Območne izpostave JSKD
KAMNIK

JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost,
razvoj ustvarjalnih kapacitet in strokovnih standardov ter širjenje
dostopnosti kulturnih programov.

Območna izpostava Kamnik
Tone Ftičar

Uvod
Gre za območno izpostavo JSKD, ki v okviru Koordinacije za Gorenjsko deluje v prostoru dveh občin: večje
Kamniške, kjer je v mestnem Domu kulture tudi sedež strokovne službe izpostave (vodje oz. koordinatorja in
samostojne strokovne svetovalke), z dejavnostjo pa obsega tudi manjšo sosednjo občino Komenda. Skupno na
tem prostoru živi nekaj nad 35 tisoč prebivalcev: v občini Kamnik dobrih 29 tisoč, v Komendi okrog šest tisoč.
Na področju izpostave je registriranih 52 kulturnih društev. Nekatera od njih so žal zaznavna le v upravni evidenci
ali se pojavljajo zgolj kot občasni (organizacijski) akterji, vseeno pa za večinski društveni delež velja, da se v tem
okviru osmišlja samopodoba skupnosti in uresničuje ustvarjalno samopotrjevanje. Kot pomemben del slovenske
kulture je tudi tod ljubiteljska kultura zapisana enakemu poslanstvu in vrednotam ter spodbuja ustvarjalnost in
poustvarjalnost z upoštevanjem kriterijev kakovosti in izvirnosti. Ob tem ko ohranja stoletno tradicijo ljudske
kulture, kot pomembna oblika dialoga obsega celotni slovenski kulturni prostor in se vključuje v večkulturnost
širših (Evropskih) razsežnosti, tudi s spodbudami novejšim zvrstem in načinom kulturnega (po)ustvarjanja. Pri
tem ne gre zanemariti dejstva, da se tradicionalnim oz. »klasičnim« oblikam organiziranega društvenega
delovanja v zadnjih letih pridružujejo tako nove, sodobne zvrsti (od mladinskega gledališča, plesa in glasbe, do
»večpredstavnosti«, »multimedijskosti«), projektni »inkubatorji« (kulturna artikulacija mlajše generacije); ob
njih pa v društveni organiziranosti vznikajo tudi organizacijsko-posredniške dejavnosti v kulturi. V tem okviru zato
ne gre prezreti povsem »praktičnih« razlogov: legitimitete različnih izvajalskih in organizacijskih akterjev,
prisotnih povečini na zabavno-razvedrilnem področju, ki jim status kulturnega društva omogoča potrebni
formalni okvir delovanja oz. poslovanja.
Ob soočanjih s specifiko razmer in pogojev aktualnega družbeno-ekonomskega prostora in časa je vitalnost
organizma ljubiteljske kulture tod vsekakor pomenljivo oprta na žlahtno tradicijo, v tem prostoru živo in domačo
od ustanovitve kamniške Narodne čitalnice (1868) naprej. Obenem pa sledi zahtevam, ki jih prinaša sodobni čas
z uveljavljanjem modernejših, zvrstno heterogenih in inovativnih kulturnih praks. Ker pri tem oz. s tem ne gre za
»posel«, ki v današnji družbi žal predstavlja precenjeni status, niso odveč poudarki v prid ljubiteljski kulturi kot
načinu življenja, ki prehaja z generacije na generacijo. S popotnico ozaveščanja o vrednotah in bogastvu
posameznikov in družbe, porajajočih se v ljubiteljskih kulturnih skupinah in njihovih projektih, česar ne izpričuje
zgolj javno nastopanje in tekmovalno primerjanje. In ne nazadnje: s potrjevanjem smisla in pomena v te namene
vloženega znanja, talentov, časa in materialnih sredstev posameznikov in njihovih povezav, ki na ta način ne
manifestirajo zgolj svojih osebnih ali ožjih skupinskih ambicij, temveč odražajo tudi kvalitete širšega okolja, v
katerem delujejo.
K uresničevanju tako ožje kot tudi širše pojmovanih in lociranih kulturnih stremljenj, (po)ustvarjalnosti,
kreativnosti, širjenju kulturnega obzorja ter vključevanju v širšo regijsko in nacionalno kulturno mrežo je s svojo
dejavnostjo usmerjena Območna izpostava JSKD Kamnik, ki zlasti od zatona Zveze kulturnih organizacij Kamnik
(2002/3) kot uveljavljeni akter na področju kulture svoje poslanstvo opravlja tako za kulturna društva obeh občin
kot tudi za druge zvrstno heterogene (po)ustvarjalce, skupine in posameznike: z organizacijsko in strokovno
pomočjo, s spodbujanjem novih dejavnosti, kulturno vzgojo, izobraževanjem in posredovanjem kulturnih vsebin
v različna zainteresirana okolja. Pri tem ne gre prezreti prizadevanj za komplementarno povezovanje ljubiteljske
in poklicne kulture.

