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POVZETEK 
 

Doktorska disertacija predstavlja celotno študijo o kulturni zgodovini Kočevske v 

času povojnega socializma, pri tem pa je bilo zajeto delovanje kulturnih društev ter 

kulturna dejavnost kulturnih ustanov. Poudarek je na razvoju oziroma na oblikovanju 

posamezne kulturne dejavnosti, tako amaterske kot profesionalne kulture. Prvi del 

doktorske disertacije pojasnjuje metodologijo in opredelitev kulturnih oblik ter 

umestitev Kočevske, medtem ko osrednji del naloge predstavlja podroben in 

natančen oris nastajanja in delovanja kulturnih društev v mestu in na podeželju. Pri 

tem je obenem predstavljena tudi problematika, s katero so se soočale tako kulturne 

ustanove kot kulturna društva. O delovanju in oblikah kulturnega dela v društvih in 

kulturnih ustanovah pričajo arhivski in časopisni viri ter slikovno gradivo, ustna 

pričevanja pričevalcev iz omenjenega obdobja pa predstavljajo zakladnico 

zgodovinskih dejstev o kulturnem življenju na Kočevskem. 

Sklepni del prinaša sintezo oziroma zaključek o preučevanem, ki potrjuje postavljene 

hipoteze v uvodnem delu naloge. Postavljene in potrjene hipoteze dokazujejo, da je 

bil kočevski kulturni prostor vpet med kulturnimi dogajanji v državi, obenem pa 

deležen tako vzhodnih kot kasneje zahodnih kulturnih novosti, ki so nedvomno 

vplivale na oblikovanje kulturnega prostora in življenja Kočevske in njenih 

prebivalcev. Sledi navedba uporabljenih virov in literature ter imenski seznam 

pričevalcev, ki so sodelovali pri nastajanju doktorske disertacije. 

 

Ključne besede: Kočevska, kulturna zgodovina, kulturna produkcija, amaterska in 

profesionalna kultura, socializem, Agitprop, kulturni prostor. 
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SUMMARY 
 

The PhD thesis examines the cultural history of the Kočevsko region including the 

activities of cultural associations and institutions in the time of socialism. The 

emphasis is placed on the development of cultural activity, both amateur and 

professional. The first part explains the methodology, defines cultural forms and 

specifies the location of the Kočevsko region. It is followed by a detailed description 

on how cultural associations were formed in towns and in the countryside and how 

they functioned. The thesis also highlights the issues of cultural associations and 

institutions of that time. The information about the work and forms of cultural 

associations and institutions can be found in the newspaper and photo archives. 

However, oral testimonies of people from that era provide a rich treasury of 

historical facts about cultural activities in the Kočevsko area. 

The final part represents a summary of findings which support earlier formulated 

hypotheses. 

Accepted hypotheses showed that the cultural environment in the Kočevsko region 

was influenced by cultural developments in the country. An important role was also 

played by new trends from the East and the West which shaped the cultural 

environment and the lives of the people in the region. 

Also included is the list of used sources and literature as well as the names of people 

who contributed to the content of the thesis. 

 

Keywords: the Kočevsko region, cultural history, cultural production, amateur and 

professional culture, socialism, Agitprop, cultural environment. 
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1. PREDGOVOR 
 
Območje, kjer se je šeststo let prepletala slovenska in nemška tradicija, je že med 

drugo svetovno postalo prazno in opustošeno. Kočevska kot »posebna«1 pokrajina na 

Slovenskem je opravičila tovrstno poimenovanje, saj sta se narodnostno pisana 

podoba in večkulturnost v njej zlili v enotno družbeno entiteto. Vojno opustošenje in 

povojno propadanje sta na Kočevskem pustila posledice, ki so območje ob obronkih 

Kočevskega roga in Stojne na jugu Slovenije stigmatizirali za vedno. Povojna 

politika na Kočevskem je začrtala jasne smernice razvoja in dogajanja v pokrajini. 

Njena primarna naloga so bile obnova gospodarstva, ureditev komunalne in 

stanovanjske problematike, ureditev in izgradnja prometne povezanosti med 

Kočevjem in oddaljenimi naselji v občini, obenem pa izboljšati tudi prometno 

povezanost s prestolnico. Tudi na področju šolstva in izobraževanja so razmere 

kazale na bolje, na kulturnem področju pa ni bilo zaznati korenitih izboljšav, saj je 

bila kultura in vse, kar je bilo »kulturnega«, potisnjeno na stran. Kulturna vprašanja 

so na sejah občinskih organov vedno predstavljala »nekaj, kar se na dnevnem redu 

sej obravnava nazadnje«, zapletlo se je tudi pri njenem financiranju, saj je bil delež 

finančnih sredstev (vedno) nezadosten in premajhen. Posledično je to pomenilo 

hiranje kulturne dejavnosti. 

Povojna kulturna dejavnost na Kočevskem je bila nedvomno med slabo razvitimi 

dejavnostmi, opeharjena svoje namembnosti, zagotovo pa je bila kljub dejstvu, da je 

veljala kot orodje za širjenje socialistične ideje, premalo cenjena med občinstvom in 

pri občinski (kulturni) politiki. Kulturna dejavnost je po vojni komaj živela, saj je 

vojna prekinila delovanje društev in raznih društvenih sekcij, prenehale so delovati 

tudi kulturne društvene organizacije in ustanove. Šele po vojni so si nekatera društva 

nekoliko opomogla, vendar so se še vedno borila za svoj obstoj.  

 

Obdobje, ki ga obravnavam v doktorski disertaciji, zajema kulturno dejavnost na 

Kočevskem ob koncu druge svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije, čas, ko je 

povojna kulturna politika v državi diktirala razvoj in način kulturnega ustvarjanja. V 
                                                 
1 Oznako »posebnost« je Kočevska dobila zaradi pestrega zgodovinskega dogajanja. Že v preteklosti  
je veljala za  »izjemo« med slovenskimi pokrajinami, poseben pečat v njeni zgodovini pa so pustili 
kočevski Nemci ter  njihova izselitev. Povojna zaprtost območja in zapoznelost družbenih reform sta 
narekovali drugačne smernice  razvoja pokrajine.  
Anton Melik v svojem delu Posavska  Slovenija Kočevsko označi za pokrajino, »ki jo je treba 
posebno  obravnavati«. 
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obdobju 46 let je bila Kočevska deležna različnih oblik skromnega kulturnega 

ustvarjanja, po drugi strani pa je bila omejena na (določene) zvrsti ustvarjanja. 

Pomembnost in enakovrednost drugim družbenim dejavnostim so ji pripisali nekateri 

kočevski kulturniki, brez katerih kulturno ustvarjanje v njej ne bi zaživelo. Njihova 

vztrajnost in predanost kulturi je kulturno dejavnost potegnilo iz ozadja, v katerega je 

bila ta potisnjena že od samega začetka. V očeh mnogih kulturnikov je bila ta 

zapostavljena in mrtva, poskusi in trud za njeno oživitev pa so pomenili začetek 

pregona kulturnega mrtvila v občini. Kultura je postala marionetna lutka oblasti, s 

katero se je oblast najlažje in hitreje približala javnosti, še posebej, ko je preko nje 

širila socialistično idejo in duh med prebivalstvom.  

Doktorska disertacija predstavlja celovito študijo o kulturnem dogajanju in 

ustvarjanju na Kočevskem v obdobju slabih pet desetletij. Posamična časovna 

obdobja po vojni do osamosvojitve naše države prikažejo tedanje stanje in smer 

kulturnega dogajanja, akterje ter tiste, ki so bili deležni kulturnih dobrin. Ne gre za 

kronološko naštevanje kulturnih dogodkov, tudi ne za prikaz številčnosti le-teh, 

temveč za prikaz prevladujoče zvrsti kulturne produkcije in njenega delovanja. 

Raznovrstnost kulturne dejavnosti in produkcije sta se pokazali med mestom in 

podeželjem. Vpliv in nadrejenost mestnih društev in organizacij sta na poseben način 

narekovala kulturno ustvarjanje društev na podeželju, kjer je prihajalo do 

medsebojnega sodelovanja. Za to so bili zaslužni predvsem nekaterimi posamezniki, 

ki so želeli kulturo v mestu prenesti tudi na podeželje.  

Danes dobro poznana usoda nekdanjega nemškega jezikovnega otoka na Kočevskem 

širši javnosti je osrednja tema številnih razprav, slabo poznana in neraziskana pa 

ostaja kulturna dejavnost na Kočevskem po drugi svetovni vojni. Zaradi 

neraziskanega dela zgodovine Kočevske se je porodila zamisel o proučevanju 

omenjene tematike. V naboru številnih kulturnih dogodkov in dogajanj danes se je 

odločitev o raziskavi kulture izkazala za pravilno in nadvse zanimivo. Zaradi 

številnega arhivskega in fotografskega gradiva na omenjeno temo sem se odločila, da 

v doktorski disertaciji izvzamem kulturno dediščino. Del slednjega je v svojem delu 

zajel že Mitja Ferenc, v katerem je raziskal povojno usodo sakralnih in drugih 

objektov na Kočevskem.2 

 

                                                 
2 Glej publikacijo: Mitja Ferenc: Nemško jezikovno območje na Kočevskem po odselitvi kočevskih 
Nemcev 1942–1956. 
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1. 1. VIRI IN LITERATURA  
 

Doktorska disertacija temelji na zbiranju in pregledu obstoječe literature o izbrani 

tematiki, slikovnega in arhivskega gradiva, pregledu periodike, privatne (družinske) 

zbirke in spominskih virov izbranih pričevalcev. Do sedaj obstoječa literatura o 

kulturni dejavnosti je vezana na del poglavja v doktorski disertaciji Mitje Ferenca, ki 

je v sklopu svoje naloge raziskal kulturno dediščino na Kočevskem v obdobju po 

končani drugi svetovni vojni do leta 1956. Kulturna dejavnost društev in njihovih 

sekcij ter kulturnih ustanov na Kočevskem po vojni pa je ostala neraziskana in 

neobdelana. Zato tovrstne bibliografije o kulturi v kočevski občini v obdobju po 

drugi svetovni vojni ne najdemo. O slovenski kulturni politiki3 in kulturni dejavnosti 

na Slovenskem po drugi svetovni vojni je bilo marsikaj napisanega, in sicer o njej so 

pisali slovenski zgodovinarji in strokovnjaki4 v svojih delih, enciklopedijah in 

kronikah, napisanih pa je bilo tudi veliko člankov na omenjeno tematiko, objavljenih 

v različni slovenski periodiki, medtem ko pa je v nekaj vrsticah zapisano kulturno 

dogajanje na Kočevskem predstavljeno le v skromnih odlomkih, zapisanih v 

enciklopedijah ali različnih referatih. Nekoliko bolje je predstavljena le amaterska 

društvena dejavnost na kočevski gimnaziji, zapisana izpod peresa Iveta Amalije 

Staniča.5 

 

Izhodišče raziskave je predstavljal pregled arhivskega gradiva, ki je zajel pretežni del 

celotne metodologije dela. Arhiv Republike Slovenije, kjer sem pregledala večji del 

arhivskega gradiva, hrani obsežen fond Zveze kulturno-prosvetnih organizacij 

Slovenije. Fond obsega 57 škatel za celotno ozemlje Slovenije, od tega je bilo za 

potrebe disertacije ustrezno gradivo desetih škatel, in sicer arhivsko gradivo za 

obdobje 1951–1956. Omenjeno gradivo se sestoji iz zapisnikov in poročil Skupščine 

in Odbora Ljudske prosvete Slovenije, Okrajne skupščine Ljudske prosvete v 

Kočevju ter zapisnikov in poročil okrajnih občnih zborov delavsko-prosvetnega 
                                                 
3 Bogato in obsežno delo o slovenski kulturni politiki povojnega časa je podal Aleš Gabrič. 
4 O kulturni politiki in njeni dejavnosti na Slovenskem v povojnem času so pisali Beno Zupančič (Po 
meri našega človeka: »človek, delo, kultura«), Franc Šali (Kulturna pot ZK Slovenije:skozi kongresne 
ocene, razprave in resolucije o kulturni politiki ZK Slovenije), Vojan Rus (Kultura, politika in 
morala), Edvard Kocbek (številna dela s kulturnega področja) in številni drugi. 
5 Ive Amalija Stanič se veliko ukvarja s Kočevsko in njeno zgodovino. Delo o življenju in delovanju 
kulturnika Miloša Humeka velja za zelo hvalevredno delo, v katerem poleg Miloševega življenja in 
poslanstva predstavi tudi delček povojne politike v Kočevju in kulturnega ustvarjanja. Njegovo delo je 
nastalo na podlagi Miloševih tipkopisov v približno petdesetih zvezkih. Nekateri zvezki tipkopisov so 
dostopni tudi javnosti. 
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društva Svoboda ter poročil Zveze Svobod in prosvetnih društev okraja Kočevje. 

Drugi pomembni arhiv je Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov 

Slovenije (danes dislocirana enota Arhiva Slovenije). Ta hrani fond za obdobje od 

leta 1945 do 1990 v obsegu 51 škatel, v katerih se hranijo okrožnice, poročila in 

razni dopisi odborov v Kočevju. Med gradivom so tudi poročila Glavnega odbora 

sindikatov Slovenije, ki se nanašajo na Kočevje ter gradivo Zveze mladine Slovenije, 

v katerih je za kočevski okraj ohranjenega le nekaj gradiva. Tretji pomemben 

arhivski vir je bil Zgodovinski arhiv Ljubljana. Arhivsko gradivo v obsegu 28 škatel 

vsebuje arhivsko gradivo Krajevnega ljudskega odbora (KLO) in Okrajnega 

ljudskega odbora (OLO) mesta Kočevje, terenskih KLO-jev in OLO-jev in 6 škatel 

arhivskega gradiva o Ljudski knjižnici Kočevje. Med slednjim se nahaja tudi gradivo 

gimnazije Kočevje, Slovenske izseljeniške matice Slovenije – podružnica Kočevje, 

arhivsko gradivo Zbirnega fonda Kočevje ter 22 kolutov šolskih kronik na 

mikrofilmu. Kot zadnji pomemben vir je bil Statistični urad Republike Slovenije, ki 

hrani knjižno gradivo z naslovom »Prikazi in študije«. Ta obsega 12 letnikov za 

obdobje 1958–1975. 

Knjižnica Kočevje hrani letna poročila in bilance za kulturno dejavnost ustanove, 

prav tako tudi Figarjevo zbirko, ki je kot primarna literatura in osebna zapuščina, po 

obsegu zelo skromna, obogatila poglavje o kulturni dejavnosti na Kočevskem, 

predvsem s področja dramske dejavnosti. 

Pomemben vir je sočasna periodika, ki je poročala o kulturnih dogajanjih na 

Kočevskem. Tu gre za pregled slovenske in lokalne periodike. V okviru kulturnih 

dogodkom me je zanimalo poročanje dopisnikov Dela, kjer sem zasledila zelo 

pomanjkljivo poročanje o kulturnih dogodkih s Kočevskega. Veliko boljša 

odmevnost kulturnih dogodkov iz kočevskega okraja je bila zabeležena v 

Dolenjskem listu, v okviru katerega je kočevska občina imela svojo rubriko za 

poročanje o najpomembnejših  dogodkih in razmerah v občini, med njimi so se 

zvrstili tudi kulturni dogodki. Poleg omenjenih časopisov je bilo potrebno pregledati 

tudi Obzornik, mesečnik za ljudsko prosveto, ter Ljudsko prosveto in Socialistično 

misel ter Sodobna pota. Slednje so skromno podale nekaj podatkov o kulturnem 

dogajanju na Kočevskem. Pregled omenjene periodike je potekal v Narodni 

univerzitetni  knjižnici. Drugače je bilo pri lokalnem časopisju. Teh je bilo sedem,6 

                                                 
6 Seznam lokalne periodike: Novice, Nove novice, Kočevski razgledi, Mladi Kočevec, Kočevske 
novice, Viharji, Kočevski Slovenec. 
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ki po posamičnih obdobjih pred in po vojni zajemajo kulturne in druge dogodke v 

kočevski občini. Prispevki s področja kulture so v omenjeni periodiki pogosti, 

povečano število le-teh pa zasledim v glasilu Kluba kulturnih delavcev in v 

Kočevskih razgledih. 

Pregled ostalega gradiva je potekal v Pokrajinskem muzeju Kočevje, katerega 

gradivo o delovanju ustanove obsega 27 škatel, in v Muzeju novejše zgodovine. 

Nabor arhivskega in slikovnega gradiva v omenjenih ustanovah, predvsem je izredno 

bogat fond slednjega in je vseboval dejavnost športnih društev na Kočevskem, je 

pripomogel k bogatenju raziskave ter z novimi pridobljenimi podatki dopolnil vrzeli 

v manjkajoči vsebini o kulturi na Kočevskem. 

Poleg pregledanega arhivskega gradiva v Pokrajinskem muzeju Kočevje hrani ta tudi 

nemško periodiko, in sicer Gottscheer Zeitung. V poštev doktorske disertacije so bili 

uporabni letniki za obdobje 1955–1991. 

Dopolnitveni del raziskave temelji na analizi zapisov vsebine pogovorov s pričevalci. 

Nabor slednjih zajema deset prebivalcev ali/in prebivalk Kočevske različne starosti, 

ki so živeli na Kočevskem v času socializma. Izbor pričevalcev je potekal na podlagi 

vnaprej določene skupine pričevalcev. Nekateri izmed izbranih pričevalcev so bili 

akterji, ki so ustvarjali kulturo, drugi so bili deležni njenih dobrin in tretji so bili 

pričevalci-referenti, ki so bili zadolženi za različne naloge na Oddelku za kulturo in 

prosveto v kočevski občini.  

 

Metodologija raziskovanja sloni na natančnem pregledu, analizi, sintezi in primerjavi 

arhivskega in slikovnega gradiva, skromne obstoječe literature ter diktafonskih 

zapisov vsebine pogovorov s pričevalci. Poudarek je na kombinaciji opisne metode z 

polstrukturiranim intervjujem, ki vključujeta proces razumevanja določenih 

procesov, njihovo podrobno analizo ter ovrednotenje pomena kulturnega ustvarjanja 

v preteklem stoletju. Polstrukturirani intervju temelji na kombinaciji vprašanj 

odprtega in zaprtega tipa, kjer se izognem popolni nefleksibilnosti informacij. Zaradi 

vpliva določenih okoliščin sem metodo polstrukturiranega intervjuja zamenjala s 

strukturiranim, ki se je pri nekaterih pričevalcih izkazala za učinkovitejšo.  

(Pol)strukturirani intervju je bil opravljen tudi z izbranimi predstavniki in člani 

društva Kočevarjev staroselcev, ki je bilo ustanovljeno leta 1992. Pred ustanovitvijo 

društva na spletnih straneh društva ne zasledim arhivskega gradiva o kakršnikoli 

obliki objavljanja ali kulturne dejavnosti društva. Po informacijah pričevalcev 
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kulturno ustvarjanje Kočevarjev v povojnem obdobju do osamosvojitve Slovenije ni 

zaživelo, saj so bili le-ti preseljeni na drugo naselitveno območje ob Savi. Kulturna 

dejavnost potomcev Kočevarjev v Sloveniji je zaživela šele po osamosvojitve 

Slovenije, katere namen ustanovitve je bil ohraniti kočevarsko kulturo in tradicijo. 

Pregled periodike, ki še danes izhaja pri društvu Gottscheer Heritage and Genealogy 

Association v Utahu od leta 1992, The Gottscheer Tree in The Gottscheer 

Connection, ne dokumentira kulturne dejavnosti Kočevarjev na Kočevskem v 

preteklem stoletju.  

 

Zastavljeni cilji raziskovalnega dela, ki so temeljili ob postavljenih hipotezah, so bili 

doseženi. Postavljene hipoteze, zapisane spodaj, so bile v celoti potrjene, vendar 

skozi različne faze raziskovalnega dela. Nekatere od njih so bile potrjene tekom 

raziskovalnega dela, druge ob zaključku. Postavljene hipoteze so se glasile:  

 

* izselitev in izgon kočevskih Nemcev sta spremenila podobo Kočevske, kar se je 

odrazilo tudi v kulturni produkciji; 

* pestrost kulturnega ustvarjanja je bila posledica razvejane društvene dejavnosti, 

vsebina vsakokratne kulturne produkcije pa predmet političnega nadzora in 

vrednotenja; 

* na dinamiko in obseg kulturne dejavnosti je vplivala tudi bližina Ljubljane s 

svojo kulturno produkcijo. 

 

Verjetnost zgoraj postavljenih hipotez je bila potrjena na podlagi preučenih vsebin 

arhivskega in dokumentarnega gradiva, vsebin zapisov pogovorov pričevalcev in 

slikovnega gradiva ob upoštevanju družbenih in političnih sprememb, ki jih je 

prineslo obdobje po končani drugi svetovni vojni, ter pričetek industrializacije, ki so 

nedvomno pustile posledice tudi na Kočevskem. 
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1. 2. OPREDELITEV POJMOV 
 

Pri tem je potrebno pojasniti tudi nekatere pojme, ki so uporabljeni v naslovu in 

vsebini doktorske disertacije. Izraz kultura, o kateri govori naloga, ima več pomenov. 

Sama sem se omejila na tisto področje kulture, katere domena so »človekove 

stvaritve kot posledica njegovega posega v družbo in mišljenje«.7 Podobno 

pojmovanje kulture najdemo tudi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, kjer ta 

prvemu pojmovanju dodaja, da je kultura »dejavnost, ki obsega področje 

človekovega umskega, zlasti umetniškega delovanja in ustvarjanja«.8  V doktorski 

nalogi upoštevam njen širši pomen, ki zajema materialno in duhovno plat 

človekovega ustvarjanja ter amatersko in profesionalno kulturo. Prva je bila v 

samoupravnem socializmu izenačena z množično obliko, kar je v bistvu pomenilo, da 

je bila njena dejavnost najbolj zastopana v nižjem socialnem razredu. V ustaljenem 

pomenu je amaterska kultura nasprotje poklicne oziroma profesionalne kulture. V 

nadaljnjem so obrazloženi posamezni pojmi, ki se pojavljajo v doktorski disertaciji in 

imajo ključno vlogo pri razumevanju kulturne sfere na Kočevskem. 

V mnogih objavljenih publikacijah in razpravah se je veliko pisalo o kulturi in 

njenem pomenu, toda na tem mestu omenjam le tiste avtorje, ki so svoja razmišljanja 

o kulturi in kulturnem ustvarjanju vezali ob bok ideološke in duhovne plati 

človekovega življenja, predvsem slednje pojmovanje se je močno odrazilo v 

cerkvenih krogih tistega časa, katero je bilo močno povezano s »ponotranjeno« 

(duhovno) platjo družabnega in socializiranega človekovega ustvarjanja in delovanja. 

Že v medvojnem času je kulturni duh socialističnega oziroma komunističnega 

človeka, ki se je nadaljeval tudi po vojni, slonel na ideološko obarvanem konceptu, 

kar je pomenilo, da so partijski kolegi kulturno delo in ustvarjanje ocenjevali 

predvsem ideološko in ne kakovostno, kar je za omenjeno dejavnost pomenilo 

popolnoma politično naravnanost, če je le-ta sledila že vnaprej začrtani kulturni 

politiki. Aleš Gabrič v svojem delu ugotavlja, da »kasnejša ukinitev agitpropovskega 

aparata ni pomenila odpovedi glavnega razsodnika v kulturi«,9 s tem pa je kulturno 

dejavnost postavilo v podrejeni položaj oziroma v službo socialistične ideologije. Že 

                                                 
7 Enciklopedija Slovenije. 6. knjiga. Ljubljana:  Mladinska knjiga, 1992, str. 67. 
8 URL:http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=kultura&hs=1 (citirano: 26. 
10. 2010). 
9 Gabrič, Aleš: Socialistična kulturna revolucija: Slovenska kulturna politika 1953 –1962. Ljubljana: 
Cankarjeva založba, 1995, str. 15. 
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znotraj sistema so se pogledi na kulturo in kulturno ustvarjanje močno razlikovali, saj 

kulturni ideologi niso delili enaka razmišljanja in so si bili popolnoma neenotni. 

Kulturni prvak in partijski kulturni ideolog, Boris Ziherl, je koncept kulture in 

njenega ustvarjanja videl v naprednem delavskem človeku, katerega kulturno 

delovanje je (bilo) odvisno od potrebe po »zbiranju slovenskih kulturnih delavcev v 

enotno obrambno fronto slovenske kulture /…/«10 ter umetniški del kulturnih 

ustvarjalcev poimenoval »inženirji duš«, pri vsebinskem konceptu kulturnega 

ustvarjanja pa se je omejeval zgolj na politično izhodišče. Drugačen pogled na 

kulturo sta imela Josip Vidmar ter Edvard Kocbek, katerih razmišljanje je seglo 

korak dalje. Prvi je nosilca in glavnega atributa kulturnega ustvarjanja videl v 

slovenskem narodu, ki je lahko kljub politični nesvobodi, kakor je poimenoval 

ideološko-politično naravnano kulturo tistega časa, pustil kulturni pečat. Pri tem 

poudaril, da je »na prvem mestu kulturni značaj, šele na drugem je govoril o 

političnih posledicah«.11 Kot navaja Gabrič, je kultura po Vidmarjevih nazorih 

»postala estetska in duhovna vrednost, šele nato je sledila politična uporabnost, ki je 

pomenila le dopolnitev k duhovni vrednosti«.12 Stališča Edvarda Kocbeka so se 

razlikovala od stališč do sedaj omenjenih kulturnih ideologov, saj je Kocbek v svojih 

številnih zapisih in razpravah zagovarjal in v ospredje postavljal človeka, ki ni bil 

vezan na spreminjajočo se politično situacijo.13 Ta je kulturo označil kot izraz 

»intimnega odnosa« posameznika kot nosilca kulture do kulturnih dobrin oziroma 

stvaritev,14 medtem ko je kakršnokoli drugačno kulturno delovanje, ki človeka vodi k 

drugačnemu stališču, kot je njegovo lastno, označil za »zločin duhovnega 

zapeljevanja«.15 »Duhovno« naravnanost oziroma duhovno vrednost kulture je 

možno zaslediti tudi v cerkvenih krogih, kjer cerkveni akterji razmišljajo o kulturi, ki 

prihaja iz človeka. V krščanskih krogih se je pojmovanje kulture in njenega 

ustvarjanja v najširšem pomenu povezovalo s človekovo ustvarjalnostjo, poudarek 

le-te pa je bil v duhovnem smislu. Podobna razmišljanja so se pojavila tudi v 

povojnem času, saj so kulturo in njeno delo povezovali z »vsem, s čimer človek 

oblikuje sam sebe in naravo, ne samo umetnost, znanost in filozofija, temveč tudi 
                                                 
10 Gabrič, Aleš: Slovenska agitpropovska kulturna politika 1945–1952. V: Borec. Revija za 
zgodovino, literaturo in antropologijo. Ljubljana: Društvo za proučevanje zgodovine, literature in 
antropologije, 1991, str. 485. 
11 Prav tam, str. 486. 
12 Prav tam. Str. 486. 
13 Prav tam, str. 487. 
14 Prav tam, str. 487. 
15 Prav tam, str. 487. 
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tehnologija, materialna kultura«.16 Janko Kos v svojem članku izpostavi njen ožji 

pomen, v katerem pravi, da »se njen ožji pomen zoži na njeno najvišjo duhovno 

obliko«,17 medtem ko Janez Juhant uporabi nekoliko drugačno definicijo pojma, v 

kateri pravi, da »človek s kulturo kot s svojim najbolj intimnim in najodločnejšim 

proizvodom podira svoje naravne temelje«.18 Zanimivo je razmišljanje Vesne 

Velkovrh Bukilice, ki je v uvodnem delu na primeru ponazorila pojem kulture in 

kulturnega, osredotočila pa se tudi na njen globlji pomen – na kulturno obnašanje in 

na vprašanje »biti kulturen«. Velkovrh Bukilica izpostavlja in dodaja, da »tisto, kar 

negujemo s kulturo, je duh. /…/ V sami srčiki kulture duha tiči odnos do življenja, 

spoštovanja in varovanja življenja. /…/ Temeljna vprašanja bivanja so edina, ki 

zares vznemirjajo človeka. To je namreč kultura«.19 Navedbi slednjega primera gre 

pripisati zgolj dejstvo, da pojem kulture sega izven zarisanih in pritaknjenih okvirjev 

njenega pomena, saj je, kot je razvidno iz članka zgoraj omenjene avtorice, kultura 

tesno povezana s človekovim delovanjem. Obenem lahko rečem, da tako materialni 

kot duhovni aspekt kulture zagotovo sodita med nabor številnih definicij, ki skušajo 

na različne načine prikazati ter ponazoriti na primeru, kaj vse zajema pojem 

»kultura« in z njo povezana dejavnost. Toda kulturni nazori in vrednotenje kulture so 

se med kulturnimi ideologi in krščanskimi akterji razlikovali, vendar globlja 

razčlemba pojma ni potrebna. Če se oddaljim od krščanske definicije pojma, v kateri 

je ta videla in namenila (večjo) pozornost duhovni plati kulturnega, lahko rečem, da 

je bila kultura kljub različnim pogledom posvetne in cerkvene oblasti pomemben 

dejavnik pri vzpostavljanju odnosa s posamezniki oziroma z ljudstvom. To pa je bilo 

ključnega pomena, še posebej v obdobju socialističnega sistema. Z njo povezane 

kulturne dobrine so (na)postale kot rezultat kulturnega delovanja, in kot pravi Rajko 

Muršič, so le-te »storitve in predmeti, ki ne prinašajo zgolj kulturnega kapitala, 

temveč so vse bolj pomembne tudi zaradi prenašanja ekonomskega kapitala«.20 Po 

navedbah Muršiča je definicija kulturnega in kulture tesno povezana z njenimi 

produkti, ki jih avtor vidi kot segmente produkcije, namenjene potrošnji. 

Antropološki pogled na omenjeni pojem, ki nam ga v svojem delu razkriva Rajko 
                                                 
16 Kos, Janko: Cerkev, kultura in umetnost. V: Nova revija, mesečnik za kulturo, letnik 17, št. 
196/197, str. 167. 
17 Prav tam, str. 167. 
18 Juhant, Janez: Cerkev in kultura. V: Nova revija, mesečnik za kulturo, letnik 17, št. 196/197, str. 
174. 
19 Velkovrh Bukilica, Vesna: Kaj je kultura? V: Tretji dan, krščanska revija za duhovnost in kulturo, 
letnik 27, št. 2, str. 1. 
20 Muršič, Rajko: Trate vaše in naše mladosti. 1. knjiga, Ceršak: Subkulturni azil, 2000, str. 243. 
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Muršič, nudi velik prostor za razumevanje kulture kot dela družabnega življenja 

prebivalstva, zelo poglobljeno predstavi tudi različne vidike, ki jih povezuje z 

nastankov človekovih potreb po ustvarjanju in produkciji. Tukaj ne gre samo za golo 

poimenovanje, saj kultura brez svoje vrednosti (bodisi materialne ali/in duhovne) in 

podajanja oziroma širjenja kulturnih dobrin ne bi bila kultura. Kot je bilo že 

zapisano, se je pojem kulture in njene dejavnosti pojavil na dnevnem redu številnih 

antropoloških, zgodovinskih, ekonomskih, družboslovnih, humanističnih in drugih 

znanosti, vendar najbolj intenziven odmev je zagotovo doživela v antropološki 

znanosti, v kateri si je prislužila posebno pozornost, saj so jo le-ti v vrtincu 

razpravljanj in terminologije opremili s številnimi pridevniškimi značilnostmi. Pri 

tem pa je veljalo, da je zastareli kulturni koncept kot enotni izrazni totaliteti začel 

propadati, kar je pomenilo, da je bilo potrebno (po)iskati ustrezne »inštrumente«, s 

katerimi je (bilo) potrebno pojasniti stalno spreminjajoče se diskurze kulture. Kot 

navaja Muršič, so danes v ospredju koncepti kulture kot fragmentiranega, hibridnega, 

deteritorializiranega in vzajemno prepletenega pojava »razsrediščenih kulturnih 

polj«,21 ki so po njegovem mnenju povezani s skupinami in skupnostmi. Avtor 

izrecno zatrjuje, da »ne obstaja kultura, temveč obstajajo kulture«,22 kar kaže na 

dejstvo, da je kultura v vseh pogledih del vsakega posameznika in/ali naroda, ki jo 

ustvarja. Zanimiva je definicija britanskih raziskav, v katerih je kultura opredeljena 

kot »način, oblika, s katerimi skupine ravnajo z naravnimi viri svojega družabnega 

in materialnega izkustva«.23 Prav tako je, kot navaja Muršič, v britanskem kulturnem 

prostoru kultura veljala za raven, na kateri družbene skupine razvijajo različne 

vzorce življenja in dajejo izrazno obliko svojemu družbenemu in materialnemu 

življenjskemu izkustvu.24 Korak dalje (je) pomeni(la) ugotovitev Karin Taylor, ki 

opozarja na opazko, da kulturno udejstvovanje močno zaznamuje in vpliva na 

življenje posameznika, /…/ kulturno življenje igra izredno pomembno vlogo v 

človekovem življenju,25 pri tem pa tudi ugotavlja, da so bile kulturne dobrine tiste (v 

tem primeru mladinska kultura in njihova najbolj priljubljena zabavna dobrina –  

ples), ki so pasivnost prebivalstva, predvsem bolgarske mladine, potegnile iz 

monotonega vsakdanjika, saj bi v nasprotnem primeru slednji postali zgolj pasivne 

                                                 
21 Prav tam, str. 246. 
22 Prav tam, str. 246. 
23 Muršič, Rajko: Trate vaše in naše mladosti. 2. knjiga, Ceršak: Subkulturni azil, 2000, str. 315. 
24 Prav tam, str. 315. 
25 Taylor, Karin: Let's Twist Again:Youth and Leisure in Socialist Bulgaria. Münster: LIT Verlag, 
2006, str. 7. 
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»žrtve«, potrebne spremembe dotedanjih vrednot, za katero je bila zadolžena tedanja 

komunistična oblast v državi.26 Podobno zasledim tudi pri nas in na Kočevskem, kjer 

so bile tendence komunistične oblasti po oblikovanju »komunističnega 

človeka/državljana« tako stremuške, da so posegle v vse sfere človekovega življenja, 

najbolj pa v njegovo družabno življenje, ki je bilo povezano tako ali drugače s 

kulturno dejavnostjo.   

Kulturna dejavnost, ki je nastajala v kočevskem prostoru v času povojnega 

socializma, je zajela različne oblike ustvarjanja, prav tako pa so bili pri delitvi na 

amatersko in profesionalno kulturo pomembni njena dostopnost (različnim) 

družbenim slojem, vloga/funkcija v družabnem življenju prebivalstva ter nenazadnje 

tudi način, s katerim so se posamezniki ukvarjali s kulturno dejavnostjo. V naslednjih 

odstavkih sta opredeljena pojma amaterske in profesionalne kulture, ki sta se pojavila 

tudi v kočevskem kulturnem prostoru ter sta pripomogli k (iz)oblikovanju uglednega 

lika komunističnega človeka, podrejenega socialistični revoluciji. Tudi z omenjenima 

pojmoma so se ukvarjali številni, v doktorski disertaciji izpostavljam in navajam le 

izbrane avtorje. 

Amaterska kulturna dejavnost je v slovenskem in tujem prostoru definirana kot 

kultura, s katero se ljudje ukvarjajo ljubiteljsko. Omenjena trditev dokazuje, da 

znanje za izvajanje ali ustvarjanje tovrstne zvrsti kulture ni nujno formalno 

pridobljeno, temveč se lahko pridobi tudi na drugačen način. Njena vrednost je (bila) 

odvisna od številnih dejavnikov, od nezapisanih pravil in kriterijev, ki so odraz 

vsakega posameznika, skozi katere oči se ocenjuje vrednost ljubiteljske kulturne 

dejavnosti. Njene dobrine so bile tako v preteklosti kot danes deležne večje 

pozornosti in tudi nudijo boljšo dostopnost kot profesionalna kulturna dejavnost, 

vsekakor pa njen namen ni vezan na finančna sredstva kot plačilo za njeno 

ustvarjanje. Ta lahko postane plačljiva, vendar le kot posledica spleta življenjskih 

razmer in nujnosti. Peter Burke, ki amatersko kulturo poimenuje ljudska kultura, 

pravi, da je »razlikovanje med kulturami /amatersko in profesionalno, o.p./ 

alternativa predpostavki o kulturni homogenosti«.27 Vendar je že tovrstno 

pojmovanje zašlo v težave, ki je zahtevalo številne diskusije, vendar zaradi različnih 

pogledov na pojmovanje vrst kultur, to ni obrodilo dokončnih rezultatov. Danes 

amaterska kulturna dejavnost ostaja v osnovi ljudska kultura, saj njeni pričetki 

                                                 
26 Povzeto po: prav tam, str. 45. 
27 Povzeto po: Burke, Peter: Kaj je kulturna zgodovina. Ljubljana: Založba Sophia, 2007, str. 31. 
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datirajo že v davno preteklost. Toda pričetek pojava ljudske kulture ni predmet 

naloge.  

Pomen in vrednotenje tovrstne dejavnosti sta popolnoma drugačna kot pri 

profesionalni kulturi, je pa nedvomno odvisna od »(ne)estetskega očesa« vsakega 

posameznika ali skupine. Jostein Gripsrud v svojem članku razpravlja o definiciji 

amaterske kulture kot »nizki«28 kulturi. Žanr nizke kulture je opredeljen kot 

tradicionalen, ljudski, ki ustvarja preproste, lahko razumljive in enostavne vsebine 

kulturnih oblik. Razumljivost le-teh ne zahteva veliko znanja in poučenosti, temveč 

le osebno oceno posameznika-opazovalca.  

V nekateri literaturi zasledim tudi njeno tretjo različico pojmovanja, in sicer enačijo 

jo s popularno kulturo. Začetki omenjenega poimenovanja segajo v 70. leta 

prejšnjega stoletja, ko je angleški marksistični teoretik, Raymond Williams,29 

definiral pojem popularne kulture, za katero je značilna velika priljubljenost množice 

in nastanek kulturnih dobrin, nastale kot rezultat ustvarjanja večje populacije ljudi, ki 

ne posedujejo veliko znanja. Definicijo Raymonda Williamsa je kasneje dopolnil 

Anthony Easthope, ki je pojmu popularne kulture dodal še »nizko« vrednost 

slednje.30 Med kulturnimi ideologi prejšnjega stoletja se je pojavilo ločevanje med 

obema vejama kulturne dejavnosti, tudi slednji so v svojih govorih ločevali delavsko 

in vrhunsko kulturo. Kot ugotavlja Gabrič iz zapisov ZKOS, »je bila prva tisto, za 

kar naj bi si prizadeval delavski razred z Zvezo komunistov (ZK) na čelu«,31  

medtem ko je vrhunska kulturna dejavnost pomenila pravo nasprotje prvi. Delavsko 

kulturo je ustvarjal delavski razred, nosilec socialistične revolucije, katero 

pomembnost in vlogo je Boris Ziherl opredelil takole: »Ves naš sistem šolstva in 

sredstva idejnega vplivanja, s katerimi razpolagamo, pa morajo biti zavestno 

usmerjena v to, da gradimo proletarsko kulturo. /…/ (o. p.: kultura) ni nekaj 

odtrganega od dosedanje kulture, marveč prevzemanje in nadaljnje razvijanje vseh 

njenih pridobitev /…/.«32 Med starimi kulturnimi ideologi se je pojavilo pojmovanje 

                                                 
28 Gripsrud, Jostein: High culture revisited. V: Cultural theory and popular culture, Harlow: Pearson 
Education Limited, 1998, str. 199. 
29 Raymond Williams je leta 1976 izdal publikacijo z naslovom Keywords: A Vocabulary of Culture 
and Society, v kateri je definiral in pojasnil številne pojme, uporabljene v današnjem jeziku 
sociologije. Med njimi najdemo tudi definicijo popularne kulture in njene poglavitne značilnosti. 
Njegovo pojmovanje tovrstne kulturne dejavnosti je uporabno še danes. 
30 URL:http://hr.wikipedia.org/wiki/Popularna_kultura (citirano: 26. 10. 2010). 
31 Gabrič, Aleš: Socialistična kulturna revolucija: slovenska kulturna politika 1953–1962. Ljubljana: 
Cankarjeva založba, 1995, str. 26. 
32 Povzeto po: prav tam, str. 26. 
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»proletarska« kultura, ki je prav tako ustrezala vsem merilom, ki so veljala za 

opredelitev amaterske kulturne dejavnosti. V izrazoslovju nekaterih partijcev je 

proletarska kultura pomenila sinonim vsega pozitivnega in državni oblasti 

strinjajočega in neoporečnega, kar je v duhu socialistične revolucije vodilo do 

vsebinske in politične korektnosti. Kot dodatek k boljšemu definiranju tako 

imenovane (t.i.) ljudske kulture, kot jo poimenuje že Burke, je pomenila razlaga 

Muršiča, ki pravi, da »je ljudska kultura v marsičem povezana s tem, o čemer sta 

pisala Hobsbawn in Ranger, ko sta opisala o izmišljenih tradicijah ter se njena 

»neulovljivost« manifestira skozi ustvarjalnost, improvizacijo in prenašanje 

določenega znanja in spretnosti preprostih ljudi in podrejenih razredov«.33 V tem 

segmentu se postavi vprašanje o istovetnosti ljudske kulture s popularno, katero so 

številni opredeljevali za enaka pojma, vendar z antropološkega vidika je Muršič 

postavil zabrisane meje, ki ločijo oziroma bolje opredeljujejo ljudsko kulturo od 

popularne oziroma množične kulture. Toda razlike so laikom povsem zakrite, 

meglene ter zelo težko opazne, vendar podrobnejša distinkcija med obema ni 

predmet disertacije v širšem pomenu. Muršič navaja, da »s terminom popular culture 

označujemo tudi to, kar razumemo pod pojmom ljudska kultura. /…/Zaradi različnih 

načinov posredovanja kulturnih dobrin (o. p.: ljudske kulture) pristajamo na 

pomensko ločitev med ljudsko in popularno kulturo, kar pomeni, da med njima 

obstaja dvosmerni pretok oziroma interakcije«.34 Tudi njegovi predhodniki in 

kasnejši avtorji, predvsem antropologi, so veliko polemizirali o terminu slednjega 

pojma, vendar vse do danes je v uporabi nekoliko poenostavljena razlaga, kot je 

(bila) navedena v zgornjih zapisanih odlomkih.  

 

Nasprotje amaterski kulturni dejavnosti je profesionalna kultura. Nekateri jo 

poimenujejo tudi poklicna ali visoka kultura. Slednje poimenovanje je vezano na 

dostopnost visoke kulture višjemu družbenemu razredu, zato je njena dostopnost na 

nek način tudi omejena. Peter Burke pojasnjuje, da je »problem ljudske kulture 

izločitev izobraženske (op.: izobraževalne) kulture, iz katere je bila slednja izločena 

kot kultura elite«,35 iz katere so bili navadni ljudje izključeni. Njegovi pojasnitvi pa 

Jostein Gripsrud dodaja, da je njena dostopnost omogočena le tistim, ki imajo 

                                                 
33 Muršič, Rajko: Trate naše in vaše mladosti. 2. knjiga, Ceršak: Subkulturni azil, 2000, str. 308. 
34 Prav tam, str. 308. 
35 Povzeto po: Burke, Peter: Kaj je kulturna zgodovina. Ljubljana: Založba Sophia, 2007, str. 32. 



 21 

izobrazbo in kapital. Slednje potrjuje že zgornjo Burkovo trditev, hkrati pa poudarja, 

da je le-ta strogo vezana na izbrano elito prebivalstva, ki (lahko) ustvarja visoko 

vrednostne kulturne dobrine. Te se ločijo od lahkih in enostavnih vsebin popularne 

kulture, saj zajemajo bolj kompleksnejše, težko razumljive in (psihološko) globoke 

vsebine, ki so navadnim ljudem nerazumljive. Za ustvarjanje in ukvarjanje s tovrstno 

kulturno dejavnostjo je, kot navaja Jostein Gripsrud, potrebna izobrazba, katera 

omogoča vpogled številnih tujih in domačih del in stvaritev, obenem pa producira 

določeno količino znanja, potrebnega za ustvarjanje določenih oblik visoke kulture. 

Nedvomno je razlikovanje med obema kulturama potrebno, saj kot pravi Jostein, 

»poznavanje Aristotla, Shakespeara, Foulcaulta in Godarda ne pomeni ničesar, vsi 

smo enaki«36 še ne pomeni enakosti v sprejemanju in poznavanju vrednosti dobrin 

visoke kulture, v katero »nas nekateri strokovnjaki želijo prepričati«.37 Druga 

značilnost profesionalne kulture je povezana z njenim ukvarjanjem kot poklica. To 

pomeni, da poklicni kulturniki živijo od ustvarjanja profesionalnih kulturnih dobrin, 

od tega je odvisno njihovo življenje in posledično tudi uspešnost poklicne kariere. S 

tovrstno dejavnostjo se ukvarjajo kulturniki v različnih kulturnih ustanovah (muzeji, 

galerije, knjižnice…), kjer je delovanje omenjenih inštitucij odvisno od uspešnosti 

zaposlenih in njihovega dela. Tu posebej izpostavljam poklicne kulturne delavce kot 

posameznike, ki se zasebno ukvarjajo s profesionalno kulturno dejavnostjo. Izsledki 

in pričevanja kažejo, da je (bila) na Kočevskem le peščica samostojnih poklicnih 

kulturnikov. Prav v povezavi s slednjo se je njeno poimenovanje enačilo z imenom 

institucionalna kultura, nanašajoč se na prostor oz. institucijo, v kateri je tovrstna 

dejavnost delovala oziroma se izvaja(la). Njeno nasprotje je (bila) neinstitucionalna 

kultura, katere dejavnosti najdemo v naboru številnih društvenih dejavnosti. 

Prav tako se je za profesionalno kulturno dejavnost oziroma profesionalno kulturo v 

literaturi uveljavil izraz vrhunska kultura. Izraz je bil uvedel med starimi 

komunistični kulturniki, ki so z omenjenim pojmom profesionalne kulture 

popolnoma zgrešili njeno pojmovanje. Kot je dejal Boris Ziherl, ki je izraz 

»vrhunska« opredelil kot neustrezen, kajti »če naj bo to res vrhunska, potem pod tem 

imenom lahko razumemo socialistično proletarsko kulturo«,38 je v nadaljnjem njeno 

                                                 
36 Gripsrud, Jostein: High culture revisited. V: Cultural theory and popular culture, Harlow: Pearson 
Education Limited, 1998, str. 199. 
37 Prav tam, str. 199. 
38 Gabrič, Aleš: Socialistična kulturna revolucija: slovenska kulturna politika 1953–1962. Ljubljana: 
Cankarjeva založba, 1995, str. 26. 
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opredelitev takole pojasnil: »Tako je treba ločiti pojem vrhunske kulture, ki je v tem 

smislu istoveten s pojmom socialistične revolucije.«39 Pojasnitev omenjenega je jasno 

pokazala, da partijski ideologi soglašajo z »vrhunskim« ustvarjanjem kulture, če le-ta 

ni v službi revolucionarnega prevrata, kar je za nedelavsko kulturo bilo bolj verjetno, 

da le ne bo slepo sledila politično-ideološkim smernicam oblasti, vsekakor pa njeni 

(so)ustvarjalci ne bodo dopustili lahkotno manipuliranje pri ustvarjanju 

»socialističnega« človeka po vzoru Partije. V tem kontekstu je Ziherlov koncept o 

»pozitivnem« in »negativnem« na kulturnem področju pokazal, kaj je sprejemljivo in 

kaj nedopustno. Vsekakor je bilo področje elitne kulture bolj nedovzetno za partijska 

politično-ideološka stališča, ta se je uspela lažje obraniti starih kulturnih konceptov 

ter bila kasneje bolj odprta za novosti, ki so prodirale v slovenski (tudi kočevski) 

prostor. Inteligenca, ki je bila zastopana v elitni kulturni sferi, je pomenila branik in 

nasprotje vladajoči oblasti, ki je sčasoma predstavljala že »kulturno grožnjo« tedaj 

uveljavljenim kulturnim konceptom, programom in nazorom. Podobno pojmovanje 

zasledim tudi pri Muršiču, ki prav tako profesionalno oziroma visoko kulturo označi 

kot elitno, kar je pred njim storil že Burke. Uveljavitev oziroma uvedba tovrstnega 

pojmovanja ni pomembna, pomembna pa je ločitev med obema vejama kulturne 

dejavnosti, ki je v rabi še danes. 

 

Težko dorečem in zarišem mejo med prepletanjem popularne in visoke kulture, zato 

je njuna predstavitev informativna. Splet obeh vrst kultur je prisoten vsakodnevno, še 

posebej pa je bilo to čutiti na Kočevskem. Tako amaterska kot profesionalna kultura 

sta si ustvarili svoj krog občudovalcev, katere dobrine so bile dostopne določenim 

družbenim slojem. Prav tako se je skozi zgodovino pokrajine v omenjenem obdobju 

oblikoval kočevski kulturni prostor, pri čemer je potrebno poudariti, da njegovo 

oblikovanje ne izhaja zgolj iz časa socializma, temveč tudi izpred obravnavanega 

obdobja. Zato je toliko pomembno, da omenim, da so nekatere društvene dejavnosti 

oziroma društva svoje začetke datirale že v času pred nastopom (državnega) režima. 

Pojem kulturnega prostora ali kulturno okolje, kot ga poimenuje antropolog Muršič, 

lahko označim kot prostor, v katerem so se pojavile priložnosti, kot so (kulturne) 

inštitucije, društva, prireditve, produkcija ter nazadnje tudi sprejemanje njenih 

dobrin, ki so zaznamovale omenjeni prostor. Pri tem se samo uvodoma dotaknem 

                                                 
39 Prav tam, str. 26. 
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pojma kulturna identiteta, ki sicer ni predmet doktorske disertacije, želim pa nekoliko 

osvetliti njen pomen. Kulturna identiteta zajema širši okvir, v katerega je zajeta 

kronološka kontinuiteta kulturnega dogajanja ter, kot navaja Muršič, ni nekaj 

priučenega, niti povsem izmišljenega in vsiljenega.40 Kulturna identiteta v tem 

kontekstu pomeni odraz kulturnega prostora, pod pogojem, da je kulturni prostor 

podlaga za ustvarjanje kulturne identitete nekega območja. To pomeni, da se v polje 

kulturne identitete uvršča način, kako kultura oblikuje življenje prebivalcev, šele 

nato kulturna identiteta določi, kaj so kulturne dobrine. Tako kot kulturni prostor ni 

mogoče izbrati, enako velja tudi za kulturno identiteto. Po navedbah antropologov je 

(kulturna) identiteta večplastna značilnost posameznega atributa, determinirana kot 

proces, skozi katerega se oblikujejo posamezni segmenti kulturnih dejavnikov, ki se 

stalno oblikujejo in izgrajujejo. Prav tako je vprašanje identitete ključnega pomena, 

saj kot pravi Muršič, se »/…/ identitete konstruirajo skozi različne konstelacije z 

izrazitimi nosilci družbenih pomenov, med katerimi je/so tudi kultura(e)«.41 Kulturna 

produkcija je zajela vse oblike kulturnih dobrin, tudi tiste, ki so nematerialne in so 

del duhovne kulture (plesi, pesmi). Nedvomno je, da je kulturna dejavnost obogatila 

življenje prebivalcev Kočevske.  

 

Pojasniti je potrebno tudi pojem kulturna politika in kulturno ustvarjanje iz naslova 

doktorske disertacije. Slovenska kulturna politika je v doktorski disertaciji 

predstavljena toliko, kolikor je bila ta pomembna za izvajanje prosvetno-kulturnega 

dela. Kot parcialno obravnavana je zajela direktive in smernice slovenske kulturne 

politike, ki so bile pomembne za Kočevsko. Slednje se nanašajo tudi na šolsko 

področje, v sklopu katerega je bil zajet del kulturnega ustvarjanja. Prosvetno delo 

upoštevam le v meri, ki je bilo potrebno za izvajanje prosvetno-kulturnega dela, ki 

hkrati prikaže (ne)posredno vpletanje politike na področje kulture in prosvete.  

Izraz kulturna politika se pojavlja v dveh pomenih, in sicer v širšem pomenu je zajela 

pojasnitev organiziranja, financiranja in nadzorovanja šolstva, ki je v tem primeru 

obravnavano le delno, zajela je tudi nadzorovanje množičnega amaterskega 

kulturnega ustvarjanja ter znanstvenega in umetniškega dela,42 ki je prav tako 

                                                 
40 Muršič, Rajko: Trate vaše in naše mladosti. 2. knjiga, Ceršak: Subkulturni azil, 2000, str. 340. 
41 Povzeto po: prav tam, str. 431. 
42 Gabrič, Aleš: Slovenska agitpropovska kulturna politika 1945–1952. V: Borec. Revija za 
zgodovino, literaturo in antropologijo. Ljubljana: Društvo za proučevanje zgodovine, literature in 
antropologije, 1991, str. 472. 
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izključeno iz doktorske disertacije. V ožjem pomenu, kot jo označuje Gabrič, izraz 

kulturna politika zajema vso raziskovalno delo in organiziranje znanstvenega in 

umetniškega dela.43 Toda v doktorski disertaciji je kulturna politika zajeta v tej meri, 

da zajema predvsem (delni) sklop prosvetne politike ter kulturno politiko v nekoliko 

okrnjenem pomenu. Skozi prikaz kulturnega ustvarjanja ter delovanje amaterske in 

profesionalne kulture pod različnimi pogoji in dejavniki želim prikazati uspešnost 

oziroma neuspešnost omenjene politike. 

Pri tem se želim ustaviti še pri nekaterih avtorjih, ki so se v svojih delih ukvarjali z 

omenjenim pojmom − s kulturno politiko. Izpostaviti želim predvsem Katherine 

Verdery, Toby Miller in Karin Taylor. Če je v slovenskem prostoru v času 

socializma za prelomni dogodek veljala ustanovitev ideološke komisije CK ZKS leta 

1956, katere vodja je postal ortodoksni Boris Ziherl, se je v bolgarskem prostoru 

istočasno pokazalo, da bo prav tako bolgarska oblast sledila sovjetskemu vzoru, na 

čelo katerega je bil postavljen partijec Todor Živkov. Že vnaprej nakazana politična 

sprememba se je odrazila tudi na kulturnem področju Bolgarije, katere smernice 

kulturne politike so zajele vse družbene sloje ter so jo kontrolirano in dosledno 

izvajali. Predvsem pa se je ta, kot navaja Taylor, osredotočila na najobčutljivejšo 

ciljno skupino, na mladino,44 ki jo je želela preoblikovati po svojih stališčih. Tukaj 

želim poudariti, da je tudi (bolgarska) kulturna politika imela popolni nadzor nad 

kulturno sfero, njen vpliv pa se je najbolj pokazal pri mladini, za katero je, kot navaja 

Taylor, »obdobje kulturne politike Živkova bilo zelo pomembno pri strukturiranju 

mladinske politike«,45 čeprav se je proces vršil tudi pod taktirko peščice drugih 

bolgarskih kulturnih veljakov, ki so stremeli k temu, da uveljavijo svoja stališča. 

Podobno zasledim tudi pri navedbah Toby-ja Miller-ja, ki uvodoma zatrjuje, da »ima 

kulturna politika institucionalno podporo, tako estetske ustvarjalnosti kot v 

(kolektivnem) načinu življenja, ter pomeni most med obema podporama«.46 Pri 

razumevanju zgornjega je potrebno pojasniti, da Miller estetsko in antropološko plat 

kulturne politike utemeljuje s povezavo s kulturo, pri tem pa pravi, da »je le-ta 

poosebljena preko sistematičnih in regularnih vodičev, ki jih izvajajo organizacije z 

                                                 
43 Prav tam, str. 472. 
44 Taylor, Karin: Let's Twist Again:Youth and Leisure in Socialist Bulgaria. Münster, LIT Verlag, 
2006, str. 50. 
45 Prav tam, str. 50. 
46 Miller, Toby: Cultural policy. London: Thousand Oaks, 2002, str. 1. 
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namenom, da dosežejo cilje«.47 Hkrati tudi pojasnjuje, da »so posamezni segmenti 

implementirani v kulturno politiko skozi sedem polj, kot so oblast 

(governmentability), okus (taste), etično nepopolnost (ethical incompleteness), 

finančno zmožnost (alibis for funding), nacionalni in nadnacionalni projekti, 

kulturno državljanstvo (cultural citizenship) in študije kulturne politike (cultural 

policy studies)«.48 Boljši vpogled v pojem nudi Verdery, ki jasno razdela posamezne 

pojme, uporabljene v svojem delu, med njimi tudi pojem kulturne politike, ki jo tako 

kot Taylor definira kot »proces, ki se nanaša na procese konflikta in manevriranja 

(o. p.: domnevam na politično manevriranje), ki ga je moč zaslediti tako znotraj 

skupnosti kot med njimi, na drugi strani pa med »proizvajalci« kulture in politično 

sfero, katere predstavnica je bila komunistična stranka. Slednja je bila zadolžena za 

njeno primerno izvajanje«.49 Čeprav Verdery v svoji razpravi dopušča možnost 

dihotomije v politično-kulturnem diskurzu med kulturo in oblastjo, znotraj katerega 

na kulturni postulat postavi »resnico« in »umetnost« v vlogi kulturnih premis, 

medtem ko nasprotno stran poimenuje »moč«, ki pridobi vlogo tedanje vladajoče 

komunistične stranke,50 so se na polju (bolgarske) kulturne politike zvrstili številni 

kulturni procesi. Kulturni boj, kot ga poimenuje avtorica, vstopa v kulturno sfero kot 

»posrednik« med oblastjo in kulturnimi proizvajalci, pri tem pa Verdery-in pristop k 

definiranju kulturne politike ostaja odprt, saj avtorica ostaja v tem primeru nekoliko 

distancirana ter neopredeljena. Za razliko od Nancy Heer, ki je proces kulturne 

politike videla kot »povzročiteljico« ločitve na »dobre« in »slabe«,51 se Verdery 

tovrstnega opredeljevanja vzdrži ter pušča odprte možnosti diskurza kulturne 

politike.  

Številne razprave in študije zgoraj omenjenih pojmov iz naslova doktorske 

disertacije imajo različna izhodišča znotraj določene stroke in znanosti. Predstavljeni 

pojmi so v sklopu disertacije opredeljeni oziroma definirani na način, kot jih danes 

opredeljuje večina zgodovinarjev, antropologov, sociologov in drugi, zagotovo pa 

njihova globlja analiza in polemiziranje, ki prav tako nista predmet disertacije, 

predstavljata razširjeno in bogato študijo oziroma raziskavo v luči drugih strok. 

                                                 
47 Prav tam, str. 1. 
48 Miller, Toby: Cultural policy. London: Thousand Oaks, 2002, str. 2. 
49 Verdery, Katherine: National Ideology Under Socialism: Identity and Cultural Politics in 
Ceausescu's Romania. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1995, str. 12. 
50 Prav tam, str. 13. 
51 Prav tam, str. 14. 
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2. GEOGRAFSKA UMESTITEV KO ČEVSKE 
 
Kočevska, dežela za katero lahko rečem, da je zaradi svoje pestre in »izjemne«52 

zgodovine postala kamen spotike v poznih 80. letih, je dežela, ki je izoblikovala 

svojo (lastno) identiteto in si s tem prislužila, da  jo je »treba obravnavati kot 

posebno pokrajino«.53  

Kočevska leži na jugu Slovenije in ne predstavlja zaključene geografske enote. Njen 

razgiban in razčlenjen svet pripada dinarskemu svetu, za katerega so značilne kraške 

planote in podolja z značilno oblikovanimi kraškimi pojavi. Hribovit in gozdnat 

kraški teren se razprostira od severozahoda proti jugovzhodu potekajočimi gorskimi 

masivi Kočevske Male gore s Kočevskim rogom, Stojno in Goteniško-Reškim 

pogorjem, vmesna podolja (Kočevsko podolje, Dragarska dolina, Goteniško-Reško 

podolje in Črmošnjiška dolina s Poljansko dolino) pa predstavljajo nižji kraški teren, 

ki je primeren za poselitev in razvoj gospodarskih dejavnosti. Zaradi tipičnega 

kraškega površja je prehod med posameznimi pokrajinskimi enotami otežen. 

Najvišje se ozemlje dvigne na severozahodu, kjer se nahaja najvišja gora, Goteniški 

Snežnik (1289 m), najnižja točka površja pa se nahaja jugozahodno ob reki Kolpi in 

severovzhodno ob priključitvi Črmošnjiške doline na dolino reke Krke.  

Danes Občina Kočevje meri 555 km2 površine in v 80 naselij živi 16 895 

prebivalcev.54 Meji na sosednje občine Črnomelj, Dolenjske Toplice, Dobrepolje, 

Kostel, Loški Potok, Osilnica, Semič, Ribnica in Žužemberk.  

Njena nekoč odročna lega je pokrajino, pokrito z obsežnimi gozdnimi ekosistemi in 

pragozdovi, pahnila na rob dogajanja, kjer je bila zapoznelost reform vedno nekaj 

čisto samoumevnega. Prav ta je pripomogla, da je Kočevska, stisnjena med kraškimi 

planotami, postala prizorišče kulturnega stika več narodnosti ter z družbenega vidika 

odprta za številne novitete. Prometna povezanost, nekdaj ovira za razvoj pokrajine, 

danes izstopa kot ključni element pri vzpostavljanju sodelovanja in kohezije z 

bližnjimi slovenskimi pokrajinami. Med naravnimi danosti sta otežena prehodnost 

med reliefnimi oblikami ter obkroženost z višje vzpetimi deli pokrajino zaznamovali 

kot zaprto območje, kjer je prva pomenila slabo interakcijo z ostalim delom 
                                                 
52 Izjemnost ji je podeljena zgolj zaradi subjektivne note, saj je edina dežela, ki se je s svojo 
posebnostjo kot nemško območje sredi slovenskega ozemlja obdržala šeststo let. Ne gre zanemariti 
dejstva, da je dežela  (pokrajina) bila priča sožitju dveh etničnih skupin, v povojnih letih pa »jabolko 
spora« med dvema državama. Tudi danes Kočevska ostaja »posebnost« Slovenije, kjer se zaradi njene 
narodnostno pisane podobe in večkulturnosti zlivajo entitete v eno družbeno celoto. 
53 Ferenc, Mitja: Kočevska-pusta in prazna. Ljubljana: Modrijan, 2005, str. 18. 
54 Slovenske občine v številkah. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije, 2009, str. 71. 
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Slovenije in s prestolnico, Ljubljano. Prav takšna fiziognomska členitev kraškega 

površja je pripomogla k oteženosti pri definiranju Kočevske kot regije/geografske 

pokrajine. 

Regionalizacija Slovenije, izvedena s pomočjo številnih naravno- in 

družbenogeografskih kazalcev, je pokazala, da je kompleksnost naravnih danosti in 

družbenih elementov sistem, potreben posebne obravnave. Območje Kočevske zaradi 

svojevrstnosti pokrajine in njenih dejavnikov znotraj kraško-dinarskega                 

sveta – slednja členitev določa le tip pokrajine, za katero je značilno načelo 

podobnosti – je predstavlja(lo) izjemno pestrost, katero je zelo težko uvrstiti/umestiti 

znotraj enotne delitve območja na pokrajine. Naravnogeografska regionalizacija 

(1993–1995) več avtorjev je kočevsko območje uvrstila med dinarski svet, znotraj 

katerega je Kočevsko v grobem razčlenila na tri mezoregije, in sicer na mezoregijo 

Mala gora, Kočevski rog in Poljansko goro, sledi ji mezoregija Velika gora, Stojna 

skupaj z Goteniško goro ter mezoregijo Ribniško-Kočevsko podolje.55 Omenjena 

naravnogeografska regionalizacija ima občo veljavno vrednost in je ena izmed 

najbolj natančno izdelanih naravnogeografskih regionalizacij, temeljoč na stari 

izhodiščni Melikovi in Gamsovi naravnogeografski regionalizaciji, ki sta se opirali 

na zgradbo, relief, vodovje in podnebje. 

