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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA KOČEVJE
Matevž Novak
1.1.1

Uvod

Območna izpostava Kočevje pokriva območje treh občin:
- Kočevje,
-

Kostel in

-

Osilnica,

ki se razprostirajo na JV Slovenije. Območje meri približno 45.000 ha, z redkejšo poseljenostjo in
približno 19.000 prebivalci. Na območju izpostave deluje 30 kulturnih društev, ki pokrivajo skoraj vsa
kulturna področja.

1.1.2

Ocena stanja

V prvem polletju 2013 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in
druge programe s področja kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti.
Sodelovanje z društvi je bilo v prvem polletju zelo dobro. Prav vsa društva so se odzvala na naše
razpise. Lokalna skupnost, se pravi Občina Kočevje, pa priskoči na pomoč ob večjih prireditvah oz.
tekmovanjih. V prvem polletju je bilo največ poudarka na organizaciji srečanj, revij in tekmovanju. Po
dolgem času pa smo v Kočevju izdali nove impresije – Kočevje dostopno nedostopno, kar je plod
sodelovanja med Lelo B. Njatin in literati iz Kočevja.
Kljub zelo dobro organiziranimi, uspešnimi in zanimivimi prireditvami pa žal ugotavljam, da je medijska
pokritost slaba. Razen TV Kočevja, ki redno spremlja naše delovanje, drugi mediji, razen, če sami kaj ne
napišemo, ne objavijo nič o naših prireditvah. S to težavo se srečujejo tudi druga kulturna društva. S
TV Kočevje se dogovarjamo o sodelovanju. Tako bodo odslej vse prireditve JSKD snemane in
arhivirane, kar bo bogat zaklad za prihodnost.
Večino prireditev organiziramo v Šeškovem domu, ki je naš osrednji kulturni prostor. Kljub
pomanjkljivostim se radi vračamo v Šeškov dom. Pogrešamo pa kakšno garderobo več ter akustično in
svetlobno posodobitev.
1.1.3

Izvedba rednega programa

Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na
vseh področjih delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih.
Izvedli smo vse obvezne območne revije in srečanja, razen literarnega, ker je društvo v mirovanju in
tudi drugače ni odziva na literarne natečaje in razpise. Izvedli smo revije oz. srečanja z naslednjih
področij: gledališče, lutke, ples, otroški in odrasli pevski zbori. V septembru smo z JSKD Ribnica izvedli
območno likovno razstavo.
Na regijska tekmovanja oz. srečanja so bili predlagani nekateri pevski zbori in plesne skupine.
Regijskega tekmovanja otroških zborov se je udeležil OPZ Deorina Polovinke in osvojil zlato plaketo.
Na regijsko plesno srečanje sta odšla Plesni studio Rusalka in Plesna skupina iz KUD Godbe Kočevje.
V letu 2013 so se po kar nekaj letih premora nad pričakovanji odzvali razpisu na območno likovno
razstavo v Društvu likovnega ustvarjanja Kočevje in dva od njih sta se uvrstila na regijsko razstavo v
Trbovljah in v izbor za državno razstavo je bilo izbrano eno delo iz Kočevja, na kar smo posebej
ponosni.
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1.1.4

Izvedba dodatnega programa

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturni akterji na
področju izpostave sklada.
Izvedli smo tradicionalno tekmovanje v diatonični harmoniki za pokal Petra Klepca v Osilnici,
sodelovali pri izvedbi Fokloriade in koncerta tamburaške skupine Dupljak. Končali smo literarni natečaj
Kočevje dostopno nedostopno z izdajo Impresij II. Predstavili smo tudi prevedene slovaške
humoreske.
Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih
Kot vsako leto je JSKD Kočevje sodeloval pri razpisu za kulturna društva, ki ga razpisuje Občina
Kočevje. Pripravljamo spremembo pravilnika, pri katerem bo JSKD dejavno sodeloval.

1.1.5

Izobraževanja

V prvem polletju izobraževanj nismo izvedli. Vsa društva pa so bila obveščena o izobraževanjih pod
okriljem JSKDA. ZKD oz. Občina Kočevje pomaga društvom pri izobraževanjih preko razpisov za
izvedbo projektov. Dodatno pa izobraževanj ne financira.
1.1.6

Financiranje

JSKD OI Kočevje financirata JSKD in Občina Kočevje. Težave nastajajo, ker občina namenja vedno manj
denarja, kar je posledica finančne in gospodarske krize. Od občin Kostel in Osilnica pa ne prejemamo
finančnih sredstev.
1.1.7

