
 

 

1 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
LETNO POROČILO  
JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 

 

2013 KAMNIK  

 Ljubljana, 19. 2. 2014 



 

 

2 

 

 

1.1 Območna izpostava Kamnik 
Tone Ftičar 

 

 

Območna izpostava Kamnik deluje v občinah Kamnik in Komenda, v katerih prebiva nekaj nad 30 tisoč 
prebivalcev.  

Upravna evidenca v skupnem prostoru ima zapisanih blizu 50 kulturnih društev, med katerimi pa je 
skoraj tretjina dejavnih zgolj občasno. Navedeno dejstvo, izhajajoče iz podatkov o njihovi lastni 
kulturni »produkciji«, nedvomno blaži ugotovitev, da pa se tudi v tem pogledu zaradi različnih 
razlogov »mirujoča« društva v svojih ožjih okoljih pojavljajo kot nosilci, spodbujevalci, organizatorji, 
posredniki (gostujočih) kulturnih dogodkov, kar je v splošnem tudi sicer ena od pomembnih sestavin 
znotraj razvejanih dejavnosti kulturnih društev. 

Povezovalni element, opredeljen z vsebinskimi oz. programskimi cilji, tako v meddruštvenem smislu 

ostaja območna izpostava JSKD, ki društvom in posameznikom s področja ljubiteljske kulture daje 

strokovno, materialno in tehnično izvedbeno pomoč.  

 

 

 

1.1.1 Ocena stanja 

V letu 2013 je izpostava izvedla večino načrtovanih projektov s področja ljubiteljske kulturne 
dejavnosti in drugih programov s področja kulture.  

Kljub dokaj skrčenim materialnim možnostim in iz njih izhajajočih razmer z dobro oceno vrednotimo 
rezultate letošnjega sodelovanja tako z društveno organiziranimi akterji, združenji in posamezniki, 
delujočimi na področju (ljubiteljske) kulture, kot tudi s tukajšnjima lokalnima skupnostma (občinama 
Kamnik in Komenda), javnimi zavodi in drugimi subjekti s področij kulture, vzgoje, izobraževanja, 
turizma. V obravnavanem času se je izteklo prvo leto, kar območna izpostava sklada posluje na novi 
lokaciji, pod streho Doma kulture Kamnik. S fizično preselitvijo iz stavbe nekdanje kamniške Narodne 
čitalnice – Galerije Veronika in s sočasnim prenehanjem dolgoletne vloge sklada kot organizatorja 
likovnih razstav in drugih večzvrstnih kulturnih dogodkov na markantnem zgodovinskem prizorišču v 
središču mesta se je dejavnost OI posledično lahko učinkoviteje posvečala izvirnim, z zakonodajo in 
drugimi akti sklada opredeljenim vsebinam oz. nalogam. V obeh lokalnih skupnostih OI tako utrjuje 
vlogo pomembnega kulturnega akterja, spodbujevalca kakovostne ravni ljubiteljskega kulturnega 
(po)ustvarjanja, organizatorja preglednih srečanj v različnih zvrsteh kulturnih dejavnosti, 
(so)organizatorja predstavitev najodličnejših dosežkov domačih protagonistov in gostovanj uglednih 
izvajalskih zasedb iz domovine in tujine. Žal je za zdaj manj odzivnosti na različne izobraževalne oblike, 
k čemur skušamo pritegniti pozornost z različnimi načini popularizacije. 

V Domu kulture, kjer je s posluhom in večinskim materialnim prispevkom Občina Kamnik potrebam 
izpostave zagotovila poslovne prostore, po novem poteka tudi večina Skladovih prireditev: največ v 
letos obnovljeni veliki dvorani z gledališkim odrom in 300 sedeži v parterju; nekaj tudi v manjšem 
klubskem prostoru, ki je s 70 sedeži primeren za prireditve komorne narave. Sodelovanje z upravljavci 
Doma kulture (KD Priden možic) je dobro in vsekakor presega zgolj tehnična in administrativna 
razmerja: v več primerih namreč dobiva značilnost soproducentstva. Nezanemarljivo je žal to, da se 
uporabniki/najemniki prireditvenih prostorov (in pripadajočih tehničnih storitev, hostesne službe, 
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varovanja, objav v medijih …) ne moremo izogniti stroškom uporabe, ki so tako nujni sestavni del 
organizacijskih odhodkov.  