Prvi poskusi členitve Slovenije na podlagi družbenogeografskih kazalcev so se 

pojavili v petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je Svetozar Ilešič izdelal prvo 

slovensko družbenogeografsko regionalizacijo, katere podlaga je postal vpliv 

središčnih, centralnih naselij. Na podlagi le-te so nastajale številne druge 

družbenogeografske regionalizacije, ki so se izkazale za »strokovno nedodelane«. 

Ažurna Vrišerjeva družbenogeografska regionalizacija je Kočevsko uvrstila v 

mezoregijo Osrednje Slovenije, ki je za razdelitev Slovenije upoštevala ekonomsko-

socialno strukturo.56 Ta je ob združitvi obeh metod, upoštevanju ekonomsko-

funkcijske in ekonomsko-socialne strukture razbila homogenostno opredelitev, saj je 

definitivno dokazala, da slovenske pokrajine še zdaleč niso homogene, posebno pa 

ne gre homogenost pripisovati Kočevski, ki je zaradi svojih številnih družbenih 

raznovrstnosti  opravičila svojo vlogo v slovenskem prostoru. 

 

                                                 
55 Geografski atlas Slovenije. Ljubljana: DZS, 1998, str. 125. 
56 Vrišer, Igor: Družbenogeografska regionalizacija Slovenije. V: Geografija Slovenije. Ljubljana: 
Slovenska matica, 1998, str. 490–491. 
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Kočevska, narodnostno heterogena in neenotna ter reliefno razgibana pokrajina na 

jugu Slovenije, je z geografsko-zgodovinskega vidika še danes »predmet« številnih 

raziskovanj in preučevanja. Nekoč enotno demografsko območje je skozi šeststoletno 

zgodovino postalo odraz časa, ki je prinesel razprtije, naposled pa dokončen razkol 

med lokalnim prebivalstvom, pri katerem se posledice povojne odselitve Kočevarjev 

in neenotnosti čutijo še danes. Teren, prikrit s kraškimi pojavi in težko prehodnostjo, 

je primeren za poselitev le na kraškem polju v (ne)posredni bližini ponikalnice Rinže 

in v nekaterih nekoliko dvignjenih območjih površja, kjer naravni pogoji dopuščajo 

možnosti za kmetijsko dejavnost in bivanje. Kljub odročnosti še nekaterih območjih 

na Kočevskem je danes pokrajina prometno dobro povezana s sosednjimi občinami, 

kar je odraz dolgoletnih prizadevanj občinske oblasti in njenih akterjev. Na prvi 

pogled varljiva homogenost in enovitost pokrajine skriva še mnoge neodkrite in 

neraziskane pojave, ki so kazalci preteklega časa. Povojni čas ni prizanesel (niti) 

Kočevski, kjer je morda prav tukaj globoko posegel v njen prostor, ljudi in njihovo 

delovanje. 

 

2.1. OPREDELITEV OBMOČJA 
 
Opredelitev območja Kočevske je bila pri številnih piscih in strokovnjakih v 

preteklosti različna, tudi pri pojmovanju nemškega jezikovnega območja na 

Kočevskem najdemo različne definicije o njegovem obsegu in obsežnosti. Zaradi 

razlik v obravnavi območja je potrebno uvodoma pojasniti in geografsko opredeliti 

območje. Nekateri omenjeno območje enačijo z območjem okraja Kočevje v mejah 

od srede 19. stoletja do njegove ukinitve leta 1957. Za nekatere je območje Kočevske 

pomenilo območje Občine Kočevje v mejah od leta 1961 do reforme lokalne 

samouprave leta 1995, drugi pa so jo označevali v mejah kočevskega sodnega 

okraja.57 Ta ni zajemal Poljanske doline, ki je sodila v črnomaljski okraj, medtem ko 

v literaturi zasledimo tudi opredelitev Kočevske v mejah kočevske gospoščine, ki je 

poleg  nemškega jezikovnega območja zajemala zgornjo Kolpsko dolino, vendar brez 

Kostelskega.  

Povojna upravna razdelitev slovenskega ozemlja je Kočevsko definirala kot območje 

kočevskega okraja, ki je zajemal šest upravnih občin (Videm-Dobrepolje, Ribnica, 

                                                 
57 Ferenc, Mitja: Nemško jezikovno območje na Kočevskem po odselitvi kočevskih Nemcev 1942–
1956. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska univerza, 1998, str. 14. 
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Kočevje, Velike Lašče, Loški Potok in Sodražica),58 katere meje niso sovpadale z 

današnjimi. Z večkratno spremembo Zakona o upravni razdelitvi so se meje upravnih 

občin malenkostno spreminjale, nekatera naselja v posameznih upravnih občinah so 

bila izvzeta ter priključena k upravni občini izven kočevskega okraja. Po ukinitvi 

kočevskega okraja je zopet prišlo do majhnih sprememb, katerih posledica je bil 

nastanek dveh samostojnih občin Ribnice in Kočevje. Istoimenski mesti obeh občin 

sta še naprej imeli vlogo središčnega in upravnega mesta, nekdanja središča 

(ukinjenih) občin pa so kot krajevni uradi postala podrejena Ribnici in Kočevju. 

Zaradi neprestanih sprememb na področju upravne razdelitve v preteklosti so se meje 

kočevske občine spreminjale, čeprav je bil njen obseg večji od današnje Občine 

Kočevje. Poudariti je potrebno, da je nekdanja kočevska občina kot druga največja 

občina v Socialistični Republiki Sloveniji obsegala 765 km2 površine, h kateri je 

pripadalo tudi ozemlje današnje Občine Kostel in Občine Osilnica. Pri tem je treba 

upoštevati tudi dejstvo, da so številna naselja, ki so prej spadala v »staro« kočevsko 

občino, po osamosvojitve Slovenije pripadla njenim sosednjim občinam. 

Mitja Ferenc je v svoji doktorski disertaciji presegel meje Kočevske, saj je v okviru 

nemškega jezikovnega otoka zajel tudi nekatere vasi, ki so upravno sodile v drugi 

okraj. Kot merilo, po katerem je prisodil vas k nemškemu jezikovnemu otoku, je bila 

prevladujoča skupina z nemškim občevalnim jezikom. Iz omenjenega razloga je 

območje nemškega jezikovnega območja na Kočevskem postalo nekoliko 

»razširjeno« in popolnoma ne sovpada z mejami Občine Kočevje v kočevskem 

okraju. Prav zaradi tega je predmet doktorske disertacije omejen znotraj meja Občine 

Kočevje pred spremembo zakona leta 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Novice, leto V, št. 19, datum 7. 5. 1960, str. 4. 
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Območje Kočevske s sosednjima občinama, Kostel in Osilnica. 

 
                       Vir. Geografski atlas Slovenije. Ljubljana, Tehnična založba Slovenije, 2004. 
 
 

3. ORIS ZGODOVINE KOČEVSKE  
 

Kočevska v dobi prazgodovine ni bila nič posebnega in se ni veliko razlikovala od 

drugih slovenskih pokrajin v tistem času. Obsežno kočevsko polje je predstavljalo 

edini prostor, primeren za poselitev, kjer si je prazgodovinski človek ustvaril svoj 
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dom. Šele v srednjem veku je Kočevska postala primerna za življenje, saj pred tem ni 

bilo ugotovljeno, ali je bila primerna samo za lovce ali tudi za kmetovalce.59 

Barvita in pestra zgodovina kočevskega ozemlja z nemško govorečimi priseljenci 

sega v 14. stoletje, ko je plemiška družina, doma iz avstrijske Koroške, na Kočevsko 

načrtno preselila številčno množico kmečkega prebivalstva iz zahodne Koroške in 

vzhodne Tirolske. Manjše število kmečkega prebivalstva je prišlo tudi iz posestev na 

južnem Tirolskem.60 Območje, kjer je pred naselitvijo Kočevarjev živelo slovensko 

prebivalstvo, je bilo pretežno poseljeno v bolj dostopnejših in primernejših predelih 

Kočevske, ki so bili primernejši in ugodnejši za naselitev. Kljub temu, da je bila 

Kočevska tedaj redko poseljena, je slovensko prebivalstvo, ki se je na Kočevsko 

priselilo že stoletje prej, poseljevalo območja kotlin, gričev in ob vznožjih pobočij, 

katerih zemlja je bila primerna za kmetijsko obdelavo. Zaradi odročnosti in kraškega 

kamnitega površja so območja višjih kraških planot in vzpetih ostala neposeljena vse 

do višinske kolonizacije, ki je Kočevsko zajela v poznem 15. stoletju. Neposeljen 

gozdnat svet Kočevske Male gore in Kočevskega roga je ostal neobljuden ter 

nedostopen, medtem ko se je na območju nižinskega sveta s krčenjem gozda, s 

priseljevanjem prvih priseljencev in nastajanjem prvih naselij začela notranja 

kolonizacija.61  

Kočevska je bila agrarna dežela, saj nam o tem pričajo številke kmečkega 

prebivalstva, ki se je pretežno ukvarjalo s kmetijstvom. Delež agrarnega prebivalstva 

je znašal več kot 50 % skupnega deleža prebivalstva, ki je živelo na Kočevskem. 

Skoraj že vsak drugi prebivalec Kočevske je bil kmetovalec, ki je obdeloval najeto 

zemljo ali pa je bil njen lastnik. Stari Kočevarji, kot so se imenovali nemški 

priseljeni kmetje iz vzhodnotirolskih in zahodnokoroških pokrajin, so se hitro znašli 

na novem naseljenem območju in ga kultivirali. Obsežni gozdovi, trda in neizprosna 

kraška tla ter pomanjkanje pitne vode so burili duhove starih Kočevarjev o čim 

hitrejši kultivaciji neobdelane in »neusmiljene« kočevske zemlje. Življenje je kljub 

obsežnemu, a ne nemogočemu krčenju gozdnih površin in njihovi »predelavi« v 

rodovitna kmetijska polja, postalo znosno in obdelovanje »neusmiljene« zemlje je 

postalo obdelovanje polj, ki so mnogim Kočevarjem in Slovencem pomenila vir 

                                                 
59 Simonič, Ivan: Zgodovina mesta Kočevja in Kočevske. V: 500 let mesta Kočevje. Kočevje: 
Skupščina Občine Kočevje, 1971, str.5. 
60 Ferenc, Mitja: Nemško jezikovno območje na Kočevskem po odselitvi kočevskih Nemcev 1942–
1956. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Oddelek za zgodovino, 1998, str. 23. 
61 Simonič, Ivan: Zgodovina mesta Kočevje in Kočevske. V: 500 let Kočevje. Kočevje: Skupščina 
Občine Kočevje, 1971, str. 10. 
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preživetja. Vendar kultivacija zemlje ni bila edini ključni moment za novo podobo 

Kočevske. Ob kultiviranih poljih, pašnikih in travnikih so nastala nova naselja, ki so 

dajala čisto novo fiziognomijo pokrajine. 

Prvo nastalo naselje na Kočevskem je bil Mooswald (slovensko Mahovnik), ki se v 

zgodovinskih virih omenja že leta 1339. Mahovnik je bil pristava ortenburških 

grofov, kjer so le-ti prebivali v njej, kadar so se mudili na Kočevskem. Grofje 

Ortenburžani, doma s Koroške, so načrtno kolonizirali Kočevsko, saj so si od tega 

obetali koristi, predvsem od številnih dajatev in opravljanja tlake, ki sta bili sestavni 

del vsakdanjika preprostega kmečkega prebivalstva. Središče Kočevske je postalo 

mesto Kočevje ali nemško Gottschee. Mesto se prvič omenja leta 1363, listina iz leta 

1377 pa ga označuje kot trg z besedami »unsern Markt ze Gotse«.62 Kmalu so po 

mestu začeli označevati tudi naseljeno pokrajino. Po letu 1400, ko se je končala 

zunanja kolonizacija, se je pričela notranja, ki je povzročila delitev in drobljenje 

zemljišč (hub). Veliko prelomnico na področju gospodarstva je pomenil izdan 

»krošnjarski patent« leta 1492 za ribniško-kočevsko gospostvo. Ta je dopolnil oz. 

pomenil dodaten vir zaslužka, ni pa predstavljal stalen finančni dotok. Pravica do 

krošnjarjenja potrjuje, da se je velik del prebivalstva ukvarjal in preživljal z domačo 

obrtjo in krošnjarstvom, ki sta omogočili, da so se mnogi med njimi podali v 

oddaljene kraje »trebuhom za kruhom«. Zato ni presenečenje, da krošnjarje najdemo 

tudi v drugih nemških deželah in balkanskih državah. Pot jih je odpeljala tudi v 

Ameriko, vendar šele proti koncu 19. stoletja. Tako opažamo, da se je krošnjarstvo 

ohranilo vse do druge svetovne vojne, ko je doživelo svoj razcvet. Mnogi bi 

pričakovali njegov zaton, vendar vse kaže, da je omenjena panoga pomagala vsaki 

družini, da je lažje preživela težke čase. Morebitne vzroke za tako dolgo ohranitev 

krošnjarstva na Kočevskem lahko iščem v njegovem pomenu oz. v možnostih za 

preživetje, ki ga je to nudilo družini.  

Gospodarstvo na Kočevskem je bilo v srednjem in novem veku zelo ekstenzivno, 

vsaj sodeč po pridelovanju večinoma podobnih rastlin kot drugod na Kranjskem.63 

Ko zemlja ni več dajala dovolj pridelka za celotno družino, so si ljudje začeli iskati 

zaslužek v različnih obrteh in trgovini. Razvilo se je predvsem tkalstvo, suknarstvo, 

usnjarstvo in krznarstvo. Lesarstvo je ostalo v ozadju, saj je le-to oskrbovalo 

predvsem družine, ki niso imele priložnosti, da poiščejo druge vire zaslužka. 

                                                 
62 Ferenc, Mitja: Kočevska-pusta in prazna. Ljubljana: Modrijan, 2005, str. 34. 
63 Prav tam, str. 37. 



 33 

Valvasor poroča o izdelovanju suhe robe kot o »množičnem pojavu«,64 saj je bilo 

razpredeno po vseh deželah takratne Habsburške monarhije in izven nje. Stara 

tradicija se je ohranila do danes. 

Dovolj zgovorno je tudi dejstvo, da je Kočevska kar hitro okusila razpad fevdalnega 

sistema v 19. stoletju, ko se jo je dotaknil proces industrializacije. O tem pričajo 

številne ustanovitve malih podjetij, razvoj železarstva in steklarstva. Auerspergi, 

rodbina, ki je spodbujala njen gospodarski razvoj in videla dobre razvojne možnosti 

pokrajine, je močno posegla v njeno neagrarno strukturo, predvsem v 

lesnopredelovalno industrijo in železarstvo. Grofje Auerspergi so dali zgraditi žago v 

Rogu, katero delovanje je bilo najuspešnejše v letih 1901–1919.65 Slednje so 

delovale še v Glažuti, Medvedjeku in Studencu, ki so nastale zaradi potreb 

prebivalstva. Poleg žage v Rogu je rodbina imela v lasti še železarno (fužine) na 

Dvoru pri Žužemberku. Ta je veljala za eno izmed največjih na Kranjskem.  

Čas 19. stoletja je bilo obdobje, ko je bila kočevska dežela podvržena totalni 

preobrazbi. Začele so se graditi javne ceste, gospodarstvo je bilo v vzponu, v vsako 

hišo je prišla elektrika, ljudje so se lahko vozili z vlakom in rudarstvo je postalo 

obetavna gospodarska panoga, ki je zaposlovala velik delež lokalnega prebivalstva. 

Čeprav začetki premogovništva segajo v drugo polovico 18. stoletja, je le-to svoj 

vrhunec doživelo v naslednjem stoletju. Prvo premogovno pravico je dobil knez 

Viljem Auersperg, ki je nakopal sicer majhno mero premoga, vendar je to dejavnost 

kmalu opustil zaradi njegove neuporabnosti v fužinah na Dvoru.  Kočevski rudnik je 

dobil še večjo veljavo, ko je bila v pokrajino leta 1893 speljana železniška proga 

Ljubljana–Kočevje. Prav tako je železnica nudila (večjo) zaposlitev železničarjem in 

drugim delavcem, zato se je v mesto naselilo večje število prebivalstva. Omeniti 

velja še gradnjo elektrarne v Kočevju leta 1896, ki je predstavljala zametek 

električnega omrežja na Slovenskem. Ta je omogočila, da je prebivalstvo v svoje 

domove dobilo prvo razsvetljavo in na ulicah so se prižgale prve javne luči. 

 

Kočevska je v prvo svetovno vojno vstopila nepripravljena in presenečena nad 

dogodki v svetu. Ta je postala prizorišče ne samo bojev in smrti, ampak tudi trenj 

med Kočevarji (Nemci) in Slovenci. Prvi so zavzeli jasno pozicijo, pristaši čigave 

oblasti so. Nemci na Kočevskem so obvladovali in nadzirali vse niti gospodarskega, 

                                                 
64 Prav tam, str. 38. 
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kulturnega in političnega življenja. Že v drugi polovici 19. stoletja so številno 

ustanavljali nemška društva, medtem ko so Slovenci živeli v njihovi senci in pod 

njihovim pritiskom. Nestrinjanje med Nemci (Kočevarji) in Slovenci nam izpričuje 

naslednji citat ob ustanovitvi Sokolskega društva Kočevja, ustanovljenega leta 1908: 

»Novo društvo bo imelo težko, zato pa hvaležno delo med nemškimi Kočevarji.«66  To 

je postalo branik naprav nemškim telovadnim društvom Turnverein-a na Kočevskem. 

Nemški očitek Slovencem, da so nazadnjaški in nacionalistično ozkogledi,67 je veljal 

tudi za Slovence na Kočevskem. Skoraj vsakodnevni nemiri med Slovenci in 

Kočevarji so se odrazili predvsem med športniki, ki niso znali drugače izraziti 

svojega mnenja kot s pretepi. Z napadom na slovensko gostilno Beljan, 23. oktobra 

1910,68 kjer je potekal ustanovni občni zbor sokolskega društva, so Nemci pokazali, 

kaj si mislijo o ustanovitvi slovenskega društva. Dogodek se ni končal z večjim 

incidentom, je pa pognal strah med Slovence. Toda kljub velikemu nemškemu 

pritisku, močni nemški propagandi in sovražnosti do Slovencev, so slednji le ostali 

enotni in zoperstavni močnemu nemškemu zastraševanju. Nemška sovražnost do 

nenemškega prebivalstva na Kočevskem se je pokazala za izredno močno še posebej 

v času druge svetovne vojne, ko je nemška politika prišla tako daleč, da je uničila 

sleherno upanje na sožitno življenje dveh narodov na tem območju. Nekoč 

»spravljiva« pokrajina je postala podlaga za gojenje sovražnosti in nadrejenosti 

Nemcev nad Slovenci. 

Slovenci so se z začetkom prve svetovne vojne znašli v zelo težkem položaju, ki se je 

po začetku vojne še stopnjeval. Svoboščine, ki jih je zagovarjala ustava, so bile 

sistirane in uveden je bil vojni absolutizem.69 Ta je še naprej slabil odnose med 

Slovenci in Kočevarji, ki niso obetali nič dobrega. Vojna je odnose med njima samo 

še poglobila ter jih še bolj »politično« razdirala.  

Prizadevanja za ustanovitev svoje lastne slovenske države so boj med Slovenci in 

Kočevarji samo še zaostrili. Ob ustanovitvi Države Slovencev, Hrvatov in Srbov 

(SHS) in kasneje Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS) se je mišljenje 

                                                 
66 Kordiš, Ivan, Mihelčić, Natalija: Na zdar! Sokolsko društvo Kočevje. Kočevje: Pokrajinski muzej 
Kočevje, 2009, str. 43.  
67 Matić, Dragan: Slovensko-nemški odnosi med prvo svetovno vojno. V: Velika vojna. Ljubljana: 
Slovenska matica, 2005, str. 158. 
68 Kordiš, Ivan,  Mihelčić, Natalija: Na zdar! Sokolsko društvo Kočevje. Kočevje: Pokrajinski muzej 
Kočevje, 2009, str. 42. 
69 Matić, Dragan: Slovensko-nemški odnosi med prvo svetovno vojno. V: Velika vojna. Ljubljana:  
Slovenska matica, 2005, str. 165. 
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Kočevarjev o nazadnjaških in nevednih Slovencev, kakor so jim pravili, korenito 

spremenilo. Tedaj jim je postalo jasno, da mali slovenski narod ni tako neenoten, kot 

je sprva kazalo, temveč je kljub vsem političnim in sovražnim oviram nasprotnika 

uspel dobiti svojo državo. Odmevi o ustanovitvi jugoslovanske države so bili na 

Kočevskem (ne)pričakovani, a ne podcenjeni. Tako kot po ostalih deželah na 

Slovenskem se je evforija nad novo državo nadaljevala med slovenskim 

prebivalstvom, na drugi strani pa je bil veliki nemški nacionalizem, ki ni mogel 

dojeti, da je kočevski narod prišel pod oblast nenemškega vladarja. Mlada 

jugoslovanska kraljevina je proslavila svojo zmago nad dolgoletnim zatiranjem in 

podrejenostjo od nemškega naroda, hkrati pa se je zavedala, da bo morala svojo 

odcepitev od stare »nemške matere« vedno varovati pred napadi svojega nasprotnika, 

s katerim je bila nekoč v prijateljski zvezi. Vsem je postalo jasno, da se bodo 

razmere, ki so se začele kuhati v prvi svetovni vojni, stopnjevale še po njej. Slednje 

se je nadaljevalo do druge svetovne vojne, ko je navidezno sožitje med Kočevarji in 

Slovenci postalo nemogoče. Prvi so jasno zahtevali preselitev nazaj k matični državi, 

velikemu nemškemu rajhu. 

Kočevarji in Nemci po ostalih slovenskih deželah so čutili, kaj se pripravlja, zato so 

se slednji le odločili za izselitev, posebej na zgornjo Štajersko. Izjema so bili 

Kočevarji, ki niso zapustili svojih domov na Kočevskem. Povojne razmere na 

Kočevskem se v demografskem pogledu niso dosti spremenile v primerjavi s 

preteklimi popisi števila prebivalstva, medtem ko so v ostalih slovenskih deželah 

zabeležili izselitev številnega nemškega prebivalstva. Konec leta 1918 je bila 

odpuščena večina nemških uradnikov, učiteljev in notarjev. Odpravljeno je bilo 

dvojezično uradovanje in odpravljeni so bili tudi marsikateri nemški zapisi na 

hodnikih in stopniščih.70 Le na Kočevskem se teh dogodkov ni beležilo, prišlo je le 

do tega, da so bili prepovedani dvojezični napisi na trgovinah in lokalih. 

Druga svetovna vojna je za mnoge na Kočevskem pomenila nadaljevanje terorja prve 

svetovne vojne. Italijanska okupacija Kočevske leta 1941 je povzročila pravo 

razdejanje v pokrajini in med ljudmi. Kočevarji so zaman upali na nemško zasedbo 

območja, slovensko prebivalstvo pa je v italijanski okupaciji zaznalo enako mero 

podrejenosti, nestrpnosti in sovražnosti kot pri Kočevarjih. Slednji so se na 

italijansko zasedbo odzvali burno z izobešanjem nemških nacističnih zastav, medtem 
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ko je slovenski živelj glasno izvajal demonstracije zoper italijansko zasedbo 

Kočevske.  

Nacistična Nemčija je že pred drugo svetovno vojno razmišljala o preselitvi svojih 

nemških rojakov iz drugih držav v Nemčijo ali v Avstrijo, na začetku vojne pa tudi 

na zasedena in priključena območja,71 zato pričakovanja Kočevarjem o preselitvi 

nazaj v nemški rajh niso bila plod domišljije, ampak obljuba nemške oblasti vsem 

Nemcev zunaj matične države. Ideja in načrt sta se uresničila pozimi leta 1941, ko se 

je Adolf Hitler skupaj s Heinrichom Himmlerjem odločil preseliti kočevske Nemce 

na novo naselitveno območje. Sklep o odselitvi Nemcev s Kočevskega so nemški 

funkcionarji sprejeli še med vojno z Jugoslavijo, do njene uresničitve pa je prišlo po 

pogovorih s Himmlerjem, 23. aprila 1941, v Brücku na Muri, kjer se je ta sestal s 

predstavniki vodstva kočevskih Nemcev. Dogovor o njihovi preselitvi so Kočevarji 

sprejeli z odobravanjem ter o odločitvi nemške oblasti poročali svojim rojakom na 

Kočevskem. O težko pričakujoči odločitvi o preselitvi je poročal tudi Gottscheer 

Zeitung, ki je množično pozival k podpori in pripravi na preselitev. Na Kočevskem 

so se v podporo o preselitvi Kočevarjev vrstila številna zborovanja po večjih krajih 

Kočevske, kjer je vodstvo seznanilo Kočevarje o poteku in času preselitve. Novo 

predvideno naselitveno območje je bilo odločeno na območjih ob Savi in Sotli, od 

koder je moralo slovensko prebivalstvo zaradi novih nemških priseljencev zapustiti 

svoje domove ter oditi v delovna taborišča v Avstriji.  

Priprave na preselitev so potekale na več področjih. Nemško vodstvo na Kočevskem 

je popisalo vse imetje Kočevarjev, uredilo vprašanja dolžnikov in upnikov, skupne 

prodaje nepremičnin ter pridobilo čim več rojakov za preselitev.72 Obljube o boljši 

zemlji in življenju na novem naselitvenem območju ter strah pred osamitvijo med 

slovenskim prebivalstvom so Kočevarje prepričale o preselitvi. Po navedbah Ferenca 

se je s Kočevskega preselilo 97 % oziroma 12.147 Kočevarjev,73 ki je potekalo 

pozimi leta 1941/1942. Potek in pogoji preselitve so bili natančno določeni v 

pogodbi, ki sta jo 31. avgusta 1941 podpisali italijanska in nemška stran v Rimu. Po 

preselitvi kočevskih Nemcev pozimi leta 1941/42 se je pojavilo vprašanje njihovega 

imetja, ki so ga zapustili na Kočevskem. Že leta 1941 so vzporedno s pogajanji za 

                                                 
71 Ferenc, Mitja: Nemško jezikovno območje na Kočevskem po odselitvi kočevskih Nemcev 1942–
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preselitev kočevskih Nemcev potekale razprave o prodaji in odkupu nepremičnin 

Kočevarjev. Za odkup njihovega imetja sta se zavzeli dve delniški družbi, in sicer 

Splošna anonimna družba za nepremičnine v Rimu in Italijanska nacionalna 

anonimna družba za viskozo v Milanu. Slednji so 30. novembra 1942 ustanovili 

Agrarni zavod za nepremičnine Emona, pri kateri sta si družbi delili delež delnic. 

Družbi sta se zanimali tako za kmetijska zemljišča kot za zgradbe in gozdne 

površine. Na Kočevskem je zavod Emona prevzel okoli 55 % celotne površine, 

največji delež je bil prevzet v katastrski občini Mozelj, najmanjši pa v Občini 

Črnomelj.74 

Italijanske oblasti so nepremičnine Nemcev (tudi Kočevarjev) likvidirale na podlagi 

navodil iz leta 1942. Vso nepremičninsko imetje, za katero se je izkazalo, da ni imelo 

svojega upravitelja, so poslale v likvidacijo. Ta je zajemala nepremično lastnino z 

njenimi pripadki in pritiklinami, pri kmetijskih posestvih pa tudi živi in neživi 

kapital. Upravitelji, ki so uspeli predložiti svoja pooblastila, so lahko zahtevali 

izločitev svojih nepremičnin iz likvidacije. V nasprotnem primeru je likvidator izvršil 

dokončno likvidacijo. Zaradi enotnosti likvidacijskega postopka pri upravljanju 

lastnine so z navodili in določili, da likvidator celotno imovino, zapisano na 

seznamih, odstopi zavodu Emona po enakih pogojih, kot so veljali za prevzem 

nepremičnin Nemcev, ki so se izselili iz Ljubljanske pokrajine. Ob ocenitvi vrednosti 

nepremičnin so poračunali hipotekarne dolgove ter druga zemljiškoknjižna bremena, 

ki jih je kupec prevzel ali likvidiral. Navodila so določala, da mora likvidator 

izkupiček od prodaje vplačati pri denarnem zavodu na račun, ki se je glasil na ime 

bivšega lastnika, da mu je ta nato denar nakazal. Po sklenitvi italijansko-nemškega 

sporazuma o preselitvi Nemcev je visoki komisar za Ljubljansko pokrajino pooblastil 

Emono za nakup nepremičnin Nemcev in vknjižbo lastninske pravice v zemljiško 

knjigo. Tako je italijanska Emona postala večinski lastnik nepremičnin kočevskih 

Nemcev. Vrednost lastnine je bila pavšalno ocenjena na 60 milijonov lir.75 

 
Po odselitvi kočevskih Nemcev je Kočevska postala »zbirališče« partizanskih enot. 

Prazne vasi v Kočevskem rogu so nudile ugodno priložnost namestitve in bivanja 

partizanov. Vodstvo slovenskih partizanov v Ljubljani je predvidelo ustanovitev 

                                                 
74 Prav tam, str. 77. 
75 Prav tam, str. 82. Za podrobno pojasnitev postopkov odkupa, vknjiženja in likvidacije premoženja 
kočevskih Nemcev glej doktorsko disertacijo Mitje Ferenca z naslovom Nemško jezikovno območje 
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štirih grup partizanskih odredov, med katerimi je tretja grupa partizanskih odredov 

zajemala Notranjsko in Dolenjsko. Vsaka izmed ustanovljenih odredov naj bi imela 

več odredov. Meja med Dolenjskim in Notranjskim odredom je bila ustanovljena 

nekoliko kasneje, potekala pa je sredi Kočevskega roga. Tako so bili v kočevskem 

okraju razporejeni trije bataljoni partizanov, in sicer zahodno od ceste Ribnica–

Kočevje je deloval partizanski bataljon Miloš Zidanšek, na vzhodnih pobočjih 

Kočevskega roga je deloval 3. bataljon Dolenjskega odreda in severno od Kočevja je 

deloval 1. bataljon istoimenskega odreda. Območje južno od Kočevja pa je 

nadzoroval 2. bataljon Notranjskega odreda, imenovan Kočevski bataljon.76 

Spomladanska partizanska ofenziva leta 1942 je osvobodila večino ozemlja na 

Kočevskem, hkrati pa na okupiranem ozemlju postavila svoje postojanke in 

vzpostavila organe ljudske oblasti. Namen italijanskih vojaških enot na zasedenem 

območju na Kočevskem je bilo uničenje večine partizanskih enot. Velika italijanska 

ofenziva, ki je trajala od 5. do 12. septembra 1942, je predvidela tudi požiganje in 

rušenje hiš in naselij ter streljanje ljudi, katere so osumili sodelovanja s partizani. 

Italijanska vojska je po zasedbi kočevskega terena obnovila svojo oblast in upravo 

nadnjo. Po kapitulaciji Italije se je končala italijanska zasedba Kočevske in oblast sta 

prevzeli partizanska vojska ter Osvobodilna fronta. Kočevje je postalo središče 

partizanskega svobodnega ozemlja. Slab mesec in pol osvobojeno je ozemlje postalo 

prizorišče zasedanja Zbora odposlancev slovenskega naroda ter usmrtitve ujetnikov 

in četnikov v Mozlju, Grčaricah in na Travni gori. Obsežno gozdno območje 

Kočevskega roga je bilo območje partizanskih baz, tiskarn in bolnišnic. Baza 20 v 

Kočevskem rogu je bila politično središče, medtem ko je Baza 80 postala zbirno 

mesto večine odsekov in služb predsedstva Slovenskega narodnoosvobodilnega 

sveta. V bližini navedenih baz so se v roških gozdovih nahajale bolnišnice Jelenbreg, 

Leseni kamen, Zgornji in Spodnji Hrastnik, Stari log, Vinica, Planina in Jelendol. 

Poleg roških bolnišnic je deloval tudi blok partizanskih bolnišnic v Ravnah pri 

Kočevski Reki.77 

Italijanske vojaške enote so še nekajkrat vdrle v Kočevski rog, vendar brez hujših 

posledic. V oktobru 1942 je kočevsko ozemlje okupirala nemška vojska in 

vzpostavila nemški režim na zasedenem območju. Okupator je v Kočevju ves čas do 
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osvoboditve Kočevja, do 3. maja 1945, vzdrževal svojo posadko in postojanke. 

Mesto je bila tudi izhodiščna točka za napade na ostalo partizansko ozemlje. Po 

zavrnitvi nemško-domobranskega vdora v Belo krajino je glavni štab 

Narodnoosvobodilne vojske (NOV) in Partizanskih odredov Slovenije (POS) štabu 7. 

korpusa izdal ukaz o pripravi napada na Kočevje. Močno utrjena nemška postojanka 

v Kočevju je predstavljala edino oviro za širjenje osvobojenega ozemlja in razvoj 

ljudske oblasti v tem delu Dolenjske. Zavezniki so partizanskim enotam zagotavljali 

letalsko podporo, prav tako jim je bila na voljo uporaba težkega orožja. Letalski 

napad zavezniških letal je bil izvršen 4. novembra, v katerem je bilo na mesto 

odvrženo 30 bomb. Dva tedna kasneje je sledil napad 18. divizije na mestno posadko 

v Kočevju. Tridnevno obleganje je bilo neuspešno, napad pa je terjal tudi smrtne 

žrtve med partizani. Zaradi pričakovanega vdora nemških sil v Kočevski rog in Belo 

krajino se je korpus 7. divizije osredotočil na obrambo Suhe krajine. Januarja 1945 

so potekali boji v obrambo Suhe krajine, kjer so po petih dneh partizanske enote 

uspele odbiti nemške in domobranske bataljone. Toda bojem za obvladovanje Suhe 

krajine ni bilo videti konca, saj so v mesecu aprilu istega leta nemške in 

domobranske enote uspele osvojiti ozemlje ob črti Soteska–Dvor–Stari Log               

–Kočevje. Pri tem je bil korpus 7. divizije potisnjen nazaj v Kočevski rog. V 

nadaljnjih dneh bojev so partizanske enote uspele zaustaviti prodiranje sovražnika 

proti Kočevskem rogu.78  

V aprilu sta se 15. in 18. diviziji zbrali pri Brodu na Kolpi, od koder se je slednja 

divizija razporedila med Čabrom in Loško dolino, 15. divizija pa je uspela potisniti 

okupatorja iz Kočevske Reke in se začela pripravljati na napad na Kočevje.  

Boji so potekali vse do maja, ko sta po napadu enot 7. korpusa NOV in POJ, 4. maja 

1945, Kočevje in Kočevska postali osvobojeni ozemlji.79   

 

V času osvoboditve Kočevske sta v bojih sodelovala tudi 1. avstrijski bataljon in 

divizija Garibaldi Fontanot. Avstrijski bataljon je bil ustanovljen v Trebčah v Beli 

krajini in so ga sestavljali vojaki, pripadniki avstrijskega antifašizma in Avstrijci, ki 

so bili ujeti in so pobegnili iz nemške vojske ter so bili pripravljeni boriti se proti 

nacizmu. Prav tako je italijanska brigada Fratelli Fontanot sodelovala pri osvoboditvi 
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Kočevske, katere ustanovitev datira šele 17. decembra 1945. Ta je delovala v sestavi 

18. divizije, konec aprila pa je bila vključena v divizijo Garibaldi. Predvsem je bila 

udeležena v bojih pri osvobajanju južnega dela Kočevske.80 

 

4. DELOVANJE AGITPROPOVSKEGA APARATA IN NJEGOVA  

                                                       STRUKTURA 
 
V taboru zmagovalk druge svetovne vojne se je znašla tudi Jugoslavija. Zmaga proti 

okupatorju in utrditev nove ljudske oblasti je v novo povojno družbo prinesla 

številne spremembe na vseh področjih življenja. Vodilo nove oblasti v Jugoslaviji je 

postala popolna obnova države, vzporedno pa je oblast spodbujala in skrbela za 

skladen ter dober družbeni in prosvetno-kulturni razvoj posameznika in družbe. 

Enako je storila tudi močno utrjena partijska oblast na Slovenskem, ki je sledila 

trendom in smernicam iz Beograda. Koncepti prosvetno-kulturnega razvoja so bili 

začrtani že v predvojnem in medvojnem času, po vojni pa je prišlo do njihove 

realizacije. Na podlagi zastaranih kulturnopolitičnih programov se je morala partijska 

oblast soočiti s številnimi prosvetno-kulturnimi vprašanji, s katerimi so predvideli 

popoln preporod slovenske kulture in prosvete.  

Komunistična partija Slovenije je svoj kulturnopolitični program prilagodila 

sovjetskemu. Sprejela je načela socialističnega realizma in kulturnega delavca 

postavila v podrejeno vlogo v službi socialistične revolucije.81 Zaradi koncepta 

komunistične oblasti o slovenski državi kot o državi »delavcev in kmetov« je bila 

kultura namenjena širši množici slovenskega prebivalstva. V omenjeni koncept o 

dostopnosti kulture in njenih dobrih je bilo vzeto tudi dejstvo, da so ljudske množice 

in širši družbeni sloji sodelovali pri njenem ustvarjanju in izvajanju. Vsem 

slovenskim državljanom naj bi bila dostopna mreža kulturnih dobrin in ustanov, od 

posameznika je bilo odvisno, katero obliko kulturnih dobrin bo izbral. Upoštevati je 

treba, da je oblast natančno in nazorno določila, kakšna kultura je sprejemljiva in 

odpravljala ali prepovedala kakršnokoli kulturno obliko ali vsebino, ki ni bila v 

skladu socrealizma. Ta je temeljil na teorijah marksizma in leninizma, ki je postalo 

                                                 
80 Povzeto po: Guštin, Damjan: Osvoboditev Kočevske. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2005, 
str. 35. 
81 Gabrič, Aleš: Slovenska agitpropovska kulturna politika 1945–1952. V: Borec. Revija za 
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kot je dejal Boris Kidrič v svojem referatu, »ne le politično vodilo, ampak tudi 

kulturno«.82 Poleg zgledovanja po vzoru sovjetske ideologije in socrealizma je 

slovenska oblast v kulturni politiki videla tudi oblikovanje slovenskega kulturnika 

kot državljana, ki bo sledil vrednotam narodnoosvobodilnega boja in hranil njegovo 

preteklost. Graditev široke narodne zavesti, katero je bilo moč dvigniti le s 

»kulturnim kruhom«, je pomenila velik prelom v povojni Sloveniji, saj je le narodno 

in kulturno ozaveščeno ljudstvo sposobno ustvariti dobrega državljana, podrejenega 

Partiji.  

Kulturnopolitični in kulturni delavci, ki so soustvarjali in izvajali povojno kulturno 

politiko in delo, so prihajali iz vrst Osvobodilne fronte, ki je bila parcelirana na 

različne skupine. Največ jih je prihajalo iz skupine kulturnih delavcev. Večina le-teh 

je bila članov Komunistične partije Slovenije in krščanskih socialistov, ki si med 

seboj niso bili enotni v več pogledih na kulturno dejavnost. Nehomogenost se kazala 

že v njihovi različni politični pripadnosti, medtem ko jih je družila le stanovska 

pripadnost eni izmed umetniških in kulturnih strok ali intelektualno delo. Razhajanja 

in drugače misleči znotraj Partije so povzročili številna nasprotja in nesporazume 

med kulturniki, ki so pripeljali tudi do izključitve nekaterih njihovih članov.  

Mnenja vodilnih partijcev so se razlikovala v številnih pogledih do kulture, starosta 

socialistične kulturne politike pa je bil ideolog Boris Ziherl, katerega koncepti o 

socialistični kulturi na Slovenskem so prevladali. Boris Ziherl je vneto zagovarjal 

sledenje sovjetski revoluciji in kulturi, ki so jo ustvarili v Sovjetski zvezi, hkrati pa 

goreče zavračal nove umetniške smeri kubizma, eksistencializma, impresionizma in 

ekspresionizma. Označil  jih je za kapitalistično umetnost, ki je brezvredna in 

enoznačna. Po njegovem mnenju je bila kultura proletariata le tista kultura, ki je 

zagovarjala in predstavljala vrednote in dosežke socrealizma in 

narodnoosvobodilnega boja. Zavzemal se je za enotno socialistično slovensko 

kulturo, ki zavrača vse nazadnjaške kulturne tokove zahodnega sveta.  

 

Komunistična partija je skušala vso prosvetno-kulturno in kulturno-umetniško 

dejavnost popolnoma nadzirati in jo združiti pod vodstvom partijskih komitejev. 

Tako je lahko nadzirala in usmerjala delo številne množice kulturnih delavcev, 

obenem pa bedela nad izvajanjem ustrezne (partijske) kulturne politike in kulturnih 
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programov. Za dosego zastavljenih ciljev je bil ustanovljen agitacijsko-propagandni 

oddelek pri Centralnem komiteju Komunistične partije Slovenije. Po vojni nastali 

Agitprop (skrajšana oblika za agitacijsko-propagandni oddelek) je prevzel pobudo pri 

oblikovanju slovenske kulturne politike ter sledil istemu cilju – širiti socialistično 

misel in idejo, katero uresničitev so videli tudi v kulturnih društvih in organizacijah. 

Smernice za kulturni razvoj je izdelal Odsek za prosveto Slovenskega 

narodnoosvobodilnega sveta že pred koncem vojne, ki jih je nato prevzel Agitprop. 

Že tedaj so bila na področju odseka za prosveto vključena narodna prosveta, šolstvo, 

kultura, znanost in umetnost. Podobno strukturo je imel tudi povojni oddelek 

Agitpropa, ki je moral skrbeti za ideološki dvig partijskega kadra in pravilno 

ideološko-politično vzgojo širših ljudskih množic. Ta je po koncu druge svetovne 

vojne spadal pod okrilje Ministrstva za prosveto. Agitprop je neposredno izvajal 

direktive in smernice Komunistične partije Slovenije, pri tem pa je bil le-ta 

organiziran iz partijskih centrov, od centralnih in pokrajinskih vodstev ter od nižjih 

partijskih forumov.83 Agitprop je obsegal sektor/oddelek za tisk in agitacijo, 

teoretsko-predavateljski sektor, organizacijsko-tehnični sektor, pedagoški sektor in 

kulturni sektor. V sklopu slednjega so bile naloge njegovih uslužbencev organizacija 

in nadzor nad celotnim kulturnim življenjem. Vodja kulturnega sektorja je bil 

odgovoren za pravilno in redno izvajanje predpisov in smernic, začrtanih na področju 

kulturne politike. Vodja Agitpropa je moral skrbeti za širjenje partijske linije preko 

agitatorjev množičnih organizacij (Antifašistična fronta žena, Osvobodilna fronta, 

Zveza mladine Slovenije, Zveza komunistične mladine, kulturno-prosvetnih društev). 

Vodje posameznih sektorjev znotraj Agitpropa pa so sestavljali Komisijo za agitacijo 

in propagando. Na Kočevskem se je sestava Agitpropovske komisije stalno 

spreminjala, bila je voljena med svojimi člani. Leta 1947, za katero leto obstajajo 

podatki o članih Agitprop komisije, so bili vanjo izvoljeni Andrej Pirnat, Franc 

Češarek, ki je bil zadolžen za kulturno-prosvetni sektor, Polde Merčun in Dominik 

Bogataj.84 Naslednjega leta so se člani zamenjali in izvoljeni so bili Pepca Zajc, 

Janez Jelenc, Leopold Merčun, Andrej Pirnat in Marija Bremec.85 Mesec dni kasneje 

so bili izvoljeni trije novi člani, Zdravko Troha in Ivan Rigler ter Tone Šercer,86 ki so 
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nadomestili Janeza Jelenca in Pepco Zajc. Komisija je v enaki sestavi delovala vse 

do meseca avgusta, ko so zopet imenovali nove člane komisije. Vanjo so bili 

ponovno izvoljeni Tone Šercer, Marija Bremec, Polde Merčun in Drago Benčina.87 

Konec omenjenega leta so njeni člani postali Jože Vodopivec, Jože Marolt za 

prosvetno-kulturni sektor, Ivan Klarič in Tone Šercer.88 V naslednjih letih, za katere 

je arhivsko gradivo o članih Agitprop komisije izredno skopo in skromno, so se 

njegovi člani menjavali, prihajali pa so iz vrst dejavnih in vplivnih kočevskih 

meščanov, ki so opravljali pomembne občinske funkcije. Delo na terenu pa je 

potekalo preko kulturno-prosvetnih oddelkov frontnih organizacij, kjer se vpliv 

Agitpropa toliko ni občutil.  

 

Ministrstvo za prosveto, ki je bilo naslednik Odseka za prosveto pri Slovensko 

narodnoosvobodilnem svetu, je nasledilo tudi nadaljnjo izvajanje nalog od svojega 

predhodnika. V sklopu ministrstva je delovalo nekaj novih odsekov, ki so bili 

reorganizirani, formalno pa so opravljali iste naloge kot doslej. Odsek za ljudsko 

umetnost je posredoval ter usmerjal kulturno-prosvetno delo in umetniško dejavnost 

in izobrazbo širši množici, v okviru katerega je deloval referat za kulturno-prosvetno 

organizacijo, kulturno-umetniško propagando, ljudsko izobraževanje, ljudske 

knjižnice in kino gledališča. Posebej pa je bil organiziran Odsek za osnovno in 

srednje šolstvo, medtem ko je Odsek za umetnost skrbel za popularizacijo in razvoj 

umetnosti med ljudskimi množicami. Struktura Ministrstva za prosveto se je 

spreminjala zaradi številnih kadrovskih in organizacijskih težav, prihajalo je do 

združitve ali razdružitve posameznih odsekov. Ko se je ministrstvo izoblikovalo, je 

to zajemalo obči oddelek, oddelek za šolstvo, oddelek za ljudsko izobraževanje, 

oddelek za kulturo, kontrolni oddelek, personalni oddelek, načrtni oddelek ter 

oddelek za mladinske vzgojne domove.89 Nalogo izobraževanja in širjenja kulture 

med ljudstvom so na terenu prevzeli različni odbori. Njihova primarna naloga  je bila 

»dvig političnega in kulturnega nivoja ljudskih množic«, predvsem pa je delo 

temeljilo na prosvetnem delu kot na kulturnem, saj so si prizadevali za boljšo 
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opismenjenost prebivalstva, izvajanje osnovnošolskega pouka ter podpiranje 

nadarjenih učencev/dijakov in njihovo nadaljnje strokovno izpopolnjevanje. 

Namembnost in naloge ljudskih odborov so potekale po vertikalni liniji, saj so 

najvišjo obliko odborov na terenu predstavljali okrožni ljudski odbori, ki so imeli več 

nadzornih funkcij ter skrbeli za podporo kulturno-prosvetnih domov. Sledili so 

okrajni in krajevni ljudski odbori, ki so si delili nadzorniške naloge glede na svojo 

jurisdikcijo na določenem področju kulturno-prosvetnega delovanja. Obstajali so tudi 

mestni ljudski odbori, ki so imeli tudi odseke za prosveto. Odbori so bili odgovorni 

poverjeniku višjih izvršnih odborov in Ministrstvu za prosveto. 

V različne agitpropovske podkomisije, svete in aktive so prihajali ljudje iz resorja 

Ministrstva za prosveto ali njemu podrejenih frontnih organizacij. V njem so imeli 

svoje predstavnike in zastopnike tudi množične organizacije Osvobodilne fronte, 

Antifašistična zveza žena (AFŽ), mladinske in sindikalne organizacije ter Ljudska 

prosveta. Hkrati pa je član Agitpropa postal tudi član kulturno-prosvetnih odsekov in 

oddelkov. Tako je Agitprop imel celosten nadzor nad kulturnim in prosvetnim 

delovanjem. Poleg omenjenih organizacij, ki so med svoje osnovne cilje vključevale 

tudi kulturno-prosvetno delo, je organizacija AFŽ v sklopu svojega delovanja gojila 

skromno in šibko kulturno-prosvetno dejavnost. Skrbela je za kulturni dvig svojih 

članic, zato so se le-te udeleževale različnih kulturnih prireditev in proslav, delavnic 

ter tudi sodelovale pri organizaciji in pripravi nekaterih kulturnih dogodkov. 

 

V resorju Ministrstva za prosveto je leta 1949 zopet prišlo do sprememb. Prezidij 

Ljudske skupščine Ljudske Republike Slovenije je izdal ukaz o ustanovitvi 

Ministrstva za prosveto in kulturo, s katerim so bile naloge prejšnjega državnega 

organa prenesene na ministre, zadolžene za prosveto in kulturo. Sedaj je kulturno 

delovanje prešlo pod nadzor in poverjeništvo Ministrstva za kulturo, katerega naloge 

in funkcije so bile striktno ločene od Ministrstva za prosveto. Do velikih sprememb 

znotraj posameznih oddelkov ni prišlo, saj so le-ti nadaljevali opravljati svoje 

dotedanje funkcije.  

 

Spor med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo ni omajal začrtane kulturne politike in 

njenega izvajanja. Na kulturnem področju se je delo kulturnih delavcev nadaljevalo, 

majhne spremembe je bilo občutiti v prebiranju ruskih del in filmov, ki so jih začeli 

nadomeščati ameriški. Prav slednje je povzročilo, da se je slovenska kultura začela 
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počasi odpirati »zahodnemu svetu«, kar je zelo ostro obsodil Boris Ziherl. Toda 

Agitprop je še vedno vršil svoje poslanstvo ter obdržal svojo funkcijo vrhovnega 

arbiterja na vseh kulturnih področjih. Njegove naloge so bile ob sklepih o obtožbah 

Informbiroja in gonji proti Komunistični partiji Jugoslavije novembra 1948 jasno 

nakazane v resoluciji drugega kongresa Komunistične partije, kjer je kongres potrdil 

njegovo nadaljnje delo. Obsežen agitpropovski aparat se je moral sistematično boriti 

proti sovražnim zunanjim vplivom v kulturnem življenju, pri tem pa je še vedno 

spodbujal in se trudil graditi socialistično in apolitično kulturo, zasnovano na 

naprednih temeljih domače tradicije. Moral je poskrbeti, da se je propaganda 

marksizma-leninizma okrepila ter, kar je že nakazalo na sprejem nesocialistične 

ideje, »graditi razvijajočo se kulturo narodov ljudske demokracije ter ob izkoriščanju 

naprednih, revolucionarnih tokov zapadne (op.: zahodne) kulture«.90 Ena izmed 

mnogih sklepov o nadaljnjem delu Agitpropa pa je bila tudi okrepitev kulturno-

prosvetnega dela na vasi, borbo proti klerikalizmu in razvijanje vaških kadrov za 

uspešno borbo pri socialistični preobrazbi kmečkega prebivalstva. 

Reorganizacija vlade Ljudske Republike Slovenije aprila 1951 je povzročila, da sta 

bila Ministrstvo za prosveto in Ministrstvo za znanost in kulturo ukinjena, 

ustanovljen pa je bil Svet za prosveto in kulturo pri vladi Ljudske Republike 

Slovenije. Ta je naznanila že bližajoči se konec agitpropovskega aparata, ki je svoj 

konec dočakal naslednje leto, saj so njegovo delo in funkcije prevzele partijske 

organizacije na okrajni, občinski, krajevni in mestni ravni. 

 

Ob koncu obdobja obnove domovine je Partija že obvladovala skoraj vsa področja 

kulturnega življenja. Uspelo ji je usmeriti kulturniško delo, centralizirati njeno delo 

preko oblastnih organov ter Agitpropu omogočila vpogled v celotno dogajanje v 

kulturni sferi. Kulturno ustvarjanje društev ali posameznika je bilo že vnaprej 

posredovano Agitpropu, ki je za nadaljnji ukrep zaradi neprimernih vsebin ali 

izvajanja kulturnih dobrin prepovedal marsikatero delo ali predstavo. Imel je tudi 

vpogled v vsak repertoar kulturnih ustanov ter tako tudi nadziral njihovo delo. Edini 

problem, ki ga Partija ni uspela rešiti, je bila kadrovska zasedba članov iz vrst starih 

partijcev med kulturnimi delavci, ki bi lahko poživeli kulturno ustvarjanje ali vplivali 

na njegovo pravilno usmeritev. Vpliv starih komunističnih kulturnikov je bil tudi po 
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propadu Agitprop komisije leta 1952 velik, Partija je še naprej nadobudno 

nadzorovala in usmerjala kulturno politiko v državi. Leta 1945 ustanovljeno 

Ministrstvo za prosveto pri vladi Ljudske Republike Slovenije z ukazom predsedstva 

Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) je v svoji pristojnosti imelo 

nadzor nad delovanjem šolstva, kulture, znanosti in športa. Ministrstvo je delovalo 

do leta 1951, tedaj pa je njene pristojnosti prevzel Svet za prosveto in kulturo. V 

okviru tega so delovali oddelek za šolstvo, oddelek za kulturo, obči oddelek s 

tehničnim odsekom, oddelek za visoke šole in znanstvene ustanove, personalni 

oddelek ter oddelek za načrtovanje in vzgojne domove. Zaradi številnih sprememb je 

prišlo do ukinitve Ministrstva za znanost in kulturo, ustanovljenega leta 1949. To je 

bilo ustanovljeno z ukazom predsedstva Ljudske skupščine. Naloga ministrstva je 

bila podobna prejšnjemu, skrbelo pa je za zagotavljanje uspešnega razvoja znanosti 

in kulture, vključevalo se je v delovanje visokih šol, akademij, znanosti in kulturnih 

ustanov ter imelo kinematografske in radiodifuzne službe. Po ukinitvi obeh 

ministrstev leta 1951 je Svet za kulturo in prosveto Ljudske Republike Slovenije, 

ustanovljen z odlokom vlade Ljudske Republike Slovenije, prevzel pristojnosti 

Ministrstva za prosveto Ljudske Republike Slovenije (LRS) in Ministrstva za 

znanost in kulturo LRS. Dve leti kasneje se je Svet za kulturo in prosveto 

preimenoval v Svet za prosveto in kulturo LRS, leta 1956 pa zopet prevzame prvo 

poimenovanje. Organ je v svoji pristojnosti imel mrežo podrejenih organov, ki so 

skrbeli za uspešno izvajanje predpisanih nalog in smernic. V njegovi sestavi so 

delovali odbori za znanost in visoke šole, odbor za kulturo in prosveto ter odbor za 

splošno izobraževalno in strokovno šolstvo. Svet je vodil predsednik-minister s 

predstavniki družbenih in strokovnih organizacij, ki ga je določil prezidij Ljudske 

skupščine. Leta 1957 je zopet prišlo do kadrovsko-upravne spremembe, iz 

pristojnosti Sveta za kulturo in prosveto se je izločil Svet za šolstvo LRS, leto 

kasneje pa tudi Svet za znanost LRS. Istega leta je bil ustanovljen Sklad za 

pospeševanje kulturnih dejavnosti. Skozi skoraj pol stoletja trajajočega socializma je 

zaradi upravnih sprememb prihajalo do preimenovanja političnih organov, ki so 

skrbeli za izvajanje kulturne politike ter njenih usmeritev. Z Zakonom o republiški 

upravi Socialistične Republike Slovenije (SRS) iz leta 1965 je bil ustanovljen 

Republiški sekretariat za kulturo in prosveto, ki je prevzel pristojnosti ukinjenega 

Sveta za kulturo in prosveto, ta pa je prenehal delovati že leta 1963. V sklopu organa 

je bil za izvrševanje konkretnih nalog kulturne politike in ljudskoprosvetnega dela 
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zadolžen Odbor za znanost, kulturo in prosveto, deloval pa je v letih 1967–1972. 

Svoja predhodnika je omenjeni odbor imel v Odboru za kulturo in Odboru za 

prosveto, ki sta od leta 1963 delovala v sestavi Izvršnega sveta SRS. Nadaljnje 

upravne spremembe so se zgodile leta 1972, ko je na podlagi Zakona o organizaciji 

republiške uprave SRS prišlo do ustanovitve Sekretariata za prosveto in kulturo, dve 

leti kasneje pa sta bila ustanovljena ločena republiška komiteja za posamezno 

področje. V sestavi sekretariata sta delovala Republiški komite za šolstvo in 

Republiški komite za kulturo.91 Vrhovni organ, ki je imel odločujočo vlogo na 

kulturnem in prosvetnem področju, Republiški sekretariat za prosveto in kulturo, je 

svoje naloge opravljal vse do osamosvojitve Slovenije. Od tedaj je za kulturo in 

kulturno delovanje skrbelo Ministrstvo za kulturo.  

Številne upravne spremembe in preimenovanja ter ustanavljanja starih-novih 

organov niso neposredno vplivala na samo izvedbo kulturnih programov. Na njihovo 

izvajanje je imela velik vpliv globoko zakoreninjena kulturna politika, katero so 

izvajali tako državni kot lokalni organi ne glede na korenite spremembe na upravnem 

področju. Poleg izvajanja smernic in ciljev kulturne politike so oblastni organi morali 

skrbeti za ustreznost in skladnost kulturnih programov s tedanjo kulturno politiko, 

čeprav je bilo le-to kasneje zgolj navidezno. 

 

5. OBLIKE KULTURNE DEJAVNOSTI  
 
Zaradi povojne usmeritve kulturne politike v zadovoljevanje kulturnih potreb širših 

družbenih slojev sta se na Kočevskem izoblikovale tri skupine nosilcev kulturnega 

življenja, ki so na različne načine posredovale ustvarjanje kulturnih dobrin, hkrati pa 

spodbujale in krepile kočevsko kulturno zavest. Največ pripadnikov, ki so vplivali na 

potek in tok kulturne politike in njenega izvajanja, se je zbralo v skupini prosvetno-

kulturnih delavcev. Ti so bili večinoma zaradi lastnih neuslišanih kulturnih teženj ter 

vizij ali/in drugačno mislečih predstav prisiljeni sami stopati po osamljeni in težki 

poti kulturnega življenja na Kočevskem. Tu gre posebej izpostaviti posameznike, ki 

so s svojim neumornim trudom, vztrajnostjo in vedenjem pripomogli k oživitvi 

kulturnega življenja in kulturnih dobrin v pokrajini, tako v mestu kot na podeželju. S 

svojo izstopajočo vlogo in delovanjem, ki sta naznanili neprestan kulturni boj in 
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hkrati popolnoma izžemala človeško željo po drugačni, bolj svobodnejši kulturi, so 

postali glavni akterji pri izvajanju kulturne politike ter v kulturne dobrine vdahnili 

»spremenjeno drugačnost« v duhu tedanje socialistične kulturne miselnosti. 

Prosvetni-kulturni delavci so delovali na šolskem področju, v amaterskih kulturnih 

društvih in organizacijah, spet drugi pa so sodelovali tudi pri ustvarjanju 

profesionalne kulture. Tako so plodovi njihovega dela vidni v različnih amaterskih 

kulturnih delih in stvaritvah, nekoliko manj pa na področju profesionalne kulture. Ne 

gre zanemariti dejstva, da sta tesno prepletanje in sodelovanje obeh »kulturnih vej« 

pripomogli k izredni obogatitvi kočevske kulture, čeprav sta navidezno delovali 

vsaka zase. Druga skupina, ki je bila nosilka ljudsko-umetniškega dela in bila 

zadolžena za kulturno delo ter ustvarjanje delovnih množic, so bile sindikalne 

organizacije v posameznih družbenih in gospodarskih organizacijah. Slednje naj bi 

krepile kulturno zavest znotraj zaprtega kolektiva in dvignile kulturno raven svojih 

zaposlenih. Na Kočevskem je bilo znotraj sindikalnih organizacij zelo slabo 

poskrbljeno za kulturno delovanje, le nekatere sindikalne organizacije so deloma 

uspele aktivirati svoje zaposlene za kulturno ustvarjanje in jih spodbudile za 

delovanje v kulturno-prosvetnih društvih. Toda želja in prizadevanje po kulturnem 

ustvarjanju sta kmalu prešli v pozabo in kulturno delo v sindikalnih organizacijah je 

zamrlo. V nekaterih sindikalnih organizacijah, v katerih je bilo možno zaslediti 

drobec kulturnega življenja, je kulturno delo obrodilo sadove v obliki izdajanja 

kulturnih glasil (Melamin, Inkop …). Živahnejše kulturno ustvarjanje je zaživelo 

znotraj (sindikalnega) kolektiva, med prosvetnimi delavci, ki so zaradi lastnega 

zanimanja za tovrstno ustvarjanje ohranjali kulturno delo v svoji organizaciji, 

predvsem zaradi že osnovne tendence šolstva v sodelovanje s kulturnimi nosilci. 

Sindikati, ki so bili predvideni kot ustrezne skupine kulturnega ustvarjanja in gojenja 

kulture, so svojo nalogo sorazmerno slabo opravili. Ljudskoprosvetno in kulturno 

delo je bilo na vseh področjih življenja favorizirano, popularizacija kulturnih dobrin 

pa je postopoma postala samoumevna in vsakdanja. Šibka zastopanost kulturnega 

delovanja v sindikalnih organizacijah in nekoliko boljše kulturno delovanje kulturno-

umetniških društev nista bili edini obliki organiziranosti tovrstne dejavnosti, deloma 

se je amaterska kulturna dejavnost gojila tudi v občinski Antifašistični fronti žena in 

občinski Ljudski mladini Slovenije (LMS), kasneje občinski Zvezi socialistične 

mladine Slovenije (ZSMS) in v Zvezi komunistične mladine (ZKM). Omenjene 

organizacije naj ne bi ustanovile lastnih kulturno-prosvetnih sekcij, odgovorne pa so 
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bile za širjenje in pravilno linijo prosvetnega in kulturnega dela med delovno 

množico. Občinske množične organizacije so skušale dosledno izvajati pravilnost 

kulturno-prosvetnega dela, ki jim je bilo zaupano, hkrati pa se je delo le-teh v okviru 

njihovega programa manifestiralo kot kulturne prireditve in proslave. Občasno so se 

njihovi člani udeležili kulturnih dogodkov, ki so bili že vnaprej izdelani in 

pripravljeni. Cilji vseh nosilcev kulturno-prosvetnega in kulturno-umetniškega dela 

so bili jasno določeni in izdelani, oblikovani so bili tako za kulturne delavce kot za 

ljudsko množico. Izvajani so bili skozi večplastne faze dela, od šolskega dela do 

kulturnega dela društev in s sodelovanjem s kulturnimi ustanovami. Vse je bilo 

propagirano v sredstvih javnega obveščanja.92 Krog ljudi, ki je zasedal pomembnejše 

vodilne položaje na Kočevskem, je ostajal sorazmerno enak, delo na kulturnem 

področju pa je vodil ozek in zaprt krog izbranih. Le-ti so se ponavadi (krožno) 

menjavali znotraj posamičnih »sektorjev« kulturnega dela, večina pa je prihajala iz 

vrst občinske Komunistične partije Slovenije.  

Po vojni je komunistična oblast skušala agitacijsko, propagandno in kulturno-

prosvetno delo organizirati in združiti pod vodstvom partijskih komitejev, 

ustanavljala je komisije za posamezno dejavnost in na terenu so za izvajanje kulturne 

dejavnosti skrbeli ljudski odbori. Vzpostavljena mreža na položajih nastavljenih ljudi 

in institucionaliziranih kadrov sta, podrejena Agitpropovski komisiji za kulturno 

dejavnost, bili odgovorni za izvajanje kulturne politike. Pomembno vlogo pri tem so 

imeli posamezniki, ki so s svojo pripadnostjo Komunistični partiji Slovenije, vneto in 

»slepo« služili socializmu ter v imenu socialistične revolucije prenašali njene ideje 

tudi na kulturno področje. Na kulturno-prosvetnem področju je bilo čutiti idejni vpliv 

Partije, saj so za to poskrbeli njeni akterji, vendar dejanska vpletenost in sodelovanje 

komunistov sta sčasoma bili vse manj aktivno prisotni pri različnih kulturnih oblikah 

dela. V prvih povojnih letih je bil vpliv in aktivno delovanje v kulturno-prosvetnih 

organizacijah največji, kasneje pa se je to nekoliko razblinilo. Iz organizacije so bili 

izrinjeni vsi, ki so bili nasprotni in škodljivi težnjam v kulturi. Dejansko je to 

pomenilo odstranitev tistih oseb, ki so zaradi svojega lastnega prepričanja prihajale v 

nasprotje z vladajočo politično elito ter imeli drugačno vizijo razvoja in izvajanja 

kulturne politike. Cilji slovenske kulturne  politike se do konca socializma bistveno 

                                                 
92 Gabrič, Aleš: Slovenska agitpropovska kulturna politika 1945–1952. V: Borec. Revija za 
zgodovino, literaturo in antropologijo. Ljubljana: Društvo za proučevanje zgodovine, literature in 
antropologije, 1991, str. 492. 
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niso spremenili, prišlo je le do vsebinsko milejših in zabavnih vsebin, medtem ko so 

se menjavale le oblike, ki so vodile k istemu cilju.  

