 10 do 15 let. Umetniški
vodja SOZ-a je skladatelj in dirigent D. Močnik, v strokovnem timu pa sodelujejo še Rahela
Durič, Helena Fojkar Zupančič in Nadja Janežič. Pevci se s priporočilom svojega zborovodje
prijavijo na razpis. Povabljeni so na avdicijo, kjer se preverja glasbena nadarjenost in
kvaliteta glasu. Po uspešno izvedeni avdiciji, ki se je ponavadi udeleži nad 200 pevcev,
oblikujemo zasedbo največ 120 pevcev, ki prihajajo iz cele Slovenije in zamejstva. Tako SOZ
na svojevrsten način vzpostavlja in afirmira skupen slovenski kulturni prostor.
Slovenski otroški zbor ni edinstven projekt samo v Sloveniji, ampak tudi v mednarodnem
merilu. S koncertiranjem v različnih krajih Slovenije in predvajanjem posnetkov koncerta na
Radiu Slovenija, program ARS in na Radiu Ognjišče je poskrbljeno za izvrstno promocijo in
odmevnost projekta. SOZ-a se večinoma udeležujejo najboljši pevci.
Projekt Slovenski otroški zbor je bil v živo izveden v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani v času
od 24. do 30 junija 2020. Avdicije so bile izvedene v maju, projekt pa se je zaključil v maju s
postprodukcijo posnetega materiala za objavo na spletnih platformah. V novih razmerah so
vaje zaradi epidemije najprej potekale v manjših skupinah, potem pa so se pred koncertom
pevci združevali v večje, dokler se ni sestavil celoten zbor. Zaradi tega je bil pristop do pevcev
veliko bolj individualen in končni rezultat kvalitetno odličen. Programsko smo se osredotočili
na skladatelje z obletnicami (Ludwig van Beethoven, Jože Trošt, Mojmir Sepe) in ta izbrani
repertoar smiselno dopolnili in zaokrožili s pestrim naborom skladb različnih slogovnih
obdobij in glasbenih žanrov. Nastop je bil za omejeno število publike, vendar je bil
neposredno prenašan preko elektronskih medijev. Posnetki posameznih skladb se
postopoma objavljajo preko družbenih omrežij in drugih platform, kar je v časih epidemije
zelo pomembno. SOZ 2020 je bil kljub strogim omejitvam uspešno in kvalitetno izpeljan,
nekatere vidike projekta pa smo tudi uspešno nadgradili.
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UDELEŽBA NA 12. SVETOVNEM SIMPOZIJU ZA ZBOROVSKO GLASBO – DAMIJAN MOČNIK
IN IRMA MOČNIK (prijavljeni projekt, za katerega nismo prejeli sredstev)
12. Svetovni simpozij za zborovsko glasbo – ena največjih in najpomembnejših prireditev na
področju zborovske glasbe, kjer se zberejo najpomembnejše osebnosti zborovske scene – bi
moral potekati pod geslom The connection and tensions between people and land, between
urban life and the natural world; na njem bi se naj predstavilo izbranih 25 vrhunskih
glasbenih zasedb, med drugim Voces8, Batavia Madrigal Singers, Gondwana, Hamilton
Children Choir, Stuttgart Kammerchor, NYC of Great Britain, New Zealand NYH, Norwegian
NYH, … s številnimi odličnimi predavatelji, kot so: Nicholas Cleobury, Burak Onor Edem,
Michae Mc Glynn, Jan Schumacher, Will Todd, Lyn Williams, Frieder Bernius in drugi.
Simpozij bi bil odlična priložnost za neformalno izmenjavo koristnih in pomembnih
informacij, a je zaradi pandemije in z njo povezanimi ukrepov bil žal odpovedan.
MEDNARODNO SODELOVANJE KOMORNEGA ZBORA AKADEMIJE ZA GLASBO UL
(umaknjena vloga)
Komorni zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani bi moral izvesti mednarodna koncerta
in gostovati v Franciji tako s koncertnimi točkami kot v obliki izvedbe ateljeja in delavnic,
vendar so dogodki zaradi pandemije bili odpovedani. Koncerta v Ljubljani in Gradcu bi sicer
bila izrednega pomena in bi predstavljala lepo možnost tesnejšega sodelovanja med
ljubljansko in graško akademijo za glasbo, mednarodni festival v Franciji pa bi zaradi velikega
števila sodelujočih zborov in posameznikov navdušil zbore in posamezne zborovske
navdušence, da se udeležijo največjega mednarodnega zborovskega dogodka Festivala
Europa Cantat, ki bo letos potekal v Sloveniji.