Pri obveščanju javnosti o dejavnostih in o pomembnejših društvenih dogodkih izpostava izkorišča poti 
in načine, ki jih omogočajo sodobna komunikacijska sredstva (medmrežje); informacije posredujemo 
po spletu z dostopnostjo na več portalih (zelo odmeven je lokalni kamnican.si); elektronska sporočila 
pa dopolnjujemo s še vedno »klasičnimi« oblikami objav v tiskanih medijih (Kamniški občan, Kamniške 
novice, turistični Prireditvenik, Deloskop …) ter izdajami in distribucijo obvestilnih letakov, zloženk, 
koncertnih listov, vabil in plakatov (tudi za društvene namene in potrebe). 

1.1.2 Izvedba rednega programa 

Programi na področju ljubiteljske kulture  območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije 
zlasti na tistih področjih, ki so v dejavnostih društev najvidneje zastopana. 

V letu 2013 smo tako na območni ravni izvedli: 

– revijo odraslih pevskih zborov, 

– revijo otroških in mladinskih pevskih zborov, 

– srečanje otroških in odraslih folklornih skupin, 

– srečanje malih pevskih skupin, 

– srečanje plesnih skupin, 

– srečanje mladinskih gledaliških in lutkovnih skupin (za festival Vizije), 

– srečanje likovnih skupin – ekstempore/memorial Dušana Lipovca, 

– srečanje ustvarjalcev na področju fotografije. 

Na medobmočnem (regijskem) področju smo organizacijsko in izvedbeno izpeljali: 

– srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Gorenjske, 

– srečanje otroških, mladinskih in odraslih folklornih skupin manjšinskih etničnih skupnosti 
Gorenjske in  

– regijsko tematsko likovno razstavo z izborom za državno razstavo v letu 2014 (Palimpsesti, 
citati, prisvojitve).  

– Med udeležbami na tej ravni naj omenimo sodelovanje na: 

– regijskem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov (Škofja Loka – Kranj): otroški 
pevski zbor OŠ Šmartno v Tuhinju, zborovodja Peter Pogačar; 

– regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb (Škofja Loka – Radovljica): Mešani pevski zbor 
Odmev Kamnik, zborovodkinja Ana Smrtnik; in 

– regijskem srečanju fotografskih skupin in posameznikov Gorenjske (Kranj): 6 avtorjev. 

1.1.3 Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na 
področju izpostave sklada.  

V okviru dodatnih programov in za ta del pogodbeno opredeljenih namenskih sredstev domicilne 
Občine Kamnik smo sodelovali pri izvedbi več prireditev ob državnih in občinskem prazniku, 
pomembnejših kulturnih jubilejih in tradicionalnih dogodkih (z deli programa, sooblikovanjem 
scenarijev, vodenjem oz. moderiranjem), organizacijo koncertov, soorganizacijo likovnih razstav, stiki z 
zunanjimi izvajalci in koordinacijo med različnimi akterji, organizatorji in nastopajočimi. Pri tem smo 
sodelovali z različnimi društvi in posamezniki, pa tudi z zavodi ustanovami, kot so vrtci, šole, muzej, 
knjižnica, mladinski center in drugi subjekti s področja kulture, izobraževanja in omike v širšem 
pomenu. 

1.1.4 Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih 

Pri izvedbi občinskih razpisov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov izpostava 
neposredno ne sodeluje. S sodelovanjem z občinskim oddelkom za družbene dejavnosti in članstvom 
pristojne komisije pa si prizadeva, da bi odločitve o deležu javnih sredstev temeljile na relevantnih 
strokovnih merilih (primerljivih z drugimi okolji  in njihovimi primeri dobrih praks). 