Tretji nosilec kulturnega ustvarjanja so bile nedvomno kulturne ustanove, »srce« 

profesionalne oziroma institucionalne kulture. Te so že po svojem ustanovnem aktu 

spadale med kulturne zavode, v sklopu katerih so nastajale in se ustvarjale kulturne 

dobrine, ohranjale ter posredovale vse stvaritve, ki so nastale pod profesionalno roko 

njenih ustvarjalcev. Kulturne ustanove so s profesionalno kulturo pokazale drugačno 

ustvarjanje kulture, ki ni vsebovala amaterskih elementov in primesi, temveč je s 

svojim prikazom na profesionalen način pritegnila le peščico ljudi, ki je razumela 

njeno vsebino. Visoka kultura, ki je že ob misli na težko in nerazumljeno vsebino, 

predstavljala dolgočasnost in brezzveznost, je pritegnila drugačno strukturo in 

poklicno usmerjenost publike. Kljub manjšemu zanimanju za tovrstno kulturno 

dejavnost je ta postala (ne)pogrešljiv element v kočevskem kulturnem prostoru in 

njenih prebivalcev. 

Kulturno-prosvetni delavci in drugi člani kulturno-prosvetnih organizacij so bili 

postavljeni v službo revolucije, njihova vloga in delovanje pa sta bili postavljena v 

podrejeni položaj do politike in države. Za koordinatorja in nosilca kulturne 

dejavnosti v frontnih organizacijah in društvih je bila postavljena Ljudska prosveta 

Slovenije, ki je imela svoje hčerinske podružnice tudi po občinah. Ljudska prosveta 

je bila politična ustanova in organ Osvobodilne fronte, ki je načrtno koordinirala in 

idejno usmerjala kulturno delo vseh frontnih organizacij.93 Idejno je bila zasnovana 

že med drugo svetovno vojno na osvobojenem območju, po končani vojni pa je svoje 

delovanje prijavila pri Prosvetnem in Notranjem ministrstvu narodne vlade 

Slovenije. Prvotno se je organizacija imenovala Prosvetna matica, po osvoboditvi pa 

se je naziv spremenil v Ljudsko prosveto Slovenije (LPS). Za svoje delovanje je 

potrebovala finančna sredstva, ki si jih je pridobila z dotacijami Ministrstva za 

prosveto, izposojninami, dohodki iz različnih kulturno-prosvetnih dejavnostih, 

članarinami ter s prispevkom od čistega dohodka vsake ljudskoprosvetne prireditve. 

Ljudska prosveta Slovenije, s sedežem v Ljubljani, je postala krovna mreža lokalnih 

oziroma občinskih ljudskih prosvet, ki so delovala po principu matične. Te so 

angažirale množične organizacije po terenu za kulturni-prosvetno delo, oskrbovala 

kulturno-prosvetna društva z materialnimi sredstvi in izvajala nadzor nad njihovim 

                                                 
93 Prav tam, str. 500. 
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delovanjem. V Kočevju je delovala LPS Kočevje, ki je prevzela skrb nad amatersko 

kulturno dejavnostjo celotne Kočevske. Znotraj le-te so delovali različni pevski 

zbori, njihovo delovanje pa je bilo kratkotrajno.  

Ljudska prosveta Slovenije je pod istim imenom delovala do leta 1955, v vmesnem 

povojnem obdobju, leta 1952 pa se je preimenovala v Zvezo delavsko-kulturnih 

društev Slovenije s sedežem v Ljubljani. Zveza je bila še vedno krovna in nepolitična 

organizacija. Na kongresu na Jesenicah leta 1955 se je izrazila želja po združitvi 

obeh organizacij v Zvezo Svobod in prosvetnih društev Slovenije, ki je delovala do 

leta 1964. Istega leta se je preimenovala v Zvezo kulturno-prosvetnih organizacij 

Slovenije (ZKPOS), leta 1977 pa v Zvezo kulturnih organizacij Slovenije (ZKOS), ki 

je kot nacionalna organizacija občinskih zvez ljubiteljskih kulturnih društev, delovala 

do leta 1996.94 Ob prenehanju delovanja omenjene zveze je bil istega leta ustanovljen 

Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske dejavnosti, od leta 2000 pa se imenuje 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD). Njegovo poslanstvo 

je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske 

podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočati dostopnost kulturnih vsebin 

v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, vključevanje vseh dejavnikov na 

področju kulture v kulturno mrežo, ustvarjati pogoje za medkulturni dialog ter 

vključevanje v mednarodno sodelovanje v evropskem in svetovnem prostoru. Sklad 

ima svojo izpostavo tudi v Kočevju. 

 

Kulturno-prosvetno in kulturno-umetniško delo je potekalo v različnih fazah 

(po)ustvarjanja kulturno-umetniških (tudi prosvetnih) oblik. Pri jasno opredeljenih 

ciljih ljudskoprosvetnega in kulturno-prosvetnega dela v prvih povojnih letih je bilo 

jasno, da je bil za komunistično oblast politični moment, ki si je svojo pot najlažje 

utrl med šolskimi vrstami, pomembnejši od kulturnega. Za Partijo je bilo 

pomembnejše kulturno-prosvetno delo kot kulturno-umetniško. V prvih povojnih 

letih je opaziti, da je bila pozornost usmerjena v izobraževanje ljudskih množic, 

vendar kulturno-umetniško delo pa je svoj razmah doživelo skoraj dve desetletji 

kasneje. Ne gre spregledati dejstva, da sta bili obe vrsti kulture medsebojno tesno 

prepleteni, predvsem pa različno sprejeti. Toda kljub različnosti je tako kulturno-
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prosvetno delo kot kulturno-umetniško delo zaznamovalo širši slovenski prostor kot 

tudi kočevskega. 

Doktorska disertacija obravnava predvsem kulturno-umetniško delovanje, ki je svojo 

pot našlo v delovanju kulturno-umetniških društvih, pevskih zborih in drugih 

oblikah, medtem ko se deloma dotika tudi kulturnega ustvarjanja na šolskem 

področju, vendar v mejah kulturnega okvirja. Potrebno je omeniti, da se je kulturno 

delovanje pojavilo tudi v knjižnicah, čeprav je bilo njihovo poslanstvo drugačno, 

usmerjeno in povezano z izobraževanjem in sodelovanjem s šolami. Ostale kulturne 

ustanove pa so sledile svojemu poslanstvu, upoštevajoč smernice kulturne politike. 

Kulturno-umetniškemu delu je Partija namenila manj pomembno vlogo v primerjavi 

s kulturno-prosvetnim delom ter ga želela potisniti v ozadje, vendar sta ga tradicija in 

želja po kulturno-zabavnem elementu postavili v ospredje, saj so kulturne oblike, kot 

so bile gledališke igre, pevski zbori, orkestri in druge, postale vse bolj uveljavljene 

kot zelo pogost način amaterskega kulturnega delovanja. Težava pri ustanavljanju in 

spodbujanju tovrstnih kulturnih oblik je nastala pri dejstvu, da so imele prireditve 

večkrat zabavni motiv in ne politično-idejnega, ki naj bi propagiral in širil politično-

idejne vsebine med množico. Kulturno-umetniška društva, kasneje delavsko-

prosvetna društva Svobod, so v svojih krogih gojila zanimanje za ustvarjanje 

ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki so poleg razvedrila nudila tudi zabavo in 

sprostitev. Omenjene kulturne oblike so se manifestirale v obliki različnih prireditev 

s kratkimi kulturnimi točkami, nastopi dramskih in tamburaških skupin, narodno-

zabavnimi ansambli in literarnimi recitali ter nastopi. Tematsko in vsebinsko so bili 

programi kulturno-umetniških društev enostavni in lažje razumljivi, njihovo 

izvajanje pa preprostejše, nezahtevno in lahkotno. Zaradi močnega poseganja oblasti 

v kulturno sfero so morala vsa društva in organizacije predložiti prireditvene 

programe, katerih (ne)ustreznost je bila preverjena od pristojnih organov. Apolitično 

delo, kot ga je označevala komunistična oblast, je bilo iztrgano iz kulturnih 

programov in društva so morala v svoje delovanje vpeljati tiste oblike kulturnega 

dela, ki jih je oblast dovoljevala in so zadostile zahtevam kulturne politike. Stari 

neustrezni programi so postali neprimerni in odvečni, v društvih pa so jih nadomestili 

novi kulturni programi, ki so vsebinsko in organizacijsko ustrezali tedanjim 

politično-idejnim vsebinam in razmeram. V praksi in na terenu je to pomenilo, da so 

se kulturne oblike ohranile, vendar s spremenjenim načinom delovanja in vsebinami. 

Na Kočevskem je bilo narodnoosvobodilno gibanje močno, zato so bile možnosti za 
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uvedbo novejših kulturnih programov v društvih toliko večje, tudi v kulturnih 

ustanovah. Nekoliko zaostali in zastareli kulturni programi so se ohranili v 

podeželskih naseljih, vendar so le-ta kmalu občutila prihod napovedujočih se 

sprememb kulturnih programov. Z leti je pritisk oblasti na delovanje društev in 

kulturnih organizacij pojenjal, konec komunistično obarvanih kulturnih programov 

pa je pomenila osamosvojitev Slovenije.  

Izbor različnih kulturnih oblik je popestril vsakdanje kulturno življenje Kočevske ter 

omogočil, da se je kulturno življenje pokrajine odvijalo skozi množico kulturnih 

oblik, ki so hkrati pomenile tudi paleto možnosti pri njenem udejstvovanju. Na 

Kočevskem se je uveljavila kopica zvrsti ljubiteljskih dejavnosti, med katerimi so 

prevladovali pevski zbori, dramske skupine in gledališke družine, godbene skupine, 

lutkovne skupine in narodno-zabavni ansambli, profesionalna kultura pa si je utrla 

pot v kulturnih zavodih. Oblike kulturnega delovanja so v obdobju povojnega 

socializma ostajale skoraj nespremenjene, spreminjali so se le njihovi vsebinski 

repertoarji in menjavali so se njeni idejni in organizacijski mentorji. Za posamezno 

obliko ljubiteljske kulturne dejavnosti je bilo pomembno, da je sledila zapovedanim 

vsebinam tedanje socialistične kulturne politike, v svoje delo pa je morala vnašati 

elemente in atribute, ki so odražali socialistični duh države. Navodila, katerih 

vsebine je bilo  potrebno vključiti v kulturno delovanje, so društva prejela od glavne 

kulturne organizacije, Ljudske prosvete Slovenije, ki je poskrbela za korektnost in 

ustreznost kulturnih programov brez apolitičnih kulturnih anomalij. Ta je pošiljala 

smernice na teren v obliki okrožnic, leta 1946 pa je začel izhajati mesečnik za 

ljudsko prosveto, imenovan Obzornik. Obzornik je objavljal direktive, nasvete in 

smernice za kulturno-umetniško in kulturno-prosvetno delo, okrožnice Ministrstva za 

prosveto pa je objavljal Vestnik. Po prenehanju izhajanja obeh mesečnikov so njuno 

vlogo prevzele druge literarne publikacije, kot je bil Ljudski oder, v katerih so bile 

objavljene primerne dramske igre, lutkovne igre, seznam pesmi, knjižna dela in 

drugo. Nekatere vsebine posameznih kulturnih oblik pa so bila društvom 

posredovana preko okrožnic s seznami. Podobno so morale tudi kulturne ustanove 

poskrbeti za primernost kulturnih programov, katere okrožnice z navodili in 

podrobnimi opisi so bile posredovane znotraj skupnih srečanj in na zborovanjih 

muzejske, kinematografske in likovno-umetniške stroke. Nekoliko drugačen način se 

je uveljavil za knjižničarsko dejavnost, saj je le-ta v načrt svojega delovanja vključila 

še kulturno dejavnost po smernicah kulturne politike, ki je veljala za področje 
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kulturnega ustvarjanja. Vsebinske in programske zasnove kulturnih društev in 

kulturnih ustanov so temeljile na propagiranju lastnih narodnoosvobodilnih teženj, ki 

so opevale narodnoosvobodilni boj, borbo proti sovražniku ter pomembnost 

socialistične revolucije v luči zmage. Motivi in sporočila dramskih, lutkovnih, 

pevskih in literarnih skupin, sporočilnost kulturnih programov, polnih partijskih in 

narodnoosvobodilnih elementov, so postali orodje, s katerim je Partija obdržala svojo 

vlogo močno nad kulturnim dogajanjem na Kočevskem. Zaradi močnega 

narodnoosvobodilnega vpliva na Kočevskem so se ideje socialistične revolucije in 

»lika komunističnega človeka« hitro prijele, vpeljanost tovrstnih idej v kulturno 

delovanje pa ni predstavljalo posebnih ovir. Kultura je postala orodje tedanje 

politike, s katero je oblast nadvladovala celotno kulturno in politično sceno na 

Kočevskem. S posebnimi prijemi in nadzori je uspela obdržati svoj vpliv v krogu 

kulturnih delavcev in izvajalcev kulturne politike, hkrati pa je diktirala celoten potek 

kulturnih dogodkov in dogajanj v pokrajini. V prvih povojnih letih je bil vpliv na 

kulturno sceno najmočnejši, v celoti je nadzorovala celotno kulturno sceno. Kasneje 

se je njen vpliv začel zmanjševati, vendar je še vedno kot vodilna ostala zelo vplivna. 

Z razmahom kulturne dejavnost v sedemdesetih letih ter z močnim in hitrim 

širjenjem amaterske dejavnosti na podeželje se je njen vpliv zmanjšal zaradi 

povečanega zanimanja za drugačne kulturne oblike, v osemdesetih letih pa je Partija 

izgubljala svoj monopolni vpliv nad kulturno dejavnostjo. Na Kočevskem se je v 

osemdesetih letih začelo čutiti obračanje proti novim smerem, predvsem pa so se 

spremenile vsebinsko-idejne zasnove kulturnih programov. Čeprav ni zaznati 

nastajanja novih smeri, kot se je to množično zgodilo v prestolnici, so kočevska 

amaterska kulturna društva v svoje programe uvajale vsebinske novosti, prispele iz 

zahodnega sveta. Demokratizacija kulturnega delovanja se je izrazila z vpeljanostjo 

sodobnih plesnih oblik v društvenih sekcijah, zanimanje za svobodnejšo dramsko 

dejavnost pa je na odre postavilo nepartizanske vsebine, partizanske in narodne 

pesmi pa so nadomestile pesmi z nevojno vsebino in »ameriškega« prizvoka.  

 

Dejavnost amaterske kulturne dejavnosti se je odrazila v pripravah in organizaciji 

kulturnih prireditev in proslav. Kulturni dogodki so bili namenjeni ljudskim 

množicah, razlikovale pa so se po vsebini in namenu. Prve so bile organizirane 

predvsem ob »neformaliziranih« kulturnih dogodkih, katerim niso pripisovali večjih 

politično-idejnih lastnosti in svečanosti. To so bile šolske prireditve ob pričetku in 
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zaključki šolskega leta, ob obeležitvah pomembnih letnicah literarnih osebnosti, 

različni premierni in neprimierni nastopi amaterskih kulturnih skupin in razni 

festivali ter tekmovanja med kulturnimi skupinami. Tovrstne prireditve so zahtevale 

vključitev in medsebojno sodelovanje šolskih kulturnih krožkov in amaterskih 

kulturnih sekcij, ponavadi pa so potekale tudi ločeno. Na njih so sodelovali vsi, ki so 

bili vklju čeni v šolsko ali/in amatersko kulturno dejavnost, vanjo pa so se vključevali 

prostovoljno in ljubiteljsko. Proslave pa so spadale med vrsto javnih prireditev, ki so 

bile organizirane v čast pomembnejšim zgodovinskim mejnikom, obeležitvam 

pomembnejših zgodovinskih dogodkov in osebnosti, ob praznikih in obletnicam. 

Proslave so bile enkratna priložnost, pri katerih se je (lahko) izkazala moč vladajoče 

politične elite. Slednje so potekale ob državnih in občinskih praznikih in obletnicah 

(zgodovinskih) delujočih organizacijah in skupin, večkrat pa so jih spremljali svečani 

nagovori državnih oblastnikov in politično pomembnih osebnosti. Na tovrstnih 

slavnostnih prireditvah so nastopale pevske, dramske, lutkovne skupine, narodno-

zabavni ansambli, s kratkimi kulturnimi točkami pa so nastopili tudi literati. Proslave 

so predstavljale »formalno« obliko kulturnega dogodka z večjo mero amaterskega 

profesionalizma, nivo zahtevnosti pa je zahteval večjo odgovornost, zrelost in 

uradnost. Podobno je bilo tudi pri organiziranju kulturnih prireditev, na katerih so 

nastopili člani posameznih sekcij društva, medtem ko so šolske prireditve in šolske 

proslave mejile na nižjo stopnjo zahtevnosti in formaliziranosti. Obe obliki 

kulturnega dogodka sta vsebinsko in načinovno odražali dejansko usmeritev 

občinske kulturne politike. Kulturni programi so bili sestavljeni na podlagi natančno 

določenih točkah, v katerih je bilo zaznati vse prvine tedanje kulturne politike. Te so 

se odrazile tako na področju nastopajoče dramske, pevske, glasbene dejavnosti, 

lutkovna dejavnost in recitali so na svoj repertoar vnesli sporočilo socialistične 

revolucije in boja. Obe javni kulturni manifestaciji sta bili na Kočevskem močno 

zastopani, s svojo sporočilnostjo pa sta jasno izrazili in pokazali, da 

narodnoosvobodilni boj in z njim povezano dogajanja ne bosta še dolgo časa izginili 

iz kulturnega prostora Kočevske. S počasnim oddaljevanjem od vojnih dogajanj, 

narodnoosvobodilnega boja in socialističnega/komunističnega režima je sporočilo 

kulturne politike na Kočevskem bledelo. Sporočilnost, močno v prvih povojnih letih, 

je v kasnejših obdobjih začelo dobivati drugačen pomen in razsežnosti ter bilo 

postavljeno v podrejeni položaj naproti prihajajočim novostim. Čeprav je bilo slednje 

skozi posamična obdobja socialističnega režima (nekoliko) odrinjeno na stranski tir, 
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je navidezni in na stran odrinjeni »moto« kulturne politike (pre)živel v delovanju 

kulturnih društev in kulturnih ustanov. Še vedno je predstavljalo glavno vodilo in 

smoter kulturnega delovanja, obenem pa so njegovo mesto na področju kulture 

začele zamenjati tudi druge novosti, ki so prihajale iz drugih držav.  

Na Kočevskem je bilo močno čutiti vpliv in podrejenost kulture političnemu režimu 

v državi, spreminjale so se le oblike kulturnega delovanja. Pri tem je potrebno 

poudariti, da je politično poseganje v kulturo bilo najmočnejše v prvih povojnih letih, 

v naslednjih leti je le-to spremenilo mero vmešavanja in poseganja, v osemdesetih 

letih pa se je zaradi demokratizacije kulturnega življenja pojavila drugačna, človeku 

prijaznejša smer kulturne politike, ki je svoja načela in cilje gradila na netogih, 

neokorelih in svobodnejših temeljih tedanje kulturne družbe.  

 

Socialistični realizem je še naprej ostal gonilna sila ideološko obarvane kulturne 

sfere in njene dejavnosti, vendar je ljudskim množicam toliko bolj postal idejno 

odtujen in prisiljen. Informbirojevski spor leta 1948 je neposredno in močno vplival 

na kulturno področje, monolitnost tedanje družbene ureditve in kulturne politike 

tistega časa pa je zahtevala, da sta se morali prilagoditi novim tokovom. Spor je 

sprožil množico procesov, ki so posledično odsevali na področju amaterskega in 

profesionalnega kulturnega ustvarjanja. Na kulturno prizorišče so vstopili tokovi 

zahodnega sveta. Za njene novosti so bili najbolj dovzetni mladi, poleg nje tudi 

inteligenca, zato se je izkazalo, da je bila dobrodošlica zahodnim kulturnim novostim 

več kot sprejeta. Spoznavanje z »american way of life« in novimi zahodnimi 

kulturnimi tokovi je pomenilo neustreznost in drugačnost, ki jo je tedanja oblast 

razumela kot delovanje proti državi. »Drugačnost« je po politično-idejnem vzoru 

pomenila napačnost in neustreznost, ki ni sodila v koncept že postavljene zasnove 

kulturnega delovanja. Odpiranje in oziranje proti zahodnim kulturnim dobrinam sta 

se najbolj odslikali v delovanju kulturno-umetniških društev, medtem ko je kulturno-

prosvetno delo ostalo zvesto predpisani liniji, ki sprva ni kazalo nobenih indicev za 

odpoved socialističnemu režimu.95 Kasneje se je tovrstni pogled na kulturno-

prosvetno delovanje spremenil.  

                                                 
95 Gabrič, Aleš: Slovenska agitpropovska kulturna politika 1945–1952. V: Borec. Revija za 
zgodovino, literaturo in antropologijo. Ljubljana: Društvo za proučevanje zgodovine, literature in 
antropologije, 1991, str. 587. 
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Na kulturnem področju se je vpliv Zahoda začel najprej širiti preko večjih slovenskih 

kinematografov, ki so ameriški filmski žanr po končanem predvajanju posredovali 

podeželskim kinematografom. Ameriškim filmskim žanrom so sledili tudi filmi iz 

drugih (ne)evropskih držav, manj pa je bilo predvajanj domačih in jugoslovanskih 

filmskih predstav. Na knjižne police je začelo pritekati večje število tujih knjižnih 

del, med priljubljenim tiskom so bile tuje revije s športno in poklicno tematiko, 

muzejska dejavnost pa je svoje delo usmerila v proučevanje in raziskovanje 

medvojnih in povojnih dogodkov na Kočevskem. Tematski sklopi razstav so se 

nanašali na predstavitev narodnoosvobodilnih bojev na Kočevskem in v okoliških 

naseljih, na umetniškem področju pa so umetniki ustvarjali in upodabljali prizore iz 

življenja iz časa vojne. Kasnejšim umetniškim stvaritvam pa so se pridružili motivi z 

drugačno tematiko, prikazovali so tudi nevojne življenjske situacije in podobe. 

Zakoreninjena podoba in politično-idejna stališča kulturne politike so narekovala 

»slepo« vero v (ustaljene) kulturne norme, ki so bile med kulturnimi delavci sprejete 

drugače, še posebej pa se je njihova interpretacija razlikovala od uveljavljene in 

predpisane. Dodobra izklesana in dodelana vizija kulturnih tokov ni dopuščala veliko 

maneverskega prostora za kulturno svobodnejšo izživetost v nasprotju z državno 

kulturno doktrino. Predpisane smernice in naloge slovenske kulturne politike so na 

Kočevskem postale »biblija« lokalnim kulturnim tokovom, od poznih petdesetih let 

pa so se začeli pogledi nekaterih lokalnih kulturnih delavcev na kulturno delovanje 

spreminjati.  

Priprava in organizacija kulturnih prireditev in proslav sta imeli izredno pomembno 

vlogo pri širjenju socialistične kulturne politike, zato so morali biti kulturni programi 

primerni in ustrezni. Kulturne prireditve in proslave so pomenile »orodje«, s katerim 

je tedanja oblast širila svoje politično-idejne vizije, pri tem pa s pomočjo različnih 

prijemov vsako zanimanje ali/in željo pretvorila v obveznost posameznika ali/in 

skupine. Tovrstni javni dogodki so značaj »prenašalca« kulturnih idej in vizije veljali 

do konca štiridesetih let oziroma v začetku petdesetih let, ko je prišlo do pojava 

vplivov in svobodnejših idej iz Zahoda. Tedaj je bil koncept javnih dogodkov 

postavljen v bran socialistične kulture, ki se je vse bolj upirala tujim vplivom in 

vdorom novejših ter naprednejših zamisli. Propagandna dejavnost je imela nalogo 

preprečiti tovrstne »pokvarjene« vplive, svojo nalogo pa je v obdobju petdesetih let 

opravljala vse manj kakovostno in uspešno. Udor novih in naprednejših idej iz 

Zahoda, tudi na kulturno področje, je bil neizbežen ter neustavljiv. To se je pokazalo 
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v načinih in (nekaterih) oblikah kulturne dejavnosti, še posebej je bila amaterska 

kulturna dejavnost močno izpostavljena hitremu sprejemanju novega. Najbolj 

dovzetne za novosti so bile glasbene sekcije društev in lokalne glasbene skupine, ki 

so tujo glasbo hitro sprejele za »svojo«, kot del glasbenega vsakdanjika. Novosti so 

bile dobrodošle pri večini kulturnih društvih, njihovo sprejetje ali zavrnitev pa je bila 

odvisna od narave vodilnih v društvu ali organizaciji. Čeprav so kulturni programi 

načeloma ustrezali predpisanim »kulturnim« pravilom, so se med kulturnim 

društvenim delovanjem znašle tudi »nezaželene« kulturne dobrine. Kulturne novosti 

so postale priljubljene, nekatera kulturna društva in organizacije pa so bile odprte in 

dovzetne za spremembe. Podobno se je dogajalo tudi pri kinematografski in dramski 

dejavnosti, ansamblih in pevskih zborih, slabše dovzetna za tuje vplive pa je bila 

profesionalna kulturna dejavnost. Kljub navdušenju njenih privržencev nad novostmi 

je kulturna dejavnost morala sledila zapovedanemu. To je močno omajalo kulturno 

delo posameznikov v društvih, saj so bili zaradi svojega drugačnega pogleda o 

predstavah na kulturne programe ter stališči obravnavani kot nestrokoven in 

neprimeren kader. Partijsko stališče do vprašanj kulturne politike se po 

informbirojskem sporu ni spremenilo. Po propadu agitpropovskega aparata leta 1952 

je bilo konec tudi agitpropovske kulturne politike, vendar pa ne konec partijskega 

nadzora nad kulturnim delovanjem in njenimi vsebinami, ki so bile še vedno 

podrejene politično-idejnim tokovom tedanje komunistične oblasti. S partijskega 

stališča je nova kulturno-politična usmeritev pomenila nadaljevanje že uveljavljene 

kulturne linije, kajti v nasprotnem primeru bi Partija utegnila izgubiti del 

pridobljenega monopola nad kulturnim delovanjem. Tako je nova in nekoliko 

spremenjena kulturna politika še vedno ostajala glavna koordinatorica številnih 

kulturnih programov, pregledanih in/ali cenzuriranih s strani pristojnih organov, 

hkrati pa obdržala svoj vpliv in vlogo edine ustrezne kulturne linije v državi. 

Na Kočevskem so se že ustaljene oblike kulturne dejavnosti dobro zakoreninile in 

težko je bilo pregnati vpliv starih komunističnih kulturnih veljakov, ki so vztrajali pri 

starih konceptih kulturnega delovanja. V pokrajini, kjer se je tovrsten komunističen 

duh obdržal dolgo časa, so kulturni dogodki naznanjali dobo premikov in sprememb, 

ki so kljub starim kulturnim konceptom prinesle osvežitev ter sveženj številnih 

novosti. Kulturno delovanje je postalo sestavni del vsakdanjika, v posameznih 

obdobjih pa je le-to doživelo številna nihanja, naposled tudi propad številnih 

kulturnih društev ali sekcij. 
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Shema dejavnosti v Likovnem salonu Kočevje in kinu Jadran. 
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Shema dejavnosti v Pokrajinskem muzeju Kočevje in Knjižnici Kočevje. 
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Shema dejavnosti v kulturnih društvih. 
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Prikaz nekaterih kulturnih prireditev, ki so jih društva in kulturni zavodi organizirali. 
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6. KULTURNA DRUŠTVENA DEJAVNOST  
 

6. 1. KULTURNA DRUŠTVENA DEJAVNOSTI V PRVIH POVOJNI H    

LETIH 
 

6. 1. 1. KULTURNA DRUŠTVENA DEJAVNOST V MESTU KOČEVJE  

 

Med vojno ustanovljena društva ter ustanovitev novih društev in sekcij so dokaz, da 

je bilo kulturno življenje na Kočevskem odraz želje družbenih organizacij po 

ustvarjanju različnih oblik kulturnega dela. Pestrost kulturne produkcije se je 

spreminjala skozi obdobje socializma, prav tako je prizadevnost za širjenje politično 

začrtane kulturne politike v pokrajini vedno bolj izrazito naraščala, kar se je odražalo 

v številnih proslavah in prireditvah. Med najbolj zastopanimi kulturnimi prireditvami 

so prednjačile proslave ob državnih in občinskih praznikih. Postopoma je kulturna 

produkcija postajala bogatejša in dostopna vsem ljudem, ne glede na družbeni status 

pa je postala »domača in blizu« množici, kateri je bilo omogočeno sodelovanje pri 

njenem ustvarjanju. Dejansko sta kultura in kulturno ustvarjanje postala del 

vsakdanjika  (nekaterih) prebivalcev Kočevske. 

 

Letom vojne je sledila intenzivna obnova Kočevske, katere največji del je bil 

namenjen prenovi gospodarstva. Sanacija številnih gospodarskih in stanovanjskih 

objektov, izgradnja in sanacija cestnih povezav ter vlaganja v gospodarsko 

infrastrukturo so bili temeljni cilji oblastnih organov na Kočevskem. Slednje se je 

kazalo tudi v finančni politiki okraja, saj je bila večina namenjenega denarja za 

obnovo namenjena ekonomskim potrebam celotnega okraja. Še tako pogosto 

opozarjanje nekaterih občinarjev in lokalnih akterjev, da je potrebno poskrbeti tudi 

za »kulturni delež« znotraj družbenega razvoja, je kultura večkrat ostala na »repu« 

dolgega seznama povojnih nalog. V duhu socrealizma, osnovanega na temeljih 

sovjetske revolucije, je vodilna komunistična oblast verjela, da bo moč gospodarstva 

dvigniti le z uspešnimi in poučenimi delovnimi ljudmi, katere je potrebno izobraziti 

in hkrati dvigniti njihov kulturni nivo. Prav iz slednjega je bilo nujno potrebno, da se 

na kulturnem področju popravi vojna škoda, vendar je mnogim, ki so se ukvarjali s 

kulturnim področjem že pred drugo svetovno vojno, kmalu postalo jasno, da 

zastavljena naloga ne bo tako lahko izvedljiva, kot so si jo sprva predstavljali. 
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Pritiski na oblastne organe in neprestano opozarjanje nekaterih kočevskih 

kulturnikov ter ljubiteljev kulture so postali bolj odmevni šele v petdesetih letih, ko 

so se predstavniki oblasti zavedli, da bodo morali poskrbeti tudi za dvig kulturnega 

življenja v okraju. Zato se je predvojno stanje kulture počasi začelo izboljševati, 

vendar ga je še vedno ovirala prednost obnove gospodarstva. Kultura je ostala izven 

aktualnih ciljev v prvih povojnih letih. 

Večina društev na Kočevskem, ki so preživela vojno, so bila ustanovljena že v času 

prve svetovne vojne ali/in med obema vojnama. Že v predvojnih časih so bila v 20. 

letih ustanovljena pevska, čitalniška, glasbena, športna in druga društva.96 Med njimi 

so bila tudi kulturna društva starih Kočevarjev, ki so vse do druge svetovne vojne 

živeli in ustvarjali skladno ter v prijateljstvu in medsebojni vztrajnosti kulturno 

(o)bogatili kočevski okraj. Nekatera med njimi so svoje kulturno poslanstvo uspela 

prenesti v povojni čas, večina pa je svoje delovanje prenehala zaradi bližajoče se 

druge svetovne vojne. V prvih povojnih letih je bilo kulturno mrtvilo na Kočevskem 

še vedno močno zasidrano v družbenem življenju okraja, šele v naslednjem desetletju 

se je na tem področju začel opažati premik iz kulturne spečnosti. 

 

Prva povojna leta so prinesle številne spremembe na Kočevskem. Ta je postala 

idealno »pribežališče in novi dom« številnim politično ožigosanim posameznikom, 

ki so si morali na Kočevskem ustvariti novo življenje. Med njimi sta bila tudi 

Herman Kotar, ravnatelj kočevskem gimnazije v prvih povojnih letih, in Miloš 

Humek,97 profesor glasbene vzgoje na gimnaziji, ki je med dijake prinesel veselje do 

kulturnega ustvarjanja. Slednji je postal »gonilna sila« in akter kulturnega življenja 

na Kočevskem, saj je s prizadevnim in neutrudnim delom postavil temelje povojne 

kulture v Kočevju in na Kočevskem. Na mestu profesorja na gimnaziji je bil 

zadolžen tudi za šolsko kulturno dejavnost. Njegovo delo je bilo vodenje pevskega 

zbora in pripravo kulturnega programa ob proslavah in prireditvah. Miloš Humek je 

                                                 
96 Povzeto po: Šmitek, Zmago: Občina Kočevje. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete 
Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, 1981, str. 20. 
97 Profesor Miloš Humek se je rodil 6. septembra 1917 v Ljubljani kot najmlajši otrok šestčlanske 
družine. Z ženo Žoržo (rojeno Petan) sta bila leta 1945 poslana v Kočevje, kjer sta se kot profesorja 
zaposlila na kočevski gimnaziji. Humek je svoje življenje na Kočevskem posvetil glasbi (bil je 
ravnatelj in profesor na glasbeni šoli v Kočevju) in sodeloval s številnimi kulturniki. Svoje glasbeno 
znanje in plemenitost, prežeto z idealizmom, je želel prenesti na mladino in na ljudi okoli sebe. 
Dolgoletna kulturna zagnanost in udejstvovanje profesorja Humeka sta zaznamovali kulturo na 
Kočevskem.Razlog za Humekovo preselitev v Kočevje je bil očitek, da naj bi igral v domobranski 
godbi oziroma bil njen arhivar (Stanič, Ive, A.: Profesor Humek. Kočevska Reka: Samozaložba, 2009, 
str. 5). 
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na kočevski gimnaziji ustanovil prvi pevski zbor iz šestih oziroma osmih pevk, ki je s 

svojim delom pričel že leta 1945 ob pričetku šolskega pouka. Zbor je nastopil na 

otvoritveni proslavi v kinodvorani Jadran. Za tovrstno proslavo je moral Miloš 

Humek poleg organizacije poskrbeti tudi za izbor pesmi. Zaradi primanjkovanja 

notnega gradiva je prepisal nekaj partizanskih pesmi, ki so jih pevke zapele na 

proslavi. Miloš Humek se takole spominja svojih prvih nastopov z zborom: 

»Proslava je bila 10. decembra. Spominjam se, da je dijakinja Marija Stanovnik 

recitirala nekaj pesmi, dijakinja Olga Ožbolt pa je zapela solističen del pesmi 

»Pojdem v Rut«. Vse je bilo skromno in preprosto, a vsi smo čutili, da živimo in 

delamo v izrednih razmerah in da smo s to slovesnostjo začeli pisati nov list v 

zgodovini Kočevja.« 98 Delo Miloša Humeka se je nadaljevalo tudi v naslednjih 

povojnih letih. Leta 1945 je bil pod njegovim mentorstvom ustanovljen gimnazijski 

mešani pevski zbor, ki je prvič nastopil ob Prešernovem prazniku istega leta. Interes 

za glasbo in zborovsko petje je bilo na gimnaziji veliko, zato je bil kasneje 

ustanovljen tudi mladinski pevski zbor, ki je ob ustanovitvi štel 45 članov.99 Nastopi 

gimnazijskega zborovskega petja so postali nepogrešljiva sestavina kulturnih 

prireditev in proslav v Kočevju in okoliških naseljih. Na začetku svoje pevske poti se 

je Humek soočal s pomanjkanjem pesmi, zato je bil primoran, da se je moral znajti 

sam.  V svojih spominih navaja, da »v prvih letih nisem imel pri zborovem petju kaj 

vzeti v roke. Ure in ure sem ob večerih presedel pri ročnem prepisovanju not. In kaj 

naj sploh pojemo? Narodne pesmi, no ja, že, že, a največ so veljale partizanske 

pesmi. Sčasoma so začele izhajati v zbirkah in smo jih veselo prepevali«.100 

V svojih kronoloških zapisih Humek izpostavlja, da so se dijaki izkazali tudi na 

drugih (ustvarjalnih) področjih. Kot pravi avtor sam, so se gimnazijski dijaki izkazali 

na dramskem področju. Pod vodstvom profesorja Martina Fortune so naštudirali 

Golijevo pravljico »Triglavska bajka«, s katero so nastopili spomladi 1946 v 

neurejenem Šeškovem domu. Istega leta so gimnazijci prisostvovali na sedmih 

proslavah in na pevskem festivalu, na katerem so osvojili drugo mesto.101 Tudi 

naslednja leta so kočevski gimnazijci uspešno ustvarjali pod vodstvom svojega 

profesorja Miloša Humeka. Leta 1949 so pod njegovim mentorstvom izvedli 

Gobčevo spevoigro »V bratskem objemu«, istega leta pa je zbor sodeloval pri 

                                                 
98 Stanič, Ive A.: Profesor Humek. Kočevska Reka: Samozaložba, 2009, str. 67. 
99 Prav tam, str. 69. 
100 Humek, Miloš: Domine – adsum. Gospod – tukaj sem. Tipkopis, Kočevje 1996, str. 32. 
101 Prav tam, str. 70. 
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uprizoritvi ljudske igre »Miklova Zala« v izvedbi Dramatskega društva Kočevje, kjer 

je v pododerju pel koroške ljudske pesmi. Uspehi kočevskih gimnazijcev so s svojimi 

pevskimi izvedbami popestrili (ne)kulturni vsakdanjik Kočevske. Šolska mladina je 

bila glavna nosilka kulturnih prireditev, ki je v prvih povojnih letih poskušala prebiti 

»kulturno spečnost«.  

Nekoliko manj uspešno je bilo delovanje Okrajnega učiteljskega pevskega zbora, v 

katerem so prepevali kočevski strokovni delavci. Zbor ni deloval dolgo zaradi 

premajhnega števila učiteljev, zato je le-ta še istega leta prenehal delovati. V prvih 

povojnih letih je bilo na Kočevskem organiziranih več pevskih tekmovanj, na katerih 

so tekmovali mešani, mladinski, moški in ženski pevski zbori iz Kočevja, Ribnice in 

Dolenje vasi. Tovrstno prvo pevsko tekmovanje je bilo organizirano v mesecu 

septembru leta 1946. Na njem sta se predstavila dva kočevska pevska zbora, mešani 

in ženski pevski zbor. Prvi je zapel Jerebovo pesem »Kam si šla?« in Adamičevo 

pesem »V snegu«, medtem ko se je ženski pevski zbor predstavil s pesmima »Da bi 

jaz znala k teri je moj?« in »Nov cvet«, slednja je bila pesem Karola Pahorja. Na 

tekmovanju pevskih zborov so se ribniški pevski zbori predstavili z enajstimi 

pesmimi, pevska zbora iz Dolenje vasi pa z dvema zapetima pesmima. Na podlagi 

zbranih točk, ki jih je podeljevala ocenjevalna komisija na podlagi kriterijev 

ocenjevanja, je ženski pevski zbor iz Kočevja zasedel prvo mesto kot najboljši pevski 

zbor na tekmovanju, moški pevski zbor pa je zasedel drugo mesto.102 Obisk 

tekmovanja je bil zadovoljiv, saj je bila prireditev deležna odobravanja in 

navdušenja. 

 

Po idejno začrtanih osnovah Ljudske prosvete Slovenije, ki so bile potrjene na 

njenem sestanku 25. septembra 1945 v Ljubljani, se je podpora ustanavljanju 

ljudskoprosvetnih društev odrazila tudi na Kočevskem, predvsem pa se je povečala 

želja po uresničitvi čim večjega števila vzgojno-izobraževalnih programov in 

dejavnosti. V okviru Ljudske prosvete Slovenije so na Kočevskem obstajala 

prosvetna društva, ki naj bi po njenih smernicah vzgajala in izobraževala kočevsko 

ljudstvo, hkrati pa skrbela tudi za kulturno dejavnost. Njihova primarna naloga je 

bilo izvajanje zadostnega števila predavanj in tečajev, posvečeni 

narodnoosvobodilnemu boju na Slovenskem in socialistični revoluciji v luči 

                                                 
102 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Zapisnik o ocenjevanju pevskih zborov, 22. 9. 1946. 
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marksizma in leninizma. Iz poročila Agitprop oddelka pri Okrajnemu komiteju 

Kočevje je razvidno, da si je okrajna oblast prizadevala množično širiti 

revolucionarne ideje, marksizem in leninizem. V ta namen so bili ustanovljeni 

marksistični krožki v mestu in na vaseh, v sklopu katerih so potekala razna 

predavanja o sorodnih temah, poveličujoč ideje socrealizma. Podporo omenjenemu 

krožku je pomenil novoustanovljeni propagandistični krožek leta 1946, ki je bil 

zadolžen za inštruiranje udeležencev o Vsezvezni komunistični stranki (VKP-ju). Na 

skupnih sestankih obeh izvedenih krožkov so se njihovi izvajalci pogovarjali o 

opravljenem ter nadaljnjem delu. Zapisnik iz leta 1946 poroča, da so bili krožki 

dobro obiskani, dobra pa je bila tudi udeležba sorodnih krožkov, ki so organizirali 

bralne večere po vaseh. Njihov namen je bil poučiti vaško prebivalstvo o 

pomembnosti slovenskega časopisa v nalogi širjenja dobrin, ki jih ta prinaša. Kasneje 

so se različni tečaji in predavanja o sorodni tematiki izvajala tudi na Delavski 

univerzi v Kočevju,103 ki je s svojim vzgojno-izobraževalnim poslanstvom širila vesti 

o novi komunistični oblasti in njihovi ideji socialističnega človeka in naroda.104  

Vzgojno-izobraževalno delo, ki so ga izvajala tako prosvetno-kulturna društva kot 

izobraževalne ustanove, je bilo v tem obdobju postavljeno prednostno pred kulturno 

dejavnostjo, zato je bilo delo kulturnih-umetniških društev v tem segmentu nekoliko 

zapostavljeno. Toda prosvetna dejavnost prosvetnih društev ni veliko izostajala za 

dejavnostjo izobraževalnih ustanov, saj so tudi društva organizirala številna 

predavanja, tečaje in seminarje, ki so bila dobro obiskana.  

Čeprav je bila kulturna dejavnost društev postavljena »na stran«, to ni pomenilo 

popolne ohromitve njihovega dela. Kulturno-prosvetna in kulturno-umetniška 

društva so si prizadevala popestriti kulturno dejavnost tako v mestih kot na 

podeželju, vendar je moč opaziti, da le-ta niso bila tako uspešna kot pri izvajanju 

izobraževalne dejavnosti. Slednje je bilo posebno izpostavljeno na sestanku 

Okrajnega komiteja KPS Kočevje, kjer je v imenu sekretarja Agitprop oddelka pri 

Okrajnem komiteju KPS Kočevje, Kar(e)l Mikulič, zapisal, da je »kulturno-

prosvetno delo v našem okraju v precejšnjem razmahu ali kljub temu ni dosežen nivo 

                                                 
103 Delavska univerza je bila, kot navaja poročilo, ustanovljena leta 1946 (AS 1589, t. e. 1499, fond 
CK ZKS. Mesečno poročilo Agitprop oddelka pri KPS Kočevje, 1. 12.–31. 12. 1946) kot del 
izobraževalnih tečajev, ki so jih organizirala razna društva. Leta 1951 je bila ustanovljena Delavska 
univerza Kočevje. V vmesnem obdobju pa se je preimenovala v Ljudsko univerzo Jože Šeško. Leta 
1991 je svoj naziv spremenila v Ljudsko univerzo Kočevje.  
104 AS 1589, t. e. 1499, fond CK ZKS. Mesečno poročilo Agitprop oddelka pri KPS Kočevje, 1. 12.–
31. 12. 1946. 
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kulture in prosvete kot dejansko bi moral biti«.105 Tu gre poudariti dejstvo, da 

prosvetno-kulturna društva niso sama izbirala svoje programe, temveč so morala 

slediti programom, ki jih je odobravala takratna oblast. Med številnimi nalogami 

Agitprop komisije so se znašle tudi naloge, da je bila komisija zadolžena za 

nadzorovanje kulturnih prireditev, med svoje vrste naj bi pritegnila učiteljstvo za 

strokovno in kulturno izobrazbo, nadzorovala in skrbela za organizacijo kulturno-

vzgojnih večerov, podprla obnovo čitalnic in poskrbela, da se o kulturni dejavnosti 

obvešča javnost preko časopisnih občil.106 Pri svojem delu je bila Agitprop komisija 

v Kočevju manj uspešna, saj je njeno delo temeljilo le na površnem nadzoru nad 

kulturnim dogajanjem, čeprav kulturno-prosvetna društva in družbene organizacije 

niso izvajale programov, ki so bili v nasprotju s predpisanim. Načrt za kulturno-

prosvetno delo je moral biti vedno predložen Agitprop komisiji, ki ga je ta dobro 

pregledala ter se odločila za njegovo izvedbo ali ukinitev. V prvih povojnih letih je 

Agitprop komisija določila posameznike, ki so bili zadolženi za izvajanje kulturno-

prosvetnega dela znotraj določenega (kulturno-prosvetnega) odseka. Za dramatsko 

dejavnost je bil zadolžen Hinko Rebolj, za pevsko dejavnost sta bila zadolžena Mirko 

Trost in Miloš Humek, medtem ko so bili Nande Poznič, Anita Koprivšek in Miloš 

Humek odgovorni za glasbeno dejavnost. Za knjižničarsko dejavnost sta skrbela 

Stane Žagar in Marta Klemenc, medtem ko so za dejavnost ljudske univerze skrbeli 

Lado Furlani, Ana Bahovec in Franc Sirk, za študijsko dejavnost pa Janko Zupan in 

Lado Švigelj.107 O (slabem) delu kočevske Agitprop komisije lahko na podlagi 

skopih podatkih o njeni organizaciji in delu v prvih povojnih letih domnevam, da je 

bil razlog v slabo organizirani strukturi Agitprop oddelka oziroma je bila ta zelo 

pomanjkljiva. Primanjkovanje kadra, odgovornega za kulturno-prosvetno delo, in 

menjavanje odgovornih na tovrstnem položaju znotraj oddelka sta pripeljali do 

slabega opravljanja in izvrševanja nalog ter obveznosti, ki so jim bile zaupane. Samo 

v obdobju treh mesecih v letu 1948 so se na položaju sekretarja za kulturno-

prosvetno dejavnost zamenjale tri osebe,108 čemur gre tudi pripisati neodgovorno in 

                                                 
105 AS 1589, t. e. 1499, fond CK ZKS. Mesečno poročilo Agitprop oddelka pri KPS Kočevje, 1. 12.–
31. 12. 1946. 
106 AS 1589, t. e. 55, fond CK ZKS. Zapisnik okrožne Agitprop konference, 15. 10. 1945. 
107 ZAL, KOČ 9, fond OK ZKS KOČEVJE. Zapisnik Agitprop komisije, 16. 11. 1946. 
108 Za člana Agitprop oddelka, zadolženega za kulturno-prosvetno delo, je bil v avgustu 1948 
postavljen Drago Benčina, dva meseca pozneje pa je bil na njegovo mesto postavljen Jože Marolt. 
Slednjega je konec leta nasledil Miha Kodrin. Naslednjega leta je isto funkcijo opravljala Slavka 
Šercer. Zaradi pomanjkljivih podatkov je bilo moč podati le zgornje podatke o osebah, ki so bile 
postavljene na vodilni položaj Agitprop oddelka pri Okrajnem komiteju KPS Kočevje.  
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površno delo članov Agitpropa. Neaktivnost Agitprop oddelka za kulturno-prosvetno 

dejavnost je bila posledica tudi neresnega in nezainteresiranosti do dela na položaju, 

na katerega so bile osebe postavljene. Za slabo opravljanje svojih funkcij je prihajalo 

tudi zaradi preobremenjenosti funkcionarjev, ki so hkrati poleg osnovne funkcije 

opravljali tudi druge zadolžitve pri različnih oblastnih organih. Tako se je ponekod 

dogajalo, da je oseba, zadolžena za kulturno-prosvetno delo pri Agitprop oddelku, 

hkrati morala opravljati tudi funkcijo personalnega referenta pri Okrajnem komiteju 

KPS Kočevje.  

Poleg močne kulturne dejavnosti kočevskih gimnazijcev je v prvih povojnih letih 

skrbelo za dvig kulture na Kočevskem tudi Mestno ljudsko gledališče Kočevje.109 To 

je delovalo v sklopu (S)KUD ((Sindikalno) Kulturno-umetniško društvo) Jože Šeško. 

Začetki Mestnega ljudskega gledališča Kočevje segajo v leto 1946,110 ko je bilo 

gledališče ustanovljeno v sklopu KUD Jože Šeško. Njegov upravnik je bil Hinko 

Rebolj, za namestnika upravnika je bil postavljen Jože Kalah, za tajniške zadeve pa 

je skrbela Lidija Delpin.111 Gledališče se je 8. januarja 1947 preimenovalo v 

Sindikalno gledališče Kočevje.112 Nov odbor gledališča so sestavljali upravnik 

Vekoslav Figar, namestnik Jože Kalan, tajnica Nelka Žagar in blagajničarka Frida 

Bižal. Za načelnika režiserskega zbora je bil postavljen Jože Zalar, načelnik 

mladinskega gledališča je bil Marjan Prosen, načelnica pionirskega gledališča je bila 

Judita Figar, za urednika Gledališkega lista pa je bil postavljen Martin Lorbar,113 

odrska knjižničarka je bila Cvetka Prešeren. Poleg uprave je za umetniško vodstvo 

skrbel razširjeni režiserski zbor, katerega člani so bili Jože Kalan, Zdravko Štolfa, 

Ivan Brečko, Martin Lorbar in Hinko Rebolj.114 V sklopu društva, ki je začelo 

delovati že leta 1946,115 sta sprva delovali dramska, lutkovna, pevska in 

izobraževalna sekcija, med katerima sta bili dramska in pevska sekcija najmočnejši. 

Dramska sekcija je bila zastopana skoraj na vseh pomembnejših prireditvah in je bila 

edina dramska skupina v prvih povojnih letih, ki je ustvarila veliko uspehov. 

                                                 
109 AS 1589, t. e. 1500, fond CK ZKS. Letno poročilo Agitprop komisije pri OK KPS Kočevje, 19. 1. 
1948. 
110 Novice, leto VIII, št. 10, datum 10. 3. 1962, str. 4. 
111 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Naše gledališče ob koncu leta, 1946. 
112 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Dopis Sindikalnega gledališča Kočevje vsem uradom, 
masovnim organizacijam in sindikatom v Kočevju, 17. 1. 1947. 
113 Ponekod v virih je priimek osebe zapisan kot Lorber. 
114 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Dopis Sindikalnega gledališča Kočevje vsem uradom, 
masovnim organizacijam in sindikatom v Kočevju, 17. 1. 1947. 
115 Pet let Moškega pevskega zbora Svoboda Kočevje. Kočevje: Kočevski tisk 1979, str. 3. 
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Lutkovna sekcija, kateri začetki datirajo v predvojno obdobje, v leto 1939,116 je bila 

igralsko šibkejše zastopana, vendar zelo priljubljena med otroki in mladino. Slednja 

je med vojno zamrla, poskusi za njeno oživitev takoj po vojni  leta 1948117 pa so bili 

zelo skromni. Pobudnika za njeno ponovno oživitev sta bila Matija Glad in lutkar 

Bizjak, ki sta istega leta na oder pripravila prvo lutkovno predstavo.118 Na odru 

Šeškovega doma so letno uprizorili dve lutkovni predstavi z desetimi ponovitvami, 

besedila za lutkovne predstave pa je vodja sekcije nabavljal pri ljubljanskem 

lutkovnem gledališču, s katerim je dobro in uspešno sodeloval. Delo z lutkami je 

Matija Glad opisal: »Ni dovolj samo spretnost, imeti moraš tudi veliko smisla, da 

oblikuješ lutki izrazite poteze, ki poudarjajo njen značaj, tako da otrok že na prvi 

pogled spozna, kaj lutka predstavlja.«119 Že na začetku svojega delovanja se je 

sekcija soočala s številnimi težavami. Potrebno je bilo nabaviti lutke, kostume in 

kulise ter poskrbeti za ostalo tehnično in organizacijsko opremo. Nabava lutk je bila 

predraga, zato je lutke sam izrezbaril Matija Glad,120 nekaj časa pa je skrbel tudi za 

njene kostume. Težko povojno življenje so si njeni člani polepšali s pripravami 

lutkovnih igric z marionetnimi lutkami za najmlajše, toda zaradi nezanimanja za 

njeno delo je sekcija samevala med ostalimi sekcijami društva. Neutrudno in vztrajno 

delo lutkarja Matije Glada je kljub težavam v lutkovni sekciji postalo opazno šele v 

naslednjih letih ter bilo deležno (skromne) pozornosti in zadovoljstva.  

Ob ustanovitvi društva je bilo ustanovljeno tudi pionirsko gledališče in ansambel. 

Prvo je bilo na začetku še nedejavno, slednje pa je imelo 36 članic in članov. Prva 

gledališka predstava, s katero so se člani gledališča predstavili, je bila Mehardova 

komedija »Življenje je lepo«, sledile pa so predstave Borova »Težka ura«, Meškova 

»Pri Hrastovih«, Borovi »Raztrganci« in Nušićeva komedija »Dr« ter Ingoličevi 

»Mladi aktivisti«. Kljub pestrosti ponujenih gledaliških predstav je bil obisk zelo 

skromen. Predstavo si je v povprečju ogledalo od 30 do 40 obiskovalcev.121 Ob 

koncu sezone 1946/1947 je Sindikalno gledališče Kočevje skupno uprizorilo 20 

gledaliških predstav s ponovitvami, gostovalo pa je v Dolenji vasi, Fari in Loškem 

Potoku, izven okraja pa so gostovali v Novem mestu, Ljubljani, Črnomlju, Trbovljah 
                                                 
116 Dolenjski list, leto IV, št. 29, datum 24. 7. 1953, str. 4.   
117 Novice, leto VII, št.   47–48, datum 29. 11. 1962, str. 8.  
118 Novice, leto VIII, št. 24, datum 7. 6. 1963, str. 4. 
119 Kočevski razgledi, leto II, št. 3, datum 8. 2. 1976, str. 37–38.  
120 Matija Glad se je z lutkarstvom prvič seznanil v domačem kraju Banja Loki leta 1936. Desetletje 
kasneje se je vključil v gledališko sekcijo Sindikalnega gledališča Kočevje, kjer je deloval vse do 
svoje smrti. 
121 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Naše gledališče ob koncu leta, 1946. 
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in Celju. Oder Sindikalnega gledališča je gostil tudi dramske sekcije iz Ljubljane in 

Jesenic. Istega leta so si njegovi člani ogledali Dramo in Opero v Ljubljani ter za 

naslednjo sezono pripravili dve novi igri »Kovačev študent« in ljudsko igro »Plavž«. 

Delovanje gledališke dejavnosti in Sindikalnega gledališča Kočevje je bilo v prvih 

povojnih letih težavno, saj so morali sproti reševati težave. Šeškov dom, v katerem je 

imelo društvo svoj sedež, je bil potreben temeljite prenove, primanjkovalo je 

društvenega materiala in druge opreme. Delo pri obnovi in popravilu Šeškovega 

doma je zastajalo, saj je primanjkovalo prostovoljnih delavcev in vojnih ujetnikov, 

interesa med pobudniki za obnovo doma pa je bilo veliko. Finančno stanje 

Sindikalnega gledališča Kočevje je bilo v prvi sezoni njegovega delovanja 

deficitarno, saj je gledališče imelo za 23.000 dinarjev primanjkljaja. Težavo so delno 

odpravili s pomočjo odpisa dolga v višini 19.275 dinarjev, ki so ga pridobili pri 

Naprozi v Kočevju. Kasneje se je finančno stanje društva nekoliko popravilo, saj se 

je blagajna društva napolnila za 4.060 dinarjev, ki so jih društvu dolgovala okrožni 

odbor OF Novo mesto v višini 2.860 dinarjev in Mestni odbor (MO) OF Kočevje v 

višini 1.200 dinarjev. Vprašanje taks, ki so znašale 28 % bruto dohodkov od vsake 

prireditve in so se stalno spreminjale, so začasno ugodno rešili, vendar poleg 

omenjenih težav je gledališče imelo težave tudi pri sodelovanju z organizacijami 

LMS Kočevje. Za rešitev nastalega problema je naslovilo dopis na Glavni odbor 

(GO) LMS Ljubljana, ki je nastali problem začasno rešil.122 

Dejavnost lutkovne sekcije je bila sprva zelo šibka. Svoj razmah je ta doživela 

desetletje kasneje, ko sta bili ponovno ustanovljeni dve lutkovni sekciji v sklopu 

Delavsko-prosvetnega društva (DPD) Svoboda Rudnik in DPD Svoboda Kočevje. 

Sedež Sindikalnega gledališča Kočevje123 je bil v Šeškovem domu, kjer je društvo 

imelo tudi svoje prostore in oder za nastope. Njegova dejavnost v povojnih letih je 

bila skromna, saj so člani težko ustvarjali v neurejenih prostorih in težkih razmerah. 

Podatki o njihovem delovanju v prvih povojnih letih so izredno skopi oziroma ne 

obstajajo, saj samo zapisnik Okrajnega komiteja KPS Kočevje priča o njegovem 

obstoju. Tudi omenjeni zapisnik je izredno pomanjkljiv glede podatkov o društvu, 

zato sklepam, da je bila njegova društvena dejavnost v omenjenem obdobju najbolj 

                                                 
122 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Poročilo Sindikalnega gledališča ob zaključki zimske 
sezone 1946/47, 28. 5. 1947. 
123 Sindikalno gledališče Kočevje se je leta 1948 skupaj z društvom KUD Jože Šeško preimenovalo v  
SKUD Jože Šeško (AS 1589, t. e. 1500, fond CK ZKS. Trimesečno poročilo OK KPS Kočevje, 27. 
10. 1948). 
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izstopajoča, hkrati pa zelo skromna. Omenjeno amatersko društvo je med svoje člane 

privabljalo različne ljubitelje gledališčne umetnosti, med katerimi sta bila član 

društva Matija Glad124 in Vekoslav Figar.125 Statistični podatki kažejo, da je celoten 

kočevski okraj imel enaindvajset režiserjev, iz napisanega pa ni razvidno, koliko jih 

je bilo včlanjenih v Sindikalno kulturno-umetniško društvo (SKUD) Jože Šeško.126 

Gledališče je gostovalo na raznih proslavah in prireditvah v okoliških naseljih in tudi 

izven okraja. Svoje ljubitelje je o dejavnosti gledališča obveščalo z izdajanjem 

krajšega lista, imenovanega Gledališki list.127 Gledališki list je začel izhajati leta 

1946 ob vsaki premieri gledališke predstave in je nudil vsebinski pogled v kratko 

predstavitev premierne gledališke predstave. Vseboval je uvodne prispevke o 

različnih (socialističnih) temah, vabila na proslave in prireditve, občasna finančna 

poročila gledališča, poročila o delu dramskega tečaja, razne prispevke o delovanju 

gledališča in vsebino pomembnejših del slovenskih in tujih pisateljev. Gledališki list 

je izdajal Prosvetni odsek Okrajnega ljudskega odbora v Kočevju, na osmih straneh 

pa ga je tiskala tiskarna »Sava« iz Kranja. 

Pevske sekcije društev so imele štiri pevovodje v okraju, od katerih je bil eden tudi 

član Partije. Število kaže na veliko pomanjkanje ustreznega strokovnega kadra, 

                                                 
124 Matija Glad je bil amaterski lutkar, zaposlen kot hišnik v Šeškovem domu. Ob razmahu lutkovne 
sekcije in gledališča je nekaj časa vodil lutkovno sekcijo, v 60. letih pa je bil tudi predsednik DPD 
Svoboda Kočevje. Sam je izdeloval lutke in vrsto let sodeloval pri lutkovnih prireditvah in pripravi 
odra za lutkovne predstave. Kot ljubitelj lutkovne dejavnosti je tudi sam nastopal v ljudskih igricah, 
kasneje pa se je posvetil tudi kiparstvu (lesni izdelki). 
125 Vekoslav Figar je bil poklicni dramaturg in veliki ljubitelj dramske umetnosti. Podprl je izgradnjo 
Sokolskega doma v letih 1937/1938 in s svojim delom veliko prispeval dramski sekciji društva.  
Vekoslav Figar, doma iz Kojskega v Brdih, je v Kočevje imigriral že pred drugo svetovno vojno. Leta 
1939 je bil zaposlen kot narodnoobrambni referent pri CMD v Kočevju, navidezno pa deloval kot 
koncipient pri notarju Lovšinu. Poleg članstva pri CMD je bil tudi član Organizacije jugoslovanskih 
emigrantov (ORJEM). Kot aktiv član Slovenskega narodnoobrambnega odbora, ustanovljenega leta 
1938 v Kočevju, je sodeloval z Jožetom Šeškom, predsednikom omenjenega odbora in tedanjim 
gimnazijskim ravnateljem Antonom Burgerjem, profesorjem Francetom Goršetom, sokolskim starosto 
Vinkom Sadarjem ter drugimi. Vekoslav Figar je v službi referenta pri CMD organiziral kulturne 
prireditve, tajno pa je zasledoval delovanje gestapovcev in nacistov. Pri tem so mu pomagali zaupniki 
po vaseh, in sicer Marjan Tratar - Učo, Joško Marincelj, Anton lesar, Franc Lavrič, Anton Poje, Jože 
Maršič, pisatelj iz Spodnjega Loga, Lojze Zupanc, Drago Prinčič, Rudi Podlogar, družina Oberstar iz 
Koprivnika, Ferdo Benčina, družina Vidmar iz Stare Cerkve in drugi. Leta 1941 so ga nemške oblasti 
prijele v Kranju, ga zaprle v Begunjah  in ga avgusta poslale v taborišče v Buchenwald. Po vrnitvi iz 
taborišča se je leta 1945 zaposlil kot načelnik Oddelka za prosveto v Kočevju, nato kot obrtno-pravni 
referent ter opravljal še druge državne funkcije. Leta 1948 ga je jugoslovanska oblast aretirala pod 
obtožbami sodelovanja z Nemci, neprenašanja gestapovskega terorja in sodelovanja s sovražnikom 
kot gestapovski agent. Obsojen je bil na 15 let zaporne kazni, od tega je odslužil 5 let, zaprt v 
Kočevju, nato pa v Studencu (vir: Dolenjski list, leto XXII, št. 50, datum 16. 12. 1971, str. 7). 
126 AS 1589, t. e. 1500, fond CK ZKS. Letno poročilo Agitprop komisije pri OK KPS Kočevje, 19. 1. 
1948. 
127 Gledališki list je bil v prvih povojnih letih edina lokalna (slovenska) periodika, vendar njegov edini 
izvod je ohranjen iz leta 1946/1947. 
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hkrati pa iz podatkov ni razvidno, koliko pevovodij je bilo članov pevske sekcije v 

društvu. Dejavnost pevske sekcije je bila zelo šibka, primanjkovalo je pevcev in 

udeležba na vajah je bila zelo slaba.128 Tudi statistični podatki o koncertih in 

gledaliških predstavah so pomanjkljivi, saj ne podajo natančnih informacij za 

Kočevsko, temveč zajemajo podatke za celotni kočevski okraj (Kočevje, Ribnica, 

Velike Lašče, Dobrepolje, Loški Potok) in vsebujejo zgolj seznam udeležencev, ki so 

bili partijski člani. Sodeč po 40 % obisku gledaliških predstav in 10 % obisku 

koncertov,129 lahko rečem, da je bil obisk kulturnih dogodkov za omenjeno obdobje 

med člani Partije relativno dober, medtem ko ni podatka za ostale prebivalce 

Kočevske. Iz povedanega sklepam, da je bilo prvo povojno obdobje kulturnega 

ustvarjanja zelo skromno in šibko, še posebej je bila izrazito slaba zasedba 

strokovnega kadra v sekcijah.  