Ocena stanja
V letu 2015 je izpostava uresničila večino predvidenih območnih in vse načrtovane medobmočne programe.
Zaradi šibkejše zastopanosti so bila v nekaterih zvrsteh območna srečanja bodisi prerazporejena v bienalni
koledar (gledališče, literatura), bodisi nadomeščena z drugačnim (spodbujevalnim) karakterjem, gostovanjskimi
»zgledi« (fotografija, lutke).
V danih pogojih in razmerah, ki so jih zaznamovale realno skromnejše materialne možnosti kot leta doslej, si je
OI Kamnik prizadevala utrjevati vlogo dejavnega kulturnega akterja, spodbujevalca kakovostne ravni
ljubiteljskega kulturnega (po)ustvarjanja, organizatorja preglednih srečanj v različnih zvrsteh kulturnih dejavnosti
in (so)organizatorja predstavitev najodličnejših dosežkov domačih in gostujočih kulturnih in umetniških
(po)ustvarjalcev. Brez domišljavosti tako s spodbudno oceno vrednotimo rezultate sodelovanja tako z društveno
organiziranimi akterji, združenji in posamezniki, delujočimi na področju (ljubiteljske) kulture, kot tudi s
tukajšnjima lokalnima skupnostma, njunima pristojnima oddelkoma za področje kulture (in izobraževanja); enako
s tovrstnimi javnimi zavodi in drugimi subjekti s področij kulture, vzgoje, izobraževanja, turizma. Manj spodbudno
je dejstvo, da za obravnavano leto v našem prostoru še vedno ugotavljamo šibko odzivnost na različne
izobraževalne in izpopolnjevalne oblike, ponujane tako na območni kot regijski in državni ravni.
Večina Skladovih prireditev poteka v Domu kulture Kamnik, kjer je - s posluhom in večinskim materialnim
prispevkom - Občina Kamnik potrebam izpostave pred dvema letoma zagotovila tudi poslovne prostore. V
občinski stavbi, leta 1953 zgrajeni kot KinoDom, ima že desetletje prostore za vaje kar nekaj kulturnih društev
(gledališče, zborovska glasba, ples, folklora, mladinske več zvrstne dejavnosti). Tu je osrednja kamniška
prireditvena dvorana z gledališkim odrom in 250 sedeži; prav tako manjši klubski prostor, ki je s 70 sedeži
primeren za prireditve komorne narave. Sodelovanje JSKD z upravljavci Doma kulture (KD Priden možic) je dobro
in vsekakor presega zgolj tehnična in administrativna razmerja: v več primerih namreč prehaja v tvorno
soproducentstvo (denimo poletnega kulturnega festivala Kamfest, ki je v minulem letu zaznamoval deseto
obletnico).
Pri obveščanju javnosti o dejavnostih in o pomembnejših društvenih dogodkih se izpostava poslužuje tako
klasičnih poti kot sodobnih načinov. Obvestila posredujemo po spletu z dostopnostjo na več portalih, elektronska
sporočila pa dopolnjujemo s še vedno »klasičnimi« oblikami objav v tiskanih medijih (Kamniški občan, Kamniške
novice, Deloskop …) ter izdajami in distribucijo obvestilnih letakov, zloženk, koncertnih listov, vabil in plakatov
(tudi za društvene namene in potrebe).