 

 

4 

1.1.5 Izobraževanja 

Področje izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja na območju izpostave je deficitarno oz. 
zastopano (pre)šibko; v prvem polletju tako udeležb ni bilo, načrtovani tematski likovni seminar nam 
je zaradi šibkega odziva odpadel. Smo pa v poletnem času podprli organizacijo in izvedbo mednarodne 
plesne delavnice v Kamniku in na tej podlagi nastali plesni projekt (predstavo); s podporo smo 
omogočili tudi seminarsko udeležbo na področju vokalne glasbe.  
 

1.1.6 Financiranje 

Lokalni skupnosti programe OI JSKD financirata iz rednih proračunskih postavk, pri čemer se zaradi 
nastalih družbenogospodarskih razmer srečujemo s krčenjem obsega razpoložljivih sredstev (recesivno 
indeksacijo). Kako »globoko« lahko zniževanje seže, je nemogoče predvidevati, saj zakonodaja za to 
področje ne premore natančnih (vsaj minimalnih) standardov, primerljivih npr. z dejavnostjo muzejev, 
galerij, knjižnic ipd. Pomembno merilo, na katero se je v tem pogledu mogoče opirati, tako slej ko prej 
ostaja čim bolj opazna javna navzočnost raznovrstnih dejavnosti sklada. To pa je – kljub angažiranju 
vseh »notranjih rezerv« – spričo vse šibkejše materialne osnove iz leta v leto težje uresničevati. 
Posebej v okoliščinah in razmerah, ko se srečujemo s krčenjem »tudi državnih programskih« 
sredstev... 
 

1.1.7 Novi projekti 

Projekt, ki smo ga na doslej dokaj deficitarnem področju kot novost uvedli letos, smo poimenovali 
Finesa plesa: vanj smo pritegnili plesne skupine oz. šole, ki delujejo na območju izpostave. Namen: 
vzpostavitev medsebojnega sodelovanja, organizacija preglednega srečanja, strokovno ovrednotenje 
dosežkov, spodbuda h kakovostnemu nadaljevanju dejavnosti. Konkretno nadaljevanje predstavlja 
organizacijska pomoč posameznim plesnim projektom, krepitev in popularizacija plesne dejavnosti ter 
strokovno izpopolnjevanje s soorganizacijo poletne plesne šole v Kamniku. 
Ob plesni dejavnosti je pozornost izpostave v tem letu opazneje kot doslej usmerjena tudi na 
gledališko področje: v sklepni fazi so priprave za začetek gledališke šole/studia, ki v perspektivi morda 
omogoči zaživetje mestnega ljubiteljskega gledališča; nekoč ugledna in prepoznavna zvrst kulture bi se 
tako po več desetletjih spet »vrnila« tudi v samo mesto Kamnik. 
Leto 2013 je dejavnosti(m) sklada v OI Kamnik prineslo tudi nove oblike sodelovanja s tukajšnjim 
Mladinskim centrom Kotlovnica: zvrstno in izvedbeno tako segamo na področje netradicionalnih 
artikulacij, projektnega oblikovanja in uveljavljanja fleksibilnejših kulturnih praks, s čimer se predvsem 
mladim želimo približevati tudi v prihodnje. 
 