Oder Šeškovega doma je gostoval nemalo število koncertnih nastopov, predvsem 

Slovenske filharmonije iz Ljubljane in ljubljanskih folklornih skupin. Svoj repertoar 

koncertov je koncertna poslovalnica Slovenske filharmonije poslala Ljudsko-

prosvetnemu svetu Kočevje, ki je na podlagi zanimanja organizirala tudi abonma.130 

Med nastopi domačih skupin so se zvrstili nastopi članov pevskega zbora SKUD 

Jože Šeško, gimnazijski pevski zbor in učiteljski pevski zbori. Največje tovrstne 

prireditve v Kočevju so bile ob Prešernovem prazniku, ko se je v dvorani doma 

zbrala (pre)velika množica obiskovalcev. Ob praznovanju Prešernovega dne so bile 

organizirane tudi druge dejavnosti v mestu, med njimi je bila najbolje obiskana 

razstava Prešernovih del v prostorih mladinskega odbora na okrajnem OF.131   

 

Na Kočevskem je tedaj delovalo 14 igralskih družin,132 o katerih ne zasledim 

nobenih podatkov. Igralske skupine so prirejale nastope v večjih centrih in skupaj s 

pevskimi zbori tekmovale v dramskih nastopih. Slednje se je pokazalo na 

organiziranih tekmovanjih v okraju. Gledališka dejavnost v mestu je bila zelo močna 

in je imela primat nad drugimi sekcijami, ki so se ukvarjale z enako dejavnostjo. 

                                                 
128 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Poročilo Sindikalnega gledališča ob zaključki zimske 
sezone 1946/47, 28. 5. 1947. 
129 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Dopis Slovenske filharmonije v Ljubljani, št. 2094, 23. 9. 
1948. 
130 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Dopis Slovenske filharmonije v Ljubljani, št. 2094, 23. 9. 
1948. 
131 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Poročilo o Prešernovi proslavi, 17. 2. 1949. 
132 AS 1589, t.e. 1500, fond CK ZKS. Letno poročilo Agitprop komisije pri OK KPS Kočevje, 19. 1. 
1948. 
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Zaradi velike priljubljenosti dramske dejavnosti so njeni vodilni in predstavniki 

Okrajnega ljudsko-prosvetnega sveta želeli še bolj spodbuditi in dvigniti gledališko 

dejavnost na zelo visoko raven ustvarjanja. Okrajni ljudsko-prosvetni svet je v ta 

namen organiziral tekmovanja za okrajno prvenstvo in kategorizacijo igralskih 

skupin. Glavni namen tekmovanja je bil dvig idejne kvalitete in pregled kvalitete 

igranja posameznih dramskih sekcij, dvig zanimivosti ter znanja vseh prijavljenih 

igralskih skupin. Za potrebe tekmovanja je bila določena komisija za ocenjevanje, 

dramske sekcije okraja in igralske skupine pa so se morale prijaviti pri Okrajnem 

ljudsko-prosvetnem svetu Kočevje. Posamezen nastop članov dramskih sekcij in 

igralskih skupin je bil ocenjen na podlagi že zastavljenih in skupnih točk posameznih 

kategorij, ki so zajemale izbor dramskega dela in njegovo interpretacijo, jezikovno 

pravilnost dela, mimiko in geste, vživetost igralcev v igro, dinamiko igre, opremo, 

sceno in luči, kostume in maske. Na podlagi zbranih točk se je skupina uvrstila na 

določeno mesto, za katero so bile predpisane posamične nagrade. Zmagovalna 

dramska sekcija ali igralska skupina je bila deležna gostovanja v ljubljanskih in 

mariborskih gledališčih in gostovanja izven države. Ostale nagrade so glede na 

zbrane točke vključevale gostovanja znotraj okraja v manjšem obsegu, medkrajevna 

gostovanja izven okraja, gostovanja na okrajnih festivalih v Celju, na Jesenicah in 

Ptuju in medkrajevna gostovanja po vsej Sloveniji.133 Zanimanje za tekmovanje je 

bilo med dramskimi sekcijami in igralskimi skupinami veliko, saj jim je le-to 

omogočilo dobro prepoznavnost, hkrati pa utrdilo medsebojne vezi in sodelovanja. 

Izbor dramskih in lutkovnih iger je moral biti v skladu z obče veljavnimi, 

dovoljenimi in predpisanimi dramskimi in lutkovnimi deli, ki so veljali za celotno 

Slovenijo. Najbolj pogosto uprizorjena dramska dela so bila dela slovenskih in tujih 

pisateljev, ki so nastala že med vojno. Med njimi so bili najbolj priljubljeni Borovi 

»Raztrganci« in »Težka ura«, Zupanove »Tri zaostale ure«, Klopčičeva »Mati«, 

Delakova »Jernejeva pravica«, Kozakova »Vida Grantova« in Finžgarjeva ter 

Cankarjeva dela. Med tujimi dramskimi deli so bila najpogosteje uprizorjena Leonov 

»Vdor«, Gorkijevi drami »Na dnu« in »Sovražniki«, Gorbatova »Mladost očetov« in 

Čopićevi »Pionirji iz Tihega dola« ter številni drugi.134 Za potrebe dramske in 

lutkovne sekcije društva, ki sta občutili pomanjkanje primernih iger za samostojne 

                                                 
133 ZAL, KOČ 25, fond KLO STARA CERKEV. Kategorizacija igralskih skupin in tekmovanje za 
okrajno prvenstvo, 15. 3. 1949. 
134 Gledališki list Mestnega ljudskega gledališča v Kočevju, št. 9, datum 1. 5. 1947, str. 9–10.  
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prireditve in akademije, je Odsek za ljudsko izobraževanje pri Okrajnem ljudskem 

odboru Kočevje nabavil veliko število dramskih in lutkovnih iger. Med njimi so bile 

Jurčičeva igra »Dimen«, Juretov »Jurij Kozak«, Molierov »Skopuh«, Vrhovčeve 

»Burke v jezičnem daktarju«, Finžgarjeva »Razvalina življenja«, Potrčevi 

»Izdajalci«, Mladi oder in številne druge. Izposoja omenjenih iger je znašala 100 

dinarjev na izvod, ki se je plačala ob vrnitvi igre. Izposojnina za obdobje dveh 

tednov pa je znašala 10 dinarjev.135 Nabava dramskih in lutkovnih iger je bila 

namenjena vsem ljudskim odborom, tudi ljudskim odborom na podeželju. 

 

Na področju godbenega udejstvovanja pa je v povojnem obdobju delovala tudi godba 

na pihala. Godbena dejavnost na Kočevskem je obstajala že pred drugo svetovno 

vojno, najbolj močno zastopana pa je bila v Kočevju. Prva godba na pihala v 

Kočevju je bila ustanovljena že leta 1927, tekom naslednjih let pa je v njej prišlo do 

večkratnih sprememb in godba je leta 1943 prenehala delovati. Po vojni, leta 1946,136 

je bila na pobudo Odseka za kulturo in prosveto pri Okrajnem ljudskem odboru 

Kočevje ustanovljena Mestna godba Proleter.137 V okviru godbe, ki jo je vodil Nande 

Poznič, je delovala tudi nižja glasbena šola.138 Ta je na pobudo okrajnega komiteja 

vodil manjše glasbeno (godbeno) društvo, katero je bilo zelo uspešno.139 Godba 

                                                 
135 ZAL, KOČ 13,  fond KLO KOČEVJE. Dopis Okrajnega ljudskega odbora Kočevje, 26. 3. 1946. 
136 Letnici o ponovni ustanovitvi godbe v povojnem obdobju sta različni. V literaturi se navaja, da je 
bila godba Proleter ustanovljena leta 1946 (Devjak, Sabina: Pihalni orkester Kočevje 1927–2007. 
Kočevje: Kočevski tisk,  2007, str. 10; 50 let Delavske godbe Kočevje. Kočevje: Kočevski tisk, 1977, 
str. 17; Jerbič Perko, Vesna: Mestna godba Kočevje. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2008, str. 
29), medtem ko letno poročilo navaja, da je bila godba Proleter ustanovljena v začetku leta 1947 (AS 
1589, t. e. 1500, fond CK ZKS. Letno poročilo OK KPS Kočevje, 30. 12. 1947). 
137 Godbeno dejavnost na Kočevskem zasledimo že v času med obema vojnama. Prve godbe na pihala 
so nastajale v okviru gasilskih društev, nekatere med njimi so del le-teh ostale, medtem ko so druge 
poiskale samostojno pot. Tako prve godbe na pihala zasledimo v Predgradu, Koprivniku, Mozlju, 
Kočevju, tudi v Starem Logu. Prvi amaterski godbeniki v Kočevju so začeli igrati leta 1927 pod 
vodstvom Jožeta Petroviča. Dejavnost Mestne godbe Kočevje je počasi naraščala, saj je  godba ob 
ustanovitvi štela 37 članov, kasneje pa je to število naraslo na 48 članov. Zaradi vse pogostejših 
razprtij in nesoglasij v godbi je ta imela zadnji koncert leta 1930. Od tega leta je bila godba 
razpuščena. Leto po njeni razpustitvi je bila ustanovljena Gasilska godba, ki je delovala v okviru 
Gasilskega društva Kočevje. Njena dejavnost je bila vse do leta 1939 skromna, saj je godbo 
sestavljalo okoli 20 članov. Leta 1940 je godbo ponovno ustanovil Rudnik Kočevje. Vanjo so se 
vključili člani bivše gasilske in mestne godbe. Godba je delovala vse do leta 1943 (Povzeto po: 
Devjak, Sabina: Pihalni orkester Kočevje 1927–2007. Kočevje: Kočevski tisk, 2007). 
138 Glasbena šola v Kočevju je bila ustanovljena že leta 1953, vendar je bila kmalu ukinjena zaradi  
neizpolnjevanja pogojev. Ponovno je bila ustanovljena leta 1961. V vmesnem obdobju se je izrazila 
želja po glasbenih tečajih, tako da je bil pouk glasbe organiziran kot nižja oblika glasbene šole 
(Novice, leto III, št.  46, 15. 11. 1958, str. 4 ). 
139 AS 1589, t. e. 1499, fond CK ZKS. Poročilo o delu in politično stanje okraja Kočevje, 24. 12. 
1946. Godbeno društvo je v poročilu imenovano kot glasbeno, zato sklepam, da gre za isto godbo, le s 
spremenjenim imenom. 
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Proleter je ob ustanovitvi štela 30 članov,140 ki so prihajali iz rudarskih vrst, tekstilni 

delavci in vajenci ter dijaki. Kasneje se je število njenih članov povečalo na 33.141 Po 

enoletnem obstoju je godba imela že 40 nastopov, od tega je pripravila 5 samostojnih 

koncertov. Godba Proleter je imela tudi salonski orkester, ki je štel 12 članov. Slednji 

je v letu 1947 pripravil 16 samostojnih koncertov. Zaradi pomanjkanja prostorov je 

salonski orkester istega leta prenehal z delovanjem, prav tako so ostali člani godbe 

delovali v neprimernih prostorih. Na razpolago so imeli pomanjkljivo število 

inštrumentov, večina le-teh, kot so bile violine, harmonike in kitare, je bila v zelo 

slabem stanju. Za svoje delovanje je odsek nujno potreboval tudi klavir, katerega 

nabava je bila zamudna.142 Kljub številnim pomanjkljivosti je godba izpolnjevala 

svoje poslanstvo. Med največje prireditve godbene dejavnosti zagotovo sodijo 

samostojni koncerti. O tem priča veliki koncert godbe iz leta 1948, na katerem so 

člani godbe pripravili pester repertoar zaigranih pesmi pod vodstvom Nandeja 

Pozniča. Uvodoma so se predstavili z rusko koračnico »Kipučaja«, sledile so pesmi 

»Buči more Adrijansko«, venček partizanskih pesmi, »Uboj«, »Fantje na vasi« in 

»Sanje Dahovcev«. Koncert so zaključili s pesmijo »Mladinski marš«, posvečen 

ljudski mladini Slovenije.143 Obisk koncertov godbe je bil vedno dober in godbena 

dejavnost je sodila med priljubljene ter dobro obiskane kulturne dejavnosti. Godba 

na pihala je sodelovala na večjih in manjših prireditvah, zborovanjih in prostovoljnih 

akcijah. Uspehi Mestne godbe Proleter so se pod vodstvom Nandeta Pozniča vrstili 

sistematično, saj je godba osvojila številna priznanja in nagrade. Med njimi je bila 

tudi prehodna tekmovalna zastavica, ki jo je osvojila leta 1948 v Grosuplju, kasneje 

pa jo je dobila v trajno last. V Kranju naslednjega leta je na tekmovanju mladinskih 

godb osvojila prvo mesto in se uvrstila med najuspešnejše mladinske godbe na 

Slovenskem. Kljub obetavnemu začetku je godba leta 1949 razpadla in dveletno 

mirovanje je pomenilo zatišje na godbenem področju na Kočevskem. 

Godba na pihala se je soočala s številnimi težavami. Zaradi prostorske stiske si je 

morala iskati prostore v različnih ustanovah, se pogosto seliti in plačevati visoke 

najemnine. Vzdrževala se je s članarinami godbenikov, prispevki posameznikov in z 

izkupički nabiralnih akcij. Za inštrumente, ki so bili večinoma stari in obrabljeni, so 

si morali člani sami priskrbeti denar za nakup novih. Tudi za svečane uniforme so 

                                                 
140 AS 1589, t. e. 1500, fond CK ZKS. Letno poročilo OK KPS Kočevje, 30. 12. 1947. 
141 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Glasbeni odsek Proleter, 1947. 
142 Prav tam. 
143 ZAL, KOČ 12, fond KLO BANJA LOKA. Pionirska godba Proleter, 2. 2. 1948. 
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morali poskrbeti posamezniki ali pa zanje plačati s članarinami in prispevki, ki so jih 

bili (redkokdaj) deležni. 

V sklopu SKUD Jože Šeško je delovala tudi športna sekcija, imenovana Fizkulturno 

društvo Bračič Kočevje, ustanovljena v drugi polovici februarja 1946.144 Društvo si 

je močno prizadevalo za izgradnjo stadiona, njegova lokacija pa je bila predvidena za 

Šeškovim domom.145 Zelo skromno aktivnost in udejstvovanje na področju kulturne 

dejavnosti je moč zaslediti tudi v množičnih organizacijah (Antifašistična fronta 

žena, mladinske organizacije, sindikalne organizacije), ki so s kratkimi kulturnimi 

točkami obogatile kulturne programe ob pomembnih praznikih.  

Na Kočevskem je bilo v povojnem obdobju okoli 52 %146 neorganizirane mladine, 

katero je bilo potrebno postaviti na »pravo pot« socialističnega razvoja. Mladina je 

sodelovala pri gospodarski obnovi Kočevske, toda oblastni organi niso ostali 

ravnodušni niti do nje, ko je prišlo do vprašanja njene vzgoje in izobraževanja. Za 

aktivno vključevanje otrok in mladine v mladinske organizacije so poskrbele šole, 

izven šolskih obveznosti pa so za njeno vzgojo poskrbele mladinske organizacije. V 

okviru le-teh je mladina sodelovala pri kulturnih programih na številnih prireditvah, 

proslavah ob državnih in lokalnih praznikih ter bila vključena v kulturno življenje 

okraja. Statistični podatki kažejo, da je bilo v organizacijo LMS Kočevje od 2.031 

mladih vključenih 1.678 mladih članov.147 Podatek je dovolj prepričljiv, da je 

mladina morala sodelovati tudi pri kulturnem razvoju okraja. Okvirni plan, ki si ga je 

zadala LMS Kočevje, je obsegal pripravo različnih tekmovanj kmečke in nekmečke 

mladine. Tekmovanja so zahtevala dobro pripravo in veliko vloženega truda mladih, 

za kar so poskrbele mladinske organizacije. Pri tem so bile le-te zadolžene tudi za 

kulturni program v okviru tekmovanj, kjer je mladina izvedla ljudske in družabne 

plese, sodelovala je tudi godba na pihala in izvedene so bile številne recitacije 

slovenskih pesmi.148 Znotraj mladinskih organizacij so bili ustanovljeni odseki, ki so 

mladini nudili razvedrilo in zabavo, pri tem pa jih tudi kulturno vzgajali. 

                                                 
144 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Zapisnik Mestnega ljudskega odbora, seznam društev, 13. 4. 
1946. 
145 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Poročilo Sindikalnega gledališča ob zaključki zimske 
sezone 1946/47, 28. 5. 1947. Prvotni prostor za stadion je bil predviden za Šeškovim domom, vendar 
je bila kasneje njegova lokacija postavljena v okolico Doma telesne vzgoje (Fizkulturnega doma) v 
Gaju. 
146 AS 1589/III, t. e. 53, fond CK ZKS. Letno poročilo Glavnega odbora LMS, 1947. 
147 AS 1589/III, t. e. 53, fond CK ZKS. Poročilo LMS Kočevje, 15. 4. 1950. 
148 AS 1589/III, t. e. 53, fond CK ZKS. Okvirni plan kulturno-prosvetnega dela, 1950. 
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6. 1.2.  KULTURNA DEJAVNOST NA KOČEVSKEM PODEŽLJU V PRVIH  

                                                     POVOJNIH LETIH 

 
Kočevsko podeželje je bilo v prvih povojnih letih (popolnoma) odrinjeno od 

kulturnega dogajanja v Kočevju. O društveni dejavnosti na podeželju ni zaslediti 

veliko arhivskih podatkov, le ponekod so bila ustanovljene vaške »športne« skupine, 

v okviru katerih so vaščani krepili predvsem svoje fizične zmogljivosti in 

sposobnosti (šahovska skupina, taborjenje, planinarjenje …). Gostovanja v 

podeželskih vaseh so bila redka, zato so vaščani, ki so bili željni kulturnih dobrin, 

poiskali zabavo v gostinskih lokalih ali v bližnjem naselju. Kulturno-prosvetno 

društva, ustanovljena takoj po koncu druge svetovne vojne, so bila najbolj dejavna v 

Stari Cerkvi, Mozlju, Livoldu, v Fari in Vrhu pri Fari. Slednje se je koncem 

štiridesetih let prejšnjega stoletja pridružilo kulturno-prosvetnemu društvu v Fari. 

Ostala kulturno-prosvetna društva so svoje delovanje sicer prijavila, vendar je bilo 

le-to zelo skromno, komaj prepoznavno in neizpostavljeno. V Stari Cerkvi je 

delovanje prosvetno-kulturnega društva temeljilo predvsem na šolski mladini, ki je v 

njem sodelovala občasno. Društvo je bilo naslednik prosvetnega društva Sloga, 

ustanovljenega leta 1929/1930, ki ga je vodil Franc Hočevar, Lojze Hočevar in Jernej 

Fabjan, za dramsko in pevsko sekcijo pa je poskrbel Ferdo Benčina. Pevski zbor 

Sloga je nastopal na pomembnejših prireditvah in pri cerkvenih obredih, igralska 

skupina Ferda Benčine pa je razveseljevala prebivalstvo v Stari Cerkvi in okoliških 

naseljih. Med najbolj priljubljenimi in uprizorjenimi dramskimi deli so se ohranila 

dramska dela »Tri sestre«, »Bele vrstnice«, »Vdova Rošlinka« in »Lovski tat«. Člani 

društva so vadbene prostore imeli na vrtu Alojza Hočevarja, prostore prosvetnega 

doma  pa so uporabljala kočevarska kulturno-prosvetna društva. Otvoritev doma je 

bila 9. in 10. junija 1935, ki je bil prvi kulturno-prosvetni dom na Kočevskem.149 

Število članov in članic povojnega KUD Stara Cerkev je bila pogojena s časovno 

razporeditvijo poljskih del in s subjektivnim zanimanjem posameznika. Najbolj 

obiskana in dejavna je bila pevska sekcija, sledile so športna in dramska sekcija, 

šahovska in izobraževalna sekcija. Po poročilu kulturno-umetniškega društva Stara 

Cerkev je to želelo popestriti svojo društveno dejavnost, zato se je leta 1949 prijavilo 

na tekmovanje za najboljše kulturno-umetniško društvo. Za ta namen je društvo 

pripravilo izbor del ali pesmi ter dostavilo okvirni program dela skozi celotno 

                                                 
149 Kočevski razgledi, leto II, št. 3, datum 8. 2. 1976, str. 22.  
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časovno obdobje svojega delovanja. V ožji izbor so prišla najboljša izobraževalno 

kulturno-umetniška društva (IKUD) in kulturno-umetniška društva (KUD), ki jih je 

predlagal Izvršni odbor Ljudske prosvete Kočevje na podlagi dobro pripravljenih 

poročil o delovanju društva in nadaljnjega kulturnega programa.150 O uspešnosti 

društvenih sekcij v prvih povojnih letih težko podam podatke o poteku njihovega 

delovanja, saj je arhivsko gradivo izredno skopo in pomanjkljivo. Iz nedopolnjenih in 

skromnih poročil KLO Stara Cerkev pa lahko domnevam, da je bilo omenjeno 

društvo nosilec kulturnega življenja v Stari Cerkvi, ki je postalo bolj dejavno v 

naslednjem desetletju. V okviru društva je delovala knjižnica, ki je nabavljala knjige 

in druge knjižne publikacije preko Okrajnega odbora Ljudske prosvete Kočevje. Za 

svoje skromno delovanje je bil razlog slabo finančno stanje društva. Krajevni ljudski 

odbor Stara Cerkev je za kulturno-prosvetno dejavnost leta 1949 namenil 50.238 

dinarjev, kar je predstavljalo 22,8 % vseh namenjenih finančnih sredstev. V 

primerjavi z letom 1948, ko je bil delež finančnih sredstev za kulturno društveno 

dejavnost znatno manjši, je bil ta tudi v drugi polovici leta 1949 majhen, kar je 

predstavljalo 34.517,50 dinarjev, v odstotkih pa je delež znašal 15,6 % vseh 

finančnih sredstev.151 Leto kasneje je proračun KLO Stara Cerkev predvidel 24.700 

dinarjev za prosveto in 6.000 dinarjev za podporo kulturno-prosvetnim domovom,152 

dejanski izdatek za prosveto in ljudsko kulturo pa je v prvem tromesečju znašal 

20.000 dinarjev.153 Iz napisanega je razvidno, da je društvo praviloma porabilo toliko 

denarja, kot ga je potrebovalo za svoje delovanje. V primeru presežka finančnih 

sredstev so se le-ta prenesla v finančno bilanco društva za naslednje leto. Delež, 

namenjen kulturni društveni dejavnosti, je bil v primerjavi z dodeljenimi finančnimi 

sredstvi drugim družbenim dejavnostim majhen, večinoma je moralo društvo poiskati 

tudi druge vire dohodkov za nemoteno delovanje. Skromno delovanje kulturno-

umetniškega društva je bilo zaznati tudi v Livoldu in Mozlju. V Livoldu je bilo v 

maju 1949 ustanovljeno kulturno-prosvetno društvo, pri katerem so bili v 

pripravljalni odbor izvoljeni Jože Jankovič, Jože Grabrijan, Olga Kenda, Matilda 

Vončina, Slava Pantar in Marica Kapele.154 Društvena dejavnost je že na začetku 

                                                 
150 ZAL, KOČ 25, fond  KLO STARA CERKEV. Kulturno-umetniško društvo Stara Cerkev, 25. 2. 
1949. 
151 ZAL, KOČ 25, fond KLO STARA CERKEV. Proračun KLO Stara Cerkev, 1949. 
152 ZAL, KOČ 25, fond KLO STARA CERKEV. Vzorec izdatkov krajevnega proračuna za leto 1950, 
1950. 
153 ZAL, KOČ 25, fond KLO STARA CERKEV. Proračun KLO Stara Cerkev, 15. 2. 1950. 
154 ZAL, KOČ 17, fond KLO LIVOLD. Zapisnik sestanka KLO Livold, 14. 5. 1949. 
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ustanovitve začela hitro pojenjati zaradi nezanimanja učiteljskega kadra, ki je zelo 

slabo sodeloval z društvom. Učiteljski kader se je redko udeleževal sestankov 

društva in pripravil slabo zastavljene šolske kulturne programe, medtem ko je 

izvenšolska društvena kulturna dejavnost postala domena le nekaterih kulturnih 

angažirancev. Preobremenjenost učiteljskega kadra in opravljanje več funkcij sta 

onemogočili in ovirali sodelovanje v KUD Livold. Društvena dejavnost je slonela le 

na šibki dejavnosti (nekaterih) šolskih otrok in posameznikov. Razpuščenost in slabo 

opravljeno delo učiteljskega kadra na Osnovni šoli Livold je pripomogla k 

neorganiziranosti in pretežno slabi pripravi šolskih kulturnih prireditev in proslav. 

Društvu je bila obljubljena pomoč iz Kočevja pri izvajanju nekaterih dejavnostih, 

vendar je ostalo le na obljubah. Po poročanju zapisnika KLO Livold je bilo stanje v 

pevski sekciji zelo slabo, saj se njeni člani niso udeleževali rednih vaj, obljubljena 

pomoč iz bližnjega Kočevja pa ni prišla. Podobno se je dogajalo tudi v drugih 

sekcijah društva. Nekoliko boljše stanje je bilo na področju knjižničarstva. Za 

vodenje (šolske) knjižnice je bila zadolžena Mira Trpin, ki je opravila knjižničarski 

tečaj ter prevzela vodenje lokalne knjižnice,155 za predajo knjig, katere je knjižnica 

predala prosvetnemu domu v Dolgi vasi, pa je bil zadolžen Janez Cvitkovič.156 Ob 

državnih in občinskih praznikih so prebivalci KLO Livold pri pripravi kulturnega 

programa nastopili enotno. Tedaj so organizirali ter pripravili kulturno prireditev, ki 

se je zaključila z družabni večerom in veselico. Ob enkratnih priložnostih so bili za 

organizacijo povork, proslav in prireditev zadolženi najdejavnejši posamezniki v 

Livoldu. Na območju KLO Livold je bil za šolske kulturne programe zadolžen 

učiteljski kader na posameznih šolah, za pripravo in nadzor povork in proslav pa 

posamezniki. Za območje Dolge vasi je bila za organizacijo in izvajanje programa 

zadolžena Mira Trpin, v Livoldu sta tovrstno nalogo prevzela Jože Grabrijan in Pipa 

Rudolf, za Črni Potok in Zajčje Polje pa je bila naloga dodeljena Adolfu Kotniku.157 

Vsesplošno rajanje in druženje na proslavah ob državnih in občinskih praznikih je 

tako šolsko kot kulturno društveno dejavnost poenotilo in delno ohranilo pri 

»življenju«. 

Kulturno-prosvetno društvo v Mozlju je svoje delovanje razmahnilo šele v 

naslednjem desetletju. Njegova dejavnost je bila omejena na delovanje nekaterih 

                                                 
155 ZAL, KOČ 17, fond KLO LIVOLD. Zapisnik zbora volilcev, 9. 10. 1948. 
156 ZAL, KOČ 17, fond KLO LIVOLD. Zapisnik 15. redne seje KLO Livold, 20. 12. 1948. 
157 ZAL, KOČ 17, fond KLO LIVOLD. Zapisnik sestanka KLO Livold, 25. 11. 1948. 



 81 

društvenih sekcijah, med katerimi so bila najmočnejša pevska, dramska in športna 

sekcija. Pevski zbor je deloval tudi v okviru sokolske čete, ki ga je vodil Tonček 

Čurič. Zbor je vadil v Mohorjevi hiši.158 Zaradi prostorske stiske je društvo želelo 

obnoviti prostore prosvetnega doma v Mozlju. Svojo prošnjo o finančni podpori je 

društvo leta 1947 naslovilo na Prosvetni odsek pri Okrajnem ljudskem odboru 

Kočevje, ki je društvu dodelilo 20.000 dinarjev pomoči za sanacijo in popravilo 

doma.159 Gradbena dela na prosvetnem domu v Mozlju so se pričela istega leta, 

vendar je dom zaradi pomanjkanja finančnih sredstev kmalu začel samevati sredi 

vasi, prepuščen nadaljnjemu propadanju.  

Najskromnejšo društveno dejavnost je imela KUD Vrh, v klopu katerega so delovale 

pevska in knjižničarska ter izobraževalna sekcija. Prosvetno-kulturni referent je 

postal Jože Zidar, delo tajnika pa je opravljal Martin Žagar.160 Občasno so bila 

organizirana predavanja o gospodarskih temah in bralni krožki, katere je obiskalo 

približno 50 obiskovalcev.161 Zaradi pomanjkanja strokovnega in učiteljskega kadra 

v vasi je bilo društvo primorano pridružiti se kulturno-prosvetnemu društvu v Fari. 

To je zabeležilo boljšo in živahnejšo društveno dejavnost, v sklopu katerega je 

delovalo večje število sekcij. V Fari je bila zelo močna tudi šolska kulturna 

dejavnost, ki je v sodelovanju z lokalnim društvom organizirala in pripravila 

zadostno število kulturnih prireditev in proslav. Za kulturno-prosvetnega referenta 

sta bila zadolžena Ivan Nanger in Alojzij Jakšič, pri delu pa so jima pomagali Jože 

Glad, Jože Obranovič, Ivan Rogale, Anton Glad in Jože Jakšič.162 Pri tem je potrebno 

poudariti, da so podeželska kulturno-prosvetna društva v prvih povojnih letih beležila 

zelo skromno dejavnost, saj so se morali njegovi akterji in ljubitelji amaterske 

kulture za boljše društveno delovanje seznaniti z vsemi potrebnimi tehničnimi in 

organizatorskimi znanji, predvsem pa bilo potrebno poiskati in spodbuditi 

prebivalstvo h kulturnemu udejstvovanju. V naslednjem desetletju je društvena 

dejavnost na podeželju  izboljšala svoje delovanje, vendar še vedno ni dosegla 

pričakovanih in zahtevanih dosežkov.  

Večina vaške mladine je sodelovala le na vaških in gasilskih veselicah, ki so veljale 

bolj za družabni dogodek kot za kulturni. Kulturni programi veselic na podeželju se 

                                                 
158 Kočevski razgledi, leto II, št. 3, datum 8. 2. 1976, str. 22–23.  
159 ZAL, KOČ 18, fond KLO MOZELJ. Odobren kredit za obnovo doma v Mozlju, maj 1947. 
160 ZAL, KOČ 29, fond KLO VRH. Zapisnik KLO Vrh, 8. 1. 1949. 
161 ZAL, KOČ 29, fond KLO VRH. Popis kulturno-prosvetnih ustanov in skupin, 31. 12. 1946. 
162 ZAL, KOČ 28, fond KLO VAS-FARA. Zapisnik prvega zasedanja novoizvoljenega KLO Vas - 
Fara, 7. 12. 1947. 
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niso mogli primerjati z bogati kulturnimi programi v mestu, prav tako so le-ti bili 

monotoni in osredotočeni le na zabavni element prireditev. Podeželje je ostalo 

izolirano od kulturne produkcije tudi v prihodnjih letih, le nekatere vasi so poskušale 

ustvariti kulturne dobrine kljub težkim razmeram za kulturno ustvarjanje.  

 

6.1. 3. FINANČNO STANJE KULTRUNE DRUŠTVENE DEJAVNOSTI V PRVIH  

                                                            POVOJNIH LETIH 

 
Pretežno skromna društvena kulturna dejavnost na Kočevskem v prvih povojnih letih 

je potrditev, da v kočevskem okraju ni prevladovalo popolno kulturno mrtvilo, 

finančno stanje društev pa je bilo zelo slabo. Kot poročajo zapisniki in poročila za 

omenjeno obdobje, je bila kulturna društvena dejavnost (na Slovenskem) finančno 

slabo podprta, saj so se morala društva financirati sama od članarin in iz drugih 

prispevkov. Tudi Ljudska prosveta Slovenije ni mogla odvajati visokih denarnih vsot 

za kulturno dejavnost na Kočevskem, saj je le-ta imela denarne obveznosti do večjih 

slovenskih društev. Za omenjeno obdobje niso ohranjeni zapisi in poročila o deležih 

dodeljenih finančnih sredstev za kulturno dejavnost na Kočevskem, toda na podlagi 

številnih prispevkov v Dolenjskem listu in lokalni periodiki iz omenjenega obdobja 

je razvidno, da so le-ta bila izredno majhna. 

Zaradi (pre)majhnih finančnih prilivov ni bilo mogoče pričakovati velikega števila 

društev, peščica delujočih pa se je soočala s finančnimi težavami. Podatek o 

finančnem izdatku, namenjenem prosveti in ljudski kulturi ter šolam, je znašal 

136.000 dinarjev, kar je predstavljalo najmanjši delež finančnih sredstev v celotni 

bilanci izdatkov. Po poročilu Krajevnega ljudskega odbora Kočevje iz leta 1948 so 

izdatki, ki so vključevali osebne in tvarne izdatke ter izdatke za prosveto in ljudsko 

kulturo, znašali 1.420.000 dinarjev. Od tega je bilo največ tvarnih izdatkov (50 %), 

sledili so osebni izdatki (40,7 %) in izdatki za prosveto in ljudsko kulturo (10 %). 

Dohodki za omenjeno leto so bili v primerjavi z izdatki manjši. Vir dohodkov so bila 

kočevska podjetja, obrtne delavnice in drugi viri dohodkov, tudi kino podjetje je za 

kulturno dejavnost prispevalo okoli 0,4 % finančnih sredstev.163 Pokrajina, ki si je 

morala po vojni opomoči na vseh področjih, je bila prikrajšana za marsikateri 

»dinar«, najbolj pa je finančni primanjkljaj prizadel kulturno dejavnost. Zaradi 

                                                 
163 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Zapisnik drugega posvetovalnega sestanka KLO Kočevje, 
22. 1. 1948. 
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povojnih razmer je bila kulturna dejavnost manj pomembna, zato je bilo temu 

primerno tudi manjše število kulturnih prireditev in gostovanj. Upoštevajoč, da se je 

v prvih povojnih letih začela oživitev kulturne dejavnosti, je potrebno izpostaviti, da 

je bil čas tisti, ki je postal ključni dejavnik v razvoju kulture in njenega delovanja na 

Kočevskem. Po drugi svetovni vojni je ta postala simbol »zaostalosti« na vseh 

družbenih področjih. Besede Miloša Humeka, ki je Kočevje opisal z besedami, da 

»gre za tisti, daljni, odmaknjeni in zapostavljeni del slovenske dežele, ki je bil vedno 

med zadnjimi v razvoju, takem ali drugačnem, kamor so se ljudje selili pod prisilo in 

ki je doživel strahote druge svetovne vojne in ki še vedno stoka in se zvija v krčih 

nerazvitosti na vseh področjih«,164 so v vsej svoji razsežnosti in pomenu ponazorile 

tedanje dejansko stanje, s katerim so se morali soočati njeni prebivalci in tisti, ki so 

jo bili primorani prvič spoznati. 

 

Prikaz izbranih stroškovnikov165 po letih, ki so jih imela kulturna društva v obdobju 

v prvih povojnih letih do petdesetih let 20. stoletja.  

Čas 

(leto) 

Vrsta stroškovnika Znesek v 

evrih (€) 

1947 Izposojnina 1,16 

1947 Izposojnina iger 11,60 

1948 Izdatki kulturne društvene dejavnosti in prosvete 1.445,10 

1948 Drugi izdatki kulturne društvene dejavnosti in 

prosvete 

15.088,00 

1949 Prihodek za kulturno društveno dejavnost 243,60 

1949 Drugi prihodki za kulturno društveno dejavnost  167,39 

1950 Prihodek za kulturno društveno dejavnost 144,20 

1950 Izdatek kulturne društvene dejavnosti 116,80 

 
 
 
 
 
 

                                                 
164 Humek, Miloš: Težka in lepa leta. Nekaj spominov na prva povojna leta na kočevski gimnaziji, v 
Kočevju in okolici. Tipkopis, Škofja loka 1993, str. 1. 
165 Znesek stroškovnikov je izračunan na podlagi menjalnega tečaja, ki ga je izdala Banka Slovenije. 
Za izračun in menjalni tečaj glej prilogo. Vrednost zneskov je zgolj informativna. 
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6. 2. KULTURNA DRUŠTVENA DEJAVNOST V PETDESETIH LET IH 
 

6. 2. 1. KULTURNA DRUŠTVENA DEJAVNOST V KOČEVJU 

 

Petdeseta leta 20. stoletja so prinesla razmah kulturne društvene dejavnosti v 

primerjavi s prvimi povojnimi leti, kar je bila izrazita želja nekaterih posameznikov 

po kulturnem ustvarjanju. Število kulturno-prosvetnih društev se je povečalo, med 

svoje vrste pa so društva vabila različne starostne skupine prebivalstva ne glede na 

njihovo (pred)znanje o kulturnem ustvarjanju. Članstvo v kulturno društveno 

dejavnost ni bilo pogojeno s članstvom v političnih strankah in vanj so ljudje lahko 

vstopali prostovoljno, željni kulturnih dobrin. Čeprav sta kultura in prosveta še vedno 

predstavljali znatno manjši delež v produktivnosti in prispevku k družbenemu 

proizvodu, se je kulturno življenje na Kočevskem začelo v petdesetih letih 

postopoma dramiti iz (pred)vojne kulturne pozabe. Glavni cilj in namen kulturnih 

društev sta še vedno ostala enaka, s pomočjo katerih so lokalne oblasti želele 

pridobiti čim več kulturnih privržencev. Društva so med svoje programe umeščala le 

dovoljene kulturne vsebine, ki so s svojim značajem in sporočilom širši množici ljudi 

posredovale socialistične ideje, podkrepljene s številnimi pozitivnimi vzgledi in 

primeri o pomenu socializma in socialističnega človeka. V petdesetih letih se je 

število predavanj o »Kako vzgojiti dobrega komunista« povečalo, za kar so poleg 

ljudskih univerz morale poskrbeti tudi izobraževalne sekcije prosvetno-kulturnih 

društev. Teme predavanj, ki so jih izvajale ljudske univerze in izobraževalne sekcije, 

so se dotaknile gospodarske in politične stvarnosti v državi, posredno pa so skozi 

socialne elemente družbenega življenja želele privabiti in (iz)oblikovati ljudsko 

množico. Kot primer podanih in naslovljenih predavanj na delavsko ljudstvo v 

Kočevju navajam predavanje Janeza Pirnata z naslovom »Delavski sveti«, Rajka 

Zupanca »O državi in pravu« in Ivana Šinkovca z naslovom »O vtisih iz Avstrije«, 

dobro obiskano pa je bilo tudi predavanje z naslovom »Več mleka in mesa inženirja 

Peternela«.166 Sprva je bil obisk tovrstnih predavanj izredno visok, saj se je v 

povprečju predavanj udeležilo okoli 250 obiskovalcev v mestu, medtem ko je število 

obiskovalcev na podeželju bilo znatno manjše. Postopoma pa je obisk predavanj o 

gospodarski in politični tematiki začel upadati, kajti ljudje so se začeli zanimati in 

                                                 
166 ZAL, KOČ 9, fond OK ZKS. Poročilo Agitprop komisije pri Okrajnem komiteju KPS Kočevje, 
1952. 
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iskati drugačne oblike in vsebine znanj. Najbolj priljubljena so bila predavanja o 

kuhanju in gospodinjstvu, kmečkih delih in tehnična znanja posameznih strok. Obisk 

omenjenih predavanj je naraščal s priljubljenostjo izbrane vsebine, omenjene vsebine 

pa so bile najbolj priljubljene na podeželju. Slednje potrjuje dober obisk predavanj o 

sadjarstvu in kuhi v Fari, Osilnici, Kočevju in Moravi. Skupno število udeležencev je 

bilo 550 obiskovalcev, od tega so se enakih predavanj udeležili tudi prebivalci 

Kočevja.167 

Priljubljenost in dobra obiskanost izobraževalnih oblik nista zasenčila kulturnega 

aspekta, ta namreč ni ostal neopažen. Skozi različne oblike dela in metode se je 

idejno sporočilo socializma preneslo na različne ciljne skupine prebivalstva. Zgleden 

primer posredovanja tovrstnega sporočila so bili tudi študijski krožki in tečaji, katere 

vsebine so bile prilagojene glede na zahtevnost starostne skupine. Za izvajanje 

slednjih so bili zadolženi člani Partije, prosvetni kader in drugi strokovni sodelavci. 

(Ne)posredno se je ideja o socialistični revoluciji in o dobrem liku vzgojenega 

(kočevskega) komunista prenašala na ljudstvo tudi preko različnih dramskih del, z 

dramskimi igrami, s pesmijo in raznimi prireditvami za mladino. Partijske 

organizacije in prosvetno-kulturna društva na Kočevskem so svojo nalogo 

uresničevale tudi na podeželju, v okoliških in oddaljenih krajih Kočevske, toda ideje 

o socialistični revoluciji so na podeželje vedno prišle z zamikom. Slednje se je 

pokazalo tudi v kulturni produkciji, ki je bila v petdesetih letih še vedno šibka. 

Vodenje prosvetno-kulturnih društev je (večinoma) pripadlo izkušenim 

(ne)strokovnim delavcem, ki naj bi se vsaj nekoliko spoznali na tovrstno dejavnost. 

Toda razočaranje nad neuspehi nekaterih prosvetno-kulturnih društev je bilo toliko 

večje, ko se je izkazalo, da člani, postavljeni za vodenje kulturne društvene 

dejavnosti, niso bili aktivni in niso izpolnjevali svojih nalog v okviru celotne 

partijske organizacije. Upoštevati je treba dejstvo, da vodilni, ki jim je bila zaupana 

tako pomembna naloga v društvih in množičnih partijskih organizacijah, niso bili 

vedno »krivi« za slabo delovanje društva ali organizacije, saj je v okviru le-teh bilo 

veliko dejavnikov, ki so onemogočali dobro delovanje kulturne društvene dejavnosti. 

Različni problemi in neurejena strokovna struktura v društvu so bili vsakdanji 

faktorji, ki so postali »del« vsakega prosvetno-kulturnega društva. Zapisniki in 

poročila kulturnih društev in organizacij kažejo, da je bilo tovrstnih težav veliko, 

                                                 
167 ZAL, KOČ 9, fond OK ZKS. Zapisnik Agitprop komisije pri OK KPS Kočevje, 18. 1. 1952. 
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včasih so težave v društvih bile tako znatne, da so pomenile prenehanje delovanja 

društva. Še posebej se je to kazalo v številčno manjših sekcijah društva, kjer je bila 

volja in želja za kulturno delo velika, vendar zaradi pomanjkanja osnovnih pogojev 

za delovanje društva pa so le-te povzročile njihov propad. Vsako društvo, sekcija ali 

organizacija se je s svojimi težavi soočala različno, nekatera med njimi so težave 

preživele, druge pa so zaradi njih enostavno prenehale z delovanjem. Slednjih 

primerov je bilo na Kočevskem več, saj je treba razumeti, da kljub povečanemu 

številu kulturne društvene dejavnosti, to ni pomenilo trajnega društvenega delovanja. 

Tovrstnih primerov je bilo veliko na podeželju, kjer je slaba kulturna društvena 

struktura in pomanjkanje skoraj vsega potrebnega za delovanje premostila veliko 

željo ljudi po kulturnem ustvarjanju. 

Statistični podatki o številčnosti posameznih društvenih sekcij iz petdesetih let 

kažejo, da so bile med najdejavnejšimi in najbolj zastopane v društvih in 

organizacijah pevske sekcije oziroma pevski zbori. Pevski zbori so se pojavili skoraj 

v vsakem društvu in so bili (skoraj) nepogrešljiva sestavina prosvetno-kulturnega 

delovanja. Po statističnih podatkih je v kočevskem okraju delovalo devet pevskih 

zborov, katere ustanovitelji so bili podružnica Ljudska prosvete Slovenije v Kočevju, 

Antifašistični svet žensk (AFŽ) Kočevje in podružnica Ljudske mladine Slovenije 

(LMS) v Kočevju. Pevski zbori so bili ustanovljeni v prvih povojnih letih in so svojo 

dejavnost nadaljevali vse do naslednjega desetletja. Njihovo delovanje zasledim v 

Kočevju (3 pevska zbora), Banji Loki (1 pevski zbor), Mozlju (3 pevski zbori), 

Osilnici (1 pevski zbor) in Moravi (1 pevski zbor).168 Ustanovljeni pevski zbori niso 

imeli posebnega imena, temveč so bili poimenovani po imenu naselja, v katerem je 

društvo oziroma dejavnost imela svoj sedež. V okviru pevskih zborov so delovali 

moški, ženski, mešani in mladinski pevski zbor, ki so jih sestavljali pretežno delavci 

in kmetje ter mladina različne starosti. V Kočevju so delovali moški (ustanoviteljica 

podružnica Ljudske prosvete Slovenije-Kočevje), ženski (AFŽ Kočevje) in mladinski 

pevski zbor (podružnica LMS Kočevje), katerih dejavnost je bila največja, saj so 

pripravili 39 prireditev.169 Delovanje kočevskih pevskih zborov je kljub svoji pestri 

dejavnosti hitro zamrlo. Zbore so poskušali oživeti, vendar brez uspeha. Nekaj časa 

je deloval pevski zbor na Veterinarski šoli v Kočevju, ustanovljen leta 1951, ki je 

                                                 
168 AS 631, t. e. 1, fond  ZVEZA KULTURNIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE. Pevski zbori po 
okrajih, okraj Kočevje, leto 1950.  
169 Prav tam. 
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istega leta tudi zamrl.170 Nekoliko slabša pevska dejavnost je bila v Mozlju, kjer so 

delovali moški (podružnica LPS Kočevje), ženski (AFŽ Kočevje) in mladinski 

pevski zbor (podružnica LMS Kočevje), skupno so priredili 15 nastopov. Po 

številnosti nastopov jim je sledil moški pevski zbor iz Morave (podružnica LPS 

Kočevje) s svojimi 8 nastopi, medtem ko je bila skromnejša pevska dejavnost v 

Banja Loki in Osilnici. Banjaloški mešani pevski zbor (podružnica LPS Kočevje) je 

priredil 5 nastopov, prav tako tudi moški pevski zbor (podružnica LPS Kočevje) v 

Osilnici.171 Nastopi pevskih zborov v kočevskem okraju so bili drugostopenjski in 

tretjestopenjski, kar pomeni, da so se dobro uvrstili na točkovani lestvici po 

kvaliteti.172 O njihovem nadaljnjem delu ni ohranjenega arhivskega gradiva, zato 

domnevam, da je večina le-teh prenehala z delovanjem ali pa se je pod drugačnim 

imenom vključila v prosvetno-kulturno društvo. 

Takoj po vojni, leta 1945, so se morala vsa društva prijaviti pri Ministrstvu za 

notranje zadeve Ljudske Republike Slovenije ali njemu podrejenemu organu 

registrirati svojo dejavnost in poslati pravila v pregled. Prijava je morala vsebovati 

podpise vseh odbornikov društva, ki so že pred letom 1941 predstavljali društvo. 

Člani društva niso smeli izvoliti novega odbora pred odobritvijo obnove delovanja, 

saj se je oblast bala, da bodo društva obnovila svojo dejavnost na starih osnovah. 

Društva so smela nadaljevati svojo dejavnost le na podlagi odobritve in so morala 

delovati po predpisih, ki jih je predpisal Zakon o društvih, sprejet 25. avgusta 1945. 

Ta je prepovedal delovanje društev, katerih delovanje je bilo fašistično ali 

profašistično, če je društvo širilo nacionalno, versko ali rasno neenakost ter 

sovraštvo.173 Za kulturno društveno dejavnost je slednje pomenilo ponovno aktivnost 

nekaterih, že pred vojno delujočih prosvetno-kulturnih društev. V Društvenem 

katastru zasledim registracijo 12 prosvetno-kulturnih društev na Kočevskem, ki so 

bila ustanovljena že v predvojnem času, v vmesnem obdobju pa so prenehala 

delovati zaradi različnih razlogov, predvsem zaradi vojnih razmer. Mnoga med njimi 

                                                 
170 AS 631, t. e. 2, fond ZKOS. Zapisnik Okrajne skupščine Ljudske prosvete okraja Kočevje, 3. 2. 
1951. 
171 AS 631, t. e. 1, fond  ZKOS. Pevski zbori po okrajih, okraj Kočevje, leto 1950.  
172 Nastopi pevskih zborov so bili ocenjeni s točkami v razponu od 30 točko do 150 točk. Na podlagi 
točk so bili nastopi pevskih zborov uvrščeni v razrede, kjer je uvrščenost v prvo stopnjo pomenila 
najboljši pevski nastop   zbora. Nastopi pevskih zborov so bili točkovani in uvrščeni po naslednjih 
kriterijih: I. stopnja (150 točk), II. stopnja (105 točk), III. stopnja (60 točk) in IV. stopnja (30 točk). 
173 Povzeto po: Gabrič, Aleš: Slovenska agitpropovska kulturna politika 1945–1952. V: Borec. Revija 
za zgodovino, literaturo in antropologijo. Ljubljana: Društvo za proučevanje zgodovine, literature in 
antropologije, 1991, str. 518–519. 
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so svoje delovanje oživele zopet po drugi svetovni vojni, vendar njihovo ponovno 

registracijo ne zasledim v Društvenem katastru. Domnevam, da pomanjkanje 

podatkov o ponovni registraciji gre pripisati neurejenosti in slabi organizaciji znotraj 

oblastnega organa, zadolženega za skrb in popis kulturne društvene dejavnosti na 

področju slovenskega ozemlja. Prav tako niso ohranjeni arhivski podatki pri lokalnih 

oblasteh za omenjeno obdobje, zato je ponovno delovanje nekaterih izmed društev 

moč zaslediti le iz poročanja lokalnega časopisja, strokovne literature in osebnih 

zapisov. 

Že v predvojnem času so na Kočevskem delovala prosvetno-kulturno društvo v Fari, 

pevsko in godbeno društvo Rog, glasbeno društvo v Banja Loki, prosvetno društvo v 

Kočevski Reki, prosvetno društvo v Mozlju, prosvetno društvo Sloga v Stari Cerkvi, 

kočevska čitalnica, čitalniško društvo v Kočevju, izobraževalno društvo v Banja 

Loki, delavsko-kulturno društvo Vzajemnost in izobraževalno društvo v Banja 

Loki.174 Med zgoraj registriranimi društvi so svojo dejavnost po vojni oživela 

prosvetno-kulturna društva v Kočevju, Banja Loki, Kočevski Reki in Stari Cerkvi, 

vendar pod spremenjenim društvenim imenom. 

 

Središče kulturnega dogajanje je predstavljalo mesto Kočevje, kjer je bila produkcija 

kulturnih dobrin največja in najbolj množično zastopana. Slednje potrjujejo 

statistični podatki o številu društev v mestu in izven njega. Na Kočevskem je leta 

1951 delovalo devet društev s svojimi sekcijami, od tega je bilo v samem Kočevju 

pet društev z najmanj enim odsekom.175 Med omenjenimi društvi so v mestu in 

njegovi bližnji okolici delovala Sindikalno kulturno-umetniško društvo Jože Šeško, 

KUD Albin Videnič v Šalki vasi, glasbeni aktiv Slavček, rudarska godba, mladinska 

godba in Mladinsko kulturno-umetniško društvo Matej Bor. Ostala kulturno-

umetniška društva so delovala v večjih vaških naseljih, kjer se je začela razvijati 

pestra kulturna dejavnost z manjšimi, vendar kulturno bogatimi sekcijami. V začetku 

petdesetih let so na podeželju delovala kulturno-umetniško društvo v Fari, KUD Ciril 

Debeljak v Stari Cerkvi, aktiv Ljudske prosvete Kostel in aktiv Ljudske prosvete 

                                                 
174 AS 1931, t. e. 1460, fond REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA NOTRANJE ZADEVE SRS, 
Društveni  kataster. 
175 AS 631, t. e. 3, fond ZVEZA KULTURNIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE. Statistična poročila po 
okrajnih prosvetnih društev, okraj Kočevje, leto 1951. 
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Kuželj.176 V tem obdobju je delovalo tudi KUD Predgrad, ki je s svojo narodno 

tradicijo doživelo uspehe šele v naslednjih letih. Manjša podeželska društva so imela 

razvito pevsko sekcijo, igralsko in instrumentalno sekcijo, nekatera pa tudi manjše 

kulturne krožke. 

Osrednja osebnost kulturnega ustvarjanja v Kočevju in v okraju je bil Miloš Humek, 

katerega kulturno poslanstvo je leta 1952 pripeljalo do ustanovitve Mladinsko 

kulturno-umetniškega društva (MKUD) Matej Bor.177 Društvo se je poimenovalo po 

nekdanjem profesorju na kočevski gimnaziji, Vladimirju Pavšiču, ki se ni nikoli 

sprijaznil s poimenovanjem društva po njem.178 Svoje prostore delovanje je imelo v 

gimnazijski dvorani.179 V sklopu društva so delovali filmski, šahovski in literarni 

krožek,180 dramska sekcija in mladinski pevski zbor, kasneje sta v okviru društva 

začeli delovati tudi folklorna in prirodoslovna sekcija. Ob ustanovitvi je društvo štelo 

80 članov,181 kasneje pa se je njegovo število povečalo. O nastopih mladinskega 

društva je poročalo slovensko in lokalno časopisje. O njegovem živahnem delovanju 

se je lokalno časopisje zelo razpisalo, nabor prispevkov o delovanju MKUD Matej 

Bor pa potrjuje, da je društvo poželo veliko uspehov. Najbolj je bila dejavna pevska 

sekcija MKUD Matej Bor, ki je sodelovala na številnih prireditvah in festivalih. O 

prvih uspehih ob svoji ustanovitvi je sekcija priredila koncert narodnih pesmi pod 

vodstvom Miloša Humeka in v sodelovanju pianistke glasbene šole ter dueta182 

sodeloval tudi na velikem zborovanju v Dolenjskih Toplicah leta 1952, kjer se je 

pevski zbor zelo dobro izkazal. Nekoliko manj uspešno je bilo delovanje okrajnega 

učiteljskega pevskega zbora, (ponovno) ustanovljenega v letih 1952/1953,183 v 

katerem so prepevali kočevski strokovni delavci kočevske gimnazije in drugih šol. 

Zbor ni deloval dolgo zaradi premajhnega števila učiteljev, zato je le-ta še istega leta 
                                                 
176 AS 631, t. e. 3, fond ZVEZA KULTURNIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE. Statistična poročila po 
okrajnih prosvetnih društev, okraj Kočevje, leto 1951. 
177 O ustanovitvi MKUD Matej Bor pričajo tri različne letnice. Arhivski statistični podatki navajajo 
čas ustanovitve leto 1951, medtem ko Ive A. Stanič navaja leto 1952 (glej publikacijo profesor 
Humek). V časopisnih virih pa zasledim letnico ustanovitve 1953 (Novice, leto IV, št. 17, datum 18. 
4. 1959, str. 7). 
178 Povzeto po: Humek, Miloš: Kočevje, kraj (ne)srečnega imena. Tipkopis, Kočevje 1999, str. 9. 
179 Gimnazijska dvorana je štela 80 sedežev. Imenovali so jo tudi Steklena dvorana. 
180 Dijaški list se je sprva imenoval Prvi poganjki in je začel izhajati leta 1952, v poznih petdesetih 
letih pa je prenehal izhajati. Leta 1966 se je preimenoval v Utrinke mladosti. Vendar tudi pod tem 
imenom dijaški list ni izhajal dolgo zaradi pomanjkanja zanimanja med gimnazijci. 
181 AS 631, t. e. 3, fond ZVEZA KULTURNIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE. Statistična poročila po 
okrajnih prosvetnih društev, okraj Kočevje, leto 1951. 
182 Ljudska prosveta, vestnik Zveze kulturno-prosvetnih društev, leto I, št. 7, 1952, str. 6. 
183 Miloš Humek v svojih spominih ne navaja letnice ustanovitve zbora. Njegova ustanovitev je 
navedena v Ljudski prosveti (glej Ljudska prosveta, vestnik Zveze kulturno-prosvetnih društev, leto 
II, št. 20–21, 1953, str. 5). 
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prenehal delovati. Poleg pevske je bila uspešna tudi dramska sekcija. Ta je pod 

vodstvom Marije Jemec leta 1952 uprizorila Fedorjevo igro »Matura« v Šeškovem 

domu, kasneje pa so se izkazali z odlično uprizoritvijo Nušićeve komedije »DR«.184 

Premierno uprizoritev Fedorjeve »Mature« so z velikim uspehov in zadovoljstvom 

uprizorili še dvakrat v Šeškovem domu in trikrat v Ribnici.185 O uspešno uprizorjenih 

igrah dramske sekcije je pisal tudi vestnik, Ljudska prosveta, v katerem je bilo delo 

kočevskih gimnazijcev in njenih mentorjev pohvaljeno.186 Ljudska prosveta ne 

poroča veliko o delovanju kulturnih društev na Kočevskem, število kratkih 

prispevkov je zelo skromno, zato je bilo toliko bolj pomembno in hvalevredno delo 

kočevskih društvenih sekcij, o katerih je Ljudska prosveta občasno poročala. 

V naslednjih sezonah je društvo priredilo pester repertoar kulturnih prireditev. Leta 

1954 je mladinski pevski zbor priredil samostojni koncert v Šeškovem domu, kmalu 

zatem pa so člani dramske sekcije odigrali Klabundovo igro »Krog s kredo« pod 

vodstvom Marije Jemec, ki je igro tudi režirala. Dramska sekcija je z različnimi 

uprizoritvami nastopala v Šalki vasi, Ribnici in okoliških naselij, tudi izven okraja. V 

okviru literarne sekcije je mladina prirejala literarne večere, na katerih so brali 

poezijo slovenskih pesnikov. Leta 1954 so v gimnazijski dvorani, imenovani 

Steklena dvorana, priredili literarni večer s slovenskimi pesniki in pisatelji, na 

katerega so povabili Mateja Bora, Bena Zupančiča, Petra Levca, Miška Kranjca in 

Ivana Minattija.187  

V drugi polovici petdesetih let je MKUD Matej Bor priredil številne dramske in 

pevske prireditve, ki so bile množično obiskane. Priljubljenost kulturnih prireditev 

društva je bila velika tudi pri starejšem prebivalstvu, ki so se udeleževali njihovih 

prireditev. Društvo je nastopalo ob pomembnih državnih in lokalnih praznikih, ob 

odkritjih spomenikov in obletnicah pomembnih slovenskih osebnostih. Izbor 

dramskih uprizoritev so kočevski profesorji črpali iz del Ivana Cankarja, Tomaža 

Linharta, Frana Seliškarja Finžgarja, Frana Žižka, Antona Ingoliča in drugih, med 

tujimi avtorji pa so bila zastopana knjižna dela Branislava Nušića, J. B. Molliera, 

Charles Dickensa, Alda de Benedettija in ostalih avtorjev, ki so jih komunistična 

oblast in Agitprop dopuščala. Dramska sekcija je uprizorila številne otroške 

                                                 
184 Stanič, Ive A.: Profesor Humek. Kočevska Reka: Samozaložba, 2009, str. 71. 
185 ZAL, KOČ 86, a. e. 95–99, fond GIMNAZIJA KOČEVJE, mikrofilmano gradivo. 
186 Ljudska prosveta, vestnik Zveze ljudsko-prosvetnih društev, leto IV, št. 2–4, datum 31. 3. 1955, str. 
15.  
187 O dogodkih poroča Humek v svojih spominih, prav tako o tem piše Ive Amalija Stanič v svojem 
delu o profesorju Humeku. 
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pravljice, ki so bile vedno dobro obiskane, prav tako so bile dobro obiskane tudi 

druge prireditve drugih sekcij. O tem priča obisk uprizoritve »Trnuljčice« v režiji 

Marije Jemec in Saše Škufca, ki je doživela velik odmev med mladim občinstvom. 

Za kulise igre je poskrbela Rada Šuštar, za plesno izvedbo pa je poskrbel Marjan 

Lukežič.188 Pesmi, ki jih je prepeval pevski zbor, so bile partizanske pesmi različnih 

avtorjev, na repertoarju pa so se znašle tudi narodne slovenske pesmi. 

Izposojevalnica v Ljubljani, Ljudski oder, je omogočala izposojo raznih pesmaric, 

rekvizitov in drugih predmetov za potrebe kulturno-umetniških društev, zato je za 

društva tovrstna dejavnost Ljudskega odra pomenila pravšnjo pomoč »v sili«. Pri 

Ljudskem odru si je društvo lahko izposodilo različne pesmarice narodnih in 

slovenskih pesmi za pevske zbore, soliste in salonske orkestre, nudila je veliko izbiro 

gledaliških kostumov, lasulj, iger, filmov ter odrske tehnike, med gledališkimi 

rekviziti pa so se našle tudi zbirke lutkovnih iger, marionetne lutke in lutkovne glave 

po naročilu. Novosti in poročila s področja kulturnega dogajanja sta prinašala 

vestnika Zveze kulturno-prosvetnih društev, Obzornik in Ljudska prosveta.189 Prvi je 

zgolj posredoval informacije s kulturnega področja v državi, medtem ko je Ljudska 

prosveta nadgradila svojo vsebino z novostmi s kulturnega področja s seznami 

knjižnih in dramskih del, lutkovnimi igrami, filmi ter obveščala svoje naročnike o 

njihovi izposoji. 

 

Pomembna prelomnica na področju ljudskoprosvetnega dela je bilo leto 1950, ko so 

se po državi kulturno-prosvetna društva začela horizontalno povezovati v Delavsko 

prosvetna društva (DPD) Svoboda. Omenjena letnica je pomenila spremembo v 

organizaciji kulturno-prosvetnih društev, saj so le-ta ob ponovni ustanovitvi Svobod 

postala glavni nosilec celotnega kulturnega dogajanja na Kočevskem. Iz statističnih 

podatkov razberem, da so bila leta 1952 ustanovljene DPD Svobode v Mozlju, 

Koprivniku, Rudnik (okolica Kočevja) in Kočevski Reki.190 V naslednjih letih je bila 

                                                 
188 Povzeto po prispevku v: Ljudska prosveta, vestnik Zveze kulturno-prosvetnih društev, leto IV, št. 
2–4, 1955, str. 15–16.  
189 Obzornik (mesečnik za ljudsko prosveto) je izhajal v letih 1946–1952 in je objavljal članke, ki so 
služili kot opora organizatorjem ljudskoprosvetnega dela na terenu. Ljudska prosveta (vestnik Zveze 
kulturno-prosvetnih društev) je izhajal v letih 1952–1955 in je poleg člankov o kulturnem dogajanju 
po državi objavljal tudi seznam in obvestila o pomembnih knjižnih delih, njihovi izposoji ter oglase o 
izposoji lutkovnih in odrskih rekvizitov. V istem obdobju je izhajala tudi kulturno-prosvetna revija, 
Socialistična misel. Po njenem prenehanju leta 1955 pa jo je nadomestila revija Sodobna pota, ki je 
izhajala v obdobju 1956–1960. Revija je bila glasilo Zveze Svobod in prosvetnih društev Slovenije. 
190 AS 631, t. e. 3, fond ZKO SLOVENIJE. Statistična poročila ljudsko-prosvetnih društev po okrajih, 
okraj Kočevje, leto 1952.   
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ustanovljena še DPD Svoboda Kočevje. DPD Svobode na Kočevskem so se 

povezovale v Zvezo delavsko prosvetnih društev Svoboda, ki je predstavljala 

sokoordinatorja kulturno-prosvetnih programov v posameznih slovenskih pokrajinah. 

