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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. 
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Območna izpostava Kočevje 
Matevž Novak 

Uvod 
Območna izpostava Kočevje pokriva občine 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 2017 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 zelo dobro. Prav vsa društva so se odzvala na naše razpise.  
Kljub zelo dobro organiziranim, uspešnim in zanimivim prireditvami ugotavljam, da je medijska pokritost še vedno slaba oz. 
morajo društva za to poskrbeti sama.  
Večino prireditev organiziramo v Šeškovem domu, ki je naš osrednji kulturni prostor. Kljub pomanjkljivostim se radi vračamo 
v Šeškov dom. Pogrešamo akšno garderobo več ter akustično in svetlobno posodobitev. Smo pa izvedli območno odraslo 
gledališko predstavo v KCK (Kulturni center Kočevje), kar se je pokazalo za dobro alternativo Šeškovem domu, če ni 
pričakovati več kot 180 do 200 obiskovalcev. 
V letu 2017 je bilo na zborovskem področju nekakšno nadaljevanje leta 2016, z rahlimi premiki na bolje. Še vedno pa je to 
področje, kjer bo v prihodnosti potrebno poskrbeti za dotok novih pevk in pevcev, drugače se ne obeta nič dobrega na tem 
področju. Sevtla točka je MoPZ svoboda, ki od jeseni 2017 šteje zopet 20 in več članov, kar je v za Kočevje velik uspeh. 
Pihalni orkester Kočevje se sooča z velikimi kadrovskimi težavami, katerim pa v bližnji prihodnosti, s takšnim načinom dela, 
ni videti konca. Predsednik orkestra je od poletja naprej gospodarsvetnik, Alojz Ivančič. Letos so praznovali 90. Obletnico 
delovanja, ki pa je bila v primerjavi z 80. Obletnico kakovostno in štvelično zelo, zelo skromna. Potrebni bodo resni pogovori 
in iskanje rešitev, ki bi rešili trenutno situacijo. 

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: otroško in odraslo gledališče in lutke, 
ples, otroški in odrasli pevski zbori. V oktobru smo z JSKD Ribnica izvedli območno likovno razstavo. V letu 2017 v Kočevju 
smo zopet imeli območno srečanje lutkovnih skupin. 
Na regijska tekmovanja oz. srečanja so bili predlagani nekateri pevski zbori in plesne skupine. Regijskega tekmovanja 
odraslih pevskih zasedb se je v udeležila Vokalna skupina Cantate Domino in osvojila srebrno prizanje. V letu 2017 je na 
tekmovanju otroških pevskih zborov prvič nastopil OPZ OŠ Stara Cerkev, pod vodstvom Jasmine Tomšič, kar je velik 
napredek za ta zbor. Na regijsko plesno srečanje sta odšla Plesni studio Rusalka in Plesna skupina iz KUD Godbe Kočevje.  
Tudi v letu 2017 so se trije posamezniki odzvali na likovni natečaj, in na regijsko razstavo se je uvrstilo delo Vladimire Klun 
Žerjav. 

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na področju izpostave 
sklada.  
Tradicionalno smo v sodelovanju z Društvom kočevskih glasbenikov izvedli Kočevsko rock sceno 2016, ki postaja odmevna 
prireditev. Izvedli smo tradicionalno tekmovanje v diatonični harmoniki za pokal Petra Klepca v Osilnici, sodelovali pri 
izvedbi Dnevov srbske in slovenske folklore, pomagali pri organizaciji prireditve Jesen na podeželju v Kočevju. V sodelovanju 
z Občino Kočevje smo razpisali literarni in likovni natečaj »FIX - NIX«, ki se zaključuje v začetku januarja. Najboljša dela bodo 
objavljena v zborniku, ki bo predstavljen na občinski prireditvi ob kulturnem prazniku. Veseli nas, da se na natečaj prijavlja 
veliko mladih z literarnimi in likovnimi deli. Tu gre zahvala ravnateljem OŠ in gimnazije, ki spodbujajo sodelovanje. V letu 
2017 se je JSKD OI Kočevje odzvalo prošnji pri organizaciji 7. Dneva kultur, na katerem se predstavijo različna domača in 
tuja društva. 

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.  