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva

Področja, ki jih zajemajo društva v Kočevju, so: VOKALNE SKUPINE (5 otroških zborov, 2 mladinska
zbora, 4 vokalne skupine, 5 zborov); INSTRUMENTALNE SKUPINE (1 pihalni orkester, veliko ansamblov
(št. ni znano) in 1 tamburaška skupina); GLEDALIŠKA DEJAVNOST IN LUTKE (1 gledališka in 2 lutkovni
skupini); PLESNA DEJAVNOST (6 različnih plesnih društev); FOLKLORNA DEJAVNOST (FS Predgrad in FS
Srbskega društva v Kočevju); LIKOVNA DEJAVNOST (Društvo ljubiteljev likovnega ustvarjanja);
LITERARNA DEJAVNOST (Klub literatov Kočevje in posamezniki).
Največji porast opazujemo na področju plesnih skupin, ki jih je vsako leto več in se ustanavljajo tudi
nova društva in pa starejše pevske skupine oz. zbori.
Na gledališkem področju delujejo samo otroške skupine, odraslih pa že dolgo ni več. Prav letos je
minilo 10 let od uprizoritve Veronike Deseniške. Tudi na folklornem področju Kočevje nima svoje
skupine.
Najuspešnejše skupine so zagotovo pevske skupine, ki tekmujejo tako v Sloveniji kot v tujini. Deorina,
Cantate Domino, Deorina Polovinke, MePZ Kočev'c in VS Vocabella. Tudi plesne skupine se redno
uvrščajo na regijska in državna srečanja. Lani pa sta se Marjan Križ in Vladimira Klun Žerjav uvrstila na
regijsko likovno razstavo.
Največji uspeh v prvem polletju 2013 je zagotovo dosegel Otroški pevski zbor Deorina Polovinke, ko je
na regijskem tekmovanju osvojil zlato plaketo.
Društva delujejo večinoma po šolah (glasbena in osnovne šole). Težava je nastala, ko je za božič 2012
pogorela Srednja poklica šola, kjer je imelo prostor za vajo kar nekaj zborov. Nekatera društva in klubi
pa imajo svoje prostore.
1.1.8

Sodelovanje s šolami in vrtci

Na razpis za kulturno šolo se je prijavila se je OŠ Zbora odposlancev, ki je bila uspešna in bo ta naziv
uporabljala od 1. 9. 2013 do 2016.
S šolami drugače sodelujemo tako, da se prijavljajo njihove skupine na naša območna srečanja oz.
revije in z veseljem priskočijo na pomoč pri organizaciji tekmovanj, ko je treba zagotoviti več
prostorov. Z OŠ Zbora odposlancev in ravnateljem Petrom Pircem pa redno sodelujemo pri izposoji
zborovskega praktikabla.
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1.1.9

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja

Organizaciji jubilejnih dogodkov društev/skupin/posameznikov JSKD sodeluje pri jubilejnih dogodkih
tako, da podeljuje priznanja za delovanje posameznikov v društvih. Včasih tudi z manjšo finančno
pomočjo. V letu 2013 nismo podeljevali priznanj.
1.1.10

Izvedeni dogodki

POZDRAV POMLADI - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV
Z GLEDALIŠČEM V POMLAD - OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH
LUTKOVNIH SKUPIN

15.3.2013

vokalna glasba

prireditev

2-območni

27.3.2013

gledališče in
lutke

prireditev

2-območni

OBMOČNA PLESNA REVIJA

10.4.2013

ples

prireditev

2-območni

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN

17.4.2013

gledališče in
lutke

prireditev

3-regijski

11.5.2013

vokalna glasba

prireditev

2-območni

14.5.2013

vokalna glasba

prireditev

3-regijski

ples

prireditev

3-regijski

13.7.2013

instrumentalna
glasba

prireditev

1-drugo

14.7.2013

instrumentalna
glasba

prireditev

1-drugo

likovna
dejavnost

prireditev

2-območni

vokalna glasba

prireditev

3-regijski

KOČEVSKA POJE - OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV
IN VOKALNIH SKUPIN
REGIJSKO TEKMOVANJE MLADINSKIH IN OTROŠKIH PEVSKIH
ZBOROV
REGIJSKA REVIJA PLESNIH USTVARJALCEV
TEKMOVANJE HARMONIKARJEV NA DIATONIČNI HARMONIKI OB
PRAZNIKU PETROVO V OSILNICI
TEKMOVANJE HARMONIKARJEV NA DIATONIČNI HARMONIKI ZA
POKAL PRANGER PREDGRAD 2013
OBMOČNA RAZSTAVA LIKOVNIH UMETNIKOV
REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB
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1.6.2013

9.9.2013
16.11.2013