Ta se je vključila v krovno organizacijo – Ljudsko prosveto, pri svojem delovanju pa 

je ostala samostojna. Poleg ustanovljenih DPD Svobod so v petdesetih letih še 

delovala KUD Osilnica, KUD Fara, KUD Ciril Debeljak v Stari Cerkvi, KUD Banja 

Loka, KUD Gorenje, tamburaški zbor Slavček v Kočevju in SKUD Jože Šeško.191 

Najbolj razvejano dejavnost sta imeli DPD Svoboda Kočevje in DPD Svoboda 

Rudnik. Njuna kulturna društvena dejavnost je bila zastopana skoraj vsepovsod, kjer 

sta se predvsem izkazali pevska in dramska sekcija obeh društev. 

Kočevje kot sedež občine je imelo vodilno vlogo na kulturnem področju, saj sta od tu 

potekali organizacija in koordinacija kulturne dejavnost v celotni občini oziroma 

okraju. Tu je bila koncentracija prebivalstva največja, prav tako je bila v mestu 

mreža kulturnih ustanov in kulturnih organizacij ter društev, ki so organizirala vsa 

pomembna kulturna dogajanja v občini. Zaradi svoje funkcijsko-ekonomske vloge je 

bilo Kočevje »prizorišče« najpomembnejših in največjih prireditev ter proslav na 

Kočevskem. V mestu je svojo dejavnost ponovno oživela DPD Svoboda Kočevje. 

Kot delavsko-prosvetno društvo je bilo ustanovljeno že leta 1913 in je delovalo vse 

do konca prve svetovne vojne. Nato je društvo doživelo zaton in je oživelo kasneje 

po drugi svetovni vojni. DPD Svoboda Kočevje je imelo pred in po prvi svetovni 

vojni prostore v hotelu Post (danes so v prenovljeni stavbi stanovanja), kjer je 

prirejalo dramske uprizoritve.192 O delovanju DPD Svoboda Kočevje za omenjeno 

obdobje ni veliko razpoložljivega arhivskega gradiva, po drugi svetovni vojni pa je 

delovalo kot društvo z drugačnim imenom. Njegovo vlogo je prevzelo KUD Jože 

Šeško oziroma Sindikalno gledališče Kočevje,193 ustanovljeno leta 1946. Po 

spominih Ivana Erkerja je DPD Svoboda Kočevje v predvojnem času imela svoje 

prostore tudi v prostorih gostilne Kiklmakl194 (današnja stavba DZS). Gledališke 

predstave je prirejala tudi v prostorih gostilne Kmet (danes gostilna Beljan). Društvo 

je večkrat prirejalo svoje gledališke predstave v baraki na Trdnjavi, kjer so imeli 
                                                 
191 AS 631, t. e. 3, fond ZKO SLOVENIJE. Statistična poročila ljudsko-prosvetnih društev po okrajih, 
okraj Kočevje, leto 1952.   
192 Mladi Kočevec, leto 3, št. 6, 1978, str. 5–7. 
193 Sindikalno gledališče Kočevje je imelo tudi tiskovni sklad Gledališkega lista, kamor so 
posamezniki lahko prispevali poljubne denarne prispevke (Gledališki list Mestnega ljudskega 
gledališča v Kočevju, št. 4, datum 29. 11. 1946). 
194 V zloženki Sprehod po Kočevju, ki ga je izdal Pokrajinski muzej Kočevje, se gostilna omenja kot 
Kikl-Matl. 
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oder, ki so si ga delili s Prosvetnim društvom Kočevje (op.: domnevam, da si je 

društvo moralo deliti prostore z ostalimi sekcijami omenjenega društva in člani DPD 

Svoboda Rudnik).195 Po vojni ponovno ustanovljena DPD Svoboda Kočevje196 je 

svojo društveno dejavnost razširila, saj so v sklopu društva delovali ženski, moški in 

mešani zbor, dve igralski skupini, knjižnica in dramska sekcija, kasneje sta bili 

ustanovljeni še šahovska in godbena sekcija,197 pridružila pa se jim je tudi 

recitatorska sekcija, ki je s svojo dejavnostjo predstavljala le dopolnilno točko 

kulturnim prireditvam.198 Društvo je bilo formalno ponovno ustanovljeno 15. maja 

1953199 in je svoj sedež imelo v Šeškovem domu,200 kjer je bil stalni oder z visečimi 

lutkami. Društvo je sprva štelo 83 članov, kasneje pa se število članov stalno 

spreminjalo. Naslednje leto je bilo v društvo včlanjenih 125 članov, od tega je bilo 

nekaj tudi podpornih članov, v naslednjih mesecih pa se je njegovo število povzpelo 

na 217 članov. Konec leta 1953 je društvo štelo že 230 članov, ki so delovali v raznih 

sekcijah.201  

Leto po ustanovitvi se je v društvu izrazila želja po ustanovitvi folklorne skupine, 

vendar je le-ta prešla v ustanovitev baletnega krožka. Njen vodja je bil Marjan 

Lukežič, ki je majhno skupino otrok pripravil na samostojni nastop. Tudi naslednje 

leto je baletni krožek deloval uspešno, saj je pripravil uspešne baletne nastope pod 

vodstvom učiteljice Knavs. Ti so z bogatimi točkami nastopa navdušili svoje 

maloštevilne obiskovalce.202 Zanimanja za baletno umetnost je bilo med meščani 

zelo malo, posledično je njena dejavnost začela zamirati. 

Uspešna dejavnost izobraževalne sekcije je bila zasluga njene vodje, Danice 

Bregarac. V okviru ljudske univerze je pripravila različna predavanja, ki pa so bila 

                                                 
195 Mladi Kočevec, leto 3, št. 6, 1978, str. 5–7. 
196 V arhivskem gradivu še vedno zasledim društvo pod imenom SKUD Jože Šeško, čeprav gre za 
njegovo preimenovanje v DPD Svoboda Kočevje. 
197 Godbena sekcija je delovala kot tamburaška sekcija z zborom (AS 631, t. e. 4, fond ZKOS. 
Situacijsko poročilo o delu društva, DPD Svoboda Rudnik, 27. 11. 1953; AS 631, t. e. 19, fond 
ZKOS. Revija pevskih zborov, razni seznami, 29. 6. 1958). 
198 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Zapisnik II. rednega občega zbora DPD Svoboda Kočevje, 22. 3. 
1954. 
199 Prav tam. Enako letnico ustanovitve navaja tudi Dolenjski list (Dolenjski list, leto IV, št. 29, datum 
24. 7. 1953, str. 4). 
200 Šeškov dom, nekdanji Sokolski dom, je bil večnamenska stavba. Največja dvorana je imela 327 
sedežev je bila najbolje opremljena dvorana v tedanjem času.  
201 Dolenjski list, leto V, št. 4, datum 29. 1. 1954, str. 4. 
202 Dolenjski list, leto VI, št. 24, datum 17. 6. 1955, str. 4. 
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slabo obiskana. Povprečno število obiskovalcev je bilo 200 poslušalcev, med 

katerimi je prevladovalo prebivalstvo mesta in bližnjih naselij.203 

Gledališče je ponovno zaživelo v petdesetih letih, po ustanovitvi DPD Svoboda 

Kočevje, vendar se je še vedno borilo za svoj obstoj, saj je bilo stanje na področju 

dramskega odseka zelo slabo. Primanjkovalo je igralcev in denarja za postavitev odra 

in igralskih oblačil, zanimanje za sodelovanje med občani pa je bilo zelo slabo. 

Zaradi slabega finančnega stanja društva in sekcije se je uprava Sindikalnega 

gledališča Kočevje leta 1952 odločila za znižanje cene vstopnic. Z znižanjem cen 

vstopnic je želela privabiti večje število obiskovalcev ter vzpodbuditi zanimanje 

zanjo.204 Obenem pa je k sodelovanju in finančni podpori gledališča pozvala vse 

osnovne množične organizacije v občini. Kljub težki finančni situaciji dramske 

sekcije in gledališča je bilo zanimanje zanjo med šolsko mladino zelo veliko, 

predvsem med vrstami predšolske mladine. Prva leta je dramsko sekcijo vodil Martin 

Lorbar, pod katerim okriljem je delovalo 23 članov. Sekcija je še istega leta v isti 

sezoni na odru uprizorila samo dve predstavi, ponovitvi Kreftovih »Celjskih grofov« 

in Benedettijevo komedijo »Dva ducata rdečih vrtnic«. Da se je nasprotje med člani 

znotraj sekcije začelo kazati že na začetku, je pokazala želja igralcev po uprizoritvi 

komedije »Stari grehi«, katero je vodja sekcije odločno prepovedal. Namesto le-te 

naj bi člani naštudirali dve novi deli, ljudski igri »Draga Ruth« in »Domen«. Prva je 

bila odpovedana pred dnevom nastopa, kar je povzročilo veliko razočaranje nad 

vodstvom sekcije, medtem ko je bila priprava druge igre zelo otežkočena, vendar je 

le prišlo do njene realizacije. Vodstvo sekcije je pomanjkanje uprizoritev 

opravičevalo z gostovanji drugih društev. Na odru Šeškovega doma so na povabilo 

vodstva nastopili pevci Ljubljanske opere z izvedbo »Era z onega sveta«, nastopili pa 

so tudi igralci Ljubljanske drame s Cankarjevimi »Hlapci«. Za izpolnitev velikih 

pričakovanj pa so povabili še igralce rudniške Svobode, ki so pripravili uprizoritev 

dela z naslovom »Vida Grantova« in Cankarjevega »Kralja na Betajnovi«.205 Po 

odhodu Martina Lorbarja je sekcija nekaj časa ostala brez vodje, vendar je kljub 

temu uspela nadaljevati svoje delo. Za dobro organizacijsko vodenje in skrb društva 

                                                 
203 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Zapisnik II. rednega občega zbora DPD Svoboda Kočevje, 22. 3. 
1954. 
204 ZAL, KOČ 32, fond LJUDSKI ODBOR MESTNE OBČINE KOČEVJE. Sindikalno gledališče 
Kočevje, 28. 8. 1952.  
205 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Zapisnik II. rednega občega zbora DPD Svoboda Kočevje, 22. 3. 
1954. 



 95 

je bila zadolžena Melita Jelenc, v času njenega kadrovanja je društvo priredilo 53 

uprizoritev in v gostovanju pa uprizorilo 11 dramskih iger.206  

Nekoliko skromnejšo dejavnost je imela lutkovna sekcija društva, ki se je komaj 

preživljala. Vodja sekcije je bila Cvetka Žnideršič,207 ki je v sodelovanju z Matijem 

Gladom poskušala ohraniti živahnost priljubljene sekcije. Med svoje redke 

uprizorjene lutkovne predstave je s svojimi igrami pritegnila množico otrok. O 

slednjem priča tudi lutkovna igra »Čarobne gosli«, ki je kljub slabi postavitvi odra in 

zvoka pritegnila dobro število mladine. Lutke je izdelal njen idejni vodja, Matija 

Glad, ki je kasneje v petdesetih letih tudi prevzel vodenje sekcije. Z lutkovno igro je 

sekcija gostovala v Dolenji vasi in Loškem Potoku.208 Najbolj priljubljeni otroški 

igri, ki sta doživeli večkratne ponovitve, sta bili »Sneguljčica« in »Obuti maček«.209 

Člani lutkovne sekcije so sami priskrbeli za potrebne rekvizite in kulise. Za izdelavo 

lutk je bil zadolžen Matija Glad, medtem ko je za lasulje poskrbela Magda Reberšek, 

Milka Gorše pa je skrbela za izbor ustreznih kostumov.210 Zbirka lesenih lutkovnih 

rekvizitov je obsegala 22 lutk. Število lutkovnih predstav je bilo odvisno od truda, 

marljivosti in volje njenih članov, zato se je le-to mesečno spreminjalo. Letno je 

sekcija priredila okrog devet lutkovnih predstav s ponovitvami.211 Sekcija je za svoje 

lutkovne predstave občasno uporabljala tudi oder v Dijaškem domu.212 Na odru, ki so 

ga uporabljali dijaki doma v času svojega bivanja v njem in je bil potreben obnove, 

so bile uprizorjene kratke predstave za dijake, učence in tudi za najmlajše. 

Koordinatorji in mentorji dramske skupine so bili prosvetni delavci Dijaškega doma 

Kočevje. Amaterske lutkovne predstave dijakov so bile redke, vendar so 

predstavljale organizirano kulturno obliko, ki je poskrbela za razvedrilo svojih 

vajencev in srednješolcev. 

 

Društvo DPD Svoboda Kočevje je na prehodu leta 1953/1954 štelo okoli 220  

članov, med katerimi je prevladovalo zrelo prebivalstvo.213 Kvaliteta dela društva se 

                                                 
206 AS 631, t. e. 3, fond ZKOS. Zapisnik Okrajne skupščine Ljudske prosvete Kočevje, 28. 12. 1951. 
207 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Zapisnik II. rednega občega zbora DPD Svoboda Kočevje, 22. 3. 
1954. 
208 Novice, leto IV, št. 3, 10. 1. 1959, str. 4. 
209 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Zapisnik II. rednega občega zbora DPD Svoboda Kočevje, 22. 3. 
1954. 
210 Novice, leto IV, št. 27, datum 27. 6. 1959, str. 1. 
211 Dolenjski list, leto V, št. 4, datum 29. 1. 1954, str. 4. 
212 AS 631, t. e. 3, fond ZKOS. Zapisnik Okrajne skupščine Ljudske prosvete v Kočevju, 28. 12. 1951. 
213 AS 1589, t. e. 1555, fond CK ZKS. Poročilo o delu Ljudske prosvete v okraju Kočevje, leto 1953. 
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je kazala v dobro uprizorjenih dramskih delih, lutkovnimi igrami in pevskimi 

nastopi. Društvena dejavnost DPD Svoboda Kočevje je bila v začetku petdesetih let 

še vedno šibka, kasneje pa se je njena dejavnost postopoma uveljavila in izboljšala. 

Leta 1954 je dramska sekcija društva uprizorila Kreftove »Celjske grofe«, Nušićevo 

»Uježo« in Benedettijevo komedijo »Dva ducata rdečih vrtnic«.214 Tudi v naslednjih 

letih se je na odru Šeškovega doma zvrstilo različnih slovenskih in tujih dramskih 

uprizoritev, med katerimi je največji odmev doživela veseloigra avtorja Barry-ja 

Conners-a »Roksi«. Dobro obiskana je bila tudi uprizoritev Čapkovo drame 

»Mati«,215 naštudirali so Nestorjevo komedijo »Utopljenca«, igro »Prava ljubezen« 

ter Golijevo pravljično igro »Princeska in pastirček«.216 S svojimi naštudiranimi 

nastopi in deli so nastopili tudi v Fari, Kočevski Reki in Velikih Laščah. Leta 1959 je 

sekcija uprizorila komedijo »Ad acta« v režiji Marjana Marinča, ki je bila zelo dobro 

obiskana. Kasneje so isto komedijo uprizorili igralci pod vodstvom Matije Glada, ta 

pa je bila uprizorjena na odru Šeškovega doma z uporabo skromnih odrskih 

rekvizitov, inspicient igre pa je bil Edvard Rus.217 Tudi ta je bila zelo dobro 

obiskana, saj je v dvorano Šeškovega doma privabila množico obiskovalcev. 

Tudi pevska sekcija ni veliko zaostajala za dramsko sekcijo, kajti nastopila je na 

raznih prireditvah in ob praznikih. Njen vodja je bil upokojeni učitelj Mirko Trošt,218 

ki je svoj čas namenil vodenju pevskih zborov v društvu. V petdesetih letih je sekcija 

priredila več samostojnih nastopov, ki so bili dobro obiskani. O slednjem priča njen 

koncert v sodelovanju s pevci iz DPD Svoboda Rudnik v rudarskem domu. Ti so leta 

1953 priredili nepozaben večer slovenskih pesmi. Odziv občinstva je bil zelo 

pozitiven, predvsem med vrstami rudarjev, ki so bili zelo zadovoljni z nastopom.219 

Zbor je priredil veliko samostojnih koncertov, nastopil je tudi v Ribnici, Loškem 

Potoku, Čabru in Sodražici. Poleg koncertov so zbori dopolnjevali kulturne programe 

na proslavah in prireditvah. Moški pevski zbor je večkrat pel na pogrebnih 

slovesnostih, poskrbel pa je tudi za vizualno podobo svojih članov. Za posebne 

                                                 
214 Dolenjski list, leto V, št. 4, datum 29. 1. 1954, str. 4. 
215 Novice, leto III, št. 11, datum 15. 3. 1958, str. 1. 
216 Novice, leto III, št. 23, datum 7. 6. 1958, str. 3. 
217 Novice, leto IV, št. 15, datum 4. 4. 1959, str. 3. 
218 Ponekod v poročilih oblastnih organov, društev in strokovne literature se njegov priimek omenja 
kot Trost. 
219 Ljudska prosveta, vestnik Zveze kulturno-prosvetnih društev, leto II, št. 2, 1953, str. 2. 
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priložnosti so poskrbeli za (svečane) srajce enakih barv, s katerimi so na svojih 

nastopih naredili velik vtis na občinstvo.220 

 

Člani društva DPD Svoboda Kočevje so se soočali s številnimi težavi, ki so oteževale 

delo v sekcijah. Vanj so bili vključeni predvsem uslužbenci in le nekaj delavcev, zato 

je bilo v društvu čutiti prevlado teženj izobražencev in intelektualcev. Iz poročila o 

delu Ljudske prosvete razberem, da se je v društvo pojavila želja po profesionalni 

kulturni dejavnosti, kar je pripeljalo do razhajanj v mnenju njenih članov. Zaradi 

majhnega števila društvenih članov in pomanjkanja strokovno usposobljenih 

delavcev se profesionalna kultura ni mogla uveljaviti v društvu, čeprav so si 

posamezniki veliko prizadevali za njeno uveljavitev. Nestrinjanje in razlike v 

mnenjih so pripeljale do skorajšnjega prenehanja društva, vendar je društvu uspelo 

premostiti težavo ter je nadaljevalo s svojim delom. Poleg pomanjkanja ustreznih 

strokovnih delavcev je društvo pestilo tudi pomanjkanje primernih prostorov za 

delovanje ter pomanjkanje mladine. Ogromno finančno breme društva so 

predstavljali težava o lastništvu, obnova in vzdrževanje Šeškovega doma. Zaradi 

izvajanja kulturne društvene dejavnosti DPD Svoboda Kočevje v Šeškovem domu je 

to avtomatsko pomenilo tudi prevzem skrbi za njegovo vzdrževanje in plačevanje 

hišnika. Lastništvo doma naj bi pripadlo Krajevni skupnosti Kočevje, ki je kmalu 

prevzela in uveljavila lastniško pravico do doma od prejšnjega lastnika, telovadnega 

društva TVD (Telovadno-vzgojno društvo) Partizan Kočevje, vendar so se še vedno 

pojavljali pomisleki o dejanskem lastništvu. Težave pri razreševanju lastništva in 

uporabi njegovih prostorov so v naslednjih letih pomenile veliko oviro za kulturno 

dejavnost društva, saj so si dvorano Šeškovega doma lastila številna društva in 

organizacije. Povojna obnova in adaptacija Šeškovega doma je zahtevala obsežno in 

težko udarno delo ter veliko »finančno injekcijo«. Pri njegovi sanaciji in adaptaciji so 

sodelovali člani društva, številni prostovoljci in nemški ujetniki. S svojim trudom in 

prostovoljnim delom je bilo upravi Šeškovega doma prihranjenih 1.500.000 dinarjev. 

Pri tem so pomagali številni prostovoljci, ki so svojim udarniškim delom skupaj 

prispevali 668.979 dinarjev. Od tega so loškopotoški tesarji prispevali 11.350 

dinarjev, člani nekaterih domačih masovnih organizacij so darovali finančna sredstva 

v višini 152.475 dinarjev, udarniško delo mladincev in vojakov JLA je upravi 

                                                 
220 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Zapisnik II. rednega občega zbora DPD Svoboda Kočevje, 22. 3. 
1954. 
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Šeškovega doma prineslo prihranek v višini 4.032 dinarjev ter udarniško delo 

voznikov pa je privarčevalo 17.615 dinarjev. Kamnolom v Mozlju je za gradbena 

dela pri obnovi daroval pesek v vrednosti 74.970 dinarjev, darovano je bilo tudi apno 

in železo v skupni vrednosti 123.131 dinarjev, opeka iz ruševin v vrednosti 120.800 

dinarjev, denarni darovi v vrednosti 113.606 dinarjev ter brezplačna izdelava načrta 

obnove je bila opravljena v vrednosti 22.000 dinarjev. Organizacija AFŽ Kočevje je 

za Šeškov dom prispevala 14.000 dinarjev, prebivalci Mozlja in Starega Loga pa so 

prispevali 15.000 dinarjev.221 Svojo moralno in finančno pomoč je društvu naslovila 

tudi DPD Svoboda Rudnik, ki je v pismu upravi Šeškovega doma in društvu 

zapisalo: »Z ozirom na svojstvo najtežjega dela našega članstva, na premalo 

prostega časa, da bi vam z osebnim udarniškim delom pomagali pri razširitvi in 

obnovi vašega doma, smo sklenili, da vam zaenkrat nakažemo kot podporo k tem 

delom znesek 2.000 dinarjev. Vašo iniciativnost in zamisel pa toplo 

pozdravljamo.«222  

Finančno poročilo ob koncu leta je upravo društva postavilo pred dejstvo. Izračuni so 

pokazali, da je bilo za njegovo delovanje potrebno veliko finančnega kapitala, ki pa 

ga društvo samo ni moglo pridobiti samo s članarinami. Finančno poročilo za leto 

1954 kaže, da so izdatki vseh delujočih sekcij znašali 459.400 dinarjev, celotno 

finančno breme društva skupaj z ostalimi izdatki pa je znašalo 702.400 dinarjev. Od 

tega je največ dohodka in odhodka imela glasbena sekcija (190.000 din), sledila ji je 

dramska (154.000 din), lutkovna  (54.000 din), pevska (50.000 din), najmanj porabe 

pa sta imeli folklorna in izobraževalna sekcija v skupni porabi 60.000 dinarjev. Pri 

tem je potrebno upoštevati, da izobraževalna sekcija ni ustvarila nobenih dohodkov, 

zato so se finančna sredstva za njeno delovanje uporabila iz skupnih sredstev, ki so 

jih ustvarile ostale sekcije društva.223 Delež finančnih sredstev, namenjenih za 

izobraževalno sekcijo, se je spreminjal, odvisen je bil od ustvarjenih dohodkov sekcij 

in potreb posameznih njenih članov. 

Nesoglasja med člani društva so se stopnjevala tudi v prihodnjih letih. Razdvojenost 

med člani je povzročila, da so se notranje razprtije odrazile tudi navzven. Članek 

dopisnika Dolenjskega lista nazorno nakaže na nezadovoljstvo in težave znotraj 

društva, kjer pravi, da »kulturno delo vodi Sindikalno gledališče Kočevje, vse ostalo 

                                                 
221 Gledališki list Mestnega ljudskega gledališča v Kočevju, št. 6, datum 6. 1. 1947, str. 3. 
222 Gledališki list Mestnega ljudskega gledališča v Kočevju, št. 3, datum 7. 11. 1946, str. 2. 
223 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Zapisnik II. rednega občega zbora DPD Svoboda Kočevje, 22. 3. 
1954. 
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je brez igralcev. Zaradi bahavosti igralcev in delavcev si mladina ne upa vključiti v 

gledališče zaradi nedoraslosti. Nekateri med njimi snubijo igralce iz Šalke vasi, da 

se pridružijo k  SGK in opustijo Šalko vas-Rudnik (op. gre za DPD Svoboda Rudnik). 

SGK jih ne vabi, da gostujejo v Šeškovem domu, dramska skupina SGK pa je 

nastopila v Šalki vasi. Otresti se je treba vsakega profesionalizma, za katerega v 

Kočevju ni pogojev«.224 Tudi zaradi prostorske stiske je prihajalo do nesporazumov 

med posameznimi sekcijami znotraj društev, tudi z drugimi kulturno-prosvetnimi 

društvi, ki niso delovala v okviru DPD Svoboda Kočevje. V dolgoročnem pogledu je 

to privedlo do nerednih in vse manj pogostih sestankov ter delovne nepripravljenosti 

sekcij, naposled tudi do njihovega propada.  

 

Boljšo skladnost med člani društva je bilo čutiti v DPD Svoboda Rudnik. Društvo je 

ob ustanovitvi 17. avgusta 1952225 štelo 500 članov,226 ki so prihajali iz vrst rudarjev, 

zaposlenih v bližnjem rudniku. Društvo je imelo svoj sedež na Rudniku - Trdnjavi št. 

27, za svoje potrebe delovanja pa je uporabljalo dvorano z odrom in garderobo. 

Sprva so njegovi člani delovali v dramski sekciji in pri tamburaškem zboru, kasneje 

pa se je njegova dejavnost razmahnila tudi v drugih dejavnostih. Društvo si je 

prostore dvorane in garderob delilo z mestnim prosvetnim društvom, z DPD 

Svobodo Kočevje. Slednje je bilo ukinjeno leta 1934, predhodnik omenjenega 

društva pred drugo svetovno vojno pa je bilo društvo DPD Vzajemnost. Obe društvi, 

tako DPD Svoboda Kočevje kot DPD Svoboda Rudnik, sta občasno uporabljali tudi 

oder v hotelu Trst v mestu.227 Leta 1952 je dramska sekcija rudarske Svobode 

pripravila svojo prvo uprizoritev drame Mire Puc »Ogenj in pepel«. Sodelovali so 

tudi pri pripravi spevoigre »Kovačev študent«, ki jo je pripravilo tamkašnje gasilsko 

društvo v Šalki vasi.228 DPD Svoboda Rudnik je bilo naslednik prej delujočega KUD 

Albin Videnič in je imelo tudi svojo lastno knjižnico (brez čitalnice), mešani, ženski 

in moški pevski zbor, godbeno sekcijo in tri igralske skupine. Knjižnica Sindikalne 

                                                 
224 Povzeto po članku dopisnika v: Dolenjski list, leto III, št. 3, datum 7. 3. 1952, str. 6. 
225 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Poročilo upravnega odbora DPD Svoboda Rudnik, 25. 2. 1954. 
V literaturi se omenja leto 1951 kot ustanovitveno leto DPD Svoboda Rudnik (glej Devjak, Sabina: 
Pihalni orkester 1927–2007, str. 11; Jerbič Perko, Vesna: Rudnik rjavega premoga Kočevje. 
Kočevje:Pokrajinski muzej Kočevje, 2005, str. 53). V drugih statističnih podatkih pa je leto 
ustanovitve društva navedeno leto 1951 (AS 631, t. e. 21, fond  ZKOS. Statistična poročila okrajnih 
prosvetnih društev, leto 1951). 
226 AS 631, t. e. 3, fond ZKO SLOVENIJE. Statistična poročila ljudskoprosvetnih društev po okrajih, 
okraj Kočevje, leto 1952. 
227 Kočevski razgledi, leto I, št. II, datum 4. 5. 1975, str. 41–42. 
228 Dolenjski list, leto III, št. 12, datum 21. 3. 1952, str. 3. 
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podružnice Rudnika Kočevje je bila ustanovljena leta 1945 in je svoje prostore 

dobila v glavni pisarni Rudnika rjavega premoga. Delo knjižničarja je prostovoljno 

opravljal Ignac Kamšek. Knjižni fond je obsegal raznoliko literaturo, ki jo je 

knjižnica nabavljala preko Sindikalne podružnice Rudnika, nekaj pa je prispevala 

tudi KLO Željne. Obseg knjižnega fonda za omenjeno obdobje ni znan, povprečni 

znesek za nabavo knjig pa je znašal okoli 9.700 dinarjev.229 Knjižnica je služila 

potrebam zaposlenim v rudniku in tudi članov lokalnega društva. Kasneje si je 

knjižnica v isti stavbi pridobila tudi prostore za čitalnico. Leta 1954 je knjižnica 

premogla 540 zvezkov in nekaj številčnega tiskovnega gradiva. Med najbolj brano 

periodiko med rudarji je bila Socialistična misel, slabo pa je bilo zanimanje za ostale 

vrste literature. Knjižnica je povprečju nabavljala okoli 20 knjig, za katere je morala 

odšteti 11.000 dinarjev.230 Vodenje knjižnice je leta 1946 prevzela Helenca Fink. Ta 

je pri nabavi knjižnega gradiva posvetila večjo pozornost nabavi dramskih del, 

medtem ko je bila ostala literatura manj zastopana na knjižnih policah. Tedaj je 

knjižnica imela 97 dramskih del in 130 izvodov različnih knjig.231 Leto po 

ustanovitvi društva so ustanovili tudi šahovsko in telovadno sekcijo ter uredili 

prostor za kino predstave in ljudsko univerzo, ki je delovala kot izobraževalna 

sekcija. Ob ustanovitvi je društvo imelo tudi tamburaški zbor, ki pa je kmalu zamrl. 

Želja po njegovi ponovni ustanovitvi se je izrazila dve leti kasneje, ko je bil ob 

primernem strokovnem kadru in primernih pogojih ponovno ustavljen. Zbor je bil 

spremljava godbeni sekciji. DPD Svoboda Rudnik je imela svoje prostore tudi v 

prosvetnem domu v Šalki vasi. Za potrebe društva je bilo potrebno preurediti 

dvorano v domu ter urediti lastništvo doma.232 Leta 1959 pa je bil zgrajen Rudarski 

dom, ki je za potrebe društva ponudil svoje prostore. Istočasno je bil na občnem 

zboru društva ustanovljen tudi klub rudarjev, ki je nudil nove oblike kulturnega 

udejstvovanja ter spodbujal rudarje ter mladince h kulturnemu ustvarjanju in 

sodelovanju.  

Zaradi velike zastopanosti rudarjev v društvu je DPD Svoboda Rudnik veljala za 

najmočnejše delavsko-prosvetno društvo v Kočevju. Društvena dejavnost je imela 
                                                 
229 ZAL, KOČ 32, fond LJUDSKI ODBOR MESTNE OBČINE KOČEVJE. Ljudske knjižnice, 8. 3. 
1954. 
230 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Poročilo upravnega odbora DPD Svoboda Kočevje Rudnik, 25. 2. 
1954. 
231 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Poročilo tajnika dramskega odseka DPD Svoboda Kočevje Rudnik, 2. 
8. 1955. 
232 AS 1589/III, t. e. 52, fond CK ZKS. Zapisnik XV. redne seje upravnega odbora Rudnika rjavega 
premoga Kočevje, 14. 3. 1951. 
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podporo pri lokalnem prebivalstvu in pri upravi Rudnika, ki je društvo podpirala tudi 

finančno. S pobiranjem članarine in z različnimi delovnimi akcijami si je društvo 

omogočalo, da si je lahko plačevalo najemne prostore in poskrbelo za pripravo kulis 

ter nabavo potrebnega materiala. Prosvetni dom v Šalki vasi je bilo središče 

kulturnega dogajanja na Rudniku. Zaradi prostorske stiske, saj so si prostore iste 

stavbe delila DPD Svoboda Rudnik in lastnik gostilne, je društvo stavbo preuredilo 

in postalo lastnik doma. Nekaj časa je dom zasedla vojska JLA, zato so bili člani 

društva primorani, da so se morali stisniti v enem prostoru in garderobi. Vaje in 

priprave  posameznih sekcij so bile odvisne od medsebojnega razporeda, kjer so se 

le-te dogovorile o časovni souporabi društvenih prostorov.233 Društveni prostori v 

Šalki vasi so bili ob oživitvi društva v zelo slabem stanju, potrebni so bili obnove. 

Nenačrtno grajen oder, ki je bil dotrajan in slabo vzdrževan, je bil potreben takojšnje 

sanacije. Člani dramskega odseka so poskrbeli za njegovo obnovitev, prav tako je 

bilo potrebno nabaviti tudi novo tehnično opremo. Dela za obnovo in dopolnitev 

odrskih naprav in samega odra so bila dodeljena vodji gradbenega odbora, Ivanu 

Jelencu. Za napeljavo električne energije je poskrbel Janez Repnik, Viktor Kobola in 

Franc Bobek pa sta poskrbela za kulise, Janez Oštir je opravil vsa zidarska dela.234 

Prosvetni dom je postal središče kulture na območju Rudnika in Šalke vasi, vanj so 

se zgrinjali številni, ki so kulturno ustvarjali ali bili obiskovalci kulturnih prireditev. 

 

Pevski odsek DPD Svoboda Rudnik, za katerega je bil odgovoren Ivan Jelenc, je štel 

okoli 47 članov, ki so prepevali v mešanem in moškem pevskem zboru. Člani 

moškega pevskega zbora so se srečevali dvakrat tedensko na vajah, ki jih je sprva 

vodila Majda Hren.235  Leto kasneje, leta 1954, je vodenje zbora prevzel »tovariš« 

Dežman,236 ki pa je funkcijo pevovodje hitro opustil. Njegov položaj pevovodje je za 

kratek čas prevzel Miloš Humek,237 ki je zaradi prevelike zaposlenosti na kočevski 

gimnaziji imel vaje z zborom enkrat tedensko, med šolskimi počitnicami pa je delo 

opustil. Nekaj časa je vodenje zbora prevzel Mirko Trošt, pod katerim vodstvom je 

pevski zbor na povabilo uprave rudniške Svobode priredil veličasten koncert v 

                                                 
233 AS 631, t. e. 4, fond ZKOS. Situacijsko poročilo o delu društva, DPD Svoboda Rudnik, 27. 11. 
1953. 
234 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Zapisnik rednega občnega zbora DPD Svoboda Rudnik, 25. 2. 1954. 
235 AS 631, t. e. 4, fond ZKOS. Situacijsko poročilo o delu društva, DPD Svoboda Rudnik, 27. 11. 
1953. 
236 V zapisnikih društva ni navedeno ime osebe. 
237 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Poročilo upravnega odbora DPD Svoboda Rudnik, 29. 10. 1954. 
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Šeškovem domu ter požel lepe uspehe.238 Nekaj časa je v društvu deloval tudi plesni 

jazz orkester pod vodstvom Alojza Furlaniča. Orkester, katerega delovanje je bilo 

zelo kratko, je sestavljalo dvanajst članov, med njimi je bila tudi pianistka in pevka 

Majda Hren.239 Oslabljeno delo omenjene sekcije se je pokazalo po odhodu njenih 

članov, saj poročilo iz leta 1954 beleži, da se je število zmanjšalo od 35 na 15 

članov.240 Posledično je zmanjšano število pevcev pomenilo okrnjeno pevsko 

dejavnost, hkrati pa je toliko bolj obremenila njene aktivne člane, ki so v sekciji 

vztrajali in nadaljevali s svojim delom. 

Poleg moškega pevskega zbora je v pevski sekciji deloval tudi moški oktet, 

ustanovljen leto kasneje po ustanovitvi moškega pevskega zbora.241 Ta je sodeloval 

na mnogih prireditvah, nastopil je tudi na reviji »Naš dom« v režiji Vekoslava 

Figarja, ki je požela lepe uspehe. Tudi mladinski pevski zbor je dosegel lepe uspehe 

pod vodstvom Majde Hren, vendar je slednji imel majhno število mladih.242 Ženski 

pevski zbor ni bil aktiven, zato je prenehal z delovanjem. Uspehi obeh pevskih 

zborov so se pokazali na nastopih, ki so jih člani zborov priredili v prosvetnem domu 

v Šalki vasi, v Željnah, v Šeškovem domu, nastopili pa so tudi v Stari Cerkvi in na 

Pugledu.243 Število članov pevske sekcije se je stalno spreminjalo, saj je bilo v 

različnih obdobjih včlanjenih tudi do 100 pevcev.244 Zbori so prepevali narodne, 

umetne in partizanske pesmi, ki so polnile dvorane kulturno-prosvetnih domov. Leto 

po oživitvi rudarskega društva je bila ustanovljena tudi folklorna sekcija, ki je štela 

22 mladenk in jo je sprva vodil Jernej Hren. Članice so nastopile na domačem odru 

in v okoliških naseljih. Sekcija si je sprva za potrebe folklornih nastopov priskrbela 

folklorne obleke pri Ljudskem odru, potem pa je bila zaradi previsokih izposojnin 

primorana, da si je blago za izdelavo narodnih noš priskrbela pri članih. Zinka 

Pucihar, članica društva in dramske sekcije, je šivala obleke za člane in članice 

folklorne skupine. Nabava blagovnega materiala je pomenila finančno obremenitev 

za društvo, zato je Zinka Pucihar šivala obleke iz ostankov blaga, ki ga je društvo 

                                                 
238 Ljudska prosveta, vestnik Zveze Ljudsko-prosvetnih društev, leto II, št. 2, datum 16. 1. 1953, str. 2. 
239 Jerbič Perko, Vesna: Rudnik rjavega premoga. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2005, str. 54. 
240 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Zapisnik II. rednega občnega zbora DPD Svoboda Rudnik, 29. 10. 
1954. 
241 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Poročilo upravnega odbora DPD Svoboda Rudnik, 25. 2. 1954. 
242 AS 631, t. e. 4, fond ZKOS. Situacijsko poročilo o delu društva, DPD Svoboda Rudnik, 27. 11. 
1953. 
243 Prav tam. 
244 AS 1589, t. e. 1555, fond CK ZKS. Poročilo o delu Ljudske prosvete v okraju Kočevje, leto 1953. 
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kupilo po znižani ceni v tovarni Metka v Celju.245 Toda kljub veliki prizadevnosti in 

požrtvovalnosti njenih akterjev je sekcija pomenila breme društvu, saj ni mogla kriti 

svojih izdatkov. Njena dejavnost je v naslednjih letih zamrla.  

V okviru društva je bila najbolj dejavna dramska sekcija, v kateri je delovalo 107 

članov. Sekcija je premogla nekaj dobrih domačih režiserjev, v njej so sodelovali 

Ivan Brečko, Viktor Kužnik in Zinka Pucihar. Zaradi njihove angažiranosti in 

spretnosti režiranja se sekcija ni soočala z velikim pomanjkanjem režiserjev kot 

ostale dramske sekcije pri drugih društvih. Toda tako kot ostale sekcije društva, se je 

tudi slednja borila za svoje prostore v času vaj. Pri tem je morala sama poskrbeti za 

nabavo rekvizitov in drugega materiala, zaradi česar se je znašla v hudih finančnih 

težavah. Finančna podpora uprave Rudnika je finančno situacijo društva in sekcij 

ublažila, ni pa rešila dolgotrajnega problema. S tem se je društvo neprestano soočalo 

ter sproti reševalo nastale finančne težave. V sezoni leta 1953 je izvedla številne 

dramske igre, od katerih so prednjačile igre domačih ustvarjalcev. Konec leta 1953 je 

uprizorila dramo v štirih dejanjih Kozakovo »Vido Grantovo« v režiji Ivana Brečka, 

sledil je Cankarjev »Kralj na Betajnovi«, za dan republike pa je skupaj s pevsko 

sekcijo izvedla akademijo s pevskimi točkami in filmom »En dan življenja«. V 

naslednjem letu je bila uprizorjena Ribičičeva igra »Palčki ali v lepše življenje«, 

sledila je prireditev za 1. maj, ob katerem so zaigrali Gorkijevo dramo »Mati« in 

Moškrčevo delo »Rdeče rože«. Štiri leta kasneje je dramska sekcija Ribičevo igro 

»Palčki« uprizorila ponovno, vendar zaradi nezanimanja in slabega obiska dramskih 

uprizoritev je skušala nastalo težavo rešiti s pomočjo dopisa, naslovljenega na 

kočevsko gimnazijo. Z dopisom, številka 107/54–55, je dramski odsek DPD Svobode 

Rudnik povabil gimnazijske dijake k ogledu igre po zelo ugodni ceni. Cena vstopnice 

je znašala 20 dinarjev, za stojišča pa je bila polovično cenejša. Iz napisanega je 

razvidno, da si je dramski odsek društva z dopisom želel zagotoviti obisk dramske 

uprizoritve, z zneskom od vstopnic pa je pokril stroške, ki so v letu 1955 znašali 

40.000 dinarjev.246 S podobnimi vabili in dopisi je sekcija reševala (velike) finančne 

težave in ohranjala svojo dejavnost živo. V isti sezoni je dramska sekcija na svoj 

repertoar uvrstila dramsko uprizoritev tujega avtorja, Nušićevo komedijo »Sumljiva 

oseba« in »Pokojnik«, od slovenskih pisateljev pa Jurčičeve »Rokovnjače« v režiji 

Viktorja Kužnika in ljudsko igro Frana Žižka »Miklova Zala«. V svoj program je 

                                                 
245 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Poročilo upravnega odbora DPD Svoboda Rudnik, 25. 2. 1954. 
246 ZAL, KOČ 86, fond GIMNAZIJA KOČEVJE. Ravnateljstvu državne gimnazije, 18. 2. 1955. 
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uvrstila tudi otroško igro »Sneguljčica« in dramo »Razvalina življenja« v režiji Zinke 

Pucihar, veseloigro »Maksl-na« v režiji Ivana Brečka in veseloigro »Tri sestre«, ki jo 

je zrežirala Marija Benčina iz Klinje vasi. Uprizoritve dramskih del so bile zahtevne, 

vendar uspešno izvedljive, saj je sekcija imela zadovoljivo število članov. Leta 1954 

se je število članov sekcije povzpelo na 125,247 prav tako se je povečalo število 

uprizorjenih predstav. Sekcija je mesečno pripravila vsaj eno (novo) predstavo s 

ponovitvami. Obisk le-teh je bil dober, saj je predstave obiskalo 2.187 

obiskovalcev,248 kasneje pa je bil obisk predstav dramske sekcije skromen, kar kaže 

na pomanjkanje zanimanja med prebivalci Rudnika kljub pestri izbiri in kvaliteti 

naštudiranih iger. Morebitni razlog se je skrival v nerazumevanju občinstva o 

uprizorjenih dramskih vsebinah, posebno pri mladih.  

Društvo je 29. novembra 1954 ustanovilo pionirski odsek dramske sekcije. Število 

vpisanih mladih pionirjev in pionirk je bilo 31, ki so ob vpisu v sekcijo pridobili 

kontrolne knjižice. Vanj je vodja vpisoval prisotnost otrok in hkrati imeli nadzor nad 

obiski skupnih rednih vaj. Za otroke je bil izveden dramski tečaj, ki ga je moralo 

izvesti vsako društvo, če je v njem prišlo do ustanovitve mladinske dramske 

sekcije.249 Težave s pomanjkanjem kadra in dobrih režiserjev pri dramski sekciji se je 

pokazalo proti koncu petdesetih let. Društvo je organiziralo obisk tečajev za režiserje 

in igralce v Ljubljani, toda odziv med člani je bil zelo slab. Tovrstni problem je 

sekcija reševala z vabili režiserjev iz drugih dramskih sekcij, največkrat so to bili 

učitelji in intelektualci, ki so se spoznali na dramsko umetnost. 

V sezoni 1953/1954 se je na odru dramske sekcije DPD Svoboda Rudnik pod 

vodstvom Ivana Brečka zvrstilo 339 predstav, ki jih je skupno obiskalo 28.082 

obiskovalcev.250 S svojimi dohodki je sekcija vzdrževala tudi ostale sekcije, 

vzdrževala oskrbo kulturno-prosvetnega doma in omogočala finančno ravnotežje 

društva. V sezoni 1954/1955 se je uspeh dramske sekcije pokazal v večjem številu 

predstav. To se je v prvi polovici sezone povečalo, tudi število obiskovalcev je bilo 

večje v primerjavi s preteklimi sezonami ob istem obdobju. Na domačem odru so v 

prvi polovici sezone uprizorili 26 predstav s ponovitvami, od tega sta dve predstavi 

gostovali v Osilnici in na odru Šeškovega doma. Dramske uprizoritve je obiskalo 

                                                 
247 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Poročilo upravnega odbora DPD Svoboda Rudnik, 29. 10. 1954. 
248 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Zapisnik II. rednega občnega zbora DPD Svoboda Rudnik, 29. 10. 
1954. 
249 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Zapisnik rednega občega zbora DPD Svoboda Rudnik, 25. 2. 1954. 
250 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Poročilo upravnega odbora DPD Svoboda Rudnik, 25. 2. 1954. 
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3.941 obiskovalcev, med katerimi je bila prisotna tudi mladina. Otvoritvena sezona 

se je začela z uprizoritvijo Bevkove igre »Kajn«, nato pa je sledila uprizoritev 

Dickensove komedije »Cvrček za pečjo«, katero je izvedla igralska skupina iz Klinje 

vasi. Zasluge za prizadevno delo dramskega odseka so pripadle Marici Benčini, 

Ernestu Križaju in Ivanu Rusu iz Klinje vasi, katerih trud in marljivost sta 

pripomogla k boljši aktivnosti celotne dramske sekcije.251 Na repertoarju so se znašle 

predvsem komedije in veseloigre, uprizorili so dela Josipa Ribičiča (Palčki), 

Tiemayerjevo razpravo (Mladost pred sodiščem), Takedi-ja Izume (Praznik cvetočih 

češenj), Pavla Golie (Jurček) in številne druge. Seznam predvidenih uprizoritev 

dramskih del v letu 1955 je vseboval več iger vedre vsebine, zato so na repertoar 

uvrstili dela Frana Seliškega Finžgarja (Divji lovec), Josipa Ribičiča (Škrat), 

Budakovo dramo »Metež«, Petrovičevo burko »Vozel«, Halbetovo »Mladost«, 

Bevkovega »Tončka« in Moškerčevo dramo »Rdeče rože«. Igre so bile uprizorjene v 

režiji članov društva Vekoslava Figarja, Ivana Brečka, Rezke Ožura, Viktorja 

Kužnika, Zinke Pucihar ter Ančke Oštir.252 V poročilu tajnika društva, Vekoslava 

Figarja, so izpostavljeni konkretni problemi, s katerimi se je dramska sekcija soočala 

iz sezone v sezono. Vekoslav Figar omenja, da je bil poglavitni razlog za zmanjšanje 

odrske produkcije nesanirani oder v domu. Zaradi tega se igralci niso mogli 

predstaviti širši javnosti s svojimi predstavami, kot so želeli, prav tako se je 

pojavljalo veliko pomanjkanje odrskih rekvizitov in materiala za postavitev kulis. 

Vse potrebno si je sekcija nekaj časa izposojala v Ljubljani, včasih so jim pri pripravi 

kulis pomagali tudi domačini. Za kulise so se člani obrnili na Slovensko narodno 

gledališče (SNG) v Ljubljani, ki jim je v vrednosti 90.000 dinarjev darovalo različne 

vrste kulis, kose pohištva in lasulje, potrebne za predstave, pa so naročili pri Antonu 

Matku iz Zagorja. Za popravilo odra so zaprosili številne množične organizacije 

znotraj in izven okraja. S pomočjo zbiralne akcije premoga so člani-rudarji prodali 

vozičke premoga Tekstilani, ki jim je darovala blago znamke »Sonja«, podjetje 

Kurivo Kranj je za odkup premoga plačalo 471.112 dinarjev, tovarna Zvezda v 

Kranju je protiuslugo vrnila v blagu znamke »Bled«, medtem ko je tovarna 

dekorativnih tkanin v Šentvidu plačala nabavo premoga v čipkastem blagu. Vrednost 

odrskega inventarja je znašala 879.365 dinarjev, kar je predstavljalo skoraj osmino 

                                                 
251 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Zapisnik rednega občnega zbora DPD Svoboda Rudnik, 25. 2. 1954. 
252 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Zapisnik III. rednega letnega občnega zbora DPD Svoboda Rudnik, 2. 
8. 1955. 
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vrednosti zneska, ki so ga prislužili z uprizoritvami. Proračun sekcije v sezoni 

1954/1955 je znašal 566.584 dinarjev, izdatki sekcije pa so bili 556.649 dinarjev.253 

Iz zaključne bilance društva ugotavljam, da je društvo največ denarja namenilo 

nabavi potrebnega materiala, vse ostalo pa so predstavljalo stroški potnih prevozov, 

nagrade, izposojnine in drobni stroški. Med prejemki društva so prevladovali 

dohodki od uprizorjenih predstav, saj so v sezoni zaslužili kar 108.226 dinarjev, 

ostalo so bili prejemki, pridobljeni z zbiralno akcijo in s članarinami. Čeprav je bilo 

finančno stanje sekcije pozitivno, so velik finančni primanjkljaj ustvarile ostale 

sekcije društva. Ne gre zanemariti dejstva, da je DPD Svoboda Rudnik, zahvaljujoč 

uspešnemu delovanju dramske in kino sekcije, uspela ohraniti vodilno vlogo pri 

kulturno-prosvetnem delu. Slednje je bilo pohvaljeno tudi s strani občinske oblasti, 

saj je bilo na konferenci Sveta Svobod in prosvetnih društev okraja Kočevje, 26. 

septembra 1956, izpostavljeno njeno delo, ki je bilo vsebinsko bogato in raznoliko.254  

 

V sklopu društva je ob njegovi ustanovitvi začelo delovati tudi otroško lutkovno 

gledališče, ki je svojo dejavnost z vmesnim prenehanjem ponovno oživelo šele leta 

1958. Ustanovitelj odseka je bil Matija Glad, ki je že od leta 1947 pri kočevski 

Svobodi organiziral lutkovno gledališče in pripravljal razne gledališke predstave v 

Šeškovem domu. Leta 1953 je gledališče zamrlo zaradi nezanimanja za tovrstno 

kulturno ustvarjanje, pojavilo se je veliko pomanjkanje kadra in težave s pridobitvijo 

odra za predstave. Ob ponovni oživitvi lutkovne sekcije je njen vodja, Matija Glad, 

poskušal pridobiti oder255 pri DPD Svoboda Kočevje, ki pa ga je zavrnila. Sam je bil 

primoran poiskati prostor za lutkovne predstave, pri čemer mu je pomagalo lokalno 

društvo na Rudniku. Matija Glad je ob tej priložnosti takole pojasnil potrebo po 

lutkovni sekciji: »Tako bi tudi drugim krajem, ki le redkokdaj doživljajo izpremembo 

v svojem enoličnem življenju, nudili lepo in bogato razvedrilo, zlasti otrokom.«256 

Lutkovno gledališče je s svojimi predstavami gostovalo v Kočevski Reki, Fari, tudi v 

Dobrempolju in Osilnici. Njegove predstave so bile lepo sprejete v vsakem naselju, 

                                                 
253 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Poročilo blagajnika dramskega odseka DPD Svoboda Rudnik, 2. 8. 
1955. 
254 AS 631, t. e. 13, fond ZKOS. Poročilo za konferenco predsednikov Svobod, 26. 9. 1956. 
255 Poleg odra v Šeškovem domu in na Rudniku je v mestu imel oder tudi dijaški internat. Na njem so 
gojenci dijaškega doma občasno nastopali z lutkovnimi predstavami (ZAL, KOČ 86, fond ŠOLSKA 
KRONIKA GIMNAZIJE KOČEVJE, 1952). 
256 Novice, leto III, št. 15, datum 12. 4. 1958, str. 3. 
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saj so s svojim programom popestrile kulturno življenje otrok in odraslih, zlasti na 

podeželju. Sekcija je štela okoli 42 pionirjev.257 

Posebnost pri DPD Svoboda Rudnik je predstavljal kino, ki deloval kot kino sekcija. 

Odgovorni za kino sekcijo je bil Miro Hegler, ki je skrbel za redno in pravilno 

delovanje kino sekcije. Slednja je bila poleg dramske najdonosnejša sekcija v 

društvu, saj je z obiskom različnih kino predstav zaslužila dovolj, da je pokrila vse 

svoje stroške. Prve kino predstave so se začele predvajati maja 1952, njegovo 

upravljanje pa naj bi prevzela uprava prosvetnega doma v Šalki vasi.258 Kino 

predstave so se sprva predvajale trikrat tedensko, ob nedeljah pa so potekale tudi 

dopoldanske matineje za mladino. Kino je sprva svoje prostore imelo v menzi 

rudniškega objekta, kasneje pa so za njegove potrebe preuredili prostor v veži 

prosvetnega doma (mladinski dom) v Šalki vasi. Do leta 1953 je deloval stari kino 

projektor italijanske izdelave »Mikron 14«, ki je zaradi dotrajanosti slabo prikazoval 

vsebino filma. To je povzročilo, da je obisk kino predstav upadel, zato se je uprava 

Rudnika odločila za nabavo novega kino projektorja. Skupaj s člani društva je uprava 

kupila boljši kino projektor iz kranjske Iskre, za kar se je zadolžila za 1.877.813 

dinarjev. Od prodaje starega kino projektorja Razfilmu v Ljubljani se je izkupiček za 

nabavo novega zmanjšal, vendar je še vedno predstavljal velik finančni zalogaj.259 V 

ta namen je sekcija kina zaprosila za finančno pomoč odbor Zveze borcev NOV 

Rudnika in začela z delavno akcijo pobiranja premoga. S pridobljenim izkupičkom 

delovne akcije in pomoči borcev je kino sekcija odplačala nabavo novega kino 

projektorja. 

Čas predvajanja kino predstav je bil različen, večinoma so filmske predstave 

potekale med vikendom. Tedaj so bile predvajane tudi nedeljske matineje za 

mladino, občasno pa so se kino predstave predvajale tudi med tednom. Obisk kino 

predstav je bil zadovoljiv, saj sta uprava in sekcija društva skrbela za dober izbor 

filmov. Za nabavo filmov, ki so jih nabavljali sprva pri Razfilmu v Ljubljani, nato pa 

v Zagrebu in pri drugih filmskih distributerjih, so skrbeli dva operaterja in en 

vajenec. Prav tako je uprava kina odločala o razporedu kino predstav, ki je svoje 

vaščane redno obveščala o filmskih predstavah.260 Uprava rudnika in kino sekcije sta 

                                                 
257 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Poročilo upravnega odbora DPD Svoboda Rudnik, 29. 10. 1954. 
258 Dolenjski list, leto III, št. 12, datum 21. 3. 1952, str. 3. 
259 AS 631, t. e. 4, fond ZKOS. Situacijsko poročilo o delu društva, DPD Svoboda Rudnik, 27. 11. 
1953. 
260 Prav tam. 
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poskrbeli, da je bil filmski razpored pritrjen v propagandni omarici v prosvetnem 

domu in na stičnih »info« točkah, razpored kino predstav pa je bil objavljen tudi v 

lokalni periodiki, v Novicah.261 Kino sekcija je zaposlovala dva operaterja, dva 

biljarterja in blagajničarko, občasno pa je za določen čas zaposlila tudi vajenca. 

Zaradi skrbno izbranih vzgojnih in poučnih filmov je sekcija predstavljala veliko 

konkurenco kinu Jadran v Kočevju, saj si je ustvarila krog stalnih obiskovalcev.262 

Od svoje konkurence si je včasih tudi izposojal različne filmske žanre. Rudniški kino 

je financirala uprava Rudnika, delež finančnih sredstev pa je bil pridobljen s 

pobiranjem vstopnic, za katere je bilo potrebno odšteti majhen znesek, medtem ko so 

bile vstopnice za člane društva brezplačne.263 Rudniški kino je deloval do leta 

1971,264 le za potrebe prebivalstva pa je občasno odprl svoja vrata v Rudarskem 

domu. Prijetno in z navdušenjem sprejeto novost pri rudniški Svobodi je pomenila 

uvedba letnega kina leta 1953. Njegova ustanovitelja sta bila rudniški direktor in 

tedanji upravnik kino sekcije. Letni kino je imel svoj prostor na prostem v bližini 

doma, za kino operaterja pa so bili določeni delavci in člani rudniškega društva. 

Investicija v letni kino je bila visoka, Rudnik Kočevje je vanj investiral milijone 

dinarjev in skrbel za predvajanje filmskih predstav. Te so se predvajale ob nedeljah v 

poletnih mesecih. Letno so bile predvidene 4 kino predstave, dejansko pa so bile 

predvajane le dve kino predstavi. Uvedba letnega kina na Rudniku je bila deležna 

velikega navdušenja med lokalnim prebivalstvom in med svoje vrste je privabila 

veliko število obiskovalcev, predvsem mladino. O njegovi uvedbi in dejavnosti so se 

na široko razpisali časopisi, vendar je bilo novinarskega entuziazma kmalu konec. 

Vremenske razmere v poletnih mesecih niso dopustile, da je letni kino organiziral 

večje število kino predstav. Milijone dinarjev vredna investicija je Rudnik Kočevje 

drago stala, predvsem pa je nerentabilnost letnega kina dokazala nesmiselnost 

njegove uvedbe. Letni kino je hitro zaprl svoja vrata in ni bil nikoli več 

organiziran.265 

                                                 
261 Novice so bile glasilo SZDL občin Kočevje in Ribnice, ki so izhajale v obdobju 1956–1963. V njih 
so bili objavljeni filmski razporedi vseh delujočih kino ustanov in kino sekcij v kočevskem okraju. S 
pričetkom delovanja potujočega kina so Novice občasno objavljale tudi filmske razporede potujočega 
kina.  
262 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Poročilo upravnega odbora DPD Svoboda Rudnik, 25. 2. 1954. 
263 Ustni vir: Ivan Poje, sin Marije Poje, nekdanje lastnice kočevskega kina, intervju 27. 11. 2010. 
264 Zapisnik Izvršnega odbora Temeljne kulturne skupnosti Občine Kočevje: Pregled stanja kulture in 
kulturne dejavnosti v Občini Kočevje, 1971, last Knjižnica Kočevje. 
265 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Dopis ugovora proti združitvi kinematografov, 14. 12. 1964. 
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Godbena dejavnost na Kočevskem je leta 1951 zopet oživela, ko so rudarji ustanovili 

lastno godbo pod imenom Rudarska godba. Njen kapelnik je bil Alojz Kralj, za njim 

pa so vodstvo godbe na pihala prevzeli Alojz Kovačič, Alojz Bastardi in Adi 

Škorjanc.266 Kljub že stari godbeni tradiciji se je godba soočala s težavami, posebno 

v prvi polovici petdesetih let, ko je bila njena dejavnost šibka in nezadovoljiva. O 

šibkosti godbene dejavnosti se je izpostavilo na sestankih občinske oblasti, ko so 

razpravljali o poživitvi kulturne dejavnosti v Kočevju. Godba, katere tradicija je 

segala že pred drugo svetovno vojno, je v naslednjih letih izboljšala svoje glasbene 

programe in poskušala prestrukturirati notranjo organizacijo. Očitki, da »naša godba 

še ni na tistem nivoju, kot bi morala biti, da godbeniki ne obiskujejo vaje redno 

zaradi troizmenskega dela v rudniku in nedisciplina, ki vlada med nekaterimi 

godbeniki«,267 je spodbudila tedanjega kapelnika, Antona Kovačiča, in ostale 

godbenike, da se je njihova dejavnost izboljšala. Člani godbe so morali še vedno 

prilagajati svoje programe zaradi pomanjkanja notnih gradiv, v drugi polovici 

petdesetih let pa se je tovrstna težava pojavljala vse manj pogosteje. Notno gradivo si 

je godba največkrat izposojala pri godbi Jugoslovanske ljudske armade (JLA) v 

Ljubljani, prav tako si je za potrebe predvajanja nekoliko »sodobnejših melodij« 

notno gradivo priskrbela pri drugih ljubljanskih godbah. Člani godbene sekcije so 

skrbeli za svoje (kvalitetne) inštrumente. Stari in dotrajani inštrumenti so marsikdaj 

pomenili slabo kvaliteto zvoka in naposled so postali neuporabni. Prve inštrumente si 

je godba pridobila že iz časa delovanja KUD Albin Videnič, znotraj katere so 

inštrumente nasledili njeni nasledniki, kasneje pa so si instrumente morali nabaviti 

člani sami. Veliko veselje za godbo je pomenil sklep skupščine Sveta Svobod in 

prosvetnih društev okraja Kočevje leta 1959, s katerim so bili inštrumenti DPD 

Jurjevica dodeljeni rudniški godbi.268 Razlog za dodelitev inštrumentov rudniški 

godbi je bilo slabo delovanje DPD Jurjevica, katere inštrumenti so bili že dolgo časa 

neuporabljeni. 

Skoraj vsako leto je Rudarska godba prirejala samostojne koncerte in prisostvovala 

pri vseh pomembnejših prireditvah in proslavah, sodelovala je tudi pri kulturnem 

                                                 
266 50 let Delavske godbe Kočevje. Kočevje: Kočevski tisk, 1977, str. 18. 
267 AS 631, t. e. 4, fond ZKOS. Situacijsko poročilo o delu društva, DPD Svoboda Rudnik, 27. 11. 
1953. 
268 AS 631, t. e. 12, fond ZKOS. Zapisnik Okrajne skupščine Sveta Svobod in prosvetnih društev 
okraja Kočevje, 10. 2. 1956. 



 110 

delu prireditev. Konec leta 1954 je godbena sekcija štela 24 članov,269 njeno število 

pa se je iz leta v leto spreminjalo. Med svoje vrste je vabila tudi podmladek, ki je v 

naslednjih letih poživil godbeno dejavnost. Vsakoletna prireditev za praznik 

rudarjev, 3. julija, je bila kot »zapovedan praznik«, ob katerem so rudarji priredili 

veličastno proslavo. Tedaj je prav godba na pihala prevzela kulturni program 

proslave ter pripravila izjemen koncert zabavne glasbe s plesom. Prireditve se je 

udeležila večina rudarjev, saj je bila le-ta zelo dobro pripravljena. Zvrstitev različnih 

kulturnih nastopov in točk, na kateri je sodelovala tudi pevska sekcija Svobode iz 

Kočevja, otvoritev razstave ter povorka rudarjev po mestu so naznanili veliko slavje, 

ki je bilo vedno dobrodošlo med prebivalstvom. Na prireditvi so gostovale tudi ostale 

sekcije mestnih in okoliških društev, povabljena so bila tudi društva izven 

Kočevske.270 Posebnost, ki jo je premogla godbena sekcija, je bila jazz (pod)sekcija, 

v kateri sta sprva delovala le dva člana godbe, kasneje se je število članov nekoliko 

povečalo. Sekcija je delovala pod vodstvom učitelja Vrtovška,271 sestavljalo pa jo je 

skupina mladih, ki so igrali na harmoniko, berdo, dveh bračev in pozavno. Zaradi 

pomanjkanja inštrumentov ter slabe podpore uprave za tovrstno zvrst glasbe je 

podsekcija kmalu razpadla.  

Godbena sekcija je večino svojih stroškov krila s članarinami in različnimi prispevki, 

njen večji donator pa je bil celotni rudarski kolektiv. V ta namen se je uprava 

Rudnika in DPD Svobode Rudnik odločila, da bo moral vsak uslužbenec rudnika od 

svojega mesečnega plačila prispevati 10 dinarjev za godbeno dejavnost. Tovrstno 

financiranje je v naslednjih letih postalo nezadostno in nedobičkonosno, zato je bila 

godbena dejavnost podvržena številnim finančnim težavam, ki so za nekaj časa 

onemogočile delovanje godbene sekcije. 

Rudarska godba je delovala vse do leta 1962, ko je vodstvo združene Svobode 

popolnoma pozabilo na godbeno dejavnost in še tisti angažiranci med člani, ki so jo 

želeli ohraniti, so naposled izgubili zanimanje zanjo.  