Izvedba rednega programa
V letu 2015 smo tako na območni ravni izvedli revije oz. strokovno spremljana srečanja odraslih pevskih zborov
in malih pevskih zasedb, otroških in mladinskih pevskih zborov, otroških in odraslih folklornih skupin, pevcev
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, plesnih skupin ter likovni ekstempore s predstavitvijo del likovnih skupin in
udeležencev - posameznikov.
Na medobmočnem področju smo izpolnili dogovorjene zadolžitve pri izvedbi preglednih nastopov pevcev ljudskih
pesmi in godcev ljudskih viž Gorenjske, sodelovali pri izvedbi regijskega tekmovanja otroških in mladinskih
pevskih zborov v Kamniku ter tematske regijske likovne razstave v Domžalah. Na regijskem področju smo v okviru
Tedna ljubiteljske kulture izpolnili zadolžitev, da z območja izpostave predstavimo ustvarjalnost svojih likovnikov
z izvedbo likovnega ekstempora v Radovljici. Med udeležbami na regijski ravni beležimo še sodelovanje izbranih
skupin in posameznikov na regijskih prireditvah odraslih, otroških in mladinskih pevskih zborov, fotografskih
skupin in posameznikov ter likovnikov.

Izvedba dodatnega programa
OI Kamnik sodelovala pri izvedbi več prireditev ob državnih in občinskem prazniku, pomembnejših kulturnih
jubilejih in tradicionalnih dogodkih (z deli programa, sooblikovanjem scenarijev, vodenjem oz. moderiranjem
prireditev), organizacijo koncertov, soorganizacijo likovnih razstav, stiki z zunanjimi izvajalci in koordinacijo med
različnimi akterji, organizatorji in nastopajočimi. Razveseljivih je (bilo) več dobrih dosežkov povezav Sklada z
različnimi društvi in posamezniki, pa tudi z zavodi in ustanovami, kot so kamniški vrtci, osnovne in srednja šola
(gimnazija), medobčinski muzej, matična knjižnica, mladinski center, župnije oz. cerkvene ustanove na
Kamniškem in drugi subjekti s področja kulture, izobraževanja in omike v širšem pomenu.

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih
Pri pripravi, izvedbi in obravnavi občinskih razpisov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov izpostava
OI ne sodeluje, ker k temu ni vabljena. Obžalujemo, da tako ni vključena niti k oblikovanju predlogov; z njimi pred
končnimi odločitvami občinskega sveta žal ni niti seznanjena. Kljub temu pa si, zlasti s sodelovanjem z občinskim
oddelkom za družbene dejavnosti in članstvom pristojne komisije, prizadeva, da bi odločitve o deležu javnih
sredstev za izvedbo programov kulturnih društev temeljile na čim bolj relevantnih strokovnih merilih, primerljivih
z drugimi okolji in njihovimi primeri tovrstnih dobrih praks.

Izobraževanja
OI je bila v letu 2015 soorganizatorka mednarodne poletne plesne delavnice, ki je v Kamniku potekala v okviru
poletnega kulturnega festivala Kamfest. Udeležbe na regijski in državni ravni pa beležimo v zvrsteh likovne
ustvarjalnosti, vokalne glasbe in folklorne dejavnosti.

Financiranje
Poleg sredstev, ki jih je deležna iz odmere v okviru JSKD R Slovenije (za stroške dela dveh redno zaposlenih,
sofinanciranje programov in materialne stroške), OI JSKD odobrene programe in projekte (tako redne kot
posebne) financira iz namenskih proračunskih postavk obeh občin. Delež sredstev lokalnih skupnosti je leta 2015
ostal na enaki ravni kot leto poprej, s čimer je bila omogočena (stroškovno prilagojena) izvedba načrtovanih
programov.
Lastni prihodki izpostave so zaradi povečini brezplačne dostopnosti kulturnih dogodkov ali skoraj zanemarljive
cene vstopnin posledično nizki; prispevki podpornikov in darovalcev pa slej ko prej malenkostni (kvečjemu
storitveni ali materialni, izjemoma finančni).

