
 

2016 
Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne 
dejavnosti 

OI DOMŽALE 
Pripravil:  Matej Primožič 

 

Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, 
zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore 

ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočanje dostopnosti 
kulturnih vsebin na celotnem slovenskem kulturnem 

prostoru ter vključevanje v kulturno mrežo in mednarodno 
sodelovanje. 

 



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 55 kulturnih društev, v sklopu katerih je organiziranih 106 skupin, med njimi simfonični 
orkester, 5 pihalnih orkestrov, 23 odraslih pevskih zasedb, 15 gledaliških skupin, 8 folklornih skupin, ena velika 
plesna skupina, 7 likovnih skupin in posamezne filmske, video in fotografske sekcije ter še 14 otroških in 9 
mladinskih pevskih zborov. Najvidnejše skupine prihajajo iz vrst inštrumentalne in vokalne glasbe, kjer se je kar 
nekaj zborov uvrstilo v nadaljnja tekmovanja, Komorni zbor Limbar pa tudi na Našo pesem, kjer je prejel srebrno 
priznanje. Prav tako uspešno delujejo gledališke in folklorne skupine ter otroški in mladinski zbori (na državnem 
srečanju v Zagorju je OPZ Dob prejel zlato priznanje). Plesno in filmsko/video/fotografsko področje pokrivata le 
domžalski društvi PK Miki in FKK Mavrica. 

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.  

Izvedba programa je v letu 2016 potekala brez težav. 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 Domžale, 
ki ima svoje podružnice v vseh ostalih občinah, ki jih OI pokriva, z 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 2016 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. 

V OI je primanjkljaj v dejavnostih le pri lutkovni, manjka tudi mažoretna skupina ... 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.  

Še vedno je čutiti kadrovsko podhranjenost na območni izpostavi, ki bi po vseh vidikih morala biti močnejša. Ena 
oseba skrbi za društva petih občin, zvezi sta dve, število društev se veča, delavec pa je en sam. Kljub zelo občasni 
pomoči študentke nam zmanjka časa za učinkovitejše strokovno delo za društva in njihove zveze. 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. 

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. 

Medijska pokritost je relativno dobra. Občinski časopisi pokrivajo sicer bolj občinske kulturne dogodke, regijska 
revija in spletni novičarski portal pa se odzoveta glede vnaprejšnjih dogovorov. Z vsemi mediji se bomo trudili 
sodelovanje še izboljšati. 

Izvedba rednega programa 

Redni program smo realizirali v celoti. Organizirana so bila vsa srečanja pevskih zborov, gledaliških, folklornih, 



likovnih skupin, pihalnih orkestrov, ljudskih pevk in pevcev. Na regijskem nivoju smo organizirali Festival gorenjskih 
komedijantov. Na državnem nivoju pa smo izvedli Festival neodvisnega filma FNF. Na regijska srečanja so se 
uvrstili: dve folklorni skupini, trije odrasli pevski zbori, dve fotografinji in šest likovnikov. Državnih srečanj so se 
udeležili: mešani zbor, pihalni orkester, dve likovnici. 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 dvodnevni etno rock 
festival, nekaj proslav, sprejem Božička, sprevod dedka Mraza in sodelovali pri zelo odmevni izvedbi muzikala 
Annie. Za dodatni program občine zagotovijo dodatna sredstva. 

Sodelovali smo tudi pri 17 prireditvah, ki so jih organizirala kulturna društva. Pomagali smo še 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 
2016 se je precej članic in članov udeležilo izobraževalnih seminarjev. Sami pa smo organizirali seminar, ki je bil 
namenjen inštrumentalistom. Organizirali smo še likovni seminar na temo 'Čebele'. 

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 2016 so imele jubileje 4 skupine. Podeljene so bile Gallusove in Maroltove značke.  

Okrogle obletnice so praznovali: Ženski zbor Moj spev, Kulturno izobraževalno društvo Limbar, Folklorna skupina 
Moravče in Likovno društvo Mengeš. Prejemnikov je bilo več kot 90. 