 

V okviru rudarske Svobode sta delovali tudi šahovska in športna sekcija, kateri člani 

so dosegali lepe uspehe na tekmovanjih. Vodja prve je bil Stanko Železnik, ki je 

poskrbel za dobre športne rezultate svojih članov, pri tem pa je nabavil še šahovsko 

                                                 
269 AS 631, t. e. 6, fond ZKOS. Poročilo upravnega odbora DPD Svoboda Rudnik, 29. 10. 1954. 
270 Novice, leto IV, št. 27, datum 27. 6. 1959, str. 1. 
271 AS 631, t.e. 6, fond ZKOS. Poročilo upravnega odbora DPD Svoboda Rudnik, 25. 2. 1954. 
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literaturo, ki je članom omogočila boljši uspeh. Šahovska sekcija je štela okoli 30 

članov. Pri športni sekciji je bila najbolj uspešna nogometna sekcija, za katero je bil 

odgovoren Alojz Žagar in je štela 31 članov. Za potrebe slednje se je uprava Rudnika 

rjavega premoga odločila za ureditev majhnega nogometnega igrišča. Njegova 

celotna uresničitev ni bila nikoli dokončno realizirana.272 Nogometno igrišče je bilo 

predvideno v bližini rudnika. Zaradi številnih finančnih težav in odhodov 

upravnikov, zadolženih za načrt dela gradnje, so dela zastala. V naslednjih letih je 

bilo igrišče dokončano, uporabljale pa so ga tudi ostale športne sekcije matičnega 

društva. Nogometna sekcija je sodelovala z mestnim telovadnim društvom TVD 

Partizan, ki mu je omogočil vstop na mestni stadion za potrebe treningov. Leta 1954 

je nogometna sekcija zamrla, igrišče pa ostalo prepuščeno samevanju.273 

Finančno poročilo DPD Svoboda Rudnik dokazuje, da je društvo v sezoni 1953/1954 

poslovalo pozitivno. Dohodki društva, ki so zajemali ceno vstopnine, prispevke 

sindikalne podružnice rudnika, prostovoljne prispevke, članarino, izkupičke proslav 

in prireditev ter izkupiček zbiralnih akcij, so znašali 1.458.334 dinarjev, njeni izdatki 

pa 857.098 dinarjev.274 Največji strošek društva so predstavljali nabava opreme in 

sanacija dvorane, nabava različnega materiala ter stroški večjih državnih in lokalnih 

proslav. Društvo je v vrednosti 601.236 dinarjev dohodka namenilo za nadaljnje 

uresničevanje svojega poslanstva. Tudi kino sekcija je k skupnemu proračunu veliko 

prispevala, dohodki so znašali 1.193.859 dinarjev, vendar njeni izdatki so bili v 

omenjeni sezoni nekoliko višji od dohodkov. Znašali so okoli 50 % več kot izdatki 

društva. V začetku leta 1954 je kino sekcija poslovala pozitivno, poraba finančnih 

sredstev je znašala v višini 584.854 dinarjev, kar je predstavljalo manjšo porabo, kot 

je znašal skupni dohodek vseh sekcij društva.275 Med najdonosnejšimi sekcijami je 

bila kino sekcija, ki je v proračunu društva ustvarila najvišji znesek dohodkov. V isti 

sezoni, meseca oktobra je bilo finančno stanje društva drugačno. Njen dohodek se je 

koncem leta nekoliko zmanjšal, znašal je 1.325.419 dinarjev, od tega je samo kino 

sekcija prispevala 491.848 dinarjev. Poraba finančnih sredstev društva je bila istega 

leta znatno višja, znašala je 1.064.267 dinarjev, od tega je največje izdatke imela 

kino sekcija v vrednosti 611.612 dinarjev.276 Največ je prispevala in porabila kino 
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273 AS 631, t.e. 6, fond ZKOS. Poročilo upravnega odbora DPD Svoboda Rudnik, 25. 2. 1954. 
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sekcija, sledile so dramska, godbena in športna sekcija. Izpostaviti je potrebno, da je 

večji del izdatkov obsegal stroške proslav in prireditev ter nabavo različnega 

blagovnega in drugega materiala društva. Honorarji predavateljev pri ljudski univerzi 

so predstavljali le slabih 5 % skupnih izdatkov. 

Razpršenost kulturne društvene dejavnosti obeh Svobod in slaba organizacija ter 

notranje razprtije so privedle do teženj po združitvi. Ta se je realizirala 17. oktobra 

1960,277 ko je vodstvo obeh društev izdalo sklep, da se obe društvi združita po 

skupnim imenom DPD Svoboda Kočevje. Pobudnik za njuno združitev je bil tudi 

Matija Glad. Od tedaj sta društvi delovali kot enotno društvo, čeprav notranjih 

razprtij še zdaleč ni bilo konec. 

Lokalna skupnost Rudnik-Šalka vas je poskrbela tudi za svojo mladino. Že v 

petdesetih letih je Rudnik imel prostor, namenjen preživljanju prostega časa mladine, 

vanj pa so lahko zahajali tudi odrasli. Potreba po klubskih prostorih v okraju je bila 

velika, toda najboljše pogoje za ustanovitev je imel prav Rudnik.278 Ta je bil 

ustanovljen kmalu po ustanovitvi rudarske Svobode, vendar ni deloval v njenem 

okviru. Klub je postal last vseh prebivalcev Krajevne skupnosti Rudnik-Šalka vas. 

Prostor, ki je bil namenjen klubskemu življenju, je bil večnamenski, saj so v njem 

imele svoje programe tudi posamezne sekcije društev, mestnih in iz okoliških 

društev. »Rdeči kotiček« je bil opremljen s televizijo, kasneje pa so se v njem znašli 

tudi diaprojektor, magnetofon ter izbrana literatura. O njegovi uporabi ne zasledim 

veliko napisanega, vendar sklepam, da je bila tedaj klubska dejavnost na Rudniku 

najbolj dejavna, predvsem za mladino, ki si je v njem krajšala prosti čas med 

počitnicami. 

 

6. 2. 2. PROBLEMATIKA KULTURNE DRUŠTVENE DEJAVNOSTI   V 

                                                                  KOČEVJU 

 
Kulturno življenje v Kočevju so v petdesetih letih popestrile mnoge kulturne 

prireditve, ki so jih pripravila kočevska in slovenska društva, večina kulturnih 

programov je izhajala iz društev in kulturnih ustanov iz prestolnice. O natančnem 

                                                 
277 Novice (leto V, št. 43, datum 22. 10. 1960, str. 3) navajajo čas  združitve obeh Svobod leto 1960, 
druga literatura pa navaja leto združitve 1961 (glej: 50 let Delavske godbe Kočevje. Kočevje: 
Kočevski tisk, 1977,  str. 19; Devjak, Sabina: Pihalni orkester Kočevje 1927–2007. Kočevje: 
Kočevski tisk, 2007, str. 11).  
278 Novice, leto IV, št. 32, datum 1. 8. 1959, str. 1–2.  
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številu in množičnosti prireditev in proslav ter gostovanj iz drugih slovenskih krajev 

ne morem govoriti, kulturne prireditve pa so zagotovo prinesle »svež kulturni veter« 

med lokalno prebivalstvo. To se je odrazilo v številnem obisku prireditev in kulturnih 

dogodkov, ki so jih le-te pripravile. Med njimi so bile najbolj obiskane prireditve 

Ljubljanske opere, ki je s pestrim programom pritegnila predvsem šolsko mladino. 

Ta je vsaj enkrat letno gostovala v Kočevju na odru Šeškovega doma, on kateri je 

bila  dvorana polno zasedena. Ta je leta 1958 na svoj repertoar prireditev uvrstila 

Rossinijevo opero »Seviljski brivec«, s katero je požela dober uspeh.279 V Kočevju je 

gostovalo tudi Slovensko narodno gledališče, ki je nastopilo z izbranimi dramskimi 

deli ter odlično igralsko zasedbo. Po poročanju lokalne periodike so bili kulturni 

programi Slovenskega narodnega gledališča slabo obiskani, saj si večina prebivalstva 

ni mogla privoščiti (pre)dragih vstopnic, posebno ne delavski razred. Izjemoma se je 

dogajalo, da je ta s svojimi uprizoritvami v Šeškovem domu pritegnila množico 

gledalcev. Ponekod je veliko težavo predstavljala tudi oddaljenost okoliških naselij 

in slaba propaganda dramskih del profesionalnega gledališča. Podoben primer 

zasledim pri gostovanju »Veselega teatra« iz Ljubljane na odru Šeškovega doma, ki 

je bil zelo slabo obiskan, občinski predstavniki pa so njegovo uprizoritev ovrednotili 

za nekvalitetno in slabo. V poduk vodstvu Ljudske prosvete v Kočevju je večina 

predstavnikov občinske oblasti menila, da »bi morala Ljudska prosveta odkloniti 

tako gostovanje, ki je tako nekvalitetno, povrhu pa s tako visoko vstopnino«.280 O 

slabi obiskanosti prireditev in nezanimanju za tovrstne kulturne dobrine je dopisnik 

Novic takole poročal: »Problem je obisk predstav, ko dvorana ni polno zasedena. 

Mnenje je, da naj bi zahtevnost gledalcev in društva v program uvrstila dela 

Cankarja in jih dobro pripravila. Tudi vsestranska propaganda bi pripomogla. 

Včasih so vodilni podjetij imeli več zanimanja za društveno dejavnost, sedaj 

manj.«281 Upoštevati je treba, da je bilo dejansko stanje obiska kulturnih prireditev 

odvisno od več dejavnikom, med katerimi sta prevladovala cena in vsebina kulturne 

prireditve, ki sta pritegnila ali odvrnila občinstvo. 

Nekoliko drugače je bilo za časa kulturnega festivala, ko so mestna kočevska društva 

pripravila in ponudila zelo pester izbor kulturnih in športnih prireditev. Časovna 

razporeditev kulturnega festivala je bila različna, ponavadi je potekal v 
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spomladansko-poletnih mesecih. Na njem so morala sodelovati vsa kulturno-

prosvetna društva, svoje sezname prireditev in repertoarje pa so morala predložiti 

tudi kulturne ustanove. Kulturni festival v Kočevju je pomenil enkratno 

manifestacijo kulturne oživitve, kjer je vsak posameznik našel nekaj primernega za 

svoj (kulturni) okus. Množično so bila obiskana športna tekmovanja, ki so vedno 

privabila večino lokalnega prebivalstva, sledili so obiski filmskih predstav in nastopi 

pevskih zborov, najslabše pa so bile obiskane muzejske razstave. Pestri in raznoliki 

programi amaterske in profesionalne kulturne dejavnosti so bili tudi ob dnevu 

mladosti, ob katerem so društva in kulturne ustanove povabila tudi druga društva 

izven okraja. Prav tako je bilo dogajanje ob omenjenem dnevu pomembno za celotni 

okraj, saj so na njih sodelovali vsi družbeni sloji. Zopet so bila najbolj številčno 

obiskana športna tekmovanja, dvoboji in prireditve, medtem ko je bilo najslabše na 

področju muzejske in šolske razstavne dejavnosti. 

Velika kulturna manifestacija za celotno Kočevsko je bilo oddajanje javne radijske 

oddaje v Šeškovem domu, ki je bila vedno zelo dobro obiskana in poslušana preko 

radijskih sprejemnikov. V želji in upanju na zmago se je množica željnih prebivalcev 

zgrinjala v dvorano Šeškovega doma, tisti, ki pa so bili preveč oddaljeni od središča, 

pa so pozorno poslušali in posedali ob radijskih sprejemnikih. Radijska oddaja je bila 

namenjena vsem, ki so želeli sodelovati v kulturnih programih »Pokaži, kaj znaš« in 

»Korajža velja«. Programa sta pritegnila tolikšno število prebivalcev, da je bila 

dvorana prepolna in mnogi so morali stati pred vrati Šeškovega doma. Zaradi 

velikega števila obiskovalcev je organizator poskrbel, da sta bila programa 

predvajana tudi preko zvočnikov na ulici ter za pravočasno obveščanje prebivalcev. 

O »veličastnem« dogodku, ki je dobil predznak lokalnega pomena, so Novice 

poročale sledeče: »Radijska oddaja je nekaj posebnega za Kočevje (op.: tudi za 

Kočevsko). Vstopnice se kupijo v Vezenini in v knjigarni, vendar vsak dobi lahko 

samo dve vstopnici. Veliko zanimanje je tudi na podeželju, v Kočevski Reki, Fari, 

Mozlju, drugih okoliških vaseh. Tem krajem dajemo tudi prednost (op.: pri nakupu 

vstopnic).«282 Oddaja je tudi v naslednjem desetletju imela vodilno mesto med 

najbolj poslušanimi radijskimi oddajami. Lokalni »psevdopatriotizem« pa se je 

pokazal pri obisku javne oddaje RTV Ljubljana, ki je leta 1960  javno predvajala 

oddajo o Kočevski v Šeškovem domu. Njeno oddajanje je privabilo množico, 
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predvsem starše otrok in mladine, ki so nastopali v oddaji. Med obiskovalci oddaje se 

je znašel tudi pisatelj Tone Seliškar, kar je njeno gledanost samo še povzdignilo. Na 

pobudo Ljudskega odbora mestne Občine Kočevje je ta v počastitev občinskega 

praznika, 3. oktobra, izrazil željo po radio reportaži o Kočevski. Odbor je na sedež 

Triglav filma v Ljubljani poslal okrožnico, kateri je omenjeno filmsko podjetje 

pozitivno ugodilo. Na razgovor o pripravi in vsebini filmskega programa je bil v 

Kočevje poslan ljubljanski režiser Zvone Sintič, s katerim so se dogovorili o sporedu 

in vsebini radio oddaje o Kočevski.283 Na osnovi radio reportaže je podjetje za 

proizvodnjo filmov UFUS na predlog OLO Kočevje leta 1956 posnelo dokumentarni 

film o Kočevski. Občinski ljudski odbori kočevskega okraja so morali Okrajnemu 

ljudskemu odboru Kočevje predložiti predloge in scenarij dokumentarnega filma, ta 

pa je predloge posredoval naprej podjetju za proizvodnjo filmov UFUS. Po točkah 

dopisa, ki ga je OLO Kočevje poslal vsem ljudskim odborom v okraju, so morali 

slednji prispevati tudi delež finančnih sredstev, ki so bili potrebni za snemanje 

dokumentarnega filma. Iz arhivskega gradiva je razvidno, da so ljudski odbori 

nakazali različne zneske finančnih sredstev, samo OLO Predgrad je nakazal znesek v 

višini 50.000 dinarjev.284 Celotna produkcija in izdelava 400 metrov dolgega filma je 

bila ocenjena na 3.200.000 dinarjev.285 Dokumentarni film se je premierno predvajal 

v dvorani kina Jadran 23. aprila 1956. K ogledu so bili povabljeni vsi predstavniki 

ljudskih odborov in ljudskih svetov v okraju, vendar se nihče ni odzval povabilu. Po 

poročilu predstavnika OLO Predgrad, ki je prispeval finančna sredstva, se filmske 

predstave ni udeležil nihče od članov ljudskega odbora, tudi predsednik občine se ni 

odzval povabilu.286 Kasneje je bil dokumentarni film večkrat predvajan, ogledali so 

si ga tudi prebivalci Kočevske. Nasprotno pa je bilo z obiskom koncertov, ki so bili 

dobro obiskani kljub dejstvu, da niso bili množično organizirani. Med slabo 

obiskanimi koncerti so bili koncerti slovenskih in tujih glasbenikov, medtem ko je bil 

koncert bratov Avsenikov množično obiskan kljub visoki vstopnico.287 Bolje so bili 

obiskani koncerti domačih pevskih zborov in skupin. To dokazujejo številne 

samostojne prireditve pevskih sekcij in godbe na pihala, ki so vsako leto priredili 
                                                 
283 ZAL, KOČ 32, fond LJUDSKI ODBOR MESTNE OBČINE KOČEVJE. Radio reportaža, 25. 8. 
1954. 
284 ZAL, KOČ 39, fond OLO PREDGRAD. Dopis o prispevku za dokumentarni film o Kočevski, 17. 
10. 1956. 
285 ZAL, KOČ 39, fond OLO PREDGRAD. Dopis za scenarij dokumentarnega filma o Kočevski, 3. 5. 
1956. 
286 ZAL, KOČ 39, fond OLO PREDGRAD. Dopis vsem občinskim ljudskim odborom, 20. 4. 1956. 
287 Novice, leto III, št. 20, datum 17. 5. 1958, str. 4. 



 116 

samostojne koncerte v sklopu svojega matičnega društva. Ob tem omenjam revijo 

neznanih talentov, ki jo je leta 1960 pripravila DPD Svoboda Kočevje. Na njej so 

samostojno nastopile skupine harmonikarjev, pevcev, ansamblov in recitatorjev.288 

Revija je posledično naznanila samostojne koncerte, ob čigar melodijah in pesmi je 

občinstvo uživalo. 

 

Mestna kulturna društvena dejavnost je vsekakor v petdesetih letih presegla raven 

kulturne dejavnosti, ki so si jih društva zadala že v prejšnjem desetletju. Kot primer 

slednjega navajam DPD Svoboda Rudnik, ki se je s svojo pestro in bogato kulturno 

produkcijo zavihtela v »sam vrh« kulturnega izživljanja v Kočevju. DPD Svoboda 

Rudnik je v svoji društveni strukturi naletela na težave, ki jih je uspela uspešno rešiti. 

Pojavila se je težava z nekaterimi člani, ki so želeli na svojo lastno pobudo ustanoviti 

dramsko skupino brez vednosti in zveze društva. Društvo je tovrstni namen 

posameznika iz Klinje vasi preprečilo ter pobudnika izključilo iz društva.289 Prav 

tako je rudniška Svoboda želela podkrepiti sodelovanje z igralci iz Željn, katerih 

sodelovanje v dramski sekciji je postalo neintenzivno in slabo. Željnski igralci in 

igralke so bili nenaklonjeni delu, zato je bilo potrebno člane dramske sekcije 

močneje spodbuditi ter jih pritegniti v »igralsko življenje« odseka. O problemu 

željnskih igralcev je uprava društva sklenila, da je dolžnost željnskih odbornikov, da 

se morajo vaščani Željn prebuditi iz kulturnega mrtvila ter aktivno vključiti v 

društveno dejavnost.290 Nastala situacija je pomenila osveščanje vseh društvenih 

članov o slabi nedejavnosti sekcije, ki je bila potrebna kulturnega prebujanja. 

Nekoliko slabša je bila dejavnost DPD Svoboda Kočevje kljub dobrim pogojem, ki ji 

ga je zapustilo njegovo predhodno kulturno-prosvetno društvo, SKUD Jože Šeško. 

Prav marsikatere težave so prekinile delovanje društev ali sekcij, nekatera med njimi 

so tudi zamrla. Kot primer navajam delovanje tamburaškega zbora Slavček v 

Kočevju, ki je kmalu po ustanovitvi rudarske Svobode prenehalo s svojim delovanje. 

O njegovem delovanju ne zasledim nobenih podatkov, zato domnevam, da je zborček 

razpadel zaradi številnih težav in sprememb, ki so jih prinesle novosti v notranji 

strukturi novega delavsko-prosvetnega društva. Toda to ni imelo epiloga za 

najmočnejši društvi v mestu, DPD Svoboda Kočevje in rudarsko Svobodo. Med 
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mladinsko-šolskimi in kulturno-umetniškimi društvi je prednjačilo gimnazijsko 

društvo pod vodstvom Miloša Humeka, saj je društvo bilo edino, ki je s pestrimi 

kulturnimi programi v bližnji in daljni okolici mesta konkuriralo celo obema 

Svobodama. Vsa kulturna društva so se tekom svojega delovanja otepala številnih 

težavam, s katerimi so se spopadala že od samega začetka svojega delovanja. 

Pomanjkanje prostorov, strokovnega kadra, finančnih sredstev in mladine so bile 

najpogostejše težave na seznamu nujnih zadev, potrebnih čimprejšnje rešitve. Vendar 

je bilo za odpravljanje le-teh preveč porabljenega časa in izrečenih besed, ki niso 

rešile težavno situacijo v društvih. Sklicevanje sej društvenih in občinskih odborov ni 

(veliko) pripomoglo k rešitvi. Zbrani predsedniki društev in organizacij, njihovi člani 

in predstavniki občinske oblasti so (zaman) razpravljali o problematiki, toda 

skupnega jezika nisi našli. Iskanje rešitev je pomenilo dolgotrajno posedanje za 

mizo, kjer so razpravljali o kulturni problematiki kočevske komune. Predsednik 

kočevske Svobode, Edvard Rus, je takole izrazil mnenje o enemu izmed mnogih 

problemom kočevske kulturne produkcije: »V kulturi je potrebno čim več ljudi, da se 

udejstvuje. Kočevska publika je nekulturna, ker ne pride na domače prireditve.«291 K 

temu je svoje mnenje dodal tudi njen član, Andrej Arko, ki pravi, da si je treba 

publiko vzgojiti, zato bo potrebno izbirati tiste komade, ki so bližnje/razumljivi tudi 

preprostemu človeku, ne samo izobražencem. S tem bo rešeno vprašanje obiska«.292 

O slabem stanju kulture na Kočevskem je poročal tudi Dolenjski list, v katerem so 

dopisniki za Kočevsko ostro izrazili svoja mnenja. Tudi občinske oblasti so se 

zavedale, da je kulturno stanje resnično potrebno »velike« rešitve. Nikakor se niso 

zadovoljili s pestrimi in bogatimi programi društev, posebno pa ne s kulturnimi 

društvi, ki so jih vodili posamezniki, ki niso bili simpatizerji tedanje oblasti. Jasna 

stališča prisotnih na občinskih sejah in sejah društev kažejo, da je bila kultura v 

petdesetih letih še vedno »speča« družbena dejavnost, potrebna prebujanja. 

Hvalevredno delo Miloša Humeka in posameznih angažirancev ter kulturnikov ni 

premostilo vrzeli v mišljenju večine ljudi o kulturnem mrtvilu na Kočevskem. Ne 

glede na kulturno ustvarjanje in udejstvovanje je bila »kulturna puščava« na 

Kočevskem še vedno (morda) povezana z zmotnim mišljenjem nekaterih, da se na 

Kočevskem ničesar kulturnega ne dogaja. O stanju kulturno-prosvetnega dela v 

petdesetih letih je poročal Tone Šercer, tajnik Ljudske prosvete Kočevje in 

                                                 
291 Povzeto po članku v: Novice, leto III, št. 44, datum 1. 11. 1958, str. 4. 
292 Novice, leto III, št. 44, datum 1. 11. 1958, str. 4. 
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predsednik Okrajnega odbora Svobod in prosvetnih društev, na konferenci ZKS 

Kočevje, ki pravi, da »se z uspehi ne moremo preveč pohvaliti, ker se v kulturno-

prosvetnem delu marsikje odražajo razne slabosti, kot so nesoglasja med članstvom 

raznih društev in malomeščanski odnosi«.293 Na sejah Okrajne konference ZK 

Kočevje in sejah Okrajnega komiteja ZK Kočevje je bilo vprašanje kulturne 

dejavnosti na Kočevskem postavljeno v ozadje in malokrat postavljeno na dnevni red 

sej in sestankov. Toda še tako redka uvrstitev točke o problemih kulture v 

kočevskem okraju je pripeljala do številnih razprav in polemik, veliko pa se je 

razpravljalo o nivoju kulturne društvene kulture, katere zaključki so bili na koncu 

seje enotni. Kulturna dejavnost društev ni dosegala tistih nivojev/ravni, ki so bili 

zastavljeni v vsesplošni slovenski kulturni politiki. Predstavniki občinskih oblasti, 

društev in množičnih organizacij so dejansko stanje včasih nekoliko olepšali ali 

ublažili, toda realnost je bilo velikokrat bolj »realistična«, kot so jo prikazali. O tem 

lahko podam primer dela dramske sekcije DPD Svoboda Rudnik, o kateri se je 

poročalo, da slabo dela, »saj je na oder spravila samo 11 dramskih del«,294 čeprav je 

omenjena količina uprizorjenih del pomenila veliko vloženega dela in truda celotne 

sekcije. Upoštevati je potrebno, da je (ne)zadostna količina prikazanih odrskih del 

dramskih sekcij v društvih zahtevala svoj čas in pripravo, na katere se vodilni 

predstavniki niso ozirali. Njihova predstava o postavitvi dramskega dela na oder se je 

močno razlikovala od predstav dramskih igralcev, ki so se profesionalno ukvarjali s 

tovrstno dejavnostjo. Zato je pomembno dejstvo, da so bila mnenja predstavnikov 

občinskih oblasti, ki niso bili nikoli popolnoma zadovoljni s kulturnim nivojem v 

okraju, in članov društev, ki so ustvarjali kulturno dejavnostjo, vedno nasprotujoča.  

Slab in skromen obisk prireditev in proslav ni bil edina težava, ki je postala sestavni 

del delovanja kulturnih društev. O nevzgojenosti občinstva potrjuje članek, ki pravi, 

da »obisk res ni najboljši, kar je precej žalostno za Kočevsko, ki premore toliko 

prebivalstva. /…/ tisti, ki pridejo na koncert, naj bi prišli z zanimanjem. /…/ Nekateri 

ljudje so prišli razpravljat na koncert svoje osebne probleme. Mnogi so se 

pretegovali in kazali, da jim je dolgčas«.295 Neolikanost in neprimerno vedenje sta 

pomenila nameček slabemu obisku, ki sta situacijo samo še poslabšali. Očitki o 

nedelavnosti članov v kulturnih društvenih sekcijah so bili pogosti. Slednje zasledim 

                                                 
293 AS 1589, t. e. 1558, fond CK ZKS. Zapisnik konference ZKS okraja Kočevje, 12. 3. 1954. 
294 AS 1589, t. e. 1558, fond CK ZKS. Poročilo Okrajne konference ZK, 1952–1953. 
295 Povzeto po članku v: Novice, leto III, št. 8, datum 22. 2. 1958, str. 4. 
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skoraj v vsakem zapisanem zapisniku ali poročilu oblasti, tudi v zapisnikih Ljudske 

prosvete. Neaktivnost članov in članic posameznih sekcij ne gre jemati pristransko, 

kajti razumljivo je, da je omenjena nedelavnost postala »krizna« domena sekcije, še 

posebej v času priprav na proslavo ali prireditev. Toda društvo je relativno znalo 

rešiti nastajajoči problem, največkrat z dodatnim in preseženim delom tistih, ki so v 

društvu predstavljali njegovo jedro delovanja in bili v njem aktivni. Bolj pereč 

problem sta bila pomanjkanje prostorov in mladine. Prvega je bilo izredno težko 

reševati brez pomoči okrajne oblasti, kulturno-prosvetnih organizacij ter množičnih 

organizacij, v skrajni sili, kar pa je bilo v Kočevju že stalnica, pa so si člani društva v 

sodelovanju z domačini pomagali sami. Gradnja kulturno-prosvetnih domov je bila 

začrtana v smernicah kulturne politike že v prvih povojnih letih, zato je bilo potrebno 

v njih urediti prostore za izvajanje različnih oblik kulturnega dela. V mestu je odličen 

prostor predstavljala dvorana Šeškovega doma, gimnazijska Steklena dvorana in 

majhna dvorana Množičnih organizacij, z dograditvijo Doma telesne kulture leta 

1963 pa so kulturne prireditve potekale tudi v njem.296 Tudi društvo v Šalki vasi je 

imelo težave s prostori. Za potrebe kulturnega društvenega delovanja so člani sekcij 

delovali v kulturno-prosvetnem domu v Šalki vasi, včasih so imeli svoje začasne 

prostore tudi v menzi rudnika. Z izgradnjo Rudarskega doma leta 1959 pa so 

nekatere sekcije društva vanj preselile svojo dejavnost. Hrami kulturno-prosvetnega 

dela so bili zgrajeni z delom mnogih prostovoljcev, prav tako je bila njihova obnova 

po drugi svetovni vojni izvedena s prostovoljnim delom. Skromen delež finančnih 

sredstev sta prispevala tudi Okrajni ljudski odbor Kočevje in Okrajni odbor SZDL, ki 

sta z dodeljenimi finančnimi sredstvi v vrednosti 1.618.000 dinarjev297 pokazala 

(zgolj) željo po potrebni pomoči kulturno-prosvetnih društev. Večino finančnih 

sredstev so društva prispevala iz društvene blagajne, predvsem za plačilo delavcev, 

katerih delo je bilo pogrešljivo v mestu. Obnova poškodovanih ali uničenih, celo 

dotrajanih kulturno-prosvetnih domov, je zahtevala ogromno ur prostovoljnega dela, 

ki pa je bilo v več primerih vzeto kot samoumevno. Posebej so se težave pojavile 

tam, kjer ni bilo urejeno lastništvo domov. Vendar kljub vsemu so člani in članice s 

svojim delom pripomogli, da so kulturno-prosvetni domovi še naprej izpolnjevali 

                                                 
296 Po letnici izgradnje je najstarejše poslopje gimnazije (leta 1873), nato poslopje Množičnih 
organizacij, sledi stavba Šeškovega doma (leto 1938) in najmlajša je stavba Doma telesne kulture 
(1963). 
297 AS 631, t. e. 12, fond ZKOS. Zapisnik Okrajne skupščine Sveta Svobod in prosvetnih društev 
okraja Kočevje, 10. 2. 1956. 
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svoje poslanstvo, pa čeprav le skromno. Pri prostovoljnem delu je sodelovala večina 

društvenikov in društvenic, tudi mladina. Prav slednjo je bilo potrebno zaposliti, kajti 

mladina je svoj prosti čas izkoristila za nesmiselne zabave po gostilnah in za pitje 

alkohola. Z vključevanjem večjega števila mladih in otrok pri obnovi prosvetnih 

domov in v posamezne sekcije društva je le-to pridobilo na povečanem številu 

podmladka in si na nek način zagotovilo nadaljnje delo sekcije/društva. Toda 

zastavljena naloga ni bila lahka. Mladina, večinoma (osebnostno) dezorientirana in 

prepuščena miselnim tokom socialistične družbe, se je hitro znašla na razpotju, na 

katerem se je morala hitro odločiti, po kateri poti socialističnega razvoja bo 

nadaljevala svojo življenjsko pot. Če izvzamem šolsko in predšolsko mladino, ki je 

(morala) prisostvova(ti)la pri kulturnem ustvarjanju, je nešolska mladina iskala 

zabavo drugje. Težko je oceniti delež razuzdane in opite mladine, ki se je potepala po 

gostilnah in iskala različne oblike zabave, kajti tovrstno početje mladine je postalo 

družbeni problem celotnega okraja. Kočevski predstavniki oblasti, vodilni in 

predstavniki kulturnih organizacij ter društev so se nastale situacije najbolj zavedali, 

zato je bilo pomembno, na kakšen način pritegniti mladino k sodelovanju pri 

različnih dejavnostih. Skrb za mladino so prevzele osnovne organizacije, predvsem 

Društvo prijateljev mladine, Ljudska mladina Slovenije okraja Kočevje in različni 

šolski krožki, med mladinskimi organizacijami pa so delovali tudi terenski mladinski 

aktivi. V poročilu Okrajnega komiteja ZKS Kočevje je bila poudarjena vloga 

mladinskih organizacij, katera prioritetna naloga je bila, »da se vzgaja mladino /…/ 

in je potrebno, da se mladina vključuje v mladinske in prosvetne organizacije, da bi 

mladina spoznala globlji pomen le-te«.298 Mladino, ki je bila včlanjena v različna 

društva, je bilo potrebno poučiti o (njeni) kulturno-prosvetni vzgoji. Trdnost 

mladinskih organizacij in kulturnih društev je bila zrahljana zaradi neupoštevanja 

kakovostnega dela z mladino, saj so si nekatere organizacije in kulturna društva 

prizadevala pridobiti čim več mladine, niso pa se ukvarjala z načinom izvajanja dela 

z njo. Mladinska problematika tedanjega časa je bila primerljiva tudi s problematiko 

drugod po Sloveniji. Vseslovenski mladinski problem je postal lokalen, kajti lokalne 

oblasti so poskušale najti primerne rešitve za mladino, vendar večkrat neuspešno. 

Mladinska(e) kultura(e) je/so bila/e, kot pravi Rajko Muršič, »glavni označevalec 

povojnega obdobja v razvoju kultur, ki so predstavljale nekakšno bojišče 

                                                 
298 AS 1589, t. e. 1562, fond CK ZKS. Zapisnik IX. redne seje Okrajnega komiteja ZKS Kočevje, 27. 
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nasprotujočih si življenjskih stilov«.299 Avtor pri tem izpostavlja, da so si morali 

mladi poiskati svoje scene srečanja, kajti v nasprotnem primeru bi bila lahko 

ogrožena družbena reprodukcija, ki pa je za obstoj družbe bila izrednega pomena.300 

Pri tem ne gre zanemariti dejstva, da je nujno potrebno razumeti »drugačne 

življenjske sloge«, kajti le na takšen način je bilo lažje pristopiti k reševanju 

mladinske problematike. In prav nasprotno se je zgodilo na Kočevskem. Čeprav je 

problematika postala občinska, so se z njo spopadali vsi in hkrati tudi vse slovenske 

občine, ne samo Kočevska. Reševanje problematike mladih, na katero je oblast 

položila svoje upe o (lažji) prevzgoji v »socializmu primernega« človeka,  je postala 

umeščena znotraj vseh mladinskih organizacij, za njeno uspešnost pa je bilo potrebno 

poskrbeti skozi različne kanale. Če primerjam stanje mladinske problematike na 

območju Slovenskih goric, kjer je Muršič poleg kulturne društvene dejavnosti 

temeljito raziskal tudi mladinsko kulturo in z njo povezano problematiko ter jo opisal 

v obsežnem delu z naslovom Trate vaše in naše mladosti, ugotavljam v posameznih 

segmentih podobnosti in razlike. Pri ugotavljanju podobnosti ni bilo težko, saj so se 

težave, ki jih je prinesla mladinska kultura, pojavile tudi na Kočevskem. Tako kot se 

je mladina na Tratah in drugih slovenskogoriških vaških naseljih prepuščala 

malodušju, se je podobno dogajalo tudi na Kočevskem. Prav tako je v obeh primerih 

zaznati, da je mladina postopala po vaških in mestnih gostilnah, prepuščala se 

različnim oblikam zabave ter iskala izgovore v prirejanju številnih vaških veselic in 

druženju. Naj poudarim, da se je tako mestna kot vaška mladina v obeh slovenskih 

okrajih soočala s problemom odvisnosti od alkohola, drog in drugih prepovedanih 

substanc, vendar se problem v prvih povojnih letih ni tako razširil, kot se je v 

osemdesetih, ko je praktično postal ne samo mladinski, ampak družbeni. Na 

Kočevskem se je tako kot v Slovenskih goricah mladina v prvih povojnih letih poleg 

vključevanja v prostovoljne delovne akcije pri obnovi pokrajine prepuščala 

dolgočasju in brezdelju, skoraj popolnoma nezainteresirana za sodelovanje v 

kulturnem življenju. Mladi v prvih povojnih letih organizirane zabave zunaj šole niso 

poznali in se tudi niso posebej zbirali. Udeleževali so se le šolskih kulturnih in 

družabnih srečanj, medtem ko se je zunaj šolske dejavnosti začela nekatera mladina, 

predvsem vaška, zabavati po vaških in gasilskih veselicah. Z vstopom v petdeseta 

leta se je situacija spremenila, kajti vodstveno vlogo v širjenju ljubiteljske kulture so 
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prevzele lokalne DPD Svobode in gradnja ter obnova prosvetnih domov sta 

pripomogli, da je bila kulturna dejavnost praktično vnešena v življenja mladih. Po 

navedbah Muršiča je tratarska mladina obiskovala gledališča pri dramskih sekcijah, 

prav tako tudi kino predstave ter se dokaj hitro formulirala v Mladinskem aktivu 

Trate, kjer je izživljala svoja mladostniška nagnjenja in potrebe po mladinskem 

ustvarjanju kulture. Večkrat se je v klubu dogajala živa glasbena scena, ki je mlade 

Tratenčarje in Tratenčarke medsebojno povezala, kar je bil tudi namen ustanovitve 

aktiva oziroma kluba. Ustanovitev mladinskega kluba na Kočevskem je bil 

sorazmerno pozen kot v primeru Trat v Slovenskih goricah, prve ideje o ustanovitvi 

mladinskega kluba v Kočevju datirajo že kmalu po ustanovitvah Svobod, vendar je 

tovrstna ideja kulminirala šele desetletje kasneje, ko je mladina svoje prostore dobila 

v zapuščenih in slabo vzdrževanih prostorih v mestu, do tedaj pa se je skupaj z 

sekcijami stiskala v prostorih prosvetnih domov. Prav tako gre podobnost mladinske 

problematike na Kočevskem iskati v ugotovitvi Muršiča, ki pravi, da »so mladi v 

šestdesetih in sedemdesetih letih iskali svojo pravico do zabave, od srede 

osemdesetih letih pa so zahtevali nemogoče – svobodo«.301 In kot še avtor dodaja, »je 

bila kulturna politika usmerjena v uravnilovko«.302 Težave, nastale ob (razvpiti) 

mladini, ki ni bila veliko angažirana na kulturnem področju, niso bile novost, vendar 

še vedno so se le-te razlikovale od območja do območja. Večje razlike med 

omenjenima območjema se pokažejo v zanimanju in ustvarjanju kulture. Pri tem bom 

navedla le nekaj, saj že geografski in zgodovinski vidik narekujeta različnosti med 

območji. Po mnenju Muršiča se je mladina na Štajerskem sorazmerno dobro 

udejstvovala v kulturnem življenju širšega in ožjega območja, predvsem so mladi 

izkazali veliko navdušenje pri ustanovitvi mladinskega kluba, prav tako so bili 

navdušeni nad kulturnimi akcijami ter pri ustvarjanju mladinskega programa ali 

drugih kulturnih oblik delovali kot celota. Čeprav natančen datum ustanovitve kluba 

ni znan, so mladi Štajerci na območju Slovenskih goric izkoristili priložnost ter 

oživeli kulturno in družabno dejavnost v vasi. Tudi volje in veselja do prirejanja 

gledaliških iger jim ni manjkalo, prav tako so pogosto prirejali tudi veselice. O tem 

pričajo izpovedi sogovornikov, ki, kot navaja Muršič, pravijo, da »so v klubu 

nastopali tudi vsaj dve pomembnejši narodno-zabavni skupini«,303 prav tako so mladi 
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v klubi, ki je imel sedež v dvorani v Zgornjem gradu, posegali po »alternativnih« 

zvrsteh glasbe. Stanje mladinskega klubskega življenja na Kočevskem oziroma v 

Kočevju, saj so se le tam oblikovali dokaj dobri pogoji za omenjeno dejavnost, je 

bilo bolj stihijsko, nedorečeno in nedefinirano. Kočevska mladina se je zbirala 

neformalno, stična točka pa je predstavljala le priložnost, katere so se posluževali 

zelo redko. Nekakšno zbirališče mladih so pomenili tudi »rdeči kotički«, v katerih so 

mladi sicer bili dobrodošli, vendar je bil le-ta namenjen tudi odraslim in starejšim 

osebam. Občinska mladinska organizacija Zveze mladine Slovenije je sicer imela 

enako vlogo kot vse mladinske organizacije, vendar večjega uspeha od 

pričakovanega pri kočevski mladini ni dosegla, kot ga je morda imela v Slovenskih 

goricah. Druga znatna razlika med mladimi se kaže pri (ne)sprejetju rock in punk 

glasbe, podobno se je zgodilo tudi pri jazz-u. Tukaj je moč opaziti, da se je rock v 

Slovenskih goricah kar dobro »prijel«, saj je bližina štajerske prestolnice pripomogla, 

da se je tovrstna glasba hitro razširila tudi izven urbanega območja pokrajine. Muršič 

navaja, da »je na Tratah, na območju med Ceršakom in Tratami, delovalo več kot 

sedem rockovskih skupin«,304 kar za omenjeno območje pomeni veliko, nekateri med 

njimi so prejeli tudi priznanje na prireditvah »Pokaži, kaj znaš«.305 Sočasno s 

pojavom rockovskih skupin v osemdesetih letih se je rock pojavil tudi na 

Kočevskem, toda njegovo odobravanje ni našlo toliko navdušenja kot pri 

Tratenčarjih, tudi rockovskih koncertov ni bilo veliko oziroma so le-ti bili zgolj 

izjema kot pravilo na kočevski glasbeni sceni. Podobno je bilo tudi s punkom in  

jazz-om na Kočevskem, medtem ko sta omenjeni zvrsti glasbe na Tratah in njeni 

okolici doživeli popolnoma drugačen odziv. Punk in jazz, ali kot ga poimenuje Bojan 

Adamič »salonska muzika«,306 sta bila po priljubljenosti nekoliko manj zastopana, 

svoje navdušence pa sta pridobila predvsem med vrstami (tratarske) mladih in pri 

nekaterih starejših posameznikih. Punk glasba v Slovenskih goricah ni pomenila 

nekaj popolnoma novega, temveč, kot ugotavlja Muršič, » ni padla z neba, ampak je 

zrasla od tam«.307 Čeprav se tudi na Štajerskem sprva niso pretirano navduševali nad 

omenjeno zvrstjo glasbe, je le-ta v osemdesetih letih zašla med mlado občinstvo, 

kajti, kot navaja avtor, »fenomen punk-a je bil prav v sproščenosti ljudi in dobre 
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glasbe«.308 K temu dodaja še zanimivo trditev, da »pot do dojemanja te glasbe ni šla 

prek srca, ampak prek možganov«,309 katera toliko bolj dokazuje, da je osovraženi 

punk oziroma (politično) provokativna glasbena zvrst na Tratah in okolici postala 

orodje, s katerim so (nekateri) posamezniki izkazali svoja stališča in upor proti tedaj 

splošno vladajočim družbenim normam. Jazzovska glasba je doživela še večje 

neodobravanje, vendar je prav tako še hitreje potonila v pozabo kot punk. Kar zadeva 

sprejetja tako rock, punk in jazz glasbene scene, je znana splošna ugotovitev, da je 

bila mladina, ki je prihajala iz delavskega razreda, bolj naklonjena narodno-zabavni 

glasbi, medtem ko ostala zvrst (rock, punk in jazz) je predstavljala tisto glasbeno 

okolje, iz katerega je prihajala intelektualna mladinska elita. Enako ugotavlja tudi 

Muršič, ki je prav v teh elementih družbe iskal razlog za (ne)povezanost mladine in z 

njo nastale problematike. Če s tega vidika izpostavim obravnavano območje 

Kočevske, ugotavljam, da je skupina mladih intelektualcev, med njimi tudi študentje, 

posegla po glasbi, ki je prihajala iz vrst popularne glasbe in so jo na Kočevsko 

prinesli mladi iz prestolnice. Ta se je zasidrala tudi v študentskem klubu, ki je 

tovrstno zvrst glasbe tudi gojil. Tretja razlika med obravnavanima območjema na 

področju mladinske problematike leži v udejstvovanju mladih na podeželju. Kot je 

razbrati iz Muršičeve študije, je vaška mladina veliko participirala pri kulturnem 

ustvarjanju na podeželju, medtem ko kočevska vaška mladina se je temu raje izognila 

ali poiskala izgovor o vaških opravilih. Morda je prav slednje pri mladih Tratenčarjih 

in Tratenčarkah spodbudilo željo po »drugačnih oblikah razvedritve«, kot je bilo to 

zaznati na Kočevskem. Pri tem poudarjam, da priložnosti za kulturno udejstvovanje 

ni manjkalo, prav nasprotno. Čeprav je bila le-ta skromna, je v sklopu podeželskih 

kulturnih društev naznanila (rahlo) mladinsko kulturno mrtvilo, katerih odgovor na 

iskanje (morebitnih) razlogov lahko iščem v vsesplošni ozkoglednosti in 

nerazgledanosti prebivalstva, obenem pa tudi prav to pokaže, kako (zelo) 

(ne)zainteresirana za kulturno dejavnost je bila mladina na Kočevskem in v 

Slovenskih goricah. Res je, da je mlade v obeh primerih povezovala glasba, vendar 

problem se je pojav, ko tudi angažiranost nekaterih posameznikov in vaških 

kulturnih društev ni pripomogla k boljši kulturni živahnosti na ožjem kočevskem 

podeželju, nasprotje temu je bila mladina na Štajerskem. Mladinska nedisciplina in z 

njo povezani problemi z nedovoljenimi substancami so na podeželje prodrli zgodaj, 

                                                 
308 Prav tam, str. 190–191.  
309 Prav tam, str. 192. 
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lahko rečem, da je bila tudi na kočevskem podeželju prisotna že od nekdaj, višek 

omenjenega je bil dosežen v osemdesetih letih, ko je kočevska mladina za nekaj časa 

dobila klubske prostore za mladinsko delovanje, v sklopu katerega je bil tudi disko 

klub. Ta je pomenil nekakšen »uporniški« poosebljeni duh mladih, kamor je zahajala 

tudi mladina z bližnjega podeželja. Ob tem se postavi vprašanje, kako je omenjeni 

disko klub uspel privabiti toliko mladih oboževalcev, ki so strnjeno čakali pred 

njegovi vrati ter nadebudno spremljali dogajanje v in izven njega. Razvpito in zelo 

glasno predvajanje glasbe je za mladino imelo velik vpliv, lahko rečem, da morda še 

preveč apriornega, saj je predstavljal nekakšnega »velikega brata«, v katerem je bilo 

dovoljeno vse. Pričevalka se spominja, »kako so mladi, tudi najstniki, stali v vrsti 

pred vrati, medtem pa žvižgali, drli in uživali alkohol. Medtem ko je v disku razbijala 

divja glasba, so mladi zunaj posedali in ustvarjali enaki glasni direndaj in razvrat, 

kot tisti, ki so bili notri«.310 V kočevskem disku se je pojavil problem z alkoholom in 

drogami, v njem je pogosto prihajalo tudi do pretepov, medtem ko po pripovedih 

Muršiča mladinski klub na Tratah sprva ni imel tolikšnih težav s tovrstnim 

obnašanjem mladih in razgrajanjem, toda kasneje se je tudi to spremenilo. 

Nenazadnje je kočevska mladina mladinski disko/klub videla kot »zatočišče« pred 

vsakdanjimi tegobami, v katerem so se alkohol, razgrajanje, divjaštvo in glasba 

stopili v eno, mladost in neodgovornost pa sta za nekaj časa »obnemeli«. Tudi v 

Slovenskih goricah se je dogajalo podobno, vendar je problem mladih kljub vsemu 

postal manj intenziven kot na Kočevskem, saj pričevalci s tega območja pričajo, da je 

mladina znala ostati »enotno kulturna«, ko je prišlo do neprijetnih situacij in težav. 

Tega na Kočevskem ni bilo zaznati, tudi način(i) reševanja mladinske problematike 

so bili raznoliki in večkrat tudi neustrezni. Vsekakor je ta predstavljala izhodišče za 

reševanje nadaljnjih težav na tem področju, ki so pokrajino močno zaznamovali, 

hkrati pa pomenila »poligon« izgladitve nesporazumov različnih političnih akterjev, 

na katerem so se soočila številna nasprotna si mnenja in razmišljanja.  

 

Številni očitki o slabi zastopanosti mladine v kulturnih društvih in mladinskih 

organizacijah so leteli na širjenje krščanskih in malomeščanskih vsebin, ki niso bile 

politično in ideološko primerne. Izgovor za izgubo nadzora nad mladino in njeno 

organizacijo so nekateri videli v religiji, kjer so zagovarjali stališče, da »se pojavlja 

                                                 
310 Ustni vir: Željka Mihelčić, nekdanja delavka v tovarni, intervju 30. 5. 2013. 



 126 

vprašanje obiskovanja cerkvenih obredov, kulture in prosvete. Nekatere vabo v 

cerkev že samo petje in orgle, če že ne omenimo filmov, ki so jih začeli predvajati v 

zakristiji v Kočevju«.311 Na podlagi napisanega domnevam, da ne gre zgolj za 

nasprotovanje (dobri) iznajdljivosti kočevskih duhovnikov, temveč za resno obtožbo 

cerkvenih uslužbencev, da kvarijo mladino in jim s tem onemogočajo politično-

ideološko vzgojo, hkrati pa zatirajo možnosti za dvig kulturno-prosvetne vzgoje 

mladine. To pojasnjuje mnenje enega izmed predstavnikov Okrajnega komiteja ZK 

Kočevje, ki pravi, da »bi gotovo večina mladine šla v kino in ne v cerkev, če bi 

mladina imela več možnosti (op. kulturnega udejstvovanja)«.312 Na podoben primer 

naletim na seji istega organa, kjer so razpravljali o problemih mladine in poudarjali, 

da »je mladina v Kočevju nedelavna. Malo kdaj imajo sestanke in še ti so slabo 

obiskani. Ravno tako je mrtvilo v prosvetnih društvih, potrebno bi bilo zainteresirati 

prosvetne delavce za delo v društvih, v katerih naj bi se mladina vzgajala in 

izživljala. V nekaterih osnovnih organizacijah ZK imamo stare člane, ki se še niso 

otresli verskih predsodkov«.313  

Vmešavanje  in poseg katoliške Cerkve v »državne zadeve« je bilo za tedanjo oblast 

nekaj popolnoma neopravičenega in neutemeljenega, zato si je socialistična oblast 

prizadevala minimalizirati kakršenkoli vpliv Cerkve na državljane, še posebno pa na 

mladino. V ta namen je uvedla številne ukrepe in sankcije, omejevala delovanje 

Cerkve ter za najmanjše prekrške kaznovala duhovniški red oziroma duhovnike. Za 

povojno obdobje pregled upravnih posegov in kaznovanje duhovnikov v obdobju 

1945–1955 kaže na množično izrekanje in prakticiranje tovrstnih ukrepov, med njimi 

so se znašli tudi prekrški, ki so se navezovali na številne (danes nesmiselne) 

dejavnosti, ki so same po sebi samoumevne, kar zadeva cerkvenih zadev. Tako med 

naborom administrativnih prekrškov zasledim sledeče: nedovoljeni obredi in 

prireditve izven cerkve, širjenje lažnih vesti, nedovoljeno nabiranje prostovoljnih 

prispevkov, nedovoljeno poučevanje verouka, prekrški zoper prosveto in kulturo, 

nedovoljeno zvonjenje, sodelovanje v nedovoljenem društvu in podobno.314 Tamara 

Griesser-Pečar v svojem delu za omenjeno obdobje po vojni navaja, da je bilo za 

                                                 
311 AS 1589, t. e. 1575, fond CK ZKS. Poročilo X. seje sekretariata Okrajnega komiteja ZKS Kočevje, 
25. 4. 1957. 
312 Povzeto po zapisniku: AS 1589, t. e. 1575, fond CK ZKS. Poročilo X. seje sekretariata Okrajnega 
komiteja ZKS Kočevje, 25. 4. 1957. 
313 AS 1589, t. e. 1505, fond CK ZKS. Zapisnik IX. seje Okrajnega komiteja ZKS Kočevje, 8. 12. 
1953. 
314 Griesser-Pečar, Tamara: Cerkev na zatožni klopi. Ljubljana: Družina, 2005, str. 635–636. 
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tovrstne prekrške kaznovanih kar 1.033 duhovnikov, od tega 969 z denarnimi kazni, 

64 duhovnikov je bilo kaznovanih na krajše zaporne kazni.315 Pri tem moram 

poudariti, da so se znotraj razslojevanja duhovnikov na člane in nečlane CMD (Ciril-

Metodova družba) administrativni prekrški oziroma ukrepi močno razlikovali, saj so 

le-ti bili bolj prizanesljivi do članov omenjene družbe, medtem ko so bili nečlani 

izpostavljeni strožjim ukrepom, saj so bili v očeh oblasti sovražno ali vsaj 

indiferentno razpoloženi, kar pa za člane CMD316 ni veljalo. Slednji so bili le 

inštrument oblastne represije, s pomočjo katere je oblast skušala nadzorovati 

cerkvene uslužbence ter urejati zadeve s posameznimi duhovniki mimo ordinarijev. 

Na to kaže sledeče navodilo oblasti, v katerem je pisalo, da »so še pomembnejši 

politični ukrepi, ki jih morajo izvajati proti negativni duhovščini okrajni komiteti ob 

najtesnejši podpori poverjenika za notranje zadeve in pooblaščenca UDV (Uprava 

državne varnosti). Ugotoviti moramo, da je bila do danes duhovščina napram ljudski 

oblasti aktivna in ofenzivna in da je spretno izrabljala svoj duhovni vpliv na vernike, 

dočim so bili naši ukrepi defenzivni in v glavnem administrativni in največ le 

odgovor na očitne kršitve posameznih duhovnikov«.317 Oblast je do omenjenih 

prekrškov in posameznih duhovnikov, ki so se znašli na seznamu državnih 

prekrškarjev, obdržala strogo držo, saj je dosledno, ostro in neusmiljeno kaznovala 

vse, ki so predstavljali grožnjo neoporečni ljudski oblasti. To je bilo jasno nakazano 

tudi v enem izmed navodil, v katerem je zapisano, da »je potrebno, da preidejo 

okrajni komiteti, poverjeniki in pooblaščenci v borbi proti duhovščini v aktivno 

borbo, da prevzamejo iniciativo in da z načrtnimi političnimi ukrepi ustvarjajo med 

ljudstvom ugodna tla za naše administrativne ukrepe proti duhovščini, ki morajo 

praviloma slediti takim političnim predpripravam. Iztrgati je treba iz rok duhovščine 

njihovo glavno orožje, ki se ga vedno oklepajo. /…/ Prav v tej smeri mora biti 

naperjena v prvi vrsti naša politična borba, ki naj sloni zlasti na tem, da se na terenu 

ustvari stanje, da bo ljudstvo tisto, ki bo zahtevalo, da se odstranijo protiljudski 

duhovniki, oziroma da bo prav ono zahtevalo, da jih v verskih zadevah vodijo ljudski 

oblasti naklonjeni duhovniki«.318 Ljudska oblast je s pomočjo svojega uradniškega 

aparata nadzorovala vse, pri tem pa uvajala številne spremembe, s katerimi je želela 

onemogočiti delovanje duhovnikov oziroma je s spremenjenimi ukrepi, ki so bili 

                                                 
315 Prav tam, str. 635. 
316 CMD je bila ustanovljena 20. 9. 1949. 
317 Prav tam, str. 637. 
318 Prav tam, str. 637. 
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nastrojeni proti delovanju Cerkve in duhovščine, želela otežiti njihovo poslanstvo ter 

jih privesti do tega, da bi vse bolj padli pod vpliv ljudske oblasti. Tovrsten primer 

lahko navedem ob uvedbi spremenjenega urnika poučevanja verouka (v kolikor je 

duhovnik pridobil dovoljenje za njegovo poučevanje). Predpisano je bilo, da se 

verouk poučuje proti koncu šolskega pouka ali popoldne. S tem je oblast jasno 

nakazala svoj namen, saj je želela, da se število otrok pri verouku zmanjša, hkrati pa 

je omogočila izbiro, pri katerih so neverniki odšli prej domov, medtem ko so otroci-

verniki obiskali še zadnjo šolsko uro. Še težje je bilo, kot pravi Tamara Griesser-

Pečar, za otroke, ki so obiskovali verouk v popoldanskem času, saj so morali vrniti 

domov, še posebno tisti otroci, ki so prebivali v hribovitih območjih in je bila vrnitev 

domov dolga. Pri tem ja oblast zagotavljala, da se verouk poučuje fakultativno, kar 

se je odrazilo v slabšem obisku šolskih otrok.319 Omenjenemu ukrepu je sledilo še 

dopolnilo, s katerim je ljudska oblast prav tako otežila delovanje in izvajanje 

cerkvenih zadev. Namreč 20. julija 1951 je vlada LRS sprejela Uredbo o nadzorstvu 

nad zasebnim poučevanjem mladine, ki je v prvem členu predvidela »za skupinsko 

poučevanje mladine iz kateregakoli predmeta izven šole ali tečajev, ki jih vodijo 

oziroma prirejajo državni uradi, podjetja, množične organizacije, zadruge in društva 

v mejah svojih potrjenih pravil, je potrebno dovoljenje«.320 Dovoljenje za tovrstno 

inštruiranje mladine je podeljeval Svet za prosveto in kulturo okrajnega odbora, ki je 

imel tudi pravico, da ni ugodil vlagatelju, ki je za dovoljenje zaprosil. Omenjena 

uredba je veljala tudi za poučevanje verouka. Številni predpisi, ki jih je ljudska oblast 

stalno dodajala na seznam »zakonitih in potrebnih« ukrepov, so veljali za celotno 

območje socialistične Slovenije, tudi na Kočevskem ni bilo izjem. V povojnem času 

so na Kočevskem delovali duhovniki, ki so za dušno pastirstvo svojih župljanov 

skrbeli v zelo kratkem času, saj so jih grožnje in ustrahovanja pregnala iz Kočevja in 

Kočevske. Odnos ljudske oblasti na Kočevskem do Cerkve in njenih duhovnikov je 

bil vse več kot prijazen in razumevajoč. Čeprav je večina prebivalk in prebivalcev 

Kočevske iskala zaščito in tolažbo v cerkvenih klopeh, obiskovala verouk in opravila 

ostale zakramente, so se na drugi strani pojavili tisti, ki so tovrstnim dejavnostim 

strogo nasprotovali oziroma so jih zaničevali. V prepričanju, da je bila Cerkev 

»odgovorna« za (številna) grozodejstva med vojno in še po njej, so številni prestopali 

iz cerkvenih v necerkvene kroge, ki so budno spremljali vsak korak duhovnikov in 
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tistih, ki so bili simpatizerji cerkvenega občestva. Prav slednji so bili tisti, ki so v 

množici številnih prestopali meje dovoljenega in humanega, pod pretvezo iskanja 

»krivcev« pa so opravljali številna vohunjenja in ustrahovanja, tudi duhovnikov. Da 

je bila ljudstva oblast nastrojena proti Cerkvi, pričajo številne pripovedi domačinov, 

dokaz za tovrstno početje pa podajo ustna pričevanja kočevskih duhovnikov, ki so 

bili deležni (fizičnih in psihičnih) trpinčenj in grozot, ki jih je izvajala skupina 

»zamaskiranih« posameznikov v službi državne varnosti. 

Nastrojenost in strogi odnos ljudske oblasti ter gorečih zagovornikov komunizma 

(socializma) proti duhovščini je občutil tudi kočevski dekan Peter Flajnik. Ta je bil 

31. julija 1941 postavljen za soupravitelja župnije v Koprivniku, upravljal jo je vse 

do 20. septembra istega leta, ko je njegovo službovanje prevzel kaplan Stanko 

Skvarča iz Kočevja.321 Poleg pastoralne službe v Kočevju je dekanu Petru Flajniku 

pomagal tudi kaplan Ludvik Bartelj, nekaj časa pa so službo kaplana opravljali še 

Leopold Čampa in Martin Vidmar, leta 1943 je njuno vlogo prevzel kaplan Viktor 

Vitigoj, leto kasneje je v Kočevju kaplanoval Vinko Šega in januarja 1945 je 

kočevski kaplan postal Janez Urbane.322 Po navedbah Mitje Ferenca je cerkveno 

oskrbo na Kočevskem leta 1947 opravljalo sedem župnih upraviteljev in kaplan, 

medtem ko so upraviteljstvo nezasedenih župnij prevzeli trije duhovniki in župnik 

izven območja. Tako je kočevski dekan in župnik Peter Flajnik skrbel za župnijo v 

Mozlju, Polomu, Starem Logu in Topli Rebri, goteniški župnik Josef Gliebe je 

soupravljal župnijo v Grčaricah, zdihovški ekspozit323 je soupravljal še župnijo v 

Banja Loki, medtem ko je župnik Anton Pogorelec poleg službe v župniji v Kočevski 

Reki skrbel še za župnijo v Borovcu. Franc Lončar je bil nastanjen za župnika v 

Dragi, Franc Zajc v Črmošnjicah, medtem ko je v Stari Cerkvi za cerkveno oskrbo 

skrbel župnik Stanko Dobovšek. Prav tako so nekatere župnije upravljali župniki iz 

župnij izven kočevskega območja, in sicer v Koprivniku je bil za župnika nameščen 

Alfonz Starc iz Starega trga, prav tako je slednji skrbel za župniji v Nemški Loki in 

Spodnjem Logu, medtem ko je Jožef Cuderman postal župnik v Poljanah, semiški 

župnik pa v Planini.324 Kasneje je prišlo do menjave duhovnikov na Kočevskem, 

                                                 
321 Ferenc, Mitja: Povojna usoda sakralnih objektov na nekdanjem nemškem jezikovnem območju na 
Kočevskem. V: Kronika I-2, št. 49. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2001, str. 126. 
322 Prav tam, str. 126. 
323 Ekspozit je duhovnik, ki službuje na ekspozituri (na manjši enoti zunaj sedeža župnije, 
organizacije). 
324 Ferenc, Mitja: Povojna usoda sakralnih objektov na nekdanjem nemškem jezikovnem območju na 
Kočevskem. V: Kronika I-2, št. 49. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2001, str. 126. 
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mnogi med njimi so bili prisiljeni oditi ali pa so postali žrtve komunističnega režima. 

Peter Flajnik je od svoje nameščenosti v kočevsko župnijo skušal obdržati dobre 

odnose med tamkašnjimi prebivalci, veliko pa je sodeloval tudi z bližnjimi in 

daljnimi župnijami. Kot dober vzgled duhovniškemu poklicu je bilo njegovo 

duhovniško službovanje omenjeno v zamejskem časopisu, v Amerikanskemu 

Slovencu, ko je omenjeni kočevski dekan pridigal pri maši v Leskovcu  novomašniku 

in duhovniškemu kolegu, župniku Janezu Urbanču iz Gržeče vasi.325 Kočevski dekan 

in župnik je hitro občutil trdo roko komunističnega režima, saj je bil med in po vojni 

obtožen številnih nekorektnih ravnanj in obtožb, leta 1947 pa je bil tudi zaprt pod 

obtožbo, da je dajal odvezo domobrancem, ko so bili le-ti transportirani v Kočevski 

rog.326 Dve leti kasneje je ravnanje in delovanje Petra Flajnika doseglo vrhunec, saj 

ga je UDBA (Uprava državne bezbednosti) 23. februarja 1949 aretirala in zaprla. 

Številne obtožbe, ki jih je UDBA nanizala na dolg seznam, so dekana med drugim 

bremenile sodelovanja z nemškim majorjem Mayerjem, pomoči pri organizaciji 

pobega in svetovanja Viljemu Savelliju, župniku iz Starega trga, izdaje podatkov o 

gibanju partizanskih enot, sodelovanja z nemškim gestapom v času nemške 

okupacije in podobno. Obtožnica, ki je bila sestavljena iz številnih točk, je Petra 

Flajnika privedla v ljubljanski zapor, 6. junija 1949 pa je bil poslan v Kočevje, kjer je 

bil tudi obsojen. Nekaj časa je preživel v zaporu na Miklošičevi cesti, v mariborski 

kaznilnici, na Žalah in Igu. Med prestajanjem kazni je bil zaprt tudi v samico, kjer se 

mu je osebno zdravstveno stanje poslabšalo, kljub temu pa je moral opravljati 

pisarniška dela. Peter Flajnik, kateremu je bila zaporna kazen zmanjšana od dvajset 

na petnajst let, kasneje na deset let, je bil izpuščen 23. aprila 1955.327 Podobna usoda 

je doletela tudi njegovega naslednika, župnika Antona Goloba, ki je v kočevski 

župniji ostal zelo kratek čas. O žalostni zgodbi omenjenega župnika nekdanja 

učiteljica Tončka Grm pripoveduje in se spominja takole: »Odkar na Koprivniku ni 

bilo več stalnega župnika, je vsak mesec enkrat hodil tja maševat kočevski kaplan 

Anton Golob. Ponavadi je prespal od sobote na nedeljo v edini sobi, ki je še ostala v 

župnišču. Nekoč v poletju 1952 − istega leta, ko so na novomeški postaji polili z 

bencinom in zažgali škofa Vovka − pa so v sobo vdrli trije neznanci, oboroženi s 

palico, pendrekom in z bodečo žico, in ga začeli pretepati. Bil je že hudo ranjen in je 
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krvavel po obrazu in rokah. Tedaj pa je eden od napadalcev po nesreči razbil 

svetilko, tako da je nastala tema. Duhovnik jo je izkoristil, se vzpel na okno in skočil 

v globino. Tu se je pritajil za nekim zidom, a je, kar je bila nevarnost, da ga bodo 

tam odkrili, skočil v drugo zaklonišče, pri čemer ga je eden od napadalcev udaril z 

leseno ročico po glavi tako močno, da je omedlel. V tem trenutku pa je že počil strel, 

prišli so miličniki in ljudje, ki so se bili medtem prebudili. Nezavestnega so prepeljali 

v Ljubljano, kjer so ga sicer rešili, a je potem še mnogo let nosil hude posledice. 