Novi projekti
Usmeritev intenzivnejše pozornosti Sklada deficitarnim področjem se je v letu 2015 nadaljevala: deležna je je bila
v zadnjem času razveseljivo pestra plesna dejavnost, na novo pa smo pristopili k oživljanju kamniške likovnoetnografske dediščine, oblikovanju in poslikavam kamniške keramike, posebej še »revitalizaciji« značilne
kamniške majolike. Pri tem so stekle tvorne povezave z več deležniki oz. akterji, sodelujočimi na osnovi
relevantnih strokovnih izhodišč. V sodelovanju z Mladinskim centrom Kotlovnica je OI Kamnik nadaljevala z lani
začetim soproducentstvom festivala neodvisne video produkcije, podprla je izbrane programske sestavine
jubilejnega poletnega festivala »Kamfest« ter izvedbo projekta netilcev urbane kulture, ki obetajo prerasti v nov
društveni subjekt v mestnem okolju Kamnika. Tako zvrstno kot izvedbeno izpostava Sklada vse bolj sega na
področje netradicionalnih izrazil, projektnega oblikovanja in uveljavljanja fleksibilnejših kulturnih praks, s čimer
se različno strukturiranim kulturnim javnostim (predvsem mladim) namerava približevati tudi v prihodnje.

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva
Na kamniškem območju so s programi in projekti društveno organiziranih skupin najvidneje zastopane naslednje
zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti:
Vokalne skupine:
Odrasli pevski zbori: Moški pevski zbor Prvega slovenskega pevskega društva Lira; Moški pevski zbor Delavskega
kulturnega društva Solidarnost; Ženski pevski zbor DKD Solidarnost; Mešani pevski zbor Odmev; Mešani pevski
zbor Cantemus; Komorni pevski zbor Šutna; Mešani pevski zbor Mavrica Srednja vas; Mešani pevski zbor Društva
upokojencev Kamnik; Mešani pevski zbor Društva upokojencev Komenda.
Otroški pevski zbori:
OPZ Vrabčki – DKD Solidarnost; OPZ Vrtca Antona Medveda; OPZ Glasbene šole Kamnik; Mlajši OPZ OŠ Toma
Brejca, OPZ OŠ Šmartno v Tuhinju; OPZ OŠ Stranje; OPZ OŠ Stranje – podružnica Gozd; OPZ Tuhinjčki – OŠ
Šmartno, podružnica Zg. Tuhinj; OPZ OŠ Frana Albrehta; OPZ OŠ F. Albrehta – podružnica Mekinje; OPZ F.

