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
Tukajšnja območna izpostava JSKD poleg domicilne občine Kamnik »pokriva« tudi sosednjo občino Komenda.
Družbeno-ekonomske razmere zadnjih let so v obeh lokalnih skupnostih (zlasti na račun vse bolj urbaniziranega
podeželja) znatno okrepile delež prebivalstva: aktualna demografska statistika v obeh občinah skupaj šteje nad
35 tisoč prebivalcev (Kamnik dobrih 29 tisoč, Komenda slabih šest).
Območje po registru pristojne Upravne enote Kamnik premore nad 50 kulturnih društev. Značilnost nekaj zadnjih
let (tudi obravnavanega) je prirast: v letu 2014, denimo, beležimo ustanovitev kar štirih novih kulturnih društev.
Dosedanjim, bolj ali manj »klasičnim« oblikam organiziranega društvenega delovanja se pridružujejo nove zvrsti
(tipološka »večzvrstnost«, »multimedijskost«), sociološko-generacijsko formalizirani kulturno-projektni »startupi« (zlasti mlajše generacije), organizacijsko-posredniške dejavnosti v kulturi in ne nazadnje različne izvajalske
združbe kulturno-zabavnega značaja, ki jim društvena organiziranost omogoča legalni formalni okvir poslovanja
( narodnozabavni ansambli ipd.).
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 domačo od
ustanovitve kamniške Narodne čitalnice (1868) naprej. Obenem pa sledi zahtevam, ki jih prinaša sodobni čas z
uveljavljanjem modernejših, zvrstno heterogenih in organizacijsko »diverzificiranih« kulturnih praks.
Uresničevanju kulturnih stremljenj, (po)ustvarjalnosti, kreativnosti, širjenju kulturnega obzorja ter vključevanju
v širšo regijsko in nacionalno kulturno mrežo v veliki meri pripomore 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.

Ocena stanja
V letu 2014 je izpostava v dobršni meri izvedla načrtovane območne in medobmočne programe; pri nekaterih je
spričo manjšega deleža pričakovanih sredstev prišlo do prilagoditev, prerazporeditev in racionalizacij: združevanj
sorodnih dejavnosti (denimo srečanj odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin na območni ravni), bienalne
organiziranosti predstavitev na nekaterih področjih (literatura, fotografija, folklorna dejavnost manjšinskih
skupnosti). Na ta način je bila omogočena uresničitev kar nekaj drugih programov oz. projektov z več področij –
ne zgolj v domeni ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, pač pa tudi širših okvirov, spodbud in deležev iz naslova
uresničevanja javnega kulturnega interesa na območju obeh lokalnih skupnosti.
Kljub dokaj skrčenim materialnim možnostim in iz njih izhajajočih razmer moremo z dobro oceno ovrednotiti
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. V tem kontekstu si je OI prizadevala utrjevati 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 pa 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.
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
OI Kamnik je v letu 2014 izvedla načrtovane programe preglednih srečanj in revij na tradicionalnih področjih, ki
so v dejavnostih društev najvidneje zastopana, spodbudno pozornost pa je namenjala tudi novejšim,
uveljavljajočim se zvrstem.
V letu 2014 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, mladinskih gledaliških in lutkovnih skupin (za festival
Vizije), Igrokaz odraslih gledaliških skupin in likovni ekstempore s predstavitvijo del likovnih skupin in
udeležencev-posameznikov.
Na regijskem področju smo izpolnili dogovorjene zadolžitve pri izvedbi preglednih nastopov pevcev ljudskih
pesmi in godcev ljudskih viž Gorenjske ter bili organizatorji regijskega srečanja mladinskih gledaliških skupin v
okviru izbora za festival Vizije. Med udeležbami na tej ravni beležimo sodelovanje izbranih skupin in
posameznikov na regijskih prireditvah otroških in mladinskih pevskih zborov, fotografskih skupin in
posameznikov ter mladih likovnikov (mala Groharjeva kolonija).