Nekaj mesecev zatem je bila v Novem mestu sodna obravnava, na kateri so 

napadalce strahovito kaznovali. Bili so obsojeni na zaporno kazen − vsak na en 

mesec pogojno.«328 Po izgonu in pobegu se Anton Golob ni nikoli vrnil v Kočevje. 

Med njegovim službovanjem v kočevski župniji je bil 5. septembra 1951 za kaplana 

postavljen Zdravko Hajnrihar. Ta se je še istega dne skupaj z Antonom Golobom 

prijavil pri Mestnem ljudskem odboru, na Odseku za notranje zadeve ter na vojnem 

odseku. Toda Zdravko Hajnrihar je prav tako utrpel fizične in psihične posledice. Iz 

zapuščine omenjenega kaplana je ohranjeno gradivo, v katerem so odslikana 

doživetja in trpinčenje Zdravka Hajnriharja. Navajam le odlomek, ki ga je v svojem 

delu navedla tudi Tamara Griesser-Pečar, ob dogodku, ko je množica kočevskih 

prebivalcev napadla novopečenega kaplana: »Ko sem prišel na cesto, sem moral iti 

čisto počasi, da me je moglo ljudstvo spremljati. Začeli so me tepsti, brcati, pljuvati, 

boksati, vleči za lase in podobno. Počeli so z menoj vse, kar si je mogoče misliti. 

Nekoliko pred postajo sem moral obstati. Tu so me začeli močno tepsti. Nekdo mi je 

iztrgal iz rok dežnik in me z njim tolkel po glavi; drugi pa je v bližini delavcev pobral 

neko 1 m dolg srednje debel kol in me z njim tolkel po hrbtu. Mirno sem omenil, da 

imam tuberkulozo in naj me puste pri miru. Zato me je nekdo udaril močno na nos, 

da se mi je ulila kri. Eden izmed glavnih je zahteval, naj se obrišem, da ne bom 

krvav. Ko smo prišli na postajo, so mi na zahtevo ljudstva morali takoj dati vozno 

karto, čeprav je bilo še prezgodaj. Vozno karto sem sam plačal. Nato so zahtevali od 

mene, da jim zopet povem, kdo me je poslal v Kočevje in po kaj. Odgovoril sem zopet 

isto: Poslal me je škof, da bi vršil kaplansko službo – da bi maševal, pridigal, 

spovedoval, otroke učil. Z mojim odgovorom pa niso bili zadovoljni. Kar tulili so, da 

sem bil poslan v Kočevje, da bi organiziral belo gardo, da sem belogardist in 

                                                 
328 Stanovnik, Justin: Vztrajanje – še ena, povojna učiteljska zgodba. V: Zaveza, št. 23, datum 10. 12. 
2009. Ljubljana, Nova slovenska zaveza, 2009 (elektronska izdaja: URL: 
http://www.zaveza.si/index.php/revija-zaveza/85-zaveza-t-23; citirano: 6. 5. 2013). 
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podobno. Nato so me zopet pahnili med maso in me začeli tepsti. Iztrgali so mi iz rok 

dežnik, suknjo in suknjič in me s temi stvarmi tepli, dokler mi niso popolnoma uničili 

dežnik, suknjo pa precej raztrgali in umazali.«329 Omenjeni dogodek se je zgodil po 

17. dnevu od prihoda in službovanja v Kočevju, ko ga je po jutranji maši na 

župnijskem dvorišču pričakala množica ljudi. Slednji so vdrli v župnišče, zaslišali 

kaplana ter mu ukazali, da mora v nekaj minutah zapustiti mesto. Zdravko Hajnrihar 

je do postaje (železniške postaje) odšel v spremstvu kričoče in razburjene množice, 

na vlaku pa so ga prisilili, da je šel na stranišče, kjer je ostal vse do prihoda v 

Ljubljano. Trpinčenje, tepež in posmehovanje se je nadaljevalo prav tako na vlaku, 

predstavnikov policijske oblasti pa ni bilo od nikoder. Zaradi slabega zdravstvenega 

stanja je bil Zdravko Hajnrihar deležen nege, nato pa je bil poslan v domači kraj, na 

Koritno. Leta 1952 je po prošnjah škofa Vovka postal kaplan na Jesenicah.330  

Poleg omenjenih primerov je Kočevje postalo »prizorišče« številnih sojenj 

duhovnikom v službi ljudske oblasti. Tako je bila na sodišču v Kočevju obsojenih 

kopica duhovnikov, med njimi so bili pater Franc Cerar SJ (Družba Jezusova), pater 

Janko Demšar SJ, Andrej Stare, ki je bil kaznovan s prepovedjo opravljanja 

duhovniškega poklica za stalno. Med obtoženimi za različne prekrške pred drugimi 

sodišči in zaprti so bili tudi duhovniki, ki so delovali v bližini kočevskega območja, 

in sicer Stanislav Kapš (kaplan v Dolenji vasi pri Ribnici), Franc Presetnik (župnik v 

Starem trgu), Alfonz Jarc (med vojno župnijski upravitelj v Starem trgu ob Kolpi), 

Viljem Savelli (župnijski upravitelj v Koprivniku), Janko Oražem iz Nemške vasi pri 

Ribnici in drugi. Večina duhovnikov je bila obsojenih na zaporne kazni, nekateri 

med njimi tudi na denarno kazen. V Kočevju je bilo 7. julija 1949 s strani Ministrstva 

za notranje zadeve ustanovljeno koncentracijsko taborišče Verdreng (Ferdreng), v 

katerem so bile na »poboljševalno« oziroma prisilno delo poslane nasprotnice 

komunističnega režima, predvsem je veljalo za kaznjenke, ki jim je oblast očitala 

prekrške zoper kršenja javnega reda in miru ter politično nepokorščino. Taborišče, 

obdano z bodečo žico in ograjo, s postavljenimi miličniki in miličnicami, tudi s psi, 

je postalo odraz stanja in odnosov, ki ga je ljudska oblast pokazala do (političnih) 

nasprotnikov. Ob 60-letnici ustanovitve taborišča je ena izmed mnogih ujetnic 

opisala razmere v njem: »… tri dnevno stanje v vodi, striženje na golo, prenašanje 

težkih skal, ure dolgo klečanje na pesku in soncu, noči brez spanja in počitka, ker so 

                                                 
329 Griesser-Pečar, Tamara: Cerkev na zatožni klopi. Ljubljana: Družina, 2005, str. 646. 
330 URL: http://www.gorenjci.si/osebe/hajnrihar-zdravko/1066/ (citirano: 6. 5. 2013). 
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nas zbujali vsake pol ure, prepoved uporabe vode za pitje in umivanje, prepoved 

medsebojnega pogovora, življenje v podrtih hišah, kjer so nas ponoči napadale in 

grizle podgane, /…/ življenje v smrtnem strahu pred pobojem, s katerim so nam 

grozili, češ da smo belogardistična banda in zalega, ali vse to ni duševno in telesno 

mučenje in kruto ravnanje?«331 Pod podobnimi obtožbami so bile v omenjeno 

taborišče poslane tudi redovnice. Med 800 zapornicami, ki jih je omenjeno taborišče 

sprejelo, so se znašle sestre usmiljenke, sestre bolničarke, šolske sestre, sestre 

frančiškanke in druge. Zapornice so imele nalogo nekdanjo vas (Verdreng pri 

Mozlju) zravnati z zemljo ter živele v nemogočih in nehumanih pogojih. Lidija 

Drobnič, preživela zapornica kočevskega Verdrenga, je v intervjuju za Reporter 

takole opisala razmere: »Taborišče Verdreng na Kočevskem je bilo pravo 

koncentracijsko taborišče na zaprtem območju Kočevja. Z odločbo ministra za 

notranje zadeve LRS Borisa Kraigherja je bila ustanovljena skupina za ženske za 

izvrševanje prisilnega upravnega ukrepa družbeno koristnega dela./…/ V tem 

taborišču so nas žalili, vzeli so nam vse časti, duhovno in fizično so nas oropali 

vsakršnega dostojanstva. Mesece se nismo mogle umiti, nismo imele vode, bile smo 

brez kruha, nismo se mogle počesati, bile smo brez glavnikov, ni se bilo mogoče 

preobleči, na sebi smo imele ves čas iste oblekice in spodnje perilo, kot smo ga imele 

na dan aretacije. Ko so nam po več mesecih vendarle dali vodo, so ob nas stali 

policisti in nas gledali, do pasu gole, kot nekakšno veliko čudo. Kot da smo v cirkusu, 

vse razmršene in živi okostnjaki. /…/ Ves dan in v strahotni vročini smo morale tolči 

kamen ob kamen in z drobirjem posipale cesto, ki je vodila v taborišče. Z miniranjem 

je bilo treba podreti hrib in zasuti jamo, z enega konca na drugega smo morale nositi 

skale, štiri smo jo komaj dvignile, in spet nazaj, morale smo podreti cerkev v 

Verdrengu in izravnati vaško pokopališče, da se ne bi videlo, da je bil kdaj sploh kdo 

navzoč v tem kraju.«332 

Zagotovo drži dejstvo, da se je odnos ljudske oblasti do Cerkve močno utrdil v prvih 

povojnih letih, postopoma pa so represalije postajale vse bolj stroge in napetost med 

obema je naraščala. Kako je posameznikov uspelo obdržati »trezno glavo«, nam 

povedo arhivski viri, ki jih je raziskala Tamara Griesser-Pečar v Nadškofijskem 

                                                 
331 Pučnik Rudl, Majda: Ferdreng 2012. V: Zaveza, št. 233, datum 19. 9. 2012. Ljubljana: Nova 
slovenska zaveza, 2012 (elektronska izdaja: URL:  http://www.zaveza.si/index.php/spominske-
slovesnosti/druge-slovesnosti/233; citirano: 6. 5. 2013). 
332 Objavljen intervju z Lidijo Drobnič: URL: http://www.reporter.si/iz-tiskane-
izdaje/komunisti%C4%8Dna-zapornica-lidija-drobni%C4%8D-ugrabili-so-nam-dr%C5%BEavo/6656 
(citirano: 6. 5. 2013). 
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arhivi. Slednji v majhni meri razkrivajo tudi usode nekaterih kočevskih duhovnikov, 

ki so okusili trdo roko komunističnega režima. 

 

Pri vključevanju mladine v številne aktivnosti društev se je pojavilo tudi vprašanje 

njihove »kulturne vzgoje« in vedenja. Velik problem je predstavljalo nekulturno in 

neprimerno vedenje mladine na prireditvah, na katerih se je tovrstno obnašanje 

izkazalo kot nespoštovanje do nastopajočih. Problem o neprimernem obnašanju je 

presegel vse meje sprejemljivega vedenja, da je o njem poročala tudi periodika. V 

Novicah zasledim več člankov, ki so poročali o omenjenem problemu mladine. 

Tovrsten primer se je zgodil na Prešernovi proslavi, ki so jo pripravili člani MKUD 

Matej Bor, ko so »obiskovalci motili proslavo s smejanjem in žvižganjem. Verjetno bi 

se (nastopajoči) svojega uspeha zelo veselili, če bi prebivalstvo Kočevja pokazalo 

malo več zanimanja«.333 Podobni problemi so se pojavljali tudi kasneje, vendar 

mnogo manj pogosto. Pri tem se je pojavila še dodatna težava, ki se je nanašala na 

delo kulturno-prosvetnih delavcev na vseh področjih kulturnega življenja. Dejansko 

so kritika in očitki občinskih oblastnikov pomenili enosmerno komunikacijo med 

njimi in kulturno-prosvetnimi delavci, kajti kljub vsemu trudu, ki so ga posamezniki 

ali skupina društva vlagali v svoje delo, ni doseglo zadovoljive ravni kulturnega dela. 

Jasno stališče in opažanja o neaktivnosti mladine v kulturnem življenju so pokazali 

tudi nekateri posamezniki in domačini. Da bi morala biti mladina udeležena na vseh 

področjih družbenega življenja, posebno pa pri kulturnem udejstvovanju, je nazorno 

pojasnil tudi dopisnik Novic, Slavko Pavlič, ki je zapisal naslednje: »Razen že v 

tradicionalne oblike kulturnega dela je treba mladino usmerjati v Svobode in 

kulturno-umetniška društva. Mladina pa se mora vključiti tudi v telesnovzgojna 

društva, taborniško organizacijo … Poseben poudarek pa moramo dati organizaciji 

proslav in prireditev državnih in mladinskih praznikov. Za ideološko delo so 

primerni zimski meseci, kulturno-prosvetno in športno dejavnost pa skozi celo leto. V 

zimskih mesecih moramo posvečati pozornost kmečki mladini, jeseni pa šolski 

mladini in mladinski organizaciji ter delavski in vajeniški mladini.«334 Toda kljub 

trudu in prizadevanju za poživitev (mladinskih) sekcij in mladinskih organizacij so se 

društva spopadala s pomanjkanjem podmladka, nekatera bolj, druga manj. Tovrstna 

težava se je pojavljala tudi v naslednjih letih. 

                                                 
333 Novice, leto III, št. 7, datum 15. 2. 1958, str. 5. 
334 Novice, leto V, št. 35, datum 27. 8. 1960,  str. 1. 
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6. 2. 3. KULTURNA DRUŠTVENA DEJAVNOST NA PODEŽELJU 

 

Podeželje, gospodarsko in družbeno zaostalo, je v petdesetih letih še vedno 

doživljalo številne spremembe. Njegov razvoj naj bi šel vzporedno z razvojem mesta, 

toda realnost je bila drugačna. To se je močno odrazilo v kulturni društveni 

dejavnosti. Pri tem je potrebno pojasniti, da podeželska naselja niso premogla 

tolikšne kulturne društvene dejavnosti in ustvarjanja kot mestno središče, saj niso 

imela (ugodnih) pogojev. V krajih, kjer je prišlo do »kulturnega stika« med 

prebivalstvom in kulturo, je bila le-ta toliko bolj občutljiva in krhka, da je bilo težko 

ohraniti še komaj živečo kulturno dejavnost, ki jo je kraj premogel. Dejstvo je, da se 

je kulturna društvena dejavnost v petdesetih letih komaj začela uveljavljati in iskati 

svojo pot tudi na podeželje, ponekod pa se je tudi dobro razmahnila. Slednjih 

primerov je bilo zelo malo, vendar pa je le-ta pokazala, da se na podeželju tudi 

»gredo kulturne dejavnosti«. Še vedno skromen kulturni (društveni) amaterizem je za 

nekaj časa pomiril predstavnike občinske oblasti, da kultura uspeva v odročnem 

podeželju. 

V govoru Edvarda Kardelja na drugem kongresu ZKS leta 1954, kjer je ta poudarjal, 

da »kulturni dvig množic ne zavisi samo izključno od centralnih kulturnih ustanov, 

pač se začne kulturni razvoj človeka in njegovo notranje sodelovanje v kulturnem 

delu: s prvo pesmijo, ki jo zapoje, s prvim javnimi besedami in podobno«,335 so 

številni med vrstami vodilnih v okraju videli, da je »kulturna hrana« potrebna tudi na 

podeželju, kjer naj bi se ta še najbolje uveljavila, predstavljajoč, da je (nevedno) 

kmečko prebivalstvo veliko bolj dovzetno za nove ideje, še posebno, če se le-te širijo 

preko pesmi, iger in plesov. Toda izkazalo se je, da je bilo prav podeželsko 

prebivalstvo tisto, pri katerem se kulturna produkcija ni uveljavila po začrtanih 

smernicah kulturne politike. 

Pomembno je izpostaviti, da so se podeželska naselja zelo razlikovala med seboj. Ne 

le njihova geografska lega oziroma bližina ali oddaljenost od središčnega mesta, 

ampak tudi kulturno vzdušje in odprtost podeželskega kraja sta imeli pomembno 

vlogo pri uveljavljanju kulturnih oblik in dobrin v teh krajih. V nekaterih krajih, 

predvsem v tistih, ki so bili bližje Kočevju, je prihajalo do hitrih sprememb in lažjega 

                                                 
335 AS 1589, t. e. 1558, fond CK ZKS. Zapisnik  IV. redne seje Okrajnega komiteja ZKS Kočevje, 5. 
6. 1954.  
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sprejetja kulturnih novitet, medtem ko so odročni kraji bili še vedno kulturno 

nedostopni. V slednjih je kulturna društvena dejavnost tudi hitro zamrla. 

 

Prvi zametki prosvetno-kulturne dejavnosti so bili v vaških pevskih zborih, v katerih 

se je predvojna tradicija nadaljevala naprej. Nekdanji razpadli vaški pevski zbori so 

svojo dejavnost obnovili zaradi potreb po druženju, sprva niso bili usmerjeni v 

načrtno kulturno društveno delovanje. Pevski zbori so se pojavljali ob priložnostnih 

vaških veselicah in plesih, večjega pomena pa niso imeli. Bolj priljubljena so bila 

športna društva in druženja, na katerih so poleg kratkih kulturnih točk nastopile 

vaške pevke v spremljavi pevskih zborov ter popestrile športno-kulturni dogodek. V 

petdesetih letih pride na tem področju do premika, vendar kulturna društvena 

dejavnost ostaja še vedno skromna.  

Prosvetno-kulturno delo se je v primerjavi z mestom začelo komaj razvijati, svojo 

kulturno društveno dejavnost so začela obujati tudi nekatera predvojno zamrla 

društva in sekcije. Med najbolj zastopanimi sta bili pevska in športna sekcija, kasneje 

pa so se jim (občasno) pridružile tudi druge. Na podeželju je bilo kar nekaj delujočih 

pevskih zborov že v štiridesetih letih, ki so svojo dejavnost nadaljevali tudi v 

petdesetih letih. Dejavnost pevskih zborov zasledim v Osilnici, Banja Loki, Mozlju 

in Moravi. Zaradi šibkega delovanja so se posamezne skupine skupaj s športnimi 

skupinami združile v kulturno-umetniška društva, tako da je skoraj vsako večje 

vaško naselje imelo svojo kulturno-prosvetno društvo. Slednja so delovala v Stari 

Cerkvi, Fari,336 Predgradu, Livoldu, Mozlju, Osilnici, Banja Loki, Gorenju, Mozlju 

in Kočevski Reki,337 skromno kulturno društveno dejavnost zasledim tudi v Starem 

trgu ob Kolpi, kjer je delovala manjša tamburaška skupina.338 Slednja je sprva 

delovala v sklopu gasilskega društva kot godba na pihala, zatem pa je začela delovati 

kot samostojni tamburaški zbor. Večino inštrumentov je zbor nasledil od godbe, med 

inštrumenti so bili kitara, harmonika, citre, klarinet in tambur, katerega je za potrebe 

društva posodil Jože Lukanič. 339 

Z ustanavljanjem DPD Svobod so se kulturno-umetniška društva preobrazila in se 

preimenovala v delavsko-prosvetna društva. Na podeželju so delovala 4 delavsko-

prosvetna društva Svoboda, vse ostala društva pa so ohranila svoje prvotno ime in 

                                                 
336 AS 631, t. e. 3, fond ZKOS. Statistična poročila okrajnih prosvetnih društev, okraj Kočevje, 1951. 
337 Podatki vzeti iz: Novice, 1956 –1960; Dolenjski list, 1950–1960. 
338 Dolenjski list, leto VI, št. 24, datum 17. 6. 1955, str. 5. 
339 Prav tam, str. 5. 
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nadaljevala z delom brez strukturnih sprememb. Predpisane pogoje in zahteve za 

ustanovitev delavsko-prosvetnega društva Svoboda so izpolnjevala društva v 

Kočevski Reki, Stari Cerkvi, Koprivniku in Mozlju.340 Kulturno društveno delovanje 

v DPD Svoboda Koprivnik in DPD Svoboda Kočevska Reka je ob nastanku društva 

leta 1952 temeljilo na delu le nekaterih delujočih članov, saj je v prvem društvu 

delovalo 37 članov, v drugem pa je bilo včlanjenih 38 članov. Njuna dejavnost je 

sprva segala na knjižnično in igralsko dejavnost,341 kasneje pa je razvila druge oblike 

kulturnega delovanja. Najmočnejšo društveno dejavnost na podeželju je imela DPD 

Svoboda Mozelj. Društvo je bilo ustanovljeno 4. februarja 1953,342 po nekaterih 

podatkih se datum ustanovitve navaja tudi 23. februar 1953,343 kot tretji datum 

ustanovitve pa je naveden 7. avgust 1953.344 Društvo je bilo prijavljeno z odločbo 

številka IV. 292/1–54–N/K pri tajništvu za notranje zadeve pri Okrajnem ljudskem 

odboru dne 21. januarja 1954.345 Na ustanovnem občnem zboru društva, 4. februarja 

1953, ki ga je vodil Andrej Tomšič, so izvolili predsednika društva in upravni odbor. 

Prvi predsednik društva je postal Ive Stanič, za tajnika je bil izvoljen Zdravko 

Šaubah, za blagajničarko Tilka Švajger in za gospodarja društva je bil postavljen 

Jože Ivančič. Upravni odbor pa so sestavljali Cilka Štrukelj, Ludvik Kranjc, Ivanka 

Bartol, Brane Krmelj in Kristjan Plešej.346 Društvo je svojo dejavnost razširilo na 

novoustanovljene sekcije na področju dramske umetnosti, petja in literature 

(recitacije). Dramsko sekcijo je vodila Cilka Štrukelj, pevski zbor je deloval pod 

vodstvom Ludvika Kranjca in za recitacijsko sekcijo je bila zadolžena Ivanka 

Bartol.347 Od ustanovitve posameznih sekcij se je število članov spreminjalo. Na 

začetku svojega delovanja je pri dramski sekciji sodelovalo 30 članov, sekcija je 

imela tudi režiserko Hedviko Lisac. Ta je koncem petdesetih let postala tudi 

                                                 
340 AS 631, t. e. 3, fond CK ZKS. Statistična poročila ljudsko-prosvetnih društev po okrajih, okraj 
Kočevje, 1952. 
341 Prav tam.  
342 ZAL, KOČ 84, fond ZBORNI FOND KOČEVJE. Zapisnik ustanovnega občnega zbora 
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kot DPD  Svoboda Mozelj obstajalo že leta 1952. 
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predsednica društva. Pevski zbor je štel 30 pevk in pevcev ter recitacijsko sekcijo so 

obiskovali le 3 člani.348 Število njenih članov se je od ustanovitve društva 

povečevalo, kar potrjujejo tudi statistični podatki. Februarja leta 1953 je društvo 

imelo že 58 aktivnih članov, konec avgusta pa je štelo že 68 članov.349 Štiri leta 

kasneje se je število zmanjšalo na samo 17 članov in ob njegovem počasnem 

zamiranju pa je bilo včlanjenih samo 13 članov.350 Položaj predsednika društva je 

sredi leta 1953 prevzel Jože Švajger, ki je bil dolgoletni društveni predsednik, člana 

upravnega odbora pa sta še naprej bila Ive Stanič in Jože Ivančič, tajniška dela 

društva pa je opravljala Marija Grebenc.351 S posameznimi sekcijami je društvo 

sodelovalo na proslavah in prireditvah lokalnega pomena, gostovalo pa je tudi v 

okoliških krajih. Večinoma so posebne nastope pripravljali ob občinskem prazniku, 

23. septembra, na katerem je v kulturnem programu nastopila pevska sekcija. Sledile 

so kratke recitacijske točke in včasih tudi nastop članov dramske sekcije.352 Doma in 

v gosteh je društvo v svojem sedemletnem aktivnem delovanju nastopilo z več 

igrami in skeči. Med najbolj zaželenimi in uspešnimi so bile uprizorjene dramske 

igre »Oblast«, »Čas je dozorel«, »Lotkin rojstni dan«, »Dve sosedi«, »Čevljev ni«, 

»Ducat rdečih vrtnic«, »Tri sestre«, »Ljubosumni Lipe« in »Peteršiljček«.353 Tudi 

dramske skupine iz sosednjih naseljih so gostovale pri DPD Svoboda Mozelj. 

Mladina iz Dolge vasi je leta 1953 nastopila z igro »Uroki«, igralci iz Koprivnika z 

igro »Davek za samce«, iz Kočevske Reke pa je dramska skupina navdušila z 

uprizoritvijo »Razvalina življenja« in Vimoljčani so zaigrali veseloigro »V Ljubljano 

jo dajmo«. Društvo je gostovalo tudi izven kraja. V Predgradu so uprizorili igro 

Jožeta Pahorja z naslovom »Čas je dozorel«.354 Med zadnjimi gostovanji v Mozlju pa 

je bila uprizoritev prosvetnega društva Zvezda z igro »Slaba vest«.355 Mozeljsko 

društvo je bilo konec petdesetih let dokaj uspešno. V sezoni 1956/1957 je društvo, v 

katerem je bilo včlanjenih 19 članov, od tega je bilo aktivnih samo 8, pripravilo 5 

razstav in 5 predavanj. Prvo je obiskovalo 210, drugo pa 225 obiskovalcev. V 

omenjeni sezoni je skupno ustvarilo 3.354 dinarjev dohodkov, ki jih je pridobilo z 

                                                 
348 ZAL, KOČ 84, fond ZBIRNI FOND KOČEVJE. Dopis Prosvetnega društva Svoboda Mozelj, 24. 
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 139 

organizacijo prireditev in drugimi oblikami, medtem ko je v blagajno društva bilo 

prenesenih 12.699 dinarjev presežka iz prejšnje sezone. Izdatki za omenjeno obdobje 

so znašali 10.539 dinarjev.356 V naslednji sezoni se je stanje v društvu nekoliko 

izboljšalo, saj je društvo štelo 20 članov. Društvena dejavnost se je razmahnila v 

izobraževalni, dramski in pevski sekciji, katerih obisk pripravljenih kulturnih 

programov je pritegnil 280 obiskovalcev. Izobraževalna sekcija je organizirala 

seminarje in predavanja za splošno izobrazbo, obiskalo pa jih je 120 udeležencev. 

Dramska sekcija je ponudila 2 razstavni prireditvi in 3 akademije, skupno število 

obiskovalcev omenjenih prireditev pa je bilo 260. Leta 1958 je v okviru društva 

začelo delovati tudi otroško gledališče, v katerem je sodelovalo 9 otrok. V sezoni so 

pripravili eno predstavo, katero si je ogledalo 60 obiskovalcev. Dejavnost otroškega 

gledališča je kmalu po premieri začela slabeti, zanimanje za tovrstno dejavnost pa je 

pojenjalo. Društvo je imelo tudi svojo knjižnico. Nadzor nad knjižnico je bil zaupan 

Ivetu Staniču,357 kasneje pa je za vodenje in organizacijo knjižnice bila zadolžena 

Marija Ritlop, ki ni imela strokovne izobrazbe knjižničarke. V društveno knjižnico je 

bilo včlanjenih okoli 40 oseb, od tega bilo največ delavcev, sledili so kmetje, učenci, 

uslužbenci in gospodinje. Ob ustanovitvi knjižnice je knjižni fond, obogaten z 

leposlovnimi, političnimi, strokovnimi in poljudnoznanstvenimi deli, obsegal le 150 

knjig,358 koncem petdesetih let pa se je ta povečal na 527 knjig. Povprečno se je 

knjižni fond vsakoletno povečal za okoli 60 knjižnih enot. Povprečna izposoja v 

društveni knjižnici je beležila 60 knjižnih enot, kar je za podeželsko knjižnico 

pomenilo veliko. Največ je bilo izposojenih leposlovnih knjig, medtem ko so 

poljudnoznanstvena dela veliko zaostajala v izposoji v primerjavi s prvimi. Knjižnica 

se je financirala s sredstvi iz skupnega proračuna društva, s članarino in dotacijami 

ter drugimi viri dohodkov. Dohodki knjižnice so bili izredno majhni, za leto 1958 so 

le-ti znašali 580 dinarjev.359 Prostori, namenjeni knjižnični dejavnosti, so se nahajali 

v pošti v Mozlju, kasneje pa je skupaj s čitalnico svoje prostore dobila v lokalni 

                                                 
356 ZAL, KOČ 84, fond ZBIRNI FOND KOČEVJE. Statistični list za sezono od 1. maja 1956 do 30. 
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osnovni šoli.360 Počasni zaton mozeljske Svobode je za seboj pustil številne 

neporavnane obveznosti, tudi finančno stanje društva je bilo neizogibno in skromno. 

V sezoni 1957/1958 je društvo imelo le 2.000 dinarjev prihodka od vstopnic in 

10.000 dinarjev subvencij od družbenih organizacij. Izdatki za isto sezono so znašali 

v višini 12.000 dinarjev,361 kar kaže na dejstvo, da je društvo delovalo z negativno 

finančno bilanco. 

Zaradi svoje nezadovoljive kulturne društvene dejavnosti koncem petdesetih let je 

vodstvo društva razmišljalo o preimenovanju društva v prosvetno društvo. Pogoji za 

vrnitev predhodnega statusa društva pred ustanovitvijo Svobode362 so bili ustrezni. 

Tako je društvo delovalo kot prosvetno društvo, vmes pa se je zopet preimenovalo v 

DPD Svoboda Mozelj, ki je delovalo vse do osemdesetih let. DPD Svoboda Mozelj 

je dobilo svoj sedež v prosvetnem domu v Mozlju. Ta je bil potreben obnove, zato je 

društvo že na svojem prvem občnem zboru izrazilo željo po njegovi sanaciji in 

revitalizaciji. Pričetek obnove doma je bil načrtovan v letu 1952. Člani društva so s 

prostovoljnim delom pomagali pri obnovi doma, pri tem pa je Občinski ljudski odbor 

Mozelj daroval finančna sredstva v višini 150.000 dinarjev, Kmetijsko-gozdarsko 

podjetje Kočevje pa je prispevalo prispevek v višini 150.000 dinarjev.363 Obnova 

doma in dograditev prostora za stanovanje hišnika je bila ocenjena v vrednosti 

500.000 dinarjev, za preostala dela pa so poskrbeli člani sami. Potreben material za 

obnovo in gradnjo je prispevala skupina iz Verdrenga in okoliških naseljih. Društvo 

je za svoje požrtvovalno delo prejelo finančno pomoč od predsednika Zveze Svobod 

in prosvetnih društev Slovenije, Ivana Regenta, ki je mozeljski Svobodi prispeval še 

dodatnih 200.000 dinarjev.364 Društvo je prejelo le polovico obljubljenih sredstev, za 

ostalo polovico denarnih sredstev pa se je obrnilo na Glavni odbor Zveze DPD 

Svoboda v Ljubljani. Obljubljenih 100.000 dinarjev je mozeljskemu društvo 

omogočilo poravnavo dolgov, ki so znašali v višini 98.000 dinarjev. Nastali so zaradi 

izvedenih kleparskih del na prosvetnem domu, ki so bila nujno potrebna.365 Za 

večino zidarskih in gradbenih del pri obnovi prosvetnega dela je bil zadolžen zidarski 
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mojster Leopold Marolt iz Jelovca pri Sodražici, s katerim je društvo 25. julija 1953 

podpisalo pogodbo za zidavo dveh pritličnih stanovanjskih sob ter podstrešne sobe za 

odrom, za obnovo že obstoječih sob ter za fasado celotnega prosvetnega doma. Obe 

pogodbeni stranki sta se zavezali k pogojem, ki sta jih bili dolžni izpolniti. Ves 

gradbeni material je priskrbela DPD Svoboda Mozelj, datum končnih del pa je bil 

postavljen 31. oktober 1953. Dokončni znesek za gradnjo in obnovo prostorov 

prosvetnega doma je znašal 165.000 dinarjev,366 veliko manj, kot so to predvidevali 

prvi izračuni. Leto kasneje je društvo stanovanje v prosvetnem domu brezplačno 

oddalo Ivici in Mariji Blažina pod pogoji, da skrbita in vzdržujeta prosvetni dom. 

Pogodba, sklenjena 5. decembra 1959, med DPD Svobodo Mozelj ter Ivico in Marijo 

Blažina, je med pogoje za brezplačno bivanje v domu uvrstila tudi njuno sodelovanje 

pri pripravi odra in prostora za kulturne prireditve, vodenje inventarne knjige in 

manjša popravila.367 Kasneje je skrb in vzdrževanje prevzel hišnik Jože Lindič, leta 

1958 pa je službo hišnika predčasno prevzel Jože Vlašič, stanujoč tudi v stanovanju 

prosvetnega doma.368 Pri obnovi in dogradnji prosvetnega doma je bilo potrebno 

urediti tudi kino kabino in ostale kino prostore. V ta namen je društvo poslalo dopis o 

ureditvi in načrtu ureditve kino kabine podjetju Razfilm v Ljubljano.369 Podjetje za 

razdeljevanje filmov LRS jim je poslalo zastopnika, ki je zadevo o ureditvi kino 

kabine preučil ter podal nadaljnja navodila za njeno ureditev.370 Prvotni načrt za 

izgradnjo kino kabine je posredovala uprava OLO Kočevska Reka.371 Tudi kino 

projektor v vrednosti 2.000.000 dinarjev je društvo dobilo od uprave podjetja 

Snežnik iz Kočevske Reke.372 DPD Svoboda Mozelj je bilo eno izmed prvih društev, 

ki je imelo urejen prosvetni dom.  

 

Lepe uspehe na kulturnem področju je ustvarjala tudi KUD Stara Cerkev, katerega 

prvi predsednik je bil France Pogorelc. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1951 in je 

                                                 
366 ZAL, KOČ 84, fond ZBIRNI FOND KOČEVJE. Pogodba, 25. 7. 1953. 
367 ZAL, KOČ 84, fond ZBIRALNI FOND KOČEVJE. Pogodba o namestitvi hišnika v prosvetni 
dom,  5. 12. 1959. 
368 ZAL, KOČ 84, fond ZBIRNI FOND KOČEVJE. Zapisnik, sestavljen na občnem zboru KUD 
Svoboda Mozelj, 11. 2. 1958. 
369 ZAL, KOČ 37, fond OLO MOZELJ. Dopis na podjetje Razfilm, 21. 4. 1953. 
370 ZAL, KOČ 37, fond OLO MOZELJ. Dopis podjetju za razdeljevanje filmov LRS, 16. 5. 1953. 
371 ZAL, KOČ 84, fond ZBIRNI FOND KOČEVJE. Zapisnik I. redne seje odbora DPD Svoboda 
Mozelj, 21. 5. 1953. 
372 ZAL, KOČ 37, fond OLO MOZELJ. Dopis upravnemu odbor delovnega sveta Kmetijsko 
gozdarskega posestva, 22. 4. 1953. 



 142 

štelo 35 članov. Konec istega leta se je število članov povečalo na 53.373 KUD Stara 

Cerkev je bila naslednica predhodnega društva KUD Ciril Debeljak, v sklopu katera 

so delovali igralska skupina, mešani pevski zbor, tamburaški zbor in knjižnica.374 

Skromna aktivnost kulturne društvene dejavnosti je dosegala uspehe na področju 

dramske umetnosti in petja. Društvo je imelo majhno knjižnico s skromno knjižnično 

zalogo, katero so člani zelo pogosto obiskovali.375 Dramska in pevska sekcija sta 

priredili nekaj nastopov in uprizoritev v domačem kraju in bližnjih naseljih. Dobre 

uspehe so dosegli z uprizoritvijo igre »Pesem s ceste« in »Raztrganci«, medtem ko se 

je pevska sekcija soočala s pomanjkanjem pevovodje.376 Slednja je šele leta 1956 

povečala svojo dejavnost, število pevcev pa se je povečalo na 35. V polletni sezoni 

leta 1951 je društvo organiziralo številne prireditve in gostovanja. Priredilo je 

proslavo ob dnevu žena, na kateri se je predstavilo z enodejanko »Politika«, 

recitacijami in petjem, počastilo je Teden otroka in mater v mesecu juniju ter 

Titovega rojstnega dne s številnimi nastopi zborovskega in solo petja ter recitacijami. 

Ob dnevu vstaje, 22. julija 1951, so nastopili z igro »Rojstvo v nevihti«. Društvo je 

istega leta gostovalo v Ribnici in Dolenji vasi z igro »Raztrganci« in skupaj z 

lokalnim gasilskim društvom organiziralo veselico.377 Dramska sekcija pa se je 

soočala s pomanjkanjem prostora za svoje delovanje, zato je istega leta prenehala 

delovati.378 Nekaj mesecev po ustanovitvi društva je bila ustanovljena tudi šahovska 

sekcija, ki je bila priljubljena predvsem pri moških.379 Knjižnična dejavnost je sredi 

petdesetih letih oslabela, saj se je spopadala s prostorsko stisko in pomanjkanjem 

strokovnega kadra. Leta 1954 je knjižnica dobila poklicnega knjižničarja in bila 

nameščena v prostorih lokalne osnovne šole. Vodenje knjižnice je prevzela Vera 

Spirič, ki jo je vodila tudi v naslednjih letih. Istega leta sta se knjižnici priključile še 

knjižnica iz Brega in knjižnica v Gorenju.380 Dokaj obsežen knjižni fond sta 

prispevala KLO Stara Cerkev in sindikalna podružnica KGP Stara Cerkev. Društvo 
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ni imelo svojih stalnih prostorov, delovalo je tudi v gasilskem domu. Leta 1955 se je 

pričela gradnja prosvetnega doma v Stari Cerkvi, vendar je bila njena gradnja 

odložena na leto 1958.381 V njem je društvo dobilo svoje prostore in tudi kino 

dvorano. Dve leti po ustanovitvi KUD Stara Cerkev se je društvo preimenovalo v 

DPD Svoboda Stara Cerkev, kateri ustanovni občni zbor je zasedal 23. avgusta 

1953.382 Pri ustanovitvi društva je sodelovala rudniška Svoboda, v okviru le-te pa sta 

sprva delovali dramska in športna sekcija, kasneje so se jima pridružile še pevska in 

šahovska sekcija ter tamburaški zbor. Vodja dramske sekcije je bil France Pogorelec, 

vodja športne sekcije pa Ciril Pogorelec.383 

Skromno kulturno društveno dejavnost je kljub oddaljenosti od kulturnega središča 

beležila tudi DPD Svoboda Kočevska Reka. Ta je bila ustanovljena že pred letom 

1952,384 saj njeno šibko delovanje zasledim že leta 1951. V sodelovanju z ostalimi 

kulturno-prosvetnimi društvi je DPD Svoboda Kočevska Reka pripravila skromen, 

vendar pester repertoar kulturnih programov in z njim gostovala doma in v okoliških 

naseljih. Na začetku svojega delovanja je društvo štelo 38 članov in članic, med 

odseki pa so sprva delovale samo dramska sekcija, ki jo je vodil Janez Piber, 

lutkarska sekcija pod vodstvom Jake Lavriše in knjižnica.385 Kasneje so se jima 

pridružile še pevska386 in šahovska ter kino sekcija. Slednje so delovale v 

mladinskem, kasneje preimenovanem kulturnem domu. Dramska sekcija je priredila 

več dramskih predstav in v sodelovanju Socialistične zveze mladine organizirala 

razne priložnostne proslave, kvize na temo NOB in poznavanje domačega kraja, na 

katerih so sodelovale skupine iz posameznih vasi. Lutkovna sekcija je prirejala 

lutkovne predstave tudi v okoliških vaseh, najpogosteje v Fari in Banja Loki. 

Marionetne lutke so člani nabavljali pri Matiji Gladu, ročne lutke pa so izdelovali 

sami. Priprave in organizacija slednje je bila nepogrešljiva pri novoletnih prireditvah 

in za Dedka Mraza, ko so člani lutkarske in dramske sekcije pripravili pestre 

programe, predvsem za mladino.387 Kino sekcija je od podjetja Snežnik dobila 
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filmsko aparaturo kranjsko »Iskro« ter s pomočjo podjetja nabavljala različne 

filmske žanre. Filmske predstave so se predvajale ob koncu tedna, občasno tudi med 

tednom, vendar je zaradi slabega obiska bilo predvajanje med tednom kasneje 

ukinjeno. Najbolj priljubljene so bile matineje za otroke, ki so napolnile kino 

dvorano. Na filmskem repertoarju so se pojavile različne vrste filmskih predstav, tudi 

poučno-vzgojni filmi, kot sta bila »Kako preprečiti požar?« in »Krvava pot«.388 Za 

predvajanje kino predstav je skrbel elektromonter Slavko Peček, kasneje pa je 

njegovo nalogo prevzel Vukan Feri.389 Dober obisk filmskih predstav v Kočevski 

Reki gre pripisati prilagojenemu predvajanju kino predstav, ki so bile občasne in 

katerih razpored se je stalno spreminjal. Kinodvorana v kulturnem domu je premogla 

150 sedežev, poleg kinodvorane so bile v kulturnem domu še telovadnica, veranda za 

namizni tenis in klubski prostor.390 Kulturni dom z okolico je bil lepo urejen, za njim 

se je nahajal tudi manjši park. Posamezne sekcije niso imele večjih težav s prostori in 

v domu je imela svoje prostore tudi knjižnica, ki je tesno sodelovala s kočevsko 

knjižnico. Ta ji je dvakrat mesečno dostavljala knjižne novosti ter skrbela za 

medsebojno sodelovanje. Klubski prostor je bil prijetno urejen in življenje v njem se 

je prilagajalo potrebam svojih članov.  

Načrt za kulturni dom v Kočevski Reki je izdelal arhitekt Drago Derkovič v letih              

1953–1954, ki je izgradnjo doma predvidel s predelavo in z dopolnitvijo izgradnje 

zadružnega doma, ki je bil v lasti Snežnika. Na južni strani doma je projektiral 

telovadnico s predprostorom, garderobo in sanitarije, v prizidku pa je bila načrtovana 

sejna soba, čitalnica, knjižnica, skladišče z rekviziti ter sanitarije za obiskovalce. V 

prvem nadstropju doma se je nahajala kabina s filmsko aparaturo, pisarni za potrebe 

družbenopolitičnih organizacij in DPD Svobodo Kočevska Reka ter stanovanje za 

hišnika. Gradbena dela je izvajala zidarska skupina Majci iz Prekmurja, mizarska 

dela pa so opravili delavci iz Kočevske Reke, za druga obrtniška dela pa so bili 

zadolženi obrtniki in podjetja iz Kočevja.391  

Kulturno udejstvovanje in ustvarjanje v Kočevski Reki je doseglo lepe uspehe, kajti 

v društvu ni prihajalo do večjih težav. Za njegovo dejavnost je bilo med vsemi 

podeželskimi društvi najbolj poskrbljeno, društvo ni imelo večjih finančnih in drugih 

                                                 
388 Novice, leto IV, št. 19, datum 1. 5. 1959, str. 8. 
389 Lavriša, Jaka: Zgodba o kulturnem domu. Tipkopis., Kočevska Reka 2002. 
390 Novice, leto IV, št. 33, datum 8. 8. 1959, str. 3. 
391 Lavriša, Jaka: Zgodba o kulturnem domu. Tipkopis, Kočevska Reka 2002. 
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težav. Največji podpornik društva je bilo podjetje Snežnik, ki je društvo zalagalo s 

številnim tehničnim materialom ter finančno omogočalo njegovo delovanje.  

Delavsko-prosvetno društvo Svoboda Kočevska Reka je svojo kulturno dejavnost 

razmahnilo z ustanovitvijo literarne sekcije,392 saj je ob priložnostih le-ta pripravila 

literarne večere in recitacije, katerih obisk je bil dober. V sklopu slednje so bila 

organizirana predavanja in potopisi ter tudi koncerti zabavnih ansamblov. Medse so 

povabili ansambla Beneški fantje in Veseli planšarji,393 ki so v dvorano kulturnega 

doma privabili množico domačinov in okoliškega prebivalstva. Istočasno je mešani 

pevski zbor društva dosegel lepe uspehe, saj je njegovo vodenje prevzel Miloš 

Humek.394 Zbor je sodeloval na različnih proslavah in prireditvah, večkrat pa je 

nastopal tudi izven kraja. Celostno delovanje DPD Svoboda Kočevska Reka je bilo 

uspešno, saj so posamezne sekcije društva delovale skoraj nemoteno in enako 

uspešno. Boljše delovanje in večje zanimanje je pritegnila kino sekcija, ki je v letu 

1960 zabeležila 6.000 obiskovalcev,395 za tamkašnje razmere je tovrstna obiskanost  

pomenila nadpovprečen obisk in zanimanje za delovanje sekcije. Vodstvo kina je 

filmske predstave namenila tudi mladini, saj je enkrat mesečno predvajala mladinske 

filme. Tudi klubsko življenje v kraju ni zaostajalo, saj je bilo poskrbljeno za nabavo 

TV sprejemnika, ki ga je financiralo podjetje Snežnik. Konec petdesetih let se je 

najbolj razmahnila dejavnost telovadne in lutkovne sekcije, predvsem sta sekciji med 

svoje vrste pritegnili šolsko in nešolsko mladino. Uspešnost DPD Svoboda Kočevska 

Reka je bila zasluga enotnosti prosvetnih delavcev in lokalnega prebivalstva, 

predvsem pa njihovemu velikemu trudu za delo in skladnost v delovanju posameznih 

sekcij. 

Drugod na podeželju je bila kulturna društvena dejavnost izredno skromna. 

Kulturno-umetniška društva, ki so uspela ohraniti in nadaljevati svojo kulturno 

dejavnost, so bila omejena na maloštevilčnost sekcij. Večinoma so v društvu delovali 

največ dve sekciji, včasih tudi tri odseka. Kulturno-umetniška društva (KUD) so 

delovala v Fari, Predgradu, Osilnici, Gorenju, Banja Loki in Livoldu, skromno 

dejavnost pa je imela tudi DPD Svoboda Koprivnik, o katerem delovanju zasledim 

zelo malo, zato domnevam, da je društvo kmalu prenehalo delovati. O skromnem in 

šibkem delovanju ostalih društev pričajo tudi številke njihovih članov ter slaba  

                                                 
392 Njeno delovanje zasledim šele leta 1960, po tem letu se je njegova dejavnost tudi razmahnila. 
393 Ustni vir: Jaka Lavriša, intervju 30. 3. 2011. 
394 Novice, leto V, št. 26, datum 25. 6. 1960, str. 4. 
395 Novice, leto V, št. 41, datum 8. 10. 1960, str. 3. 
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zastopanost kulturnih programov na prireditvah in proslavah. Med omenjenimi 

društvi v oddaljenih podeželskih naselij je še (dokaj) živo kulturno dejavnost imela 

KUD Fara. Ustanovljeno je bilo leta 1951 in je štelo 56 članov.396 Tudi v naslednjih 

letih je število včlanjenih ostalo nespremenjeno. Društvo je imelo dramsko, katere 

odbor je vodila Olga Lovrič,397 pevsko in tamburaško sekcijo, imelo pa je tudi svojo 

društveno knjižnico.398 V sklopu društva sta delovali še izobraževalna in lutkovna 

sekcija, leta 1959 pa je društvo uvedlo še klubske večere.399 Sedež društva je bilo v 

prosvetnem domu v Fari, kjer so si prostore doma delili člani posameznih odsekov 

društva. Največ zanimanja se je pokazalo za tamburaško sekcijo, vendar so njeni 

člani večkrat bili brez strokovnega vodstva. Člani tamburaške sekcije so gostovali na 

skoraj vseh proslavah in prireditvah v kraju. Sekcijo je pretežno sestavljala šolska 

kmečka mladina, zato so se znotraj nje začele številne težave. Redko sestajanje in 

neredno prihajanje na vaje je sekcijo potisnilo v težave, saj so njeni člani zaradi 

kmečkih opravil prihajali na vaje le v prostih zimskih urah, v ostalih mesecih pa je za 

sekcijo pomenilo zatišje. Posledično je njeno delovanje zamrlo in (nekdanji) člani so 

se s tamburanjem ukvarjali samo še v prostem času brez obveznosti. Dramski odsek 

društva se je spopadal z nefunkcionalnim odrom, katerega je želel popraviti in 

opremiti. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev so bili člani primorani izvesti svoje 

vaje v drugih prostorih, ki so bili neurejeni in neprimerni za dramsko (društveno) 

dejavnost. Kljub težavam so njeni člani v sezoni 1950/1951 naštudirali Klopčičevo 

»Mati«, s katero so gostovali tudi v Kočevju, Kužlju in Osilnici, kmalu pa sta sledili 

uprizoritvi iger »Mejnik« in »Krivoprisežnik«.400 Dramska prireditev, ki je bila zelo 

dobro obiskana, je sledila v sezoni 1960/1961, ko so člani dramske sekcije 

naštudirali in pripravili Linhartovo komedijo »Županova Micka«. Z njo so gostovali 

v Kužlju, Plescih in Bradu na Kolpi.401 Klubsko življenje v Fari se je razmahnilo 

predvsem v zimskem času in je ponujalo raznolikost vsebin. Poleg literature in razne 

revialne publikacije je klub imel tudi televizijo znamke »Orion«, ki jo je društvu 

podarila Kmetijska zadruga Fara. Za bralne večere, izposojo knjižnega gradiva in 

dopolnjevanje bralnega kotička v klubskem prostoru je skrbela šolska knjižnica, 

                                                 
396 AS 1589, t. e. 1555, fond ZKOS. Poročilo o delu Ljudske prosvete v okraju Kočevje, 1953. 
397 ZAL, KOČ 74, a. e. 1 – 2, fond ŠOLSKA KRONIKA OŠ VAS-FARA, mikrofilmano gradivo. 
398 AS 1589, t. e. 3, fond ZKOS. Statistična poročila ljudsko-prosvetnih društev po okrajih, okraj 
Kočevje, 1952. 
399 ZAL, KOČ 74, a. e. 3, fond ŠOLSKA KRONIKA OŠ VAS-FARA, mikrofilmano gradivo.  
400 ZAL, KOČ 74, a. e. 1- 2, fond ŠOLSKA KRONIKA OŠ VAS-FARA, mikrofilmano gradivo. 
401 ZAL, KOČ 74, a. e. 3, fond ŠOLSKA KRONIKA OŠ VAS-FARA, mikrofilmano gradivo.  
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namenjena tudi za potrebe KUD Fara in učiteljskega kadra. Ta je konec petdesetih let 

razpolagala s 370 mladinskimi knjigami in 630 knjigami, namenjenih predvsem za 

učitelje. V Fari je bilo dejavno tudi Društvo prijateljev mladine, ki je skrbelo za 

kulturno-zabavno življenje mladih. Leta 1951 so se njegovi člani udeležili javne 

oddaje RTV Ljubljana z naslovom »Kočevski mladi rod pred mikrofonom«.402 V  

posredni bližini Fare je tudi na Osnovni šoli Vimolj delovala majhna šolska dramska 

skupina, katere delovanje zasledim konec petdesetih let. Dejavnost dramske sekcije, 

ki jo je vodila učiteljica Justina Južnič, je v šolskem letu 1959/1960 pripravila nastop 

s slovensko igro »V Ljubljano jo dajmo«, s katero je v istem letu gostovala v 

Predgradu, Mozlju in Koprivniku.403  

Finančno stanje kostelskega kulturno-umetniškega društva je bilo slabo. Iz finančnih 

poročil Občinskega ljudskega odbora Kostel, katerega predsednik je bil Ivan Delač, 

je razvidno, da so finančna sredstva, s katerimi je razpolagal odbor za leto 1953, 

znašala 1.461.410 dinarjev. Od tega je odbor porabil 1.319.102 dinarjev. Prosveti in 

ljudski kulturi je bilo dodeljeno 287.580 dinarjev, njena poraba za leto 1953 pa je 

presegla dodeljena finančna sredstva, saj je znesek porabljenih sredstev znašal 

299.790 dinarjev.404 V naslednjem letu je bila poraba finančnih sredstev za kulturno 

in prosvetno dejavnost dvakrat večja, porabljenih je bilo 500.000 dinarjev. Porabljeni 

znesek, namenjen prosveti in ljudski kulturi, je predstavljal drugi najvišji dodeljeni 

znesek finančnih sredstev v letu 1954, največ finančnih sredstev je bilo dodeljeno 

državni upravi in komunalni dejavnosti.405 V letu 1955 se je znesek finančnih 

sredstev za omenjeno dejavnost zmanjšal, znašal je 454.000 dinarjev. Največji delež 

finančnih sredstev sta bili še vedno deležni komunalna dejavnost in državna uprava, 

katerima je bilo skupno dodeljenih 1.535.480 dinarjev.406 Potrebno je izpostaviti, da 

zneska, ki sta bila dodeljena prosveti in ljudski kulturi, nista pomenila dejansko 

dodeljene vsote denarja za izvajanje »čiste« kulturne društvene dejavnosti. Ta je bila 

deležna skromnega deleža finančnih sredstev, ostali del finančnih sredstev pa je 

pokril materialne in funkcionalne stroški, ki so nastajali z delovanjem društva. Težko 

rečem, koliko finančnih sredstev je bilo dodeljeno farskemu društvu, saj številke 

navajajo zgolj opisni znesek za celotno delovanje prosvete in ljudske kulture. 

                                                 
402 Prav tam.  
403 ZAL, KOČ 75, a. e. 1, fond ŠOLSKA KRONIKA OŠ VIMOLJ, mikrofilmano gradivo. 
404 ZAL, KOČ 35, fond OLO KOSTEL. Obračun proračuna za OBLO Kostel, 27. 1. 1954. 
405 ZAL, KOČ 35, fond OLO KOSTEL. Proračun za leto 1954, 16. 8. 1954. 
406 ZAL, KOČ 35, fond OLO KOSTEL. Predlog proračuna za leto 1955, 23. 9. 1954. 
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Okvirna subvencija ljudski kulturi, h kateri je pripadalo farsko društvo, je leta 1955 

znašala 15.000 dinarjev.407  

 

Ostala podeželska kulturno-umetniška društva so se soočala z enakimi težavami in 

podobno stopnjo kulturne društvene dejavnosti. KUD Banja Loka je štela 15 članov, 

ki so sodelovali v mešanem pevskem zboru, KUD Gorenje je imelo igralsko skupino 

in knjižnico, v katerem je bilo včlanjenih 31 članic,408 medtem ko je bilo v ostalih 

kulturno-umetniških društev z enakimi odseki članstvo še manjše. Podeželska 

društva so bila zelo šibka na kulturnem ustvarjanju, kar je večinoma pomenilo 

njihovo prenehanje ali pa so v sklopu društva zamrle posamezne sekcije. Sledeče 

primere zasledim v KUD Livold, katero delovanje je zamrlo že konec petdesetih let, 

saj je na leto uprizorilo le eno ali dve dramski igri. Društvo ni imelo lastne knjižnice, 

za potrebe društva so si člani knjižno gradivo izposojali v šolski knjižnici, ki jo je 

prostovoljno vodila amaterska knjižničarka Pipa Rudi. Šolska knjižnica je bila 

ustanovljena že leta 1947 in je bila last množičnih organizacij. Knjižni fond je 

zajemal predvsem šolske publikacije in knjige, nekaj pa je bilo tudi druge literature. 

Za del knjižnega fonda sta poskrbela KLO Livold in Kmetijsko-delavska zadruga 

(KDZ) Livold, za preostali del knjižnega fonda pa je knjižnica poskrbela sama.409 

Leta 1955 je bilo v Livoldu ustanovljeno kulturno-umetniško društvo Zvezda, prvi 

redni občni zbor društva je bil 22. december 1955. Prvi predsednik društva je bil Jože 

Marolt, za tajnika pa je bil postavljen Jože Jankovič. V njem sta sprva delovali 

dramska in glasbena sekcija, za potrebe svojih članov pa je občni zbor predvidel 

ustanoviti tudi druge sekcije. Kulturna dejavnost društva je med svoje člane vabila 

prebivalstvo iz Livolda, Dolge vasi, Zajčjega Polja in Črnega Potoka. Zaradi 

pomanjkanja prostorov za potrebe kulturne dejavnosti je društvo sprva dobilo svoj 

sedež v osnovni šoli v Livoldu, sekciji društva pa sta delovali v mladinskem domu v 

Dolgi vasi, dvorani v Črnem Potoku in Livoldu.410 Društvo je deloma financiral 

Krajevni ljudski odbor Livold, občasno pa mu je finančno podporo pokazal tudi 

Občinski ljudski odbor Kočevje. 

                                                 
407 Prav tam. 
408 AS 631, t. e. 3, fond ZKOS. Statistična poročila ljudsko-prosvetnih društev po okrajih, okraj 
Kočevje, leta 1952. 
409 ZAL, KOČ 32, fond LJUDSKI ODBOR MESTNE OBČINE KOČEVJE. Ljudske knjižnice, 8. 3. 
1954. 
410 ZAL, KOČ 34/2, fond OBČINSKI ODBOR KOČEVJE. Prošnja za sestavo proračuna, 26. 12. 
1955. 
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Tudi KUD Osilnica se je soočala s številnimi ovirami, med najbolj težavnimi pa je 

bilo veliko pomanjkanjem mladine v društvu. Skromno dejavnost v okviru društva 

sta izkazali le tamburaška in dramska sekcija, ki sta naposled tudi zamrli. 

Izobraževalna sekcija društva je dvakrat tedensko organizirala izobraževalne tečaje, 

katere obisk je bil izredno slab. Prav tako je igralska skupina, v kateri sta bila najbolj 

dejavna in prizadevna lokalni župnik in tamkašnji krojač Ožura, letno pripravila in 

uprizorila  1–2 dramski deli.411 Povprečen obisk je znašal šest obiskovalcev, sčasoma 

pa je število obiskovalcev še nazadovalo. Leta 1958 je društvo štelo 45 članov, od 

tega je bilo nekaj tudi mladine. Svojo dejavnost je razmeroma dolgo ohranil le kino, 

ki je priložnostno predvajal različne filmske predstave, svoje prostore pa je imel v 

kino dvorani doma. Materialne stroške za predvajanje filmskih predstav je prevzela 

KZ Osilnica, v okviru katere je delovala kino sekcija. Leta 1955 je Krajevna 

množična organizacija Osilnica zaprosila za kino projektor pri Občinskem ljudskem 

odboru Kočevje. Ta naj bi posredoval pri predaji kino projektorja, ki ga je obljubilo 

društvo iz Stare Cerkve.412 Tri leta kasneje pa je bila kino sekcija s svojim celotnim 

inventarjem dodeljena KUD Osilnica. Ob prenosu osnovnih sredstev in drobnega 

inventarja je slednji znašal v višini 70.000 dinarjev, medtem ko je investicija v kino 

in njegovo delovanje znašala 80.000 dinarjev.413 KUD Osilnica je imelo težave s 

prostorsko stisko, saj ni imelo razpoložljivih prostor za svoje delovanje. V ta namen 

je uporabljalo prostore kino dvorane, predvideni prostori za člane društva pa so bili v 

gasilskem domu, katerega dokončna izgradnja je bila načrtovana leta 1958. 

Obljubljena sredstva v višini 35.000 dinarjev,414 ki jih v letu 1959 obljubil Občinski 

ljudski odbor Kočevje kot pomoč društvu, so bila zgolj »prazne besede« odbora, zato 

je bilo njegovo delovanje vse bolj pasivno, saj prispevki članarin niso mogli pokriti 

visokih stroškov društva. Finančno poročilo o poslovanju Krajevnega ljudskega 

odbora Osilnica iz leta 1952 navaja višino izdatkov za prosveto in šolstvo v višini 

42.375 dinarjev, v katero je bila vpeta tudi dejavnost ljudske kulture.415 Iz finančnega 

poročila pa ni razviden natančen znesek, dodeljen kulturni društveni dejavnosti.  

                                                 
411 Ustni vir: Tone Šercer, tajnik Ljudske prosvete na Kočevskem, intervju 15. 12. 2010. 
412 ZAL, KOČ 34/2, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE. Prošnja za dodelitev kino 
projektorja, 17. 12. 1955. 
413 ZAL, KOČ 34/2, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE. Poročilo Kulturno-prosvetnega 
društva Osilnica, 7. 3. 1958. 
414 Prav tam. 
415 ZAL, KOČ 19, fond KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR OSILNICA. Zaključni račun proračunskega 
poslovanja KLO Osilnica, 21. 2. 1952. 
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V Predgradu so skromno delovale tamburaška,416 športna, folklorna, dramska in 

pevska sekcija, največ zanimanja pa je bilo za kino sekcijo. Dramsko sekcijo z 

igralsko skupino je vodila Meta Štaudohar, ki je hkrati režirala mnoge uprizoritve. 

Člani so za potrebe sekcije imeli tudi dvorano z odrom ter kulisami, kar jim je 

omogočalo dobre pogoje za delo. Sekcija je štela okoli 30 članov, v povprečju pa so 

uprizorili štiri igre v zimskem času. Največkrat so uprizorili igre s šaljivo vsebino, 

med uprizoritvami pa so se znašla tudi dramska dela z resnejšo vsebino. Mednje 

sodijo »Deseti brat«, »Bele vrtnice«, »Domen« in »Slepec«. Z omenjenimi igrami so 

gostovali v Črnomlju, Dragatušu, Vinici, tudi v Severinu na Hrvaškem.417 Pevski 

zbor je vodil Jože Šmalcelj, s katerim je gostoval tako v kraju kot izven njega. Zbor 

je večinoma na svoj repertoar uvrstil narodne pesmi, ki so požele lepe uspehe med 

prebivalstvom. Jože Šmalcelj je bil tudi vodja godbe na pihala in amaterski 

komponist ter igralec. Za pevski zbor je skomponiral veliko pesmi, med njimi so bile 

»Nova Jugoslavija«, »Vrtec«, »Nedolžni cvet« in »Deseti sin« ter melodijam 

(pesmim) je napisal tudi besedila.418 Dejavnost folklorne419 sekcije je bila oživljena 

takoj po drugi svetovni vojni na pobudo Jožeta Radeta, ki se je oblikovala že leta 

1934 pod njegovim vodstvom in Štefanom Weissom. Sprva se je sekcija soočala s 

pomanjkanje strokovne vodje, njeno vodenje pa leta 1959 prevzela Meta 

Štaudohar.420 Člani sekcije so v narodni noši in kolom sodelovali in nastopili na 

mnogih prireditvah. V naslednjih letih pa se je njena dejavnost razmahnila in postala 

ena izmed najbolj dejavnih društvenih sekcij v KUD Predgrad.  

Godbeno dejavnost v Predgradu je moč zaslediti že v prevojnem času. Prva 

predgrajska godba je delovala v sklopu Gasilskega društva Predgrad. Godba naj bi 

bila ustanovljena leta 1926, po drugih virih pa naj bi bila ustanovljena leto kasneje.421 

Po vojni oživljena godbena dejavnost je bila pobuda Jožeta Šmalclja, ki je bil tudi 

                                                 
416 Prvi tamburaški zbor se je v Predgradu pojavil že koncem 19. stoletja. Igrali so na vaških veselicah, 
ob vaških, lokalnih in državnih praznikih ter na različnih prireditvah in proslavah. Začetnik 
tamburaškega zbora je bil mizar Mikulič s Hrvaškega, ki je na tamburice naučil igrati prve Predgrajce 
(Makarovič, Marija: Predgrad in Predgrajci. Ljubljana: Kulturna skupnost Kočevje, 1985, str. 370−  
371). 
417 Makarovič, Marija: Predgrad in Predgrajci. Ljubljana: Kulturna skupnost Kočevje, 1985, str. 378. 
418 Prav tam, str. 371. 
419 Strokovna terminologija danes opredeljuje folklorno skupino kot folkloristično skupino. Tovrstno  
poimenovanje je opredelil Bojan Knific v svoji doktorski disertaciji z naslovom Kostumiranje 
folklornih skupin: med historično pričevalnostjo in izkazovanjem istovetnosti. Zaradi dolgoletne 
uporabe tudi sama uporabljam stari izraz. 
420 Povzeto po: Makarovič, Marija: Predgrad in Predgrajci. Uredila Vesna Jerbič Perko. Kočevje: 
Pokrajinski muzej Kočevje, 2007, str. 58. 
421 Literatura navaja leto ustanovitve 1926 (Jerbič Perko, Vesna: Mestna godba Kočevje), medtem ko 
v Dolenjskem listu zasledim letnico ustanovitve 1927. 
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njen ustanovitelj in vodja. Sprva je godba štela le nekaj članov, saj je razpolagala 

samo s petimi inštrumenti. Razhod godbenikov v času druge svetovne vojne je 

pomenil konec predgrajske godbene dejavnosti. Leta 1953 je bila godba na pihala na 

pobudo Petra Rauha ponovno ustanovljena, vendar je še vedno delovala v okviru 

gasilskega društva. Njeni člani so inštrumente pridobili nazaj od godbe v Črnomlju, 

kateri so bili le-ti dodeljeni po drugi svetovni vojni. Njena skromna dejavnost in 

odhod članov na služenje vojaškega roka sta naznanili zatišje v omenjeni dejavnosti. 