Albrehta – podružnica Nevlje; OPZ Škrjančki – OŠ F. Albrehta, podružnica Tunjice; OPZ OŠ Marije Vere – ŠKUD
Verine zvezdice; OPZ OŠ 27. julij; OPZ VDC Sožitje; OPZ OŠ Komenda Moste; Starejši OPZ OŠ Toma Brejca.
Mladinski pevski zbori:
Mladinski PZ OŠ Stranje; Mladinski PZ OŠ Toma Brejca; Mladinski PZ OŠ Frana Albrehta; Mladinski PZ OŠ Šmartno
v Tuhinju; Mladinski PZ OŠ Komenda Moste; Mladinski PZ Glasbene šole Kamnik; Komorni mladinski PZ OŠ Toma
Brejca Kamnik.
Male vokalne skupine:
PD Tunjiški oktet; Oktet Mekinje; Klapa Mali grad; Kvartet Grm; Ženska vokalna skupina »Vox Annae« Tunjice,
ženska skupina Mekinjske cvetke.
Instrumentalne skupine:
Mestna godba Kamnik; Pihalni orkester DKD Solidarnost Kamnik, Godba Stranje; Godba Komenda; Simfonični
orkester Domžale - Kamnik; Društvo ljubiteljev harmonike Godič.
Mažoretni skupini:
Mažoretna skupina Veronika Kamnik, Komendske mažoretke.
Gledališka dejavnost in lutke:
Lutkovna skupina Vrcta A. Medveda; Lutkovna skupina KD Tuhinj; KD Priden možic Kamnik; Gledališka skupina
ŠKD Mekinje; Gledališka skupina KD Tuhinj; Gledališka skupina KD Ivana Cankarja Šmartno; Gledališka skupina KD
F. Stele Tunjice, Gledališka skupina Rudolfi – Gimnazija Kamnik.
Plesna dejavnost:
Baletni oddelek Glasbene šole Kamnik; Plesni klub ŠinŠin; Kulturno orientalsko društvo Bayani; sekcija za indijski
ples Shakti; Plesna šola ART.
Folklorna dejavnost:
Otroška folklorna skupina Avrikelj Komenda; Folklorna skupina Kamnik; Folklorna skupina Društva upokojencev
Komenda; Ljudske pevke Predice – DU Kamnik.
Likovna dejavnost:
Likovno društvo Tone Kranjc; Likovno društvo Kamnik; Foto kino video klub Mavrica; Foto klub Kamnik.
Na področjih historične glasbe in literarne dejavnosti ni društveno organiziranih skupin; ti dve področji sklad
»pokriva« z organizacijo koncertov gostujočih skupin (v okviru širše zasnovane Poti kulturne dediščine) in s
prireditvami (literarnimi večeri, recitali, spominskimi slovesnostmi) v izvedbi različnih projektnih izvajalskih
skupin.

Sodelovanje s šolami in vrtci
Sodelovanje OI z vrtci in šolami ocenjujemo kot dobro; živ(ahn)o tako po številu kot tudi zvrstni pestrosti in
kakovostnem zorenju različnih kulturnih dejavnosti. Ta del obsega tako posamezne prireditve kot pregledna
srečanja, omogočanja predstavitev na višjih ravneh, vključevanja mladih v medgeneracijske društvene in širše
projekte ter zavzemanja za čim pomembnejši del(ež) kulturne vzgoje kot oblikovalke pomembnih življenjskih
vrednot in ustvarjalnih izzivov.

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja
OI Kamnik je v letu 2015 sodelovala pri obeležitvi dveh društvenih jubilejev: 30-letnici delovanja KD Tunjiški oktet
in 20-letnici KD Mažoretna skupina Veronika Kamnik. Na slavnostnih koncertih, ki sta ju društvi pripravili ob
obletnicah, so bila zaslužnemu članstvu podeljena predpisana jubilejna priznanja Sklada (Gallusove in splošne
značke) za dolgoletno kulturno dejavnost.
Dostojne manire skromnosti morda ne presega tudi navedek, da je v minulem letu za pomenljive prispevke na
področju kulture Občinski svet vodjo tukajšnje OI Sklada odlikoval z Zlatim priznanjem Občine Kamnik.

Izvedeni dogodki
Naziv dogodka

Datum (od)

Datum (do)

Dejavnost

Vrsta

PREDAVANJE Z NASLOVOM DOMINANTNI IN
MARGINALNI
2. FESTIVAL SVOBODNE VIDEO PRODUKCIJE

30.1.2015

literatura

prireditev

31.1.2015

film in video

prireditev

SLOVENIJA, MOJA DOMOVINA

11.3.2015

prireditev

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH, MLADINSKIH IN
ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN KAMNIK 2015
OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH
PEVSKIH ZBOROV
RAZSTAVA LIKOVNIH DEL AKAD. SLIKARJA ALOJZA
BERLECA
NEPOZABNA IZKUŠNJA MADAGASKARJA

15.3.2015

likovna
dejavnost
folklora

OBMOČNA REVIJA PLESNIH SKUPIN FINESA PLESA 2015
GENERAL, PESNIK, DOMOLJUB - SPOMINSKA
SLOVESNOST OB SPOMENIKU RUDOLFA MAISTRA
PRVI MAJ, ŠE PRAZNIK?