Izvedba dodatnega programa
V okviru dodatnih programov in za ta del pogodbeno opredeljenih namenskih sredstev domicilne Občine Kamnik
je 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),
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 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
K pripravi, izvedbi in obravnavi občinskih razpisov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov izpostava
OI ni vabljena; predlogov ne oblikuje in odločitvam občinskega sveta ne botruje. S sodelovanjem z občinskim
oddelkom za družbene dejavnosti in članstvom pristojne komisije pa si prizadeva, da bi odločitve o deležu javnih
sredstev temeljile na čim bolj relevantnih strokovnih merilih, primerljivih z drugimi okolji in njihovimi primeri
dobrih praks.

Izobraževanja
OI je v okviru spodbud temu področju organizirala strokovni posvet, namenjen vodjem tod delujočih plesnih
skupin; 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. Vrsto let občutno padajoči delež sredstev
lokalnih skupnosti je leta 2014 na srečo ostal na enaki ravni kot leto poprej, s čimer je bila vendarle omogočena
(razmeram prilagojena) izvedba načrtovanih programov.
Delež lastnih prihodkov izpostave je zaradi skoraj zanemarljive cene vstopnin posledično nizek; prispevki
podpornikov in darovalcev pa slej ko prej malenkostni (kvečjemu storitveni ali materialni, izjemoma finančni).

Novi projekti
Posebna pozornost je bila v obravnavanem letu namenjena oživljenemu plesnemu področju (tako na društveni
kot meddruštveni ravni). Poleg tega je OI Kamnik zabeležila pomenljive korake tudi v druge smeri: v sodelovanju
z Mladinskim centrom Kotlovnica je bila soproducent prvega festivala neodvisne video produkcije, podprla je
izbrane programske sestavine jubilejnega poletnega festivala »Kamfest«, izvedbo dveh projektov urbane kulture
v organizaciji novoustanovljenega kulturnega društva KulKura in dveh jazzovskih koncertov v produkciji KD
Veronikine zgodbe.
Naštetemu velja dodati, da Sklad tako zvrstno kot izvedbeno 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 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.

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
V letopisu glede pomembnejših društvenih jubilejev tokrat ni zaznamkov, med slovesnejšimi obletnicami pa so
posebno mesto v smislu širše kulturne pozornosti, javne obeležitve in sodelovanja OI JSKD pri njihovi izvedbi
predstavljale prireditve v Maistrovem letu (140 let od rojstva in 80 let od smrti znamenitega kamniškega rojaka,
generala in pesnika Rudolfa Maistra); spominski koncert ob deseti obletnici smrti zaslužnega Kamničana,
skladatelja, zborovodje in pedagoga Sama Vremšaka; več zvrstna prireditev ob stoti obletnici začetka prve
svetovne vojne ter izbrane programske sestavine jubilejnega kamniškega poletnega festivala »Kamfest«.

Izvedeni dogodki
Naziv dogodka

Datum (od)

SODOBNA PLESNA PREDSTAVA ODTIS

Dejavnost

Vrsta

2.2.2014

ples

prireditev

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV

8.2.2014

vokalna glasba

prireditev

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH, MLADINSKIH IN
ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN
OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH
PEVSKIH ZBOROV POJ Z MENOJ 2014
KOT KAMPANILE - VEČER Z JANEZOM
MAJCENOVIČEM
FINESA PLESA - OBMOČNA REVIJA KAMNIŠKIH
PLESNIH ŠOL
OBMOČNO SREČANJE PLESNIH SKUPIN

8.3.2014

folklora

prireditev

vokalna glasba

prireditev

22.3.2014

drugo

prireditev

6.4.2014

ples

prireditev

6.4.2014

ples

prireditev

KONCERT MILKO BIZJAK:: KAR NE VIDIJO OČI

11.4.2014

prireditev

KAMNIŠKI METULJI TO POMLAD

11.4.2014

BLAŽ JANEŽIČ: VEČPLASTJE

16.4.2014

instrumentalna
glasba
večzvrstna
dejavnost
drugo

OBMOČNO SREČANJE ROCK VIZIJE

16.4.2014

prireditev

VIZIJE 2014 - REGIJSKO SREČANJE MLADINSKIH
GLEDALIŠKIH SKUPIN
IGROKAZ 2014 - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH
GLEDALIŠKIH SKUPIN
15. TRADICIONALNO SREČANJE SOLIDARCEV