1.1.8 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. 
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Male vokalne skupine: PD Tunjiški oktet; Oktet Mekinje; Klapa Mali grad; Kvartet Grm; Ženska skupina 
KD F. Stele Tunjice, ženska skupina Mekinjske cvetke. 
Instrumentalne skupine: 
Mestna godba 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 Vrca 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. 
Posebna pozornost je bila v obravnavanem obdobju namenjena plesnemu področju tako na društveni 
kot meddruštveni ravni, strokovnim napotkom, promociji doslej deficitarne dejavnosti in organizaciji 
poletnega plesnega seminarja. Z dobljeno pozitivno izkušnjo si obetamo podoben premik tudi na 
gledališkem področju; od jesensko-zimske (2013/14) začetne gledališke šole do učinkovitejšega 
pristopa k izvedbi gledaliških srečanj v prihodnjem letu. 
Dobršen del organizacijskih naporov je OI posvetila tudi pripravam na ponovno zaživetje zveze 
kulturnih društev, ki na žalost že več kot desetletje v tem okolju ne deluje več. Prepričani smo, da bi 
bolj usklajeno načrtovanje programov, pretok relevantnih informacij in različne oblike sodelovanja 
vodili k boljšim rezultatom, kot smo jim priča doslej; tudi po zaslugi prepričljivejšega zastopanja 
ljubiteljske kulture v razmerjih financiranja iz javnih sredstev. Trenutno so pri teh postavkah občinskih 
proračunov namreč kulturnim društvom dokaj nelojalni tekmeci razni drugi »kulturni« akterji, kot  so 
producenti, organizatorji in posredniki večinoma zabavno-razvedrilnih prireditev. 
 

1.1.9 Sodelovanje s šolami in vrtci 

Sodelovanje OI z vrtci in šolami je zlasti v zadnjih dveh letih v razveseljivem in plodovitem porastu: 
tako po številu kot tudi zvrstni pestrosti in kakovostnem zorenju različnih kulturnih dejavnosti. Ta del 
zajema tako posamezne prireditve kot pregledna srečanja, omogočanja predstavitev na višjih ravneh, 
vključevanja mladih v medgeneracijske projekte društvene in širše projekte ter ne nazadnje 
pomemben del kulturne vzgoje kot oblikovalke pomembnih življenjskih afinitet. Dvema šolama, 
lanskima dobitnicama naziva kulturna šola, se kot kandidatki letos pridružujeta dve novi. 
 

1.1.10    Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Med dejavnostmi te vrste je bilo organizacijsko sodelovanje izpostave pri praznovanju društvenih in 
drugih obletnic: 

*165-letnica godbeništva v Kamniku, 

*115-letnica Mestnega godbenega društva Kamnik 

   (podelitev 13 bronastih, 17 srebrnih, 5 zlatih in 5 častnih Gallusovih značk članstvu Mestne godbe 
Kamnik;    

    posebno priznanje – Plaketo JSKD – je na jubilejnem koncertu iz rok direktorja JSKD RS mag. Igorja 
Teršarja     prejela Mestna godba Kamnik), 

*35-letnica delovanja MePZ Cantemus Kamnik 

   (podelitev 1 bronaste, 10 srebrnih, 2 zlatih in 2 častnih Gallusovih značk članstvu MePZ Cantemus), 

*30-letnica zborovske dejavnosti v okviru KD Srednja vas v Tuhinju 
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  (podelitev 3 bronastih, 10 srebrnih in 4 zlatih Gallusovih značk članstvu MePZ Mavrica). 

 

Med slovesnejšimi obletnicami so si posebno mesto v smislu kulturne pozornosti zaslužile tudi: 

*100-letnica rojstva častnega občana Kamnika, skladatelja in zborovodje Viktorja Mihelčiča (pevska 
revija), 

*90-letnica rojstva kamniškega slikarja in likovnega pedagoga Poldeta Miheliča (spominska razstava), 

* 100-letnica rojstva Kamničana, književnika Frana Albrehta (spominski večer), 

* 80-letnica smrti Kamničana, pesnika Franceta Balantiča (odkritje obeležja, spominski večer), 

*odprtje Maistrove spominske sobe, državna proslava ob dnevu Rudolfa Maistra (rojenega v 
Kamniku). 

