Območne izpostave JSKD
DOMŽALE

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 Domžale
Pavel Pevec

Uvod
Območna izpostava Domžale izvaja naloge v občinah Domžale, Mengeš, Moravče, Lukovica in Trzin, ki štejejo
približno 49.000 prebivalcev. Vseh pet občin sorazmerno prispeva k izvedbi rednega programa izpostave. Na tem
območju poleg Zveze kulturnih društev v Domžalah in Mengšu obstaja še nekaj profesionalnih institucij predvsem
v domžalski občini, ki dejavno opravljajo svoje naloge s področja kulturnih dejavnosti.

Ocena stanja
V petih občinah deluje 57 kulturnih društev, v sklopu katerih je organiziranih 94 skupin, med njimi pa simfonični
orkester, 5 godb, 28 odraslih pevskih zborov, 16 gledaliških skupin, 6 folklornih skupin, ena velika plesna skupina,
5 likovnih skupin in posamezne filmske, video- in fotografske sekcije ter še 14 otroških in 9 mladinskih pevskih
zborov. Najvidnejše skupine prihajajo iz vrst vokalne glasbe, kjer se je nekaj zborov uvrstilo v nadaljnja
tekmovanja, prav tako uspešno delujejo inštrumentalne in gledališke skupine. Na plesnem in
filmsko/video/fotografskem področju, ki ga zastopata le dve domžalski društvi pa zelo uspešno delujeta PK Miki
in FKK Mavrica.
Le redka kulturna društva imajo lastne prostore. Največkrat jim prostore za osnovno delovanje omogočajo
občine, krajevne skupnosti v kulturnih ali večnamenskih domovih, glasbenih šolah, gasilskih domovih ali pisarnah
krajevnih skupnostih. Nekatera društva si prostor najdejo v osnovnih šolah. Lastniki, razen šol, običajno ne
zaračunavajo najemnine ali uporabe prostorov. V takšnih primerih stroške uporabe plačujejo sami. Po navadi isti
prostor uporablja več društev, zato največkrat prihaja do težav z uskladitvijo terminov za delovanje vseh
uporabnikov. Oprema društev je večinoma lastna, vendar le za osnovne potrebe delovanja.
Pri izvedbi programa tudi v letu 2015 težav nismo imeli. Verjetno je glavni razlog v tem, da imamo zelo dobre
odnose z obema zvezama kulturnih društev (Domžale in Mengeš) kot tudi z vsemi društvi na našem območju.
Zelo dobro sodelujemo s šolami pri izvedbi revij otroških pevskih zborov. Uspešno sodelujemo tudi z glasbeno
šolo, Mladinskim kulturnim centrom, krajevnimi skupnostmi, vrtci in turističnimi društvi.
Na našem območju je največ pevskih zborov, gledaliških skupin in godb. Te skupine so tudi v letu 2015 organizirale
največ prireditev. Udeležba na koncertih in drugih prireditvah je bila zadovoljiva, še vedno pa ne takšna, kot bi
želeli. Morda je razlog tudi to, da je kulturna ponudba na našem območju zelo velika. Zavod Kulturni dom Franca
Bernika Domžale in Kulturni dom Mengeš delujeta zelo uspešno, pa tudi sicer ima skoraj vsako večje naselje
kulturni dom in svojo ponudbo prireditev.
Na našem območju je veliko pevskih zborov in gledaliških skupin, nimamo pa lutkovne skupine, mažoretne
skupine ... V zadnjem obdobju sta se najbolj razvili folklorna in likovna dejavnost.
Vse večje prireditve organiziramo skupaj z lokalnimi društvi. Predvsem zato, ker se nam zdi skoraj nemogoče, da
bi zahtevnejše prireditve izpeljali sami, po drugi strani pa skupna organizacija zmanjšuje stroške in privabi več
ljudi. Pogoj za dobro izvedbo je samo natančen dogovor o razdelitvi nalog.
Kadrovska zasedba na območni izpostavi bi morala biti močnejša. V prejšnjem sistemu, v času samoupravnih
interesnih skupnostih, so bili zaposleni tajnik Kulturne skupnosti, tajnik Zveze kulturnih društev, skupna tajnica
administratorka, na voljo pa so bile tudi celotne skupne službe (pravnica, telefonist, kurir ...). Delalo se je za eno
občino. Zdaj je občin pet, zvezi sta dve, število društev se veča, delavec pa je en sam. Kljub občasni pomoči
študentke nam zmanjka časa za učinkovitejše strokovno delo za društva in njihove zveze.
JSKD uspešno sodeluje pri večini pomembnejših projektov na področju kulture v domžalski občini, tako na
ljubiteljskem kot na profesionalnem področju. Uspešno opravljamo tudi nekatere naloge s področja varovanja
kulturne dediščine.

Izvedba rednega programa
Redni program smo realizirali v celoti. Organizirana so bila vsa srečanja pevskih zborov, gledaliških, folklornih in
likovnih skupin. Na regijskem nivoju smo organizirali Festival gorenjskih komedijantov in Srečanje pihalnih
orkestrov. Na državnem nivoju pa smo sodelovali pri organizaciji Festivala neodvisnega film FNF. Na regijska
srečanja so se uvrstili: otroška folklorna skupina, štiri skupine ljudskih pevk in pevcev, ena gledališka skupina, trije
odrasli pevski zbori, trije fotografi in sedem likovnikov. Zelo aktivni pa so na najvišjem nivoju tudi literati seniorji.

Izvedba dodatnega programa
Dodatni program je odvisen predvsem od dogovorov s predstavniki občin. Organizirali smo nekaj etno rock
festivalov in štiri proslave. Za dodatni program občine zagotovijo dodatna sredstva.
Sodelovali smo tudi pri 17 prireditvah, ki so jih organizirala kulturna društva. Pomagali smo tudi pri udeležbah
naših skupin na različnih srečanjih in gostovanjih.

Pomoč pri izvedbi javnih pozivov in razpisov
OI Domžale redno obvešča vsa društva o vseh možnostih pridobitve dodatnih sredstev. Pri razpisih pomaga z
nasveti, v nekaterih primerih pa izpolni tudi celotno dokumentacijo.

Izobraževanja
Vsa društva so seznanjena z vsemi oblikami izobraževanj, ki jih organizira JSKD pa tudi drugi organizatorji. V letu
2015 se je 26 članic in članov udeležilo 8 izobraževalnih seminarjev. Sami pa smo organizirali seminar, ki je bil
namenjen seznanitvi z novo finančno zakonodajo. Organizirali smo tudi regijsko okroglo mizo o gledališki
dejavnosti na gorenjskem in likovni seminar Kvadrat in krog …

Financiranje
Vseh pet občin, ki jih pokriva sklad, je v celoti izpolnilo vse finančne obveznosti. Za vse dodatno izpeljane
programe smo iz Občine Domžale pridobili dodatna sredstva. Tudi glede plačil računov ni bilo težav.

Sodelovanje s šolami in vrtci
Sodelujemo na vseh nivojih kjer se pokaže potreba. Predvsem pa pri organizaciji srečanj otroških in mladinskih
pevskih zborov ter otroških folklornih skupin.

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti
V letu 2015 so imele jubileje 4 skupine. Podeljene so bile Gallusove in Maroltove značke.
Okrogle obletnice so praznovali: KD Godba Lukovica, KD Grajski oktet, Moški komorni zbor Mengeški Zvon,
Folklorna skupina KD Domžale. Prejemnikov je bilo več kot 70.
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