prireditev

17.3.2015

18.3.2015

vokalna glasba

prireditev

2.4.2015

30.4.2015

prireditev

10.4.2015

18.4.2015

likovna
dejavnost
drugo

12.4.2015

ples

prireditev

27.4.2015

večzvrstna
dejavnost
drugo

prireditev

drugo

prireditev

7.5.2015

prireditev

VEČER S KAMNIŠKIMI METULJI

8.5.2015

REGIJSKA REVIJA OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN NAMIG
2014
REGIJSKA REVIJA MLADINSKIH PLESNIH SKUPIN NAMIG
2014
REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ

9.5.2015

ples

prireditev

9.5.2015

ples

prireditev

14.5.2015

vokalna glasba

prireditev

REGIJSKA PRIREDITEV TLK: KULTURA SE NA OGLED
POSTAVI
OBMOČNO SREČANJE MALIH PEVSKIH SKUPIN

16.5.2015

večzvrstna
dejavnost
vokalna glasba

prireditev

ZARISANE IZPOVEDI - RAZSTAVA LIKOVNIH DEL
DUŠANA LIPOVCA
KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA POSTOJNA IN
MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA ODMEV KAMNIK
VEČER RADIJSKIH ZGODB

19.5.2015

prireditev

22.5.2015

likovna
dejavnost
vokalna glasba

29.5.2015

drugo

prireditev

OBMOČNI LIKOVNI EX TEMPORE

30.5.2015

likovna
dejavnost
drugo

prireditev

večzvrstna
dejavnost
literatura

prireditev

ples

prireditev

20 LET KAMNIŠKIH MAŽORETK VERONIKA

18.4.2015

prireditev

17.5.2015

6.6.2015

prireditev

prireditev

prireditev

TUNJICE V OBJEKTIVU ČASA

10.6.2015

RECITAL POEZIJE KARLA DESTOVNIKA KAJUHA

23.6.2015

2. MEDNARODNA POLETNA PLESNA ŠOLA

17.8.2015

OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN
GODCEV LJUDSKIH VIŽ
DAROVI JESENI

27.9.2015

folklora

prireditev

3.10.2015

vokalna glasba

prireditev

drugo

prireditev

PREDAVANJE Z NASLOVOM ARGENTINA IN SLOVENSKA
SKUPNOST V ARGENTINI

13.10.2015

22.8.2015

prireditev

RAZSTAVA DUŠANA ŠTRAJHARJA

14.10.2015

likovna
dejavnost
folklora

prireditev

PRELJUBO VESELJE, OJ, KJE SI DOMA - LJUDSKE PEVKE
PREDICE
EVFONIJA - TUBA EVFONIJ ORKESTER

16.10.2015

prireditev

27.11.2015

instrumentaln
a glasba
vokalna glasba

VEČER GOSPEL GLASBE
PLES IN GLASBA IZPOD KAMNIŠKIH PLANIN

28.11.2015

folklora

prireditev

TUNJIŠKI OKTET - JUBILEJNI KONCERT OB 30-LETNICI
DELOVANJA
KONCERT 90+10=&#8734;

28.11.2015

vokalna glasba

prireditev

12.12.2015

vokalna glasba

prireditev

KONCERT BODI NAM POZDRAVLJENA

13.12.2015

vokalna glasba

prireditev

PREDAVANJE V NASLOVOM VELIKO SLOVENSKO
ROMANJE V SVETO DEŽELO LETA 1910
MESTNA GODBA KAMNIK - PRAZNIČNI KONCERT

18.12.2015

drugo

prireditev

19.12.2015

prireditev

SIMFONIČNI ORKESTER DOMŽALE KAMNIK - 45.
NOVOLETNI KONCERT

22.12.2015

instrumentaln
a glasba
instrumentaln
a glasba

18.10.2015

prireditev

prireditev

prireditev