 

1.1.11   Izvedeni dogodki 

 

MePZ Odmev Kamnik: Matija Tomc, Slovenski Božič 11.1.2013 
vokalna 
glasba prireditev 1-drugo 

Juan Vasle, basbariton in Ivan Vombergar, klavir 25.1.2013 
vokalna 
glasba prireditev 1-drugo 

34. območno srečanje odrslih pevskih zborov 8.2.2013 
vokalna 
glasba prireditev 

2-
območ
ni 

Od Ribnce do Kamnika, od Ciela do Lublance - območno srečanje 
otroških in odraslih folklornih skupin 9.3.2013 folklora prireditev 

2-
območ
ni 

Poj z menoj: Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov občin 
Kamnik in Komenda 2013 - 1. koncert 13.3.2013 

vokalna 
glasba prireditev 

2-
območ
ni 

Poj z menoj: Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov občin 
Kamnik in Komenda 2013 - 2. koncert 14.3.2013 

vokalna 
glasba prireditev 

2-
območ
ni 

Prireditev ob Materinskem dnevu 22.3.2013 
večzvrstna 
dejavnost prireditev 1-drugo 

Brata Grimm, Bratec in sestrica - lutkovna predstava - izbira za festival 
Vizije 24.3.2013 

gledališče in 
lutke prireditev 

2-
območ
ni 

Ob tisti uri, ko sem najbolj sam - recital poezije Frana Albrehta ob 100-
letnici avtorjevega rojstva 26.3.2013 literatura prireditev 1-drugo 

Območni izbor za festival Vizije: Gledališka skupina Rudolfi, Noro nori 
norci (J. Švajncer) 5.4.2013 

gledališče in 
lutke prireditev 

2-
območ
ni 

Srečanje s pisateljico Marijo Sreš 5.4.2013 literatura prireditev 1-drugo 

Kulturna šola: predstavitev kulturnih dejavnosti OŠ Šmartno v Tuhinju 6.4.2013 
večzvrstna 
dejavnost prireditev 1-drugo 

Koncert Simfoničnega orkestra Domžale - Kamnik 12.4.2013 
instrumentaln
a glasba prireditev 1-drugo 

Regijsko srečanje mladinskih gledaliških skupin - izbor za festival Vizije 17.4.2013 
gledališče in 
lutke prireditev 

3-
regijski 

(Spod)budnice ustvarjalnosti najmlajših 26.4.2013 
večzvrstna 
dejavnost prireditev 1-drugo 

Retrospektivna razstava: In memoriam Boris Bratuž 7.5.2013 
likovna 
dejavnost prireditev 1-drugo 

Območno srečanje malih pevskih skupin 12.5.2013 
vokalna 
glasba prireditev 

2-
območ
ni 

Koncert APZ Tone Tomšič in MePZ Odmev Kamnik 12.5.2013 
vokalna 
glasba prireditev 1-drugo 

Finesa plesa - območno srečanje plesnih skupin 19.5.2013 ples prireditev 

2-
območ
ni 

Regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov Gorenjske 
2013 29.5.2013 

vokalna 
glasba prireditev 

3-
regijski 

Slavnostni koncert ob 60-letnici Glasbene šole Kamnik 29.5.2013 
instrumentaln
a glasba prireditev 

2-
območ
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Po sledeh neveljskega mamuta - 75 let od najdbe 31.5.2013 drugo prireditev 1-drugo 

Slavnostni koncert in svečana akademija ob 165-letnici godbeništva v 
Kamniku in 115-letnici ustanovitve Mestnega godbenega društva Kamnik 31.5.2013 

instrumentaln
a glasba prireditev 1-drugo 

S pesmijo okrog sveta - koncert ob 35-letnici delovanja MePZ Cantemus 
Kamnik 1.6.2013 

vokalna 
glasba prireditev 1-drugo 

Koncert filmske glasbe 2.6.2013 
instrumentaln
a glasba prireditev 1-drugo 

7. likovni ex-tempore - Memorial Dušana Lipovca 8.6.2013 
likovna 
dejavnost prireditev 1-drugo 

Fotografski razstavi: V mestni džungli - Kot porušen stanovanjski blok 
(Laura Fiorio - Francesca Cirilli) 12.6.2013 

likovna 
dejavnost prireditev 1-drugo 

Vrtiljak - koncert slovenskih popevk v zborovski izvedbi s spremljavo 
Odmev banda 16.6.2013 

vokalna 
glasba prireditev 1-drugo 

Odprtje pregledne likovne razstave: Mira Pikl, Oshibane 27.6.2013 
likovna 
dejavnost prireditev 1-drugo 

