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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA METLIKA 

Matjaž Rus 
 

1.1.1 Uvod 

Območna izpostava Metlika pokriva občino Metlika, ki meri 109 km² in ima 8.200 prebivalcev. Središče 
občine je Metlika, kjer deluje tudi večina društev in ima sedež izpostava JSKD. Izpostava si pisarno deli 
z filmskim klubom Fokus.  
 
V občini je registriranih 31 kulturnih društev, kulturne skupine pa delujejo tudi v okviru drugih društev 
(pevski zbor DU, pevski zbor invalidskega društva, pevski zbor društva kmečkih žena) in zavodov (npr. 
dva pevska zbora in folklorna skupina v Domu starejših občanov, pevski zbori v okviru osnovnih in 
srednje šole, tamburaška skupina OŠ Metlika). Med registriranimi društvi je nekaj takšnih, ki se 
ukvarjajo predvsem z organizacijo kulturnih dogodkov.   
 
Območna izpostava organizacijsko in v okviru možnosti tudi finančno pomaga pri izvedbi prireditev, 

ki jih pripravljajo posamezna društva, lokalne skupnosti in občina. 

 

 
 

1.1.2 Ocena stanja 

V  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 bolj ali manj utečeno, prav tako z lokalno skupnostjo. Mnoge prireditve OI organizira skupaj 
z drugimi KD društvi in lokalno skupnostjo (občina, mestna skupnost) Medijska pokritost dogodkov je 
zadovoljiva. Dogodke v organizaciji izpostave dovolj dobro pokrivajo lokalni mediji (Dolenjski list, 
mesečnik Belokranjec, radijske postaje Krka, Sraka, Odeon ... in televizija Vaš kanal. Prav tako 
dogodkom posvečajo kar nekaj prostora na svojih spletnih straneh. Domače videoklub Fokus prav tako 
redno spremlja dogodke in objavlja videozapise na svoji spletni strani, ki je odlično obiskana 
(www.fokusmetlika.net). Velika večina prireditev se izvaja v metliškem Kulturnem domu, ki pa je žal za 
mnoge dogodke (predvsem tiste z večjim številom nastopajočih skupin) neprimeren. Primanjkuje 
predvsem dodatnih prostorov za preoblačenje. Pa tudi tehnična oprema je precej zastarela.  
    

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. Izpostava je v prvem 
polletju organizirala dva regijska dogodka, in sicer Srečanje otroških gledaliških skupin Dolenjske , 
Posavja in Bele krajine ter Srečanje harmonikarjev – frajtonarjev. Zaradi manjšega števila skupin 
izpostava sodeluje z OI Črnomelj in tako ena ali druga izpostava pripravi območno srečanje za celotno 
področje Bele krajine. V prvem polletju je tako OI Metlika pripravila Srečanje otroških lutkovnih skupin 
Bele krajine in Revijo mladinskih pevskih zborov Bele krajine. Na regijska srečanja so se s področja 
naše izpostave uvrstila Otroška folklorna skupina podružnične OŠ Suhor ter tamburaški orkester OŠ 
Metlika Carmen Cord. Zaradi manj skupin nekatere območne prireditve OI pripravi v sodelovanju z OI 
Črnomelj. Tamkajšnje skupine prihajajo k nam in naše k njim. Plesne skupine so nastopile na območni 
reviji v Novem mestu.  Regijskega tekmovanja odraslih pevskih skupin se je udeležila pevska skupina 
Lan. Izpostava je avgusta organizirala tudi Območno srečanje  pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih 
viž Bele krajine in regijsko srečanje literatov seniorjev Lepota besede.    
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Na revije državne ravni so se uvrstili tamburaši in Navratilovi pevci (srečanje pevcev ljudskih pesmi in 
godcev ljudskih viž.    
 

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturni akterji na 
področju izpostave sklada. Ima dva predstavnika v občinski komisiji za dodeljevanje sredstev, 
namenjenih kulturnim projektov, in tudi dva predstavnika v komisiji za dodelitev Ganglovih priznanj, ki 
jih prejemajo kulturni ustvarjalci z našega področja. 
Izpostava je koordinirala prireditve ob kulturnem prazniku (10 dogodkov) in v sodelovanju z občino in 
folklorno skupino Ivana Navratila pripravila osrednjo prireditev. Že skoraj tradicionalna je prireditev 
Dajmo malo fušat, kjer se zberejo povsem amaterske glasbene zasedbe vseh žanrov. Letos je 
sodelovalo 11 skupin. Decembra in januarja ob sredah zvečer potekajo pogovorni večeri Zimske 
kratkočasnice z zanimivimi gosti. V letošnji zimi smo pripravili osem dogodkov. OI se vključuje tudi 
izvedbe projektov drugih društev, lokalne skupnosti in v pripravo turističnih prireditev kot je  Vinska 
vigred. Prav tako je stalnica sodelovanje OI in prireditvenega odbora poletnih kulturnih prireditev Pridi 
zvečer na grad. Letošnje so se začele 29. junija in končale 23. avgusta. 16 prireditev si je ogledalo 
skoraj 400 gledalcev. 
 