Predgrad je ostal brez godbene dejavnosti.422 

Največje zanimanje pri društvu se je izkazalo za kino sekcijo. Kino je imelo svoje 

prostore v zadružnem domu kot ostale sekcije društva. Za nemoteno predvajanje kino 

predstav je sekcija leta 1955 dobila nov kinoprojektor, kar je povečalo obisk kino 

predstav.423 Uprava društva je na seznam kino predstav uvrstila raznolik izbor 

filmskih predstav, ki so bile namenjene mladini in odraslim. Skrben izbor filmskih 

predstav se je kmalu izkazal za neprimernega in premalo število predvajanih filmov z 

vzgojno-poučnimi vsebinami je postalo sporno. Slaba kvaliteta izbora filmskih 

predstav je prinesla številne negativne kritike in očitke gledalcev-odraslih in staršev, 

ki so upravi kina očitali, da so predvajani filmi nevzgojni in neprimerni za mladino. 

Zaradi tovrstnih očitkov se je uprava odločila za predvajanje primernejših mladinskih 

filmskih predstav, k temu pa je pritegnila še učitelje, ki so (morali) sodelovali(ti) pri 

ustreznem izboru filmov za mladino.424 V zadružnem domu je bil v času predvajanja 

mladinskih filmskih programov prisoten učiteljski nadzor nad mladino, ki je 

nadzoroval vedenje gledalcev med kino predstavo. Vodstvo sekcije je filmski seznam 

objavilo na »kino točkah« v vasi, objavljeni seznam pa je bil tudi v Novicah. 

 

Kljub prizadevnosti nekaterih pri kulturni društveni dejavnosti na podeželju se je 

mladina še vedno premalo ukvarjala s kulturo in se kulturno izobraževala. V ta 

namen je občinska oblast želela poskrbeti za mladino in jo je želela pritegniti h 

kulturnemu udejstvovanju in ter jo čim bolje seznaniti s »kulturno hrano«. Za 

izvajanje tovrstne dejavnosti so bili predvideni klubski prostori, v katerih bi mladina 

našla kanček kulturnega razvedrila ter postala kulturno-vzgojena mladina v službi 

socialistične družbe. Klubski prostori so bili ustanovljeni v Fari, Predgradu, Kužlju 

                                                 
422 Povzeto po: Jerbič Perko, Vesna: Mestna godba Kočevje. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 
2008, str. 17. 
423 Dolenjski list, leto VI, št. 4, datum 28. 1. 1955, str. 6. 
424 Novice, leto V, št. 50, datum 10. 12. 1960, str. 4. 
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in ostalih oddaljenih naseljih.425 Za tovrstno dejavnost je bila zadolžena Ljudska 

prosveta in posamezne sekcije, ki so rdeče kotičke oskrbovale z različno literaturo, 

novostmi, filmskimi predstavami in prireditvami, v njem sta bila postavljena tudi 

radijski in televizijski sprejemnik. Ponekod je klubski prostor predstavljal edini 

kotiček, v katerem so mladina in odrasli prišli v stik s kulturno dejavnostjo. Toda 

klubska dejavnost je tudi hitro zamirala, saj med vaškim prebivalstvom ni bilo več 

zanimanja.  

 

6. 2. 3. KULTURNA DRUŠTVENA PROBLEMATIKA NA PODEŽEL JU 

 

Podeželska društva so se že ob ustanovitvi soočala z veliki težavami. Dejstvo je, da 

je podeželje vedno veljalo za gospodarsko in kulturno zaostalo območje, zato je bilo 

toliko težje poskrbeti za zadovoljivo in uspešno kulturno društveno dejavnost.  

Največja težava, ki je že na začetku predstavljala oviro kulturni dejavnosti na 

podeželju, je bila geografsko pogojena. Oddaljenost in odročnost podeželskih krajev 

sta pomenili skorajšnjo »kulturno puščavo«, saj je kulturna vest ali novost vedno 

prispela z zamudo. Podobno se je dogajalo s prihajajočimi kulturnimi dogodki, 

katerih naznanilo je v oddaljene kraje skoraj vedno prišlo prepozno. Prav tako so 

prireditve kulturno-prosvetnih društev na podeželju le redkokdaj privabile množice 

podeželskih obiskovalcev zaradi nepravočasnega obvestila o dogodku ali pa 

nezanimanja o kulturni dejavnosti vaških društev. Slednje potrdim z dejstvom, da 

vaške kulturne prireditve niso privabile krajanov iz Kočevja in njemu najbližjih 

okoliških naseljih, saj so menili, da gre zgolj za »vaško provincialnost«, ki se ni 

mogla kosati s kulturno dejavnostjo v samem mestu. Posebnosti so bile le vaške 

proslave ob državnem in lokalnem prazniku, katerih so se udeležili nekateri 

posamezniki, predstavniki občinske oblasti in predstavniki množičnih organizacij, v 

nasprotnem primeru pa so kulturni dogodki bili namenjeni zgolj vaščanom. Drugače 

pa je bilo pri proslavah v samem Kočevju, kjer so poleg meščanov prisostvovali tudi 

vaščani iz podeželskih krajev. Njihova pristnost je bila sprva zaželena na proslavah, 

vendar se je kmalu spreobrnila v zahtevo, ki so jo predstavniki občinske oblasti 

izpostavili na sejah in sestankih političnih organov ter prenesli na terenske 

predstavnike posameznih lokalnih skupnosti.  
                                                 
425 AS 631, t. e. 13, fond ZKOS. Poročilo za konferenco predsednikov Svobod, okraj Kočevje, 26. 9. 
1956. 
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Poleg geografsko pogojene ovire so se podeželska društva spopadala s kadrovskimi, 

materialnim in finančnimi težavami. Najpogostejše med naštetimi so bile finančne 

težave, saj so le-te omogočale ali onemogočale delovanje vaških kulturno-prosvetnih 

društev. Društva so bila ustanovljena s pomočjo Ljudske prosvete in drugih 

družbenih organizacij, sama pa so morala poskrbeti za svoj finančni dotok. Že v 

Pravilniku o društvih, ki ga je moralo sprejeti vsako društvo ob svoji ustanovitvi, je 

zapisano, da mora vsak član plačevati članarino ter da društvo razpolaga z svojim 

premoženjem, v katerega so vključeni društveni inventar, prosvetni dom, rekviziti in 

kulise.426 Slednje dokazuje, da je moralo društvo samo financirati svojo dejavnost, 

pri tem pa je lahko povečalo dohodek z donacijami in različnimi prispevki družbenih 

organizacij. Osnovni kapital za bančno poslovanje društva ni bil visok, saj je po 

pravilniku znašal do 500 dinarjev, medtem ko so kulturna društvena dejavnost, skrb 

za vzdrževanje in obnovo kulturno-prosvetnih domov ter skrb in nabava potrebnih 

društvenih materialov pomenile velik finančni zalog za vsako (podeželsko) društvo. 

Zaradi prepogostih finančnih primanjkljajev so podeželske sekcije in društva 

zamirale, ponekod jim je uspelo pridobiti finančna sredstva za nadaljnje društveno 

delovanje s pomočjo drugih virov dohodkov. Vendar dobrotnikov in donatorjev je 

bilo zelo malo. Že Ljudska prosveta je nekaj finančnih sredstev dodelila podeželskim 

društvom, potrebnih pomoči. Dodeljena sredstva so bila porabljena za nabavo 

tehničnega materiala, najpogosteje pa za obnovo starih kulturnih domov, tudi za 

ureditev neurejenih posameznih društvenih in klubskih prostorov. Pomanjkanje 

materialnih in tehničnih pripomočkov je tudi oviralo kulturno društveno dejavnost, 

saj je društvena sekcija zelo težko uprizorila dramsko igro, če ni imela za to 

potrebnih rekvizitov. Med pomanjkljivimi pripomočki je bilo največje pomanjkanje 

odrov. V tistih društvih, kjer pa so odri že obstajali pred vojno, pa so le-ti bili 

neprimerni in dotrajani. Po vojni se je pojavil množični problem glede lastništva 

kulturno-prosvetnih domov. Le-ti so večinoma pripadali raznim množičnim 

organizacijam, podjetjem in kmetijskim zadrugam. Tovrstno težavo so društva 

reševala z najemom dvoran, za katero so morala odšteti visoko vsoto denarja. 

Dolgoročno plačevanje najemnin se ni izplačalo, zato so prosvetna društva in DPD 

Svobode začela reševati vprašanja lastništva kulturnih domov v svojih krajih.  

                                                 
426 AS 631, t. e. 7, fond ZKOS. Povzeto po Pravilniku društva v Mozlju, 1953. 



 154 

Tudi kljub denarni pomoči družbenih organizacij in občine ter Ljudske prosvete so 

bili denarni prispevki premajhni za potrebe društva, zato so morali njegovi člani in 

članice poiskati finančna in tehnična sredstva drugje. S prostovoljnim delom so 

prispevali veliko k obnovi prosvetnih domov, z angažiranim delom in trudom so 

sami izdelovali društvene rekvizite in pripomočke, včasih so jim pomagali tudi drugi 

sovaščani. Samo izposoja kostumov in rekvizitov pri Ljudskem odru je zahtevala 

visoko vsoto denarja, ki jo društva niso premogla. Članarine so bile zelo nizke, prav 

tako zbrana denarna sredstva od vstopnic niso bila visoka, zato je vodstvo društva 

poiskalo pomoč pri sosednjem podeželskem društvu. Medsebojna izposoja in 

sodelovanje sta marsikatero podeželsko kulturno društveno dejavnost ohranili »pri 

življenju«.  

Izobrazbena sestava podeželskih društev je bila nizka, zato je bilo večje 

povpraševanje in zanimanje za vsebine, primerne za kmečko prebivalstvo. Med 

sekcijami, ki so delovale v sklopu kulturno-prosvetnih društev na podeželju, sta 

prednjačili dramska in pevska sekcija. Člani prve so na odrih kulturnih domov 

uprizarjali ljudske igre, med katerimi so se znašle tudi burke in veseloigre, včasih 

tudi igre z žalostno vsebino. Med vsebinami dramskih del so prevladovale vsebine s 

preprosto tematiko, o vsakdanjem življenju in o delovnemu človeku, s katerimi se je 

širila socialistična ideja. Zahtevnost kmečkega prebivalstva ni bila velika, zato je 

omenjena sekcija pritegnila največ pozornosti na podeželju, toliko, da so ji nekateri 

že očitali, da ima monopol nad ostalimi sekcijami. Prav zaradi slednjega so dramske 

sekcije uprizarjale dela, ki niso bila več vsebinsko primerna in so zavirala napredek 

na podeželju. Ponovitve posameznih dramskih uprizoritev so naznanile nekritičnost 

njihovih vodij in igralcev, ki so tovrstne igre naštudirali in se nanje pripravili, vendar 

je bilo uprizarjanje vedno enakih dramskih del neustrezno in je povzročilo več škode 

kot koristi. O neustreznosti uprizorjenih dramskih del na podeželju je opozarjal 

predsednik Sveta Svobod in prosvetnih društev Kočevje, Tone Šercer, na Okrajni 

skupščini sveta, kjer je poudarjal, da »naj se predstave ne uprizarjajo zaradi števila, 

pač pa mora sleherna uprizoritev imeti gotovo stopnjo pozitivnega političnega, 

izobraževalnega poudarka, s katerim se ljudstvo-gledalci - kulturno in politično 

dvignejo in izobrazijo, ne pa, da jih uprizorjeno delo spominja na že zdavnaj 

preživele žalostne čase. Neumestna toleranca preživelih idej samo zavira hitrejši 
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kulturni dvig delavcev in kmetov«.427 Boljše kritike so bile deležne pevske sekcije, v 

sklopu katerih so delovali različni pevski zbori. Vsako društvo je imelo pevsko 

skupino, ki je nastopala in pripravila številne točke kulturnih programov. Pesem je 

bila vedno blizu vsakemu, tako podeželskemu kot mestnemu prebivalstvu. Posebno 

pevsko doživetje so pripravili vaški pevski zbori, ki so v melodiji narodnih in 

zabavnih pesmi ustvarili lepo vzdušje skoraj na vsaki prireditvi in proslavi ob 

lokalnem prazniku. Posebnost so bili tudi otroški pevski zbori, ki so vedno nastopali 

na šolskih prireditvah, včasih pa tudi na vaških proslavah, lokalnega pomena. Pesmi 

pevskih zborov so postale nepogrešljiva sestavina vsake prireditve ali proslave in so 

skupaj z dramskimi uprizoritvami predstavljale osrednjo točko kulturnih programov. 

Manj številčna zastopanost v društvih so bile tamburaška skupina, literarna, godbena 

in lutkovna sekcija. Slednje so bile ustanovljene v primeru dobrih pogojev, čeprav se 

je ponekod na podeželju pokazalo veliko zanimanje za določeno sekcijo, vendar do 

njene realizacije ni prišlo ali pa je novoustanovljena sekcija hitro zamrla zaradi 

neredne delavnosti njenih članov. 

Neredna delavnost članov podeželskih društev je bila v neposredni povezavi s 

pomanjkanjem strokovnih delavcev. Ponovno oživljena kulturna društva so morala 

na hitro strukturirati notranjo organizacijo in poskrbeti za svoje delovanje. Povojne 

razmere so kulturna društva prisilile, da so le-ta začela delovati brez strokovno 

usposobljenih delavcev, vodenje le-teh je bilo prepuščeno praktično vsakemu. 

Tovrstne težave so veliko bolj pestile podeželska društva kot mestna. Zato je bilo 

vodenje posameznih sekcij in društev prepuščeno šolskim učiteljem, ki so na 

podeželju predstavljali edino strokovno elito, ki je bila sposobna voditi kulturno 

dejavnost. Dodatne naloge izven svojih službenih obveznosti so privedle do tega, da 

je učiteljski kader postal preobremenjen, zato ni bil več pripravljen sprejeti vodenje 

in aktivno udejstvovanje v kulturni društveni dejavnosti. Zaradi pomanjkanja kadra 

je bilo potrebno hitro poiskati (nov) ustrezen kader. Začasne probleme z ustrezno 

kadrovsko zasedbo se je reševalo z namestitvijo posameznikov, ki so se le nekaj 

spoznali na kulturo in njeno dejavnost. Ponavadi so vodje posameznih sekcij postali 

njeni idejni pobudniki, kot se je zgodilo ob ustanovitvi godbene dejavnosti v 

Predgradu, katere vodja je postal Jože Šmalcelj, ki je bil po poklicu trgovec, 

ljubiteljsko pa se je z amatersko kulturo ukvarjal vsestransko. Takšni primeri so bili 

                                                 
427 AS 631, t. e. 12, fond ZKOS. Poročilo upravnega odbora Zveze Svobod in prosvetnih društev 
okraja Kočevje, 10. 2. 1956. 
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na podeželju vsakdanji in so večkrat pomenili tudi dobro delovanje društva ali 

sekcije, saj so se njeni vodilni popolnoma posvetili kulturni društveni dejavnosti. 

Vendar zataknilo se je pri vodstvu tistih sekcij, katere vodenje je zahtevalo znanje iz 

nevsakdanjih in redko zastopanih znanj na podeželju. Tako je bil velik primanjkljaj 

režiserjev, pevovodij in tudi lutkarjev. V podeželskih društvih ni bilo posameznikov, 

ki bi se z režijo ukvarjali ljubiteljsko, primanjkovalo pa je tudi dobrih zborovodij. 

Vodstvo društva je nastale težave sprva reševalo s tečaji za režiserje in pevovodje, ki 

so potekali v Ljubljani. Potekal je tudi tečaj za šminkanje, kar je dokazalo, da je 

primanjkovalo tudi tovrstnih ljudi. Udeležba na tečajih je bila izredno slaba, le redki 

posamezniki so se prijavili na tečaj in ga obiskali, vendar to je bila v podeželskih 

društvih zgolj izjema kot pravilo. Tudi tisti, ki so pokazali vsaj nekaj zanimanja za 

tovrstno kulturno ustvarjalnost, se niso udeležili ponujenih tečajev. To je posledično 

privedlo do izmenjave in pomoči med podeželskimi in mestnimi društvi. Tako so 

posamezni akterji, ki so delovali v društvu v Kočevju, večkrat pomagali tudi 

podeželskim društvom. Slednje priča pomoč Miloša Humeka pevski sekciji v 

Kočevski Reki, kjer je za nekaj časa vodil pevski zbor. Prav tako je svojo pomoč 

farskemu društvu ponudil Matija Glad pri postavitvi kulis in uprizoritvi otroških 

igric. Toda omenjene rešitve so bile le začasne, društvo je moralo poskrbeti za 

ustrezen kader. Šibki podeželski kulturni društveni dejavnosti sta botrovali 

neaktivnost in nezanimanje za delo. Nekateri člani so postali pasivni pri svojem delu 

v društvu, večinoma zaradi kmečkih opravil, kar se je odrazilo na slabem in 

nerednem obisku društvenih vaj. Nekateri pa so sčasoma postali popolnoma 

nenaklonjeni kulturni društveni dejavnosti, da so se od nje tudi oddaljili. Zaradi 

številnih težav so člani in vodstvo dodeljevali posameznikom več funkcij znotraj 

društva, kar je bilo za postavljenega zagotovo prevelika obveznost, ki jo ni mogel 

opravljati redno in pravilno. Vse to je privedlo do zelo slabe organizacije in 

društvenega dela, kar je v kombinaciji z ostalimi težavi privedlo do zmede in tudi do 

prenehanja delovanja kulturnega društva. 

Kulturna društvena dejavnost na podeželju je bila zasluga delovanja starejših 

vaščanov, ki so predstavljali »gonilno silo« celotnega društva. Šolska mladina je bila 

poleg svojega udejstvovanja v šolskih kulturnih krožkih včlanjena predvsem v 

športno, pevsko in včasih tudi lutkarsko sekcijo, ostala mladina pa je bila zelo 

pasivna. Vaška mladina si je zabavo iskala v drugih oblikah in v gostilnah, kulturni 

društveni dejavnosti pa se je izogibala. Da bi bila le-ta deležna nekaj kulture, so v 
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vaseh uredili »rdeče kotičke«, ki so bili predvideni predvsem za mladino, vanjo pa so 

lahko zahajali tudi odrasli in otroci. Pri tem pa je potrebno izpostaviti, da je bilo tudi 

klubsko življenje v poletnih mesecih slabo, saj čas za poljska in kmečka opravila ni 

dopuščal prostega časa za udejstvovanje v kulturni društveni dejavnosti in v klubih. 

 

V petdesetih letih prejšnjega stoletja je bila kulturna društvena dejavnost na 

podeželju zelo skromna, saj po poročanju predstavnikov terenskih in občinskih 

oblasti ta ni dosegla začrtanih ciljev kulturne politike in je ostala na nivoju starih in 

primitivnih oblik, ki so bile dolgo časa ukoreninjene in niso naznanile premika v 

»duhu« sprejemanja novih. Ta je bila omejena zgolj na dve do tri aktivne (društvene) 

sekcije, ki so hkrati predstavljale skoraj edino kulturno dejavnost na podeželju. 

Njihova dejavnost se je skozi leta spreminjala, hkrati pa so se spreminjale tudi 

razmere in kulturni duh v društvih. 

 

Prikaz nekaterih stroškovnikov po posameznih letih, ki so jih imela kulturna društva 

na Kočevskem. 

Čas (leto) Vrsta stroškovnika Znesek v 

evrih (€) 

1954 Sanacija in adaptacija Šeškovega doma 50.355,67 

1954 Izdatki DPD Svoboda Kočevje 470,00 

1954 Drugi izdatki DPD Svoboda Kočevje 683,40 

1954 Nabava knjig 9,44 

1954 Prihodek kino sekcije pri DPD Svoboda 

Rudnik 

478,50 

1954 Prihodek KUD Fara 1.421,70 

1955 Prihodek DPD Svoboda Kočevje 551,20 

1955 Dohodek od dramskih uprizoritev 105,50 

1955 Nabava kulis 87,56 

1957 Dohodek DPD Svoboda Mozelj 3,30 

1957 Izdatki DPD Svoboda Mozelj 10,30 
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6. 3. KULTURNA DRUŠTVENA DEJAVNOST V ŠESTDESETIH LE TIH 
 

6. 3. 1. KULTURNA DRUŠTVENA DEJAVNOST IN PROBLEMATI KA V  

KOČEVJU 

 

Na področju amaterske kulturne dejavnosti so šestdeseta leta 20. stoletja prinesle 

nekaj kulturne svežine med društveni sekcijami. Kulturna društvena dejavnost je 

postala bolj dovzetna za nove kulturne oblike ter skušala slediti trendom, ki so 

prevladovali na slovenski kulturni sceni. 

Primat in vodilno vlogo na kulturnem področju v Kočevju in na Kočevskem je še 

vedno imelo MKUD Matej Bor pod vodstvom Miloša Humeka. Gimnazijski pevski 

zbor pod taktirko kulturnega starosta, Miloša Humeka, je svojo pevsko dejavnost 

popestrilo in povečalo. Zagnanost in ljubezen do kulture je pritegnilo marsikaterega 

profesorja med vrste gimnazijske dejavnosti. Prav Humekovo veliko prizadevanje in 

strast do kočevske kulture in njenih akterjev sta pripomogli, da je društvo MKUD 

Matej Bor ohranilo in obdržalo svoje poslanstvo, zaradi katerega je bilo 

ustanovljeno. Neprestano menjavanje društvenih članov in napor ter šolska 

preobremenjenost dijakov in dijakinj so ovirale dejavnost nekaterih sekcij društva, 

vendar slednje ni (veliko) vplivalo na najbolj dejavni sekciji društva, na pevsko in 

dramsko dejavnost. Slednja je v novo desetletje vkorakala z uspešno uprizorjeno 

Pugetovo dramo »Dnevi naše sreče« v režiji Magde Balžalorsky. Tudi v naslednjih 

letih je sekcija dobro delovala, vendar z nekoliko zmanjšano aktivnostjo njenih 

članov in uprizorjenih dramskih del. Zmanjšano število uprizorjenih del je bila 

posledica premajhnega števila dijakov, zato je bilo njihovo delo omejeno zgolj na 

eno predstavo letno.428 V naslednjih letih je dramska sekcija uprizorila pet dramskih 

del, kar je močno vplivalo na kulturno produkcijo odseka. V režiji profesorja Janka 

Kovačiča so dijaki leta 1961 uprizorili Firnerjevo igro »Kukavičje jajce«, v 

naslednjih letih pa je režijo dramskih del prevzel profesor Robert Puhar, pod katerim 

vodstvom so dijaki uprizorili Strindbergovo »Gospodično Julijo«, Borovo »Težko 

uro«, Godinov »Družinski dnevnik«, Ingoličevo »Tajno društvo PGC« in Lipahovo 

komedijo »Glavni dobitek«.429 Slednje dramsko delo je poželo obilo uspehov, saj je 

o omenjeni uprizoritvi pisal tudi Dolenjski list, v katerem je pisalo, da »so 

                                                 
428 Stanič, Ive A.: Profesor Humek. Kočevska Reka: Samozaložba, 2009, str. 73. 
429 Prav tam, str. 73. 
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gimnazijski dijaki uspešno nastopili z Lipahovo komedijo Glavni dobitek«.430 Sekcija 

je svoje igre uprizarjala v dvorani Šeškovega doma, občasno pa je nastopala tudi v 

gimnazijski dvorani. 

Boljšo kulturno dejavnost je izkazala pevska sekcija društva, ki je kljub pomanjkanju 

dijakov in dijakinj uspešno nadaljevala s svojim poslanstvom. Začetki šestdesetih let 

so sicer naznanili oslabljeno dejavnost, vendar se je le-ta v naslednjih letih temeljito 

popravila. V sklopu društva je bil uspešno dejaven Klub mladih prijateljev glasbe, ki 

je v popoldanskem času pripravljal glasbene popoldneve, obarvane z različnimi 

zvrstmi glasbe. Največkrat so priredili večer operne in koncertne glasbe, kateremu je 

po zaključku sledila razprava s komentarji.431 Podobnih večerov in prireditev je bilo 

veliko, nekatere so člani sami pripravili, druge pa so v gimnazijski dvorani gostovale. 

Ena izmed mnogih je bila radijska oddaja z naslovom »Poslušajte in pojte«, v kateri 

so 1. aprila 1961 nastopili dijaki in člani MKUD Matej Bor.432 Aktivno sodelovanje 

in vnema njegovih članov je društvo popeljala med zelo dejavno mladinsko društvo v 

mestu, katere sloves in dejavnost sta se razširila daleč naokoli. Nekateri dijaki 

kočevske gimnazije so sodelovali tudi v posameznih sekcijah DPD Svoboda 

Kočevje, prav tako so bili v njem kulturno aktivni nekateri strokovni delavci 

kočevske gimnazije. Z ustanovitvijo novega Mešanega pevskega zbora Jakob Gallus 

leta 1960433 se je pevska dejavnost povzpela med vodilne v mestu in občini. Mešani 

pevski zbor Jakob Gallus so sestavljali prosvetni delavci, tudi iz kočevske gimnazije 

in osnovnošolska ter gimnazijska mladina. Sprva je zbor štel okoli petdeset članov, 

kasneje pa se je število aktivnih članov spremenilo. Med njimi so bili tudi prosvetni 

delavci iz drugih šol kočevskega okraja, ki jih je družila ljubezen do pesmi in želja 

po kulturnem ustvarjanju. Tekom svojega delovanja je Mešani pevski zbor Jakob 

Gallus sodeloval skoraj na vsaki kulturni prireditvi in proslavi, prav tako je s svojimi 

pevskimi točkami nastopal na vseh pomembnejših dogodkih državnega ali 

občinskega pomena. Skupaj z gimnazijskim pevskim zborom je Mešani pevski zbor 

                                                 
430 Dolenjski list, leto XVIII, št. 17, datum 27. 4. 1967, str. 8. 
431 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA 
OBČINE KOČEVJE. Dopis gimnazije Kočevje o kulturni vzgoji mladine, 18. 10. 1966. 
432 ZAL, KOČ 86, a. e. 95–99, fond ŠOLSKA KRONIKA GIMNAZIJE KOČEVJE, mikrofilmano 
gradivo. 
433 Novice, leto V, št. 23, datum 4. 6. 1960, str. 1. 
Ponekod se v periodiki omenja leto ustanovitve 1959 (Novice, leto VII, št. 24), tudi v zbranih delih 
Miloša Humeka ta navaja, da je bil zbor ustanovljen konec petdesetih let, prav tako je njegovo leto 
ustanovitve prevzel Ive Amalija Stanič. Prav tako je leto 1959 navedeno kot ustanovitveno leto v 
knjižni publikaciji z naslovom Pet let Mešanega pevskega zbora Svoboda Kočevje (Kočevje 1979, str. 
4). 
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Jakob Gallus na svoji prvi Prešernovi proslavi izvedel kantato Zdravljico, ki jo je za 

oba pevska zbora, klavir in trobila zložil njegov idejni in duhovni vodja. Na isti 

proslavi sta zbora izvedla še Prešernovo pesem »Pevcu« in »V spomin Valentina 

Vodnika«.434 O pestri in živahni dejavnosti zbora je poročal tudi lokalni časopis 

Novice, ki je njegovo dejavnost povzdignil na raven lokalnega pomena. O uspešnosti 

zbora je dopisnik Novic zapisal sledeče: »Koncert pevskega zbora Jakob Gallus se je 

začel z uvodno pesmijo Gallusa »Kako lepa si, prijateljica moja«. To je že tretji 

celovečerni koncert zbora, ki je privabil veliko število ljudi, saj je bila dvorana 

polna. Pod vodstvom Humeka je zbor zapel narodne in umetne pesmi, poleg teh so se 

zvrstile še revolucionarne in partizanske pesmi, tudi pesmi drugih narodov.«435  

Člani zbora so pod vodstvom svojega pevovodje sodelovali na prireditvah in 

proslavah v mestu in izven njega. Njegovo dejavnost zasledim na praznovanju 1. 

maja, na Prešernovih proslavah v Šeškovem domu, državnih in občinskih praznikih. 

Mešani pevski zbor Jakob Gallus je v svojo dejavnost vključil tudi sodelovanje z 

drugimi pevskim zbori v okraju. Sodeloval je s pevskim zborom pri DPD Svoboda 

Kočevje, zlasti pa je zbor privolil tudi v sodelovanje z okoliškimi in s podeželskimi 

društvi, kjer je na njihovo povabilo večkrat tudi nastopal. O slednjem priča nastop 

zbora v Stari Cerkvi, kjer je ta požel velik uspeh in bil zelo lepo sprejet. Mešani 

pevski zbor Jakob Gallus je bil v svojem kratkem času delovanja izredno uspešen, saj 

je njihove pesmi posnela tudi RTV Ljubljana.436 Posebej so bile skrbno pripravljene 

proslave ob obletnicah slovenskih pisateljev in pesnikov, predvsem je pevski zbor za 

Prešernovo proslavo pripravil bogat kulturni program, na katerem so nastopili tudi 

drugi izvajalci kulturne dejavnosti. Nastopi Mešanega pevskega zbora Jakob Gallus 

so bili uspešni, posebno pester program pa so pevci zbora pripravili leta 1964 v 

Šeškovem domu, ko so nastopili skupaj z rudarsko godbo. Poleg nastopa zbora sta na 

odru nastopila tudi njegova člana, solist Edvard Rus in solistka Olga Ožbolt. Nastopi 

obeh solistov in pevskega zbora ter rudarske godbe so poželi veliko zadovoljstva 

med občinstvom, saj je proslavo obiskalo 500 obiskovalcev.437 Številka dokazuje, da 

je bila tovrstna proslava in nastopi članov pevskega zbora priljubljeni med 

kočevskim prebivalstvom. Trdno in požrtvovalno delo članov zbora potrjuje tudi 

dejstvo, da je mešani pevski zbor dejansko zaradi različnih okoliščin nastopal vse 

                                                 
434 Stanič, Ive A.: Profesor Humek. Kočevska Reka: Samozaložba, 2009, str. 73. 
435 Povzeto po članku v: Novice, leto VI, št. 24, datum 10. 6. 1961, str. 3. 
436 Novice, leto V, št. 41, datum 8. 10. 1960, str. 2, 4. 
437 Novice, leto VI, št. 6, datum 11. 2. 1960, str. 4. 
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povsod, tudi po vaseh. O tem priča tudi podatek, da je pevski zbor v Kočevski Reki 

izvedel delni nastop kar pod krošnjami kostanja.438  

Dejavnost zbora se je razmahnila šele v drugi polovici šestdesetih let, sprva pa je bil 

njegov začetek težak. Člani zbora  in njegov pevovodja so bili ob ustanovitvi deležni 

nekoliko skepticizma in slabe podpore s strani lokalnega prebivalstva, o čemer priča 

članek v Novicah, kjer je zapisano, da »si člani društva žele več moralne in gmotne 

podpore od družbenih in političnih organizacij, od občinstva pa si želi več zanimanja 

za njihove prireditve«.439 Zaradi številnih težav, predvsem pa menjavanja in 

pomanjkanja prosvetnih delavcev, je Mešani pevski zbor Jakob Gallus leta 1966 

prenehal delovati. Z njegovim propadom je nastala potreba po pogostejših nastopih 

gimnazijskega pevskega zbora, ki je s svojimi nastopi nadomestil pevsko dejavnost 

Mešanega pevskega zbora Jakob Gallus. Gimnazijski pevski zbor je prevzel nastope 

na vseh otvoritvah ter proslavah, na katerih je nastopal že propadli pevski zbor. 

Talent in dobro zastavljen program gimnazijskega pevskega zbora sta se pokazala pri 

sodelovanju na Reviji mladinskega petja, na katerem so nastopili pionirski in 

mladinski pevski zbori kočevskega okraja. Prireditev je bila največja povojna 

prireditev v Kočevju, na kateri je sodelovalo okoli 750 mladih pevcev vseh šol v 

okraju.440 Prireditev je potekala na dvorišču kočevske gimnazije. Zaradi 

priljubljenosti in uspešne izvedbe je bila istoimenska prireditev v istem letu večkrat 

organizirana. Naslednja prireditev je pokazala še večjo senzacijo, uspešnost, trud in 

delo pevskih zborov. Pod vodstvo Miloša Humeka sta ženski in mešani gimnazijski 

zbor nastopila z različnimi pevskimi izvedbami narodnih in umetnih pesmi. Na 

Reviji mladinskega petja je nastopilo 9 pionirskih in 4 mladinski pevski zbori. 

Nastopi obeh kočevskih gimnazijskih pevskih zborov so bili izvedeni ob spremljavi 

godbe na pihala in so poželi obilen uspeh.441 Tovrstna prireditev na gimnazijskem 

dvorišču je bila zelo dobro obiskana, kar je nakazalo na nadaljevanje organiziranja 

tovrstne pevske prireditve. 

Vsestranskost Miloša Humeka je segala tudi izven gimnazijske dejavnosti. Ta je bil 

pobudnik in podporni član novoustanovljenih pevskih skupin, in sicer vokalne 

skupine Doremi in okteta osmih gimnazijk, imenovan Polyphonia. Prva je delovala v 

                                                 
438 Fotografija prikazuje nastop pevskega zbora pod kostanji v Kočevski Reki (objavljena v: Stanič, 
Ive A.: Profesor Humek. Kočevska Reka: Samozaložba, 2009, str. 72). 
439 Novice, leto V, št. 41, datum 8. 10. 1960, str. 2, 4.  
440 Novice, leto VII, št. 20, datum 18. 5. 1962, str. 4. 
441 Novice, leto VII, št. 21, datum 25. 5. 1962, str. 4. 
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letih 1967 in 1979 na osnovni šoli pod vodstvom Ive Staniča,442 druga pa je vse do 

svojega prenehanja leta 1978 pod vodstvom Miloša Humeka. Vokalna skupina 

Doremi je pomenila osvežitev na področju mladinskega petja. Svoje dosežke je 

predstavljala na medobčinski in republiški ravni, prav tako v pobratenih mestih v 

Novem Zagrebu, Prokuplju in Dolini pri Trstu. Nastopila je tudi v televizijskih 

oddajah ter bila zelo zaželena na kulturnih prireditvah.443 Sestava prve pevske 

skupine se je stalno spreminjala, medtem ko je bila sestava okteta Polyphonie 

stabilnejša. Sestavljala so jo dekleta Mateja in Edita Junc, Romana Ahac, Anica 

Marolt, Romana Murn, Sonja Zadnik, Lidija Vardijan in Vesna Metelko. Oktet je 

imel vaje dvakrat tedensko v gimnazijski dvorani in na svoj repertoar pesmi je uvrstil 

prepevanje večglasnih melodij, od motet, madrigal do skladb, ki jih je napisal ter 

priredil njihov pevovodja.444 V kratkem času svojega delovanja sta skupini velikokrat 

nastopili na različnih šolskih prireditvah, prav tako pa so s svojimi nastopili 

navdušile množico na številnih izvenšolskih prireditvah in proslavah. 

V sklopu MKUD Matej Bor sta s svojim delovanjem nadaljevali tudi literarna in 

šahovska sekcija, pridružila pa sta se jima še prirodoslovna in filmska sekcija. 

Literarna sekcija društva je v prvi polovico šestdesetih let začela intenzivnejše 

pripravljati literarne večere, posebno so bili priljubljeni večeri francoske poezije, ki 

jih je organizirala gimnazijska profesorica, Božena Košuta.445 Tedanji predsednik 

društva je bil Jože Požar. Predsedstvo društva se je za časa svojega delovanja stalno 

menjavalo, njegovi predsedniki so izhajali iz učiteljskih vrst na kočevski gimnaziji. 

 

Močna, vendar ne tako intenzivna kot gimnazijska, je bila kulturna dejavnost na 

Osnovni šoli Mirka Bračiča in na Osnovni šoli Kočevje. Leta 1966 je bil na šoli 

ustanovljen KUD OŠ Kočevje,446 v sklopu katerega je bila kulturno aktivna šolska 

mladina. Osnovnošolske kulturne dejavnosti so potekale v različnih krožkih, ki so 

učencem nudili paleto pestrih kulturnih dobrin. Med kulturnimi krožki se je v 

šestdesetih letih pokazalo večje zanimanje za pevski krožek, ki ga je vodila Anita 

Zupan,447 ter folklorni krožek, katerega prvi začetki folklorne tradicije segajo v 

                                                 
442 Ive Stanič je leta 1973 prejel republiško priznanje za delo z mladini v kočevski občini. 
443 25-letnica Moškega pevskega zbora Svoboda Kočevje. Kočevje: Kočevski tisk, 1999, str. 4. 
444 Stanič, Ive A.: Profesor Humek. Kočevska Reka: Samozaložba, 2009, str. 200. 
445 Stanič, Ive A.: Profesor Humek. Kočevska Reka: Samozaložba, 2009, str. 73. 
446 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA 
OBČINE KOČVJE. Dopis OŠ Kočevje o kulturni vzgoji mladine, 21. 10. 1966. 
447 Prav tam. 
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Predgrad. Želja po folklornih plesih in narodni noši se je pojavila tudi že v DPD 

Svoboda Rudnik v prejšnjem desetletju, vendar je zanimanje zanjo počasi zamrlo. Za 

ohranitev folklorne tradicije se je zanimanje med šolsko mladino za tovrstno 

dejavnost povečalo. Idejni vodja šolske folklorne skupine je bil Cveto Križ. Slednji 

je leta 1969 ustanovil prvo folklorno skupino v svoji hiši in pri Benčinovih v Klinji 

vasi.448 Ta je sodelovala s DPD Svoboda Kočevje, vendar je njeno delovanje v 

naslednjih letih zamrlo. Njena tradicija se je ohranila skozi šolske folklorne skupine. 

Cveto Križ se je s folkloro začel ukvarjati leta 1968, za potrebe ustanovitve folklorne 

skupine pa je popisal narodne pesmi in plese po kočevskih vaseh ter jih uporabil za 

folklorno dejavnost. Folklorni dejavnosti sta se pridružila tudi Kristina Trkovnik in 

Vinko Pirc, ki sta izdelovala narodne noše za folklorne plesalce.449 Cveto Križ je v 

sodelovanju s Kristino Trkovnik, ki je z narodno nošo oskrbovala tudi druge 

folklorne plesalce v Kočevju, vodil folklorno skupino na Centru poklicnih šol, pri 

kočevski Svobodi, kočevski gimnaziji in tudi v Željnah. Leta 1976 pa je sprejel 

vodenje folklorne skupine v Dolenji vasi pri Ribnici.450 Prav v Željnah pa se je leta 

1968 porodila tudi zamisel o ustanovitvi pevskega noneta Rog.451 Njegova 

ustanoviteljica, Kristina Trkovnik, je pevsko dejavnost povezala s folkloro in skupaj 

s članicami so ohranjale slovenske narodne pesmi. Nonet Rog, v katerem so 

prepevale Marija Luzar, Marija Logar, Katica Žalig, Ivanka Lipovec, Mimi Čihak, 

Rezka Poje, Ančka Hitztaler in Francka Vodičar, ni imel svojega stalnega prostora za 

vaje, zato je vadil priložnostno v hišnih prostorih članic. Začetki noneta so bili težki, 

saj se je bilo potrebno spopasti s številnimi opravki, za vso organizacijo in potrebe 

zbora pa je bila odgovorna njegova vodja in ustanoviteljica. Njegova dejavnost se je 

razmahnila šele v naslednjih letih, ko je le-ta začel tesno sodelovati tudi z 

istoimenskim kulturno-umetniškim društvom iz Željn. Nonet Rog je deloval vse do 

leta 1998. 

 

Vzporedno s kulturno dejavnostjo mladinskega MKUD Matej Bor je v mestu 

potekala kulturna društvena dejavnost DPD Svoboda Kočevje. Od svoje združitve 

17. oktobra 1960 je bilo od društva pričakovano veliko, vendar želenih pričakovanj 

društvo ni nikoli izpolnilo. V želji po boljši in pestrejši dejavnosti je društvo delovalo 

                                                 
448 Dolenjski list, leto XXXVII, št. 17–18, datum 24. 4. 1986, str. 7. 
449 Prav tam, str. 7. 
450 Dolenjski list, leto XXVII, št. 45, datum 4. 11. 1976, str. 20. 
451 Dolenjski list, leto XXXIX, št. 11, datum 17. 3. 1988, str. 7. 
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na že obstoječih sekcijah in je imelo sedež v Šeškovem domu. Prej delujoča DPD 

Svoboda Rudnik je svoje delovanje prenesla v mesto Kočevje ter s člani kočevske 

Svobode delovala kot enotno društvo. Šestdeseta leta so v kočevski Svobodi 

naznanila skromnejšo kulturno dejavnost v primerjavi s prejšnjim letom. Predsednik 

društva v prvi polovici šestdesetih letih je bil Karl Mohar, kasneje ga je nasledil Ivan 

Uhan,452 tajnica društva pa je bila Nevenka Rovšek, ki je urejala ter skrbela za vse 

društvene zadeve. Na odru Šeškovega doma se je letno zvrstilo skromno število 

predstav. Med najbolj dejavnimi sekcijami društva je bila dramska sekcija, ki je letno 

pripravila 9 predstav, za svojo predstavitev javnosti pa se je sekcija poslužila tudi 

majhnih dramskih razstav, ki jih je občasno pripravljala v izložbah Tkanine. Sekcija 

je medse vabila vse tiste, ki so želeli sodelovati v njej, bili pripravljeni organizirati in 

dobro delati. V svoj program je uvrstila Haškovo komedijo »Dobri vojak Švejk« v 

režiji Cveta Novaka, ki je kot režiser pri dramski sekciji poskrbel za dobro odrsko 

režijo. Sledile so Čakova drama »R.U.R.«, Golarjeva »Vdova Rošlinka« in 

Finžgarjeva komedija »Divji lovec«. Slednja je bila večkrat uprizorjena tudi na 

prostem.453 Dramska sekcija je leta 1965 začela izdajati svoj dramski list z naslovom 

Gledališki list, s katerim je obveščala in seznanjala prebivalstvo o svojim dramskih 

predstavah.454 V okviru dramske sekcije je zaživelo tudi lutkovno gledališče. K 

ponovni oživitvi dramske dejavnosti je veliko pripomogel Vekoslav Figar, 

predsednik Komisije za dramsko dejavnost. Člani sekcije so pripravili kar nekaj 

otroških lutkovnih igric, ki so med najmlajšimi požele veliko veselja in zabave. Med 

najbolj izstopajočimi in priljubljenimi sta bili uprizoritvi pravljic »Rdeča kapica« in 

»Pravljica o carju in pastirju«, nekoliko manj pa so bile priljubljene igrice »Heidi«, 

»Jurij Kozjak« in »Pri Joženovih«.455 Tudi lutkovna sekcija je na leto uprizorila 

skromno število igranih del, čeprav je bila tovrstna dejavnost zelo priljubljena med 

predšolsko in šolsko mladino. Njen član in vodja, Matija Glad, je skrbel za 

organizacijo, tehnično izvedbo in realizacijo lutkovnih iger, med drugim tudi za 

izdelavo visečih lutk. V šestdesetih letih je lutkovna sekcija začela uporabljati 

drugačen način dela z lutkami, od leta 1962 je sekcija začela uporabljati ročne 
                                                 
452 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Vabilo k sodelovanju v DPD Svoboda Kočevje, okoli 1960. 
453 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Vabilo k sodelovanju v DPD Svoboda Kočevje, okoli 1960. 
454 Gledališki list dramske sekcije DPD Svoboda Kočevje zasledim šele v Dolenjskem listu iz leta 
1965, zato je omenjeno leto navedeno kot ponovno izdajno leto lista. Gledališki list je začel izhajati 
leta 1946. 
455 Dolenjski list, leto XVI, št. 7, datum 18. 2. 1965, str. 23. 



 165 

lutke.456 Z njimi so uprizorili igre »Težave Peteršiljčkove mame«, »Tri čudne 

zgodbe« in »Razbojnik Moros« ter »Medveda lovimo«.457 Velika ljubezen do lutk in 

lutkovnih iger Matije Glada je ohranila lutkovno tradicijo v Kočevju. Ta je čarobnost 

lutk in igric opisal takole: »(Marionetne) lutke so bolj okorne kot ročne. Nerodno 

kobaca po odru in niti besedice ne spravi iz sebe. In vendar. Komaj jo zagledamo na 

odprtem odru, že zbudi v nas poseben občutek igre in to nenavadne igre. Veš, da to 

ni živ igralec in vendar lutko bolj verjameš kot živemu igralcu. /…/ pač pa diha iz 

lutke notranji svet, namenjen neposredni domišljiji. Ko začneš lutko premikati, začne 

delovati kot mamilo. Sam oživiš ob njej. Sam začneš igrati z njo. Med lutko in 

igralcem ni nobene pregrade več. /…/ Priznati je treba, da je res užitek delati v 

lutkovnem gledališču in se tako bogatiti z novimi spoznanji. V tem pa je tudi največji 

dar amaterstva.«458 Uprizoritev lutkovnih iger je bila redka, kar je bila posledica 

velikega pomanjkanja kadra. V lutkovni sekciji sta poleg Matije Glada delovali še 

ena ali dve osebi,459 na katerih je slonelo delo celotne sekcije. Slednje se je pokazalo 

v število lutkovnih predstav, kvaliteta iger pa je bila kljub tehničnim in kadrovskim 

težavam dobra. Matija Glad je opozarjal na težave lutkovne sekcije ter si močno 

prizadeval za njeno izboljšanje, toda posluha za težave lutkarjev ni bilo pri upravi 

društva ne med ostalim prebivalstvom. Nekoliko manj uspešna je bila folklorna 

skupina, ki je v svoj program začela uvajati tudi ritmično gimnastiko.460 Njeni 

začetki so bili težavni, sčasoma pa je sekcija pridobila nekaj članov za skromno, 

vendar uspešno delo. Velika pridobitev za DPD Svobodo Kočevje je pomenila 

filmska sekcija, ki je vse do leta 1960 delovala pod okriljem DPD Svoboda Rudnik 

Kočevje. Od leta združitve obeh Svobod je kino sekcija postala del novega društva, 

DPD Svobode Kočevje, in je nadaljevala s svojo filmsko dejavnostjo. Sekcija je 

kljub pripadnosti novemu društvu še vedno delovala kot kino sekcija, katero 

delovanje se zaradi formalnosti društva ni spremenilo. Kino sekcija DPD Svoboda 

Rudnik je nadaljevala s svojim delom po ustaljenem in začrtanem planu kot kino 

Rudnik. Predsednik sekcije je še vedno ostal Drago Podreberšek, za kino operaterja 

sta bila izvoljena Franc Ban in Boris Fink, blagajniška dela je opravljala Anka 

Kocjan, biljarter pa je bil Franc Bobek, medtem ko so bila hišniška dela prepuščena 
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Mariji Fink.461 Dvorana na Rudniku, ki je tedaj premogla 260 sedežev, je na ogled 

filmskih predstav privabila množico obiskovalcev. Obiskovalci so prihajali iz 

Rudnika in njegove bližnje okolice, iz Šalke vasi, Klinje vasi, Željn in Cvišlerjev. 

Povprečen obisk filmskih predstav, ki so v šestdesetih letih potekale vsak dan, je 

obiskalo 68 oseb. Leta 1962 je kino predstave obiskalo 28.538 oseb, naslednjega leta 

se je število nekoliko zmanjšalo na 27.864 oseb in leta 1964 je obisk znašal le 14.726 

obiskovalcev. Znaten upad števila obiskovalcev gre pripisati konkurenci matičnega 

kina, ki je s svojim pestrejšim in večkratnim predvajanjem filmskih predstav privabil 

gledalce tudi iz bližnjega Rudnika. Kino na Rudniku je imel raznolik filmski 

repertoar, na katerega je uvrstilo razne filmske žanre. Programski svet, ki so ga 

sestavljali Slavko Berger, Miro Hegler in Zinka Pucihar,462 je njegovo raznolikost 

upravičil z določitvijo predvajanj domačih in tujih filmov, med katerimi je bilo 

največ predvajanih ameriških filmov, sledile so filmske predstave iz 

vzhodnoevropskih držav, zastopanost domačih filmov pa je bila najslabša. Med 

filmskimi žanri so prevladovale drame, slabo gledanost pa so imele komedije in 

vesterni. Med gledalci kino predstav so bili pretežno otroci in mladina, ki je 

oboževala filme zahodnega sveta. Cena vstopnice, za katero so morali otroci odšteti 

50 dinarjev in odrasli 70–110 dinarjev,463 so bile primerne ekonomskemu položaju 

družin in niso pomenile ovire pri obisku rudniškega kina. Kino je za predvajanje kino 

predstav uporabljalo širokotirni projektor iz leta 1956. Zaradi njegove dotrajanosti je 

uprava kina morala poskrbeti za nabavo cinemaskopske leče, katere nabavo je odbor 

Svobode tudi odobril. Kino sekcija društva je občasno organizirala tudi matineje za 

otroke in odrasle, ki so bile dobro obiskane. Redno vzdrževanje in skrb za tehnično 

opremo in dvorano, nabava filmskega in drugega materiala so zahtevali visoke 

stroške. Finančno poslovanje rudniškega kina je bilo večkrat deficitarno, finančni 

primanjkljaj je morala uprava kriti iz različnih finančnih virom ter razumno izbirati 

filmske žanre iz nižje cenovnih razredov. Finančno poročilo iz leta 1964 kaže na 

pozitivno poslovanje, saj kino sekcija ni ustvarila finančnega primanjkljaja. Dohodki 

v višini 2.036.470 dinarjev, ki so bili ustvarjeni v prejšnji sezoni, so bili v celoti 

porabljeni v letu 1964. Od tega je bilo za nabavo filmov porabljenih 758.960 
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dinarjev, 569.195 dinarjev za tehnično opremo in vzdrževanje dvorane, vse ostalo pa 

so bili materialni in osebni dohodki.464 Podobno finančno poslovanje gre predvideti 

tudi v naslednjih letih z vmesnimi obdobji deficitarne finančne bilance.  

Za ljubitelje filmske dejavnosti je v Domu telesne kulture potekalo filmsko 

gledališče, njegovo predvajanje pa je bilo namenjeno zgolj gorečim navdušencev 

omenjene dejavnosti. Predvajali so se le izbrani in kakovostni filmi, z vrhunskimi 

dosežki in pozitivnimi filmskimi kritikami, ter kinotečni filmi, ki so zapolnili 

dvorano. Za boljši vsebinski vpogled in razumevanje predvajanega filma je poskrbel 

filmski strokovnjak, ki je prihajal iz Ljubljane. Filmsko gledališče je bilo brezplačno, 

kasneje pa tudi abonirano.465 

Člani sekcij in vodstvo DPD Svoboda Kočevje so se zavedali težavnosti in težkih 

razmer, v katerih so morali delovati. V skladu s potrjenimi letnimi programi je 

društvo pripravilo začrtano število predstav, ki so jih načrtovali ter predložili okrajni 

Zvezi kulturnih organizacij Slovenije. Število načrtovanih prireditev in sodelovanj s 

točkami pri drugih kulturnih prireditvah in proslavah je bilo odvisno od kadrovskih 

in tehničnih razmer v društvu. V primeru neprimernih in neustreznih pogojev 

delovanja je društvo svoje začrtane programe moralo tudi odpovedati, vendar 

tovrstnih primerov je bilo malo. Skromni, vendar dobro zastavljeni programi društva, 

so obrodili dobre uspehe, večje nezadovoljstvo pa je bilo čutiti med občinskim 

vodstvom in posamezniki. Sodeč po poročanju lokalne periodike in Dolenjskega lista 

sklepam, da je dejavnost DPD Svoboda Kočevje v šestdesetih letih upadla v 

primerjavi s preteklim desetletjem. O tem pričajo članki v časopisju, kjer zasledim 

izredno skromno število informacij o delovanju društva. Delovanje DPD Svoboda 

Kočevje je bilo omejeno na delovanje dramske, pevske in kino sekcije, medtem ko so 

ostale sekcije društva bile deležne zelo pičle pozornosti in slabe udeležbe na njihovih 

prireditvah ali kulturnih izvedbah. Nekatere načrtovane kulturne prireditve so bile 

zgolj formalnost, zapisane v predloženem letnem programu društva. Posledično je to 

pomenilo, da do dejanske realizacije kulturnih prireditev ni prišlo zaradi objektivnih 

razlogov ter je načrtovana prireditev ostala samo »zapisana na papirju«. Večina 

kulturnih prireditev in dogodkov, ki jih je društvo organiziralo, je bila vezana na 

sodelovanje ali organizacijo lokalnih, občinskih in državnih praznikov, kar je postalo 

že standardna oblika kulturnega udejstvovanja. Tako sta dramska in pevska sekcija 
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društva vsako leto sodelovali na proslavi ob občinskem prazniku Kočevja, 3. 

oktobra, ob obletnici zasedanja Zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju. 

Za občinski praznik je bilo obvezno sodelovanje vseh kočevskih društev, DPD 

Svoboda Kočevje pa je bilo eno izmed društev, ki je večkrat prevzelo organizacijo 

kulturnega programa za omenjeni praznik. Kulturni program ob občinskem prazniku 

je predvidel nastope izbranih sekcij kočevskih društev, ki so s svojimi kulturnimi 

točkami obogatile proslavo. Toda ustne pripovedi in poročanje lokalne periodike ob 

omenjenem prazniku pričajo, da »je bila dvorana v Šeškovem domu na pol 

prazna«.466 Prireditve in proslave občinskega in/ali državnega pomena niso pritegnile 

množice prebivalcev, dvorana Šeškovega doma je bila vedno slabo zasedena in 

prebivalstvo se ni rado udeleževalo politično-kulturnih proslav. Drugačen odziv o 

svojih nastopih sta sekciji društva doživeli na novoletnih in šolskih prireditvah, kjer 

so bili množično sprejeti in obiskani. O slednjem priča podatek, da »je bil obisk 

igrice »Kekec in Mojca«, ki jo je uprizorila dramska sekcija DPD Svoboda Kočevje 

ob prihajajočem novem letu v Šeškovem domu, dobro obiskana. Otroci so uživali v 

igrici in bili zelo zadovolji«.467 Sekcija je zaradi dobre obiskanosti in priljubljenosti 

med otroci omenjeno igrico leta 1962 ponovno uprizorila na odru Šeškovega doma. 

Zanimiv je podatek, da je ponovna uprizoritev priljubljene igrice »Kekec in Mojca« 

v režiji Janka Zupana v naslednjem letu doživela zelo skromno udeležbo.468 To 

potrjuje verjetnost o nerednih obiskih prireditev, neodvisne od priljubljenosti in 

kvalitete dramske uprizoritve. Istega leta so člani dramske sekcije podelili priznanje 

Jožetu Zalarju za prizadevno delo pri društvu. V znak za uspešno delo in 

prizadevnost je Jože Zalar prejel venec, Janko Zupan pa mu je izrazil osebne čestitke. 

Jože Zalar je bil dolgoletni gledališki sodelavec pri DPD Svobodi Kočevje, pri kateri 

je deloval že 42 let. 469 V naslednjih mesecih v letu 1962 je bila kulturna dejavnost 

sekcije zelo šibka. Člani dramske sekcije so naštudirali in uprizorili komedijo 

Marjana Marinča »Poročil se bom s svojo ženo«, naslednjega leta pa še 

Michiavellijevo komedijo »Mandragola«.470 Pevska sekcija je pripravila samostojen 

nastop pevskega zbora v Šeškovem domu, medtem ko je lutkovna sekcija pripravila 

otroško igrico »Kljukčev rojstni dan«, kasneje pa je uprizorila še igrico »Žogica 
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marogica«. Zaradi tehničnih priprav in potrebe po čim večjem številu uprizoritev so 

bili njeni člani napoteni na lutkovni tečaj v Ljubljano, kjer so se seznanili s 

poglavitnimi novostmi in novimi tehnikami s področja lutkarstva.471 

V naslednjih letih je bila amaterska dejavnost DPD Svoboda Kočevje še vedno 

skromna. Sekcije niso pripravile posebnih kulturnih programov, kot je bilo to 

pričakovati, temveč so se omejile le na standardne oblike dejavnosti ter so na 

kulturnih prireditvah sodelovale z različnimi točkami. Med dramskimi deli zasledim 

ponavljajoče se uprizoritve dramskih del slovenskih pisateljev, nekaj je bilo tudi 

uprizoritev dramskih del tujih pisateljev in ustvarjalcev. Uprizorili so komedijo 

Dušana Roksanovića »Babilonski stolp«, komedijo Branislava Nušića »Dr« in 

številne druge.472 Dober odziv obiskovalcev in negativno kritiko Komisije za 

dramsko dejavnost pri ZKPOS Kočevje je bila deležna uprizorjena igra Rada 

Megliča z naslovom »Na domu višjega inšpektorja«. Dramsko delo je bilo na odru 

Šeškovega domu premierno uprizorjeno leta 1965. Predsednik Komisije za dramsko 

dejavnost, Vekoslav Figar, je delo Rada Megliča označil za slabo dodelano dramsko 

delo z veliko nedoslednostjo in neprimernimi dramskimi prizori. Igra je bila 

vsebinsko primerna za kočevske gledalce, prikazala je nekaj družbenih pojavov, 

vendar je zaradi prenasičenosti z negativnimi prikazanimi dramskimi prizori in 

slabimi lastnostni nekaterih igranih oseb, pritegnila neodobravanje predsednika 

komisije in predsednika Občinskega sveta ZKPOS Kočevje, Franca Mrharja, ki sta 

obiskala njegovo uprizoritev. Vekoslav Figar je izrazil mnenje o paradoksu 

značajskih lastnosti igranih oseb, ki ga je opisal kot nesprejemljiv, saj »kot človek 

težko verjamem, da bi mladinska organizacija dekle (o.p.: vloga igrane osebe) tako 

slabih lastnosti odlikovala na načine prikazane v delu, kakor tudi po drugi strani ne 

morem verjeti, da bi mladinec ali mladinka na eni strani tako pozitivnih lastnosti 

mogel na drugi strani imeti toliko in tako negativnih«.473 Neizraziti konec, 

nepodajanje rešitev na problematična družbena vprašanja ter menjavanje igralcev in 

režiserjev so pomenile dodatno očrnitev njegovega dela. Podana ocena in kritika 

uprizorjenega dela sta bili predmet razprave na seji predsedstva Občinskega sveta 

ZKPOS Kočevje, 21. maja 1965, o kateri so se njeni prisotni soglasni strinjali s 

Vekoslavom Figarjem. Ta je svoje pripombe in oceno osebno predstavil tudi avtorju 
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dramskega dela ter mu svetoval o popravkih, ki jih Rado Meglič ob uprizoritvi ni 

upošteval. Zaradi neupoštevanja navodil in opazk o dramskem delu so člani 

Občinskega sveta ZKPOS Kočevje razmišljali o morebitni prepovedi nadaljnje 

uprizoritve, vendar do tovrstnega ukrepa ni prišlo. Megličevo delo je na odru 

Šeškovega doma doživelo nadaljnje uspehe, med publiko ni bilo zaznati 

nezadovoljstva, temveč se je zgodilo prav nasprotno. Zaradi humorističnih scen je 

bilo dramsko delo med mlajšim občinstvom zelo priljubljeno, medtem ko je pri 

občinski oblasti naletelo na nadaljnje neodobravanje. Istega leta so na odru 

Šeškovega doma člani dramske sekcije uprizorili Prežihove »Pernjakove«, s katerimi 

so gostovali v Kočevski Reki, Stari Cerkvi, Fari, Ribnici in Sodražici. Obisk vseh 

dramskih predstav je bil dober, zato so v isti sezoni pripravili še uprizoritev pravljic 

»Pravljica o cesarju in pastirju« in »Sedmerica v kleti«. Prav tako je bil dobro 

obiskan nastop harmonikarskega orkestra iz Šentvida. Stroški gostovanj dramskih in 

tujih skupin so bili visoki, ki jih je v večini financiral Občinski svet ZKPOS Kočevje. 

Ta je istega leta tudi za sanacijo in opremo odra nakazal znesek v višini 500.000 

dinarjev, za nadaljnjo financiranje gostovanj izven občine pa je začasno odrekel 

svojo podporo.474 Vodilni pri občinski Zvezi kulturno-prosvetnih organizacij 

Slovenije so želeli izboljšati kulturno društveno dejavnost v mestu, zato so na svojih 

sejah podali kopico predlaganih zaključkov in sklepov za posamezno sezono. Primer 

slednjih navajam za sezono 1966/1967, za katero se je Občinski svet ZKPOS 

Kočevje odločil, da bo kulturno dejavnost v mestu izboljšal in popestril z 

»uvoženimi« dramskimi predstavami, uvedbo splošnega abonmaja in 

subvencioniranimi abonmaji za mladino in upokojence. Podprl je gostovanje 

Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL), ki je imelo primat med dramskimi 

gostovanji v Kočevju. Ta je moral organizirati in pripraviti 8 dramskih uprizoritev s 

ponovitvami, hkrati pa je v dogovoru z Občinskim svetom ZKPOS Kočevje 

odstopilo finančna sredstva za eno izmed svojih dramskih predstav, ki jo je uprizorila 

domača dramska sekcija. Znesek odstopne dramske uprizoritve je znašal okoli 

300.000 dinarjev.475 Na omenjeni seji Občinskega sveta ZKPOS Kočevje je bila 

predlagana tudi subvencija za abonmajske vstopnice za dijake in učence, ki je 

znašala 1.000 dinarjev, ter ureditev prostorov dvorane Množičnih organizacij za 

                                                 
474 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Zapisnik druge redne seje predsedstva Občinskega sveta ZKPO, 21. 3. 1965. 
475 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Program dela za sezono 1966/1967, 11. 10. 1966. 
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stalne razstave domačih in tujih likovnikov. Toda zastavljene naloge niso obrodile 

želenih pričakovanj, saj je po poročanju zapisnika za omenjeno sezono razvidno, da 

»bo v Kočevju potrebno zaradi slabe domače kulturne aktivnosti potrebno pospešiti 

in organizirati (nadaljnja) gostovanja kvalitetnih gledaliških skupin, glasbenih 

ansamblov in likovnih razstav od drugod«.476 Istega leta je v Kočevju gostoval 

Slovenski oktet, ansambel Magnifico in Koroški akademski oktet.477 Slednji je v 

Kočevju prvič gostoval leta 1964 ob občinskem prazniku. Ob svečani priložnosti je 

pripravil bogat repertoar izbranih pesmi (koroške, srbske, makedonske, ruske, 

škotske, italijanske, itd.) in poskrbel za svojo promocijo z uporabo brezplačnih 

plakatov in koncertnih listov. Občinski svet ZKPOS Kočevje je vabilo okteta sprejel 

ter zanj odštel honorar v višini 45.000 dinarjev, kril stroške prevoza in pogostitev po 

končanem koncertu.478 V predmet razprave Občinskega sveta ZKPOS Kočevje pa ni 

bila uvrščena problematika pevske sekcije. Omenjena sekcija je kljub težavam 

znotraj odseka delovala dobro in poskušala ohraniti pevsko tradicijo v mestu. Njeni 

člani so pozornost namenili svojemu poslanstvu, prepevanju narodnih in narodno-

zabavnih pesmi