Poročilo pripravila:
Sara Špelec, sekretarka

Ljubljana, 12. 2. 2021
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Materialno in finančno poslovanje ZKD Ljubljana je opredeljeno s statutom in zagotavlja
podatke na način in v obliki kot jih določa ZDru-1 in SRS 33. Društvo vodi poslovne knjige po
načelu dvostavnega knjigovodstva in uporablja Enotni kontni okvir za gospodarske družbe,
samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne
organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije. Društvo
opravlja nepridobitno dejavnost in se financira z dotacijami občine, državnega proračuna ter
prostovoljnimi prispevki. Društvo v svojih knjigah izkazuje vrednost osnovnih sredstev po
načelu obračunane amortizacije skladno z zakonodajo.
Pojasnila k BILANCI STANJA
Višina dolgoročnih sredstev se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšala, kot posledica rednega
obračuna amortizacije. V letu 2020 ni bilo nakupov neopredmetenih in opredmetenih
osnovnih sredstev, njihova vrednost se izkazuje po obračunani amortizaciji. Društvo vodi
register osnovnih sredstev.
Stanje kratkoročnih sredstev se je v primerjavi z letom 2019 malenkost povečalo in sicer na
račun povečanja poslovnih terjatev in denarnih sredstev. Denarna sredstva predstavljajo
91,77% vseh sredstev in so usklajena s stanjem na TRR na dan 31.12.2020 ter znašajo
33.148,49 EUR.
Vrednost obveznosti do virov sredstev sestavljata postavki društveni sklad ter kratkoročne
poslovne obveznosti. Vrednost društvenega sklada se je v primerjavi z letom 2019 povišala,
kar je posledica presežka prihodkov nad odhodki tekočega leta, prav tako se je malenkost
povečala vrednost kratkoročnih poslovnih obveznosti. 34,21 % le-teh predstavljajo
obveznosti do dobaviteljev ter članov in znašajo 1.589,18 EUR (računi z valuto zapadlosti v
letu 2021), ostale kratkoročne obveznosti predstavljajo otvoritve preteklih let.
Pojasnila k IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA
V poslovnem letu 2020 društvo izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 530,92 EUR.
Glavni del prihodkov, t.j. 78,46% predstavljajo prihodki iz naslova sofinanciranja, ki so v
primerjavi s preteklim letom bistveno nižji in znašajo 20.994,00 EUR. Pretežni del
predstavljajo dotacije Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter MO Ljubljana. Ostanek
prihodkov leta predstavljajo donacije ter prihodki od prodaje storitev na domačem trgu
(sorazmerni del zaračunanih obratovalnih stroškov).

sedež: Krekov trg 2, 1000 Ljubljana; pisarna: Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana

T: 051 429 259, E: info@zkdl.si, W: www.zkdl.si

Poslovni odhodki so sestavljeni iz stroškov materiala, stroškov storitev, amortizacije ter
drugih stroškov. Skupni znesek le-teh znaša 26.209,15 EUR, od katerih znašajo stroški
materiala 34,73%, stroški storitev 64,42%, ostalo so stroški amortizacije ter drugi stroški.
S presežkom leta 2020 bo društvo pokrivalo primanjkljaj odhodkov nad prihodki preteklih
let.

Pripravil: Rok Zupan, zunanji računovodja