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

OI ima dva svoja predstavnika petčlanski v komisiji, ki pripravlja razpise in tudi razdeli sredstva 
izvajalcem kulturnih projektov. 
 

1.1.6 Izobraževanja 

Za udeležbe na izobraževanjih, ki so organizirana zunaj kraja bivanja, pretiranega zanimanja ni. 
Izobraževanja, ki pa so organizirana lokalno, so kar dobro obiskana.  
V letu 2013 sta se državnega zborovskega seminarja udeležili dve zborovodkinji, tamburaškega štirje 
tamburaši in folklornega en folklorist.   
Moje mnenje je, da večina vodij ljubiteljskih skupin nima kaj prida znanja o osvetljevanju prireditev in 
ozvočevanju. Zato v kratkem načrtujemo izobraževanje na to temo. ZKD vrsto let ni delovala. Letos pa 
je tudi uradno prenehala obstajati. 
 

1.1.7 Financiranje 

Poleg sredstev JSKD OI nekaj sredstev pridobi iz občinske blagajne (preko razpisa in iz proračuna). 
Občasno lokalne projekte sofinancira tudi Mestna skupnost. 
Pri lokalnih dogodkih (npr. Zimske kratkočasnice) pomagajo tudi sponzorji. Tudi vsa druga kulturna 
društva živijo večinoma od občinskih sredstev. Pokroviteljev, ki bi pomagali finančno, skorajda več ni. 
Večja podjetja so bodisi propadla ali pa se borijo za lastno preživetje. Je pa nekoliko lažje dobiti tiste 
pokrovitelje, ki pomagajo z uslugami (gostinci, tiskarji …). 
  

1.1.8 Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

V občini redno delujejo  odrasle vokalne skupine Lan, Vokalis, Oktet Vitis, sekstet Dolc, Pevski zbor 
društva upokojencev, Pevski zbor društva invalidov in pevski zbor Doma počitka. Tako na osnovni šoli 
Metliki kot tudi na OŠ Podzemelj delujeta mladinski in otroški pevski zbor. Srednja šola stalnega zbora 
nima. Med bolj dejavnimi društvi je vedno Mestna godba.  Folklorno dejavnost že več kot tri desetletja 
zastopa predvsem Folklorna skupina Ivana Navratila, ki so v juniju sodelovali kot predstavniki Slovenije 
na mednarodnem folklornem CIOFF festivalu v Plznu (Češka) . V okviru folklorne skupine  deluje tudi 
tamburaški orkester in od letos naprej skupina ljudskih pevcev (Navratilovi pevci), ki se je kar takoj 
uvrstila na državno srečanje. Poleg tega deluje v okviru OŠ Tamburaški orkester Carmen Cord, 
katerega člani so sedanji in tudi nekdanji učenci šole. Pod vodstvom Mateja Matkoviča se redno 
udeležujejo tamburaških revij, pripravili pa so tudi odmeven celovečerni koncert. 
Folklorna dejavnost je tudi v šolah, v vrtcu in tudi v Domu starejših občanov. Na Suhorju prav tako 
nastaja folklorna skupina, v kateri plešejo predvsem starejše plesalke in plesalci.  
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Po dveh letih sorazmernega počitka je nekoliko dejavnejše spet postalo Plesno društvo Krokar. Pod 
vodstvom Andreje Fir so se plesalke ponovno udeležile območnega in regijskega srečanja, marca pa so 
realizirale tudi samostojno celovečerno plesno predstavo.   
Gledališka dejavnost se je izvajala predvsem v OŠ Metlika. Tam se rojeva tudi otroška lutkovna 
skupina. 
Veseli dejstvo, da je po štirih desetletjih  na Radovici pri Metliki spet nastala gledališka skupina, ki je 
pripravila prvo izredno uspelo predstavo. 30. 6. so nastopili pred rekordnim številom gledalcev (pribl. 
500) tudi v okviru poletnih prireditev Pridi zvečer na grad. Besedilo sta napisala kar člana skupine Jože 
Matekovič in  Renata Bajuk, ki je bila tudi režiser predstave. 
Aktivni so bili tudi literati. Novost je t. i. Odprto branje poezije. Svoje pesmi berejo kar na tržnici ob 
sobotah dopoldne. Decembra so (tudi ob pomoči JSKD) izdali že 11 literarni zbornik Potovanje srca.   
S klubsko dejavnostjo se ukvarja KUD Plac, ki deluje z roko v roki z Mladinskim centrom. Poleg 
tradicionalnega tridnevnega festivala PUNGART in tedenske festivala Teden kulturne na Placu (oba 
dogodka je finančno podprl tudi JSKD), so v novih prostorih pripravili mnoge glasbene, likovne in 
gledališke (stand up) dogodke.  
Skupne težave večine skupin ostajajo nespremenjeni. Mladi ne najdejo zaposlitve v domačem kraju in 
odhajajo. Sponzorjev skorajda več ni. Večje skupine prostorskih težav nimajo, manjše pač. Večjih 
dogodkov ni mogoče organizirati v dvoranah, ki so na voljo, saj so neustrezne.    
   