Vera levega razbojnika 4.8.2013 
gledališče in 
lutke prireditev 1-drugo 

Festival Kamfest - večzvrstne predstave 9.8.2013 
večzvrstna 
dejavnost prireditev 1-drugo 

43. festival Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine: Predstavitev 
oblačilne dediščine na ulicah Kamnika - mednarodna povorka narodnih 
noš 5. 9. 2013 folklora prireditev 

4-
državni 

Potopisno predavanje: Jakobove romarske poti v Sloveniji 13.9.2013 drugo prireditev 1-drugo 

Predavanje Etična vprašanja današnjega časa 20.9.2013 drugo prireditev 1-drugo 

Za pesmi in viže vsi stopimo bliže - srečanje ljudskih pevcev in godcev 27.9.2013 folklora prireditev 1-drugo 

Mala Groharjeva kolonija 27.9.2013 
likovna 
dejavnost prireditev 1-drugo 

Predavanje Zaznamovano stoletje 4.10.2013 drugo prireditev 1-drugo 

Kadar pojemo, igramo, hram odprtih vrat imamo - medobmočno 
srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž - Gorenjska, 2. del 

18.10.201
3 folklora prireditev 

3-
regijski 

9. srečanje pevskih prijateljev 
19.10.201

3 
vokalna 
glasba prireditev 1-drugo 

Vrtikolo in rožmarin - regijsko srečanje folklornih skupin manjšinskih 
etničnih skupnosti Gorenjske 8.11.2013 folklora prireditev 

3-
regijski 

Plesi in glasba izpod Kamniških planin 
15.11.201

3 folklora prireditev 1-drugo 

Regijsko tekmovanje odraslih zborov in malih skupin 
17.11.201

3 
vokalna 
glasba prireditev 

3-
regijski 

Parafraze likovnih del, palimpsesti, citati, prisvojitve - regijska razstava 
likovnih del članov društev in posameznikov 

19.11.201
3 

likovna 
dejavnost prireditev 

3-
regijski 

Kamnik-Maistrovo mesto - osrednja državna slovesnost na dan Rudolfa 
Maistra 

23.11.201
3 drugo prireditev 1-drugo 

Povej mi, kako se imenuješ, in povem ti... 
29.11.201

3 drugo prireditev 1-drugo 

Koncert glasbenih skupin sodobnih zvrsti 
30.11.201

3 
instrumentaln
a glasba prireditev 1-drugo 

Koncert ob 30-letnici zborovskega delovanja v KD Mavrica Srednja vas 
30.11.201

3 
vokalna 
glasba prireditev 1-drugo 

Polde Mihelič: Po poti naivnega slikarstva 3.12.2013 
likovna 
dejavnost prireditev 1-drugo 

35. regijsko srečanje fotografskih skupin in posameznikov 4.12.2013 
likovna 
dejavnost prireditev 

3-
regijski 

Praznični koncert Mestne godbe Kamnik 
16.12.201

3 
instrumentaln
a glasba prireditev 1-drugo 

Plečnikov mizar Franc Koncilja 
20.12.201

3 drugo prireditev 1-drugo 

JazziK - Veronikine zgodbe: Tribute to Glenn Miller 
22.12.201

3 
instrumentaln
a glasba prireditev 1-drugo 

43. novoletni koncert Simfoničnega orkestra Domžale-Kamnik 
23.12.201

3 
instrumentaln
a glasba prireditev 1-drugo 

Romarske poti A. M. Slomška 11.1.2013 drugo 
izobraževanj
e 1-drugo 

A. M. Slomšek in slovenska kultura 15.2.2013 drugo 
izobraževanj
e 1-drugo 

Tematski filmski večer in pogovor: Oktobrski otrok 8.3.2013 film in video izobraževanj 1-drugo 
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Travme in odpuščanje - predavanje dr. Tomaža Erzarja 14.6.2013 drugo 
izobraževanj
e 1-drugo 

 