22.4.2014

instrumentalna
glasba
gledališče in lutke
gledališče in lutke

prireditev

25.4.2014

vokalna glasba

prireditev

REGIJSKA REVIJA OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN
NAMIG 2014
REGIJSKA REVIJA MLADINSKIH PLESNIH SKUPIN
NAMIG 2014
OBMOČNO SREČANJE MALIH PEVSKIH ZASEDB

10.5.2014

ples

prireditev

10.5.2014

ples

prireditev

25.5.2014

vokalna glasba

prireditev

LIKOVNA RAZSTAVA DUŠANA LIPOVCA

28.5.2014

likovna dejavnost

prireditev

VEČER OB STARIH SLOVENSKIH MOLITVAH

30.5.2014

literatura

prireditev

SLIKARSKI EX-TEMPORE V SPOMIN DUŠANA
LIPOVCA
GALERIJA ROV

31.5.2014

likovna dejavnost

prireditev

13.6.2014

likovna dejavnost

prireditev

REGIJSKO SREČANJE PIHALNIH
ORKESTROV/KORAKANJE
SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN FESTIVAL GORENJSKIH KOMEDIJANTOV
LIMBARSKI KONCERT

14.6.2014

instrumentalna
glasba

prireditev

gledališče in lutke

prireditev

22.6.2014

vokalna glasba

prireditev

EVANGELIJ PO ČUŠINU

18.7.2014

gledališče in lutke

prireditev

12.3.2014

23.4.2014

20.6.2014

Datum (do)

13.3.2014

1.5.2014

25.4.2014

22.6.2014

prireditev
prireditev

prireditev

FESTIVAL KAMFEST

10.8.2014

ZAPOJTE, ROGOVI - KONCERT SKLADB Z LOVSKO
TEMATIKO
DOMAČIH VIŽ IN PESMI GLAS PRINAŠAMO ZVEČER
MED VAS
SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV I. DEL

7.9.2014

16.8.2014

večzvrstna
dejavnost
večzvrstna
dejavnost

prireditev

19.9.2014

folklora

prireditev

27.9.2014

folklora

prireditev

SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV II. DEL

27.9.2014

folklora

prireditev

MALA GROHARJEVA KOLONIJA

29.9.2014

likovna dejavnost

prireditev

LIKOVNI BIENALE VELIKA PLANINA - ZAKLAD
NARAVE
DESETO SREČANJE PEVSKIH PRIJATELJEV

8.10.2014

likovna dejavnost

prireditev

11.10.2014

vokalna glasba

prireditev

REVIJA MALIH PEVSKIH SKUPIN

18.10.2014

vokalna glasba

prireditev

36. REGIJSKO SREČANJE FOTOGRAFSKIH SKUPIN IN
POSAMEZNIKOV
SOZVOČENJA, 6. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB
OBMOČNI PLESNI SEMINAR

7.11.2014

likovna dejavnost

prireditev

8.11.2014

vokalna glasba

prireditev

8.11.2014

ples

izobraževanje

RUDOLF MAISTER: KAMNIČAN, GENERAL, PESNIK

20.11.2014

literatura

prireditev

PETER NAGLIČ - KRONIST SVOJEGA ČASA

21.11.2014

prireditev

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 30-LETNICI KD
SREDNJA VAS
GLASBA IN PLESI IZPOD KAMNIŠKIH PLANIN

21.11.2014

večzvrstna
dejavnost
vokalna glasba

22.11.2014

folklora

prireditev

KONCERT SAKRALNIH SKLADB

22.11.2014

vokalna glasba

prireditev

JESENSKO TIHO - SPOMINSKI KONCERT OB 10LETNICI SMRTI SAMA VREMŠAKA
POSLIKAVE KOT ROMARSKI KAŽIPOTI IN KULTURNA
DEDIŠČINA TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA
44. NOVOLETNI KONCERT SIMFONIČNEGA
ORKESTRA DOMŽALE-KAMNIK
BOŽIČNI KONCERT MEPZ CANTEMUS KAMNIK

28.11.2014

vokalna glasba

prireditev

12.12.2014

drugo

izobraževanje

23.12.2014

instrumentalna
glasba

prireditev

25.12.2014

vokalna glasba

prireditev

PEVSKE JASLICE PRI SV. PRIMOŽU

30.12.2014

vokalna glasba

prireditev

4.11.2014

prireditev

prireditev