1.1.9 Sodelovanje s šolami in vrtci 

Sodelovanje z šolami je dobro. Pri dejavnosti OI je Osnovna šola Metlika, ki si je že pridobila naziv 
kulturna šola, velikokrat v pomoč. Posoja ozvočenje, na razpolaga da svoje prostore, menzo itd.  Z 
drugimi šolami je sodelovanje omejeno predvsem na udeležbe njihovih skupin na območnih srečanjih. 
Sodelovanje z otroškim vrtcem je omejeno na organizirane obiske malčkov pri prireditvah sklada 
(npr.lutke) V letu 2013 si je naziv kulturna šola pridobila tudi podružnična šola Suhor. 
 

1.1.10  Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Društva se redno obračajo za pomoč OI pri organizaciji svojih jubilejev. Prav tako izpostava organizira 
podelitev jubilejnih priznanj. Letos je 10-letnico praznoval Pevski zbor društva upokojencev. Priznanja 
sklada je prejelo 20 pevk.  
 

1.1.11  Izvedeni dogodki 

 

ZIMSKE KRATKOČASNICE 1.1.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

PRIREDITVE OB KULTURNEM PRAZNIKU 1.2.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

DAJMO MALO FUŠAT 15.2.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

SREČANJE TAMBURAŠKIH SKUPIN 23.2.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 3-regijski 

REVIJA LUTKOVNIH SKUPIN BELE KRAJINE 14.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN BELE KRAJINE 19.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

27. SREČANJE PREDŠOLSKIH IN OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 
BELE KRAJINE 

28.3.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 1.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV BELE KRAJINE 3.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

IGRAJ KOLCE - 30. SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 
BELE KRAJINE 

11.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 13.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

PLESNE MINIATURE - OBMOČNA PLESNA REVIJA  24.4.2013 ples prireditev 2-območni 
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REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 7.5.2013 folklora prireditev 3-regijski 

REGIJSKA REVIJA PLESNIH SKUPIN 17.5.2013 ples prireditev 3-regijski 

SREČANJE HARMONIKARJEV FRAJTONARJEV 19.5.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 3-regijski 

SOSED TVOJEGA BREGA 21.6.2013 literatura prireditev 4-državni 

PZG: ZAČETEK PRIREDITEV IN KONCERT MESTNE GODBE 
METLIKA 

29.6.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

PZG: GLEDALIŠKA SKUPINA RADOVICA - VRNITEV LOJZA 
MAŠKUTE 

30.6.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

PZG: 100 SRČNIH KONCERTOV 5.7.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

MESTNO GLEDALIŠČE JASTERBARSKO: POBEGNI OD SVOJE 
ŽENE 

10.7.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

PERICA JERKOVIČ: ROJEN V JUGI 14.7.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 1-drugo 

VEČER Z ANDREJEM BAJUKOM IN NJEGOVO GLASBENO ŠOLO 14.7.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

KLAPA SOLINAR 25.7.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

JAZZ KVARTET LATINTENT (KUBA, ITALIJA, SLOVENIJA) 28.7.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

VEČER POETOV 31.7.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

DUET PUSJEBEN GUŠT 9.8.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

ŠAVRINI IN ŠAVRINKE 10.8.2013 folklora prireditev 1-drugo 

COSTUMI BISIACCHI (ITALIJA) 14.8.2013 folklora prireditev 1-drugo 

PESMI IZPOD SODA 17.8.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

MARIACHI FIESTA EN JALISCO 18.8.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

TAKO SE JE PELO IN IGRALO NEKOČ - REVIJA PEVCEV LJUDSKIH 
NAPEVOV IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ BELE KRAJINE 

21.8.2013 folklora prireditev 2-območni 

SREČANJE UPOKOJENSKIH PEVSKIH ZBOROV 14.9.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

REGIJSKI NATEČAJ LEPOTA BESEDE 1.11.2013 literatura prireditev 3-regijski 

TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 17.11.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

DRŽAVNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH NAPEVOV IN GODCEV 
LJUDSKIH VIŽ 

24.11.2013 folklora prireditev 4-državni 

ZIMSKE KRATKOČASNICE 4.12.2013 drugo prireditev 1-drugo 

ZIMSKE KRATKOČASNICE 11.12.2013 drugo prireditev 1-drugo 

POTOVANJE SRCA XI 11.12.2013 literatura prireditev 1-drugo 

ZIMSKE KRATKOČASNICE 18.12.2013 drugo prireditev 1-drugo 

REGIJSKI PLESNI SEMINAR 1.3.2013 ples izobraževanje 3-regijski 

V ZAVETJU BESED - REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 3.10.2013 literatura izobraževanje 3-regijski 

 
 
 
 


