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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 Kočevje 

Matevž Novak 

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. 

Ocena stanja 

V prvem polletju 2014 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 in revij. Žal je bilo tudi nekaj odpovedi, ker ni bilo prijavljenih 
posameznikov, skupin in društev. Tudi letos smo z Lelo B. Njatin izvedli zanimivo delavnico na temo Deklica 
ljudskih src. 
Kljub zelo dobro organiziranimi, uspešnimi in zanimivimi prireditvami pa žal ugotavljam, da je medijska pokritost 
še vedno slaba. S to težavo se srečujejo tudi kulturna društva. 
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. 

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 2014 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. 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na področju 
izpostave sklada.  
 
Že drugo leto zapored smo v sodelovanju z Društvom Kočevskih glasbenikov izvedli Kočevsko Rock Sceno 2014, 
ki postaja tradicionalna in vedno bolj odmevna prireditev. Izvedli smo tradicionalno tekmovanje v diatonični 
harmoniki za pokal Petra Klepca v Osilnici, sodelovali pri izvedbi Dnevov srbske in slovenske folklore, pri 
zanimivem projektu PS Prijatelji, ki so skozi petje in humor predstavili lovske šege in navade, organizirali koncert 
trobilnega kvinteta Contrast, ki je v lanski sezono zmagal na tekmovanju v Nemčiji, ob kulturnem prazniku, 
pomagali pri organizaciji prireditve Jesen na podeželju, soorganizirali gostujočo gledališko predstavo Lepotica in 
psihoanalitična zver in koncerta tamburaške skupine Dupljak. V sodelovanju z Občino Kočevje smo razpisali 
literarni natečaj »Kako daleč slovenska beseda seže«, ki se zaključuje v začetku januarja. Najboljša dela bodo 
objavljena v zborniku, ki bo predstavljen na občinski prireditvi ob kulturnem prazniku. 
 



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. 
 

Izobraževanja 

V decembru smo izpeljal delavnico z Gašperjem Jarnijem z naslovom Osnove dela z besedilom in lutkarstva. Drugi 
del delavnice bo v letu 2015. Vsa društva pa so bila obveščena o izobraževanjih pod okriljem JSKD. ZKD oz. Občina 
Kočevje pomaga društvom pri izobraževanjih preko razpisov za izvedbo projektov. Dodatno pa izobraževanj ne 
financira. 

Financiranje 

JSKD OI Kočevje sofinancirata Občina Kočevje. Višina sofinanciranja Občine Kočevje ostaja nespremenjeno. Od 
občin Kostel in Osilnica pa ne prejemamo finančnih sredstev. 

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 
(8 različnih plesnih društev); FOLKLORNA DEJAVNOST (FS Predgrad in FS Srbskega društva v Kočevju); LIKOVNA 
DEJAVNOST (Društvo ljubiteljev likovnega ustvarjanja); LITERARNA DEJAVNOST (Klub literatov Kočevje, ki žal ne 
deluje več in posamezniki). 
Največji porast opazujemo na področju plesnih skupin, ki jih je vsako leto več in se ustanavljajo tudi nova društva. 
Na gledališkem področju delujejo samo otroške skupine, odraslih pa že dolgo ni več. 
Najuspešnejše skupine so zagotovo pevske skupine, ki tekmujejo tako v Sloveniji kot v tujini. Deorina, Cantate 
Domino, Deorina Polovinke, PS Prijatelji in VS Vocabella. Tudi plesne skupine se redno uvrščajo na regijska in 
državna srečanja.  
Z lepimi dosežki in uspehi se lahko pohvalijo VS Cantate Domino, ki je na tekmovanju v Barceloni dosegla dve 
srebrni priznanji in Pihalni orkester Kočevje 1927, ki je na tekmovanju za pokal Vinka Štrucla dosegel zlato 
plaketo. 
Društva delujejo večinoma po šolah (glasbena in osnovne šole). Nekatera društva in klubi pa imajo svoje prostore. 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

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.  

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 
smo podelili Gallusove značke MoPZ Svoboda, ki je praznoval 40 let obstoja in VS Cantate Domino ob praznovanju 
njihove 25 – letnice delovanja. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Izvedeni dogodki 

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

JSKD-JEVI GLASBENI UTRINKI - KONCERT 
TROBILNEGA KVINTETA CONTRAST 

5.2.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

KONCERTI OB KULTURNEM PRAZNIKU Z MOPZ 
SVOBODA 

5.2.2014 6.2.2014 vokalna glasba prireditev 

Z GLEDALIŠČEM V POMLAD, OBMOČNA REVIJA 
OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN IZ KOČEVJA IN 
RIBNICE 

12.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNA LUTKOVNA REVIJA, Z GLEDALIŠČEM V 
POMLAD, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH 
LUTKOVNIH SKUPIN IZ KOČEVJA IN RIBNICE 

24.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

POZDRAV POMLADI, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH 
IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

4.4.2014   vokalna glasba prireditev 

KOČEVSKA POJE, OBMOČNA REVIJA ODRASLIH 
PEVSKIH ZBOROV IN VOKALNIH SKUPIN 

5.4.2014   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA PLESNA REVIJA PLES IN GIB 2014 24.4.2014   ples prireditev 

KONCERT TAMBURAŠKE SKUPINE DUPLJAK 28.5.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

FESTIVAL "KOČEVSKA ROCK SCENA 2014" 14.6.2014 15.6.2014 instrumentalna 
glasba 

prireditev 

KONCERT KOČEVARSKIH PESMI OB KOZLERJEVEM 
LETU 

15.6.2014   vokalna glasba prireditev 

KONCERT OB 40. OBLETNICI DELOVANJA MOPZ 
SVOBODA KOČEVJE 

18.6.2014   vokalna glasba prireditev 

30 LET MAŽORET IN PLESA V KOČEVJU 20.6.2014   ples prireditev 

3. GLASBENI SALON 21.6.2014 21.6.2014 instrumentalna 
glasba 

prireditev 

14. DELAVNICA NA TEMO KULTURNE DEDIŠČINE 
DEKLICA LJUDSKIH SRC 

21.6.2014   večzvrstna 
dejavnost 

izobraževanje 

45. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV ŠENTVID 
PRI STIČNI 

22.6.2014   vokalna glasba prireditev 

TEKMOVANJE HARMONIKARJEV NA DIATONIČNI 
HARMONIKI OB PRAZNIKU PETRUVO V OSILNICI 

28.6.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

USTVARJANJE NA TEMO DEKLICA S PIŠČALKO 1.7.2014   drugo prireditev 

LITERARNI NATEČAJ NA TEMO PETRA KOZLERJA: 
ŤKAKO DALJEČ BESEDA SLOVENSKA SEŽEŤ 

2.9.2014 31.12.2014 literatura založništvo 

OBMOČNA RAZSTAVA LIKOVNIH UMETNIKOV 8.9.2014 14.9.2014 likovna dejavnost prireditev 

JAGER GRE NA JAGO 13.9.2014   vokalna glasba prireditev 

DELAVNICA UMETNOSTI PRIPOVEDOVANJA 
PRAVLJIC: ZVERINICE IZ REZIJE 

24.10.2014   literatura izobraževanje 



19. TEKMOVANJE GODB SLOVENIJE V ZABAVNEM 
PROGRAMU ZA POKAL VINKA ŠTRUCLA 

8.11.2014   instrumentalna 
glasba 

prireditev 

KONCERT OB 25. LETNICI VS CANTATE DOMINO 
KOČEVJE 

8.11.2014   vokalna glasba prireditev 

 
  



 