Izobraževanja 
V avgustu smo izpeljali Gledališki tabor v Bosljivi Loki z Gašperjem Jarnijem. 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. V letu 2017 smo se odločili pomagati pevskim zborov in zborovodnjem z 
organizacijo pevske delavnice z Matejo Praprotnik – Sobota za vokalno tehniko, ki jo nameravamo izpeljati tudi v letu 2018. 

Financiranje 
JSKD OI Kočevje financirata JSKD in Občina Kočevje. Višina sofinanciranja Občine Kočevje se je znižalo iz 5000 evrov na 2000 
evrov, kar je zelo otežilo delovanje OI Kočevje. Od občin Kostel in Osilnica 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); INŠTRUMENTALNE SKUPINE (1 pihalni orkester, veliko ansamblov (št. ni znano) in 1 tamburaška skupina); 
GLEDALIŠKA DEJAVNOST IN LUTKE (3 gledališke skupine); PLESNA DEJAVNOST (8 različnih plesnih društev); FOLKLORNA 
DEJAVNOST (FS Predgrad in FS Srbskega društva v Kočevju); LIKOVNA DEJAVNOST (Društvo ljubiteljev likovnega ustvarjanja 
in posamezniki, ki niso člani društva); LITERARNA DEJAVNOST (Klub literatov Kočevje, ki žal ne deluje več in posamezniki). 
Največji porast članstva tudi letos opazujemo na področju plesnih skupin. Tako razmišljamo, da bi območno plesno revijo 
razdelili na dva dneva. 
Na gledališkem področju delujejo samo otroške skupine in ena odrasla, ki pa se dobi priložnostno. 
Najuspešnejše skupine so zagotovo pevske skupine, ki tekmujejo tako v Sloveniji kot v tujini. Deorina, Cantate Domino. Zelo 
dejavni so tudi pri Društvu upokojencev folklorna skupina KŠD Predgrad. V društvu deluje 18-članski mešani pevski zbor, 
gledališka skupina, plesna skupina itd. Tudi plesne skupine se redno uvrščajo na regijska in državna srečanja. Udeležujejo 
se tudi mednarodnih tekmovanj v tujini. 
Društva delujejo večinoma v prostorih šol (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. V letu 2016 in 2017 so se vse OŠ iz Kočevja 
množično odzvale na literarni natečaj, ki ga JSKD OI Kočevje organizira z Občino Kočevje ob vsakoletnem kulturnem letu v 
občini. Sodelujemo tudi pri organizaciji različnih delavnic. 
 

Izvedeni dogodki 

NAZIV DOGODKA 
Datum 

(od) 
Datum 

(do) 
Dejavnost Vrsta 

POZDRAV POMLADI 2017, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

9.3.2017   vokalna glasba prireditev 

KOČEVSKA POJE 2017, OBMOČNA REVIJA ODRSALIH PEVSKIH 
ZBOROV IN VOKALNIH SKUPIN 

11.3.2017   vokalna glasba prireditev 

Z GLEDALIŠČEM V POMLAD 2017, OBMOČNA LUTKOVNA REVIJA 15.3.2017   
gledališče in 

lutke 
prireditev 

MOČ VODE, RAZKOŠJE SVETLOBE - PREDSTAVITEV ZBORNIKA 16.3.2017   literatura prireditev 

OBMOČNA PLESNA REVIJA PLES IN GIB 2017 12.4.2017   ples prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 10.5.2017 10.5.2017 
gledališče in 

lutke 
prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 18.5.2017 18.5.2017 vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 3.6.2017 3.6.2017 folklora prireditev 

OBMOČNA RAZSTAVA LIKOVNIH UMETNIKOV 13.10.2017   
likovna 

dejavnost 
prireditev 

REGIJSKA LIKOVNA RASZATVA ODRASLIH LIKOVNIH 
USTVARJALCEV 

14.11.2017 30.11.2017 
likovna 

dejavnost 
prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 19.11.2017 12.11.2017 vokalna glasba prireditev 

7. DNEVI SRBSKO - SLOVENSKE KULTURE 25.11.2017   folklora prireditev 

LETNI KONCERT KŠD PREDGRAD 2.12.2017   folklora prireditev 

PONOSNI NA 90, KONCERT OB 90. LETNICI DELOVANJA PO 
KOČEVJE 1927 

21.12.2017   
inštrumentalna 

glasba 
prireditev 

 