Izvedeni dogodki 

Naziv dogodka Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN DOMŽALE - 
KAMNIK 

5.3.2016   folklora prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN DOMŽALE - 
KAMNIK 

5.3.2016   folklora prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 1. 18.3.2016   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 2. 19.3.2016   vokalna glasba prireditev 

DRŽAVNO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV, ZAGORJE OB SAVI 

5.4.2016   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 1.  7.4.2016   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 2.  8.4.2016   vokalna glasba prireditev 

SPOZNAJMO SE, PRAZNUJMO SKUPAJ - ROJSTNI DAN OBČINE 
DOMŽALE 

14.4.2016   ples prireditev 

REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN VIZIJE 19.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

NAŠA PESEM 2016  23.4.2016   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 14.5.2016   folklora prireditev 



SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 14.5.2016   folklora prireditev 

ZAKLJUČNA RAZSTAVA DRUŠTVA LIPA 26.5.2016   likovna dejavnost prireditev 

30-LETNICA KULTURNO UMETNIŠKEGA DRUŠTVA VRHPOLJE PRI 
MORAVČAH 

28.5.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

POMLADNI KONCERT GODBE DOMŽALE S KLAPO CAMBI 28.5.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

PREDSTAVITEV JUBILEJNEGA ZBORNIKA KO ZORIJO SANJE DRUŠTVA 
LIPA 

31.5.2016   literatura prireditev 

SREČANJE LITERATOV - SENIORJI 2.6.2016   literatura prireditev 

PRIREDITEV OB 70-LETNICI RDEČEGA KRIŽA DOMŽALE 3.6.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

ŽENSKI PEVSKI ZBOR MOJ SPEV, 10-LETNICA 10.6.2016   vokalna glasba prireditev 

KONCERT OB 10-LETNICI DELOVANJA SEKCIJE HARMONIKARSKI 
ORKESTER IN ORGLIČARSKE SEKCIJE SEJMARJI 

11.6.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV 11.6.2016   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN - FESTIVAL GORENJSKIH 
KOMEDIJANTOV 

16.6.2016 19.6.2016 gledališče in lutke prireditev 

ZAKLJUČNI DAN OŠ VENCLJA PERKA Z GODBO DOMŽALE 22.6.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

XV. MEDNARODNI FESTIVAL TRZIN 2016 1.7.2016   folklora prireditev 

SKUPNI NASTOP GODBE DOMŽALE, MENGEŠKE GODBE IN 
KAMNIŠKIH MAŽORETK VERONIKA Z NUŠO DERENDA 

6.7.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

RAZSTAVA PODOBE ŽIVALI 18.8.2016 23.8.2016 likovna dejavnost prireditev 

20. ETNO ROCK FESIVAL 26.8.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

5. DRŽAVNA TEMATSKA RAZSTAVA KVADRAT IN KROG, KOCKA IN 
KROGLA 

1.9.2016   likovna dejavnost prireditev 

ZAKLJUČEK KULTURNE ŠOLE 22.9.2016   drugo prireditev 

20-LETNICA KUD LIMBAR MORAVČE 24.9.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

REVIJA PIHALNIH ORKESTROV 24.9.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV II. DEL 25.9.2016   vokalna glasba prireditev 

MALA GROHARJEVA KOLONIJA 30.9.2016   likovna dejavnost prireditev 

15. FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE 1.10.2016 1.10.2016 vokalna glasba prireditev 

PRIREDITEV OB 5-LETNICI FOLKLORNE SKUPINE DU MORAVČE 7.10.2016   folklora prireditev 

OBMOČNO SREČANJE LIKOVNIH SKUPIN - EX TEMPORE 8.10.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

MUZIKAL ANNIE 4.11.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 

38. REGIJSKO SREČANJE FOTOGRAFSKIH SKUPIN IN POSAMEZNIKOV  4.11.2016   drugo prireditev 

21. TEKMOVANJE GODB V ZABAVNEM PROGRAMU ZA POKAL VINKA 
ŠTRUCLA 

12.11.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV  20.11.2016   vokalna glasba prireditev 

FESTIVAL NEODVISNEGA FILMA 24.11.2016   film in video prireditev 

TROBILSKO RAJANJE S STEVENOM MEADOM 25.11.2016   inštrumentalna glasba izobraževanje 

OTVORITEV RAZSTAVE OBMOČNEGA SREČANJA EX TEMPORE 1.12.2016   likovna dejavnost prireditev 

OTVORITEV RAZSTAVE OB 20-LETNICI LIKOVNEGA DRUŠTVA MENGEŠ 7.12.2016   likovna dejavnost prireditev 

OBISK BOŽIČKA 23.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

SPREVOD DEDKA MRAZA 30.12.2016   gledališče in lutke prireditev 

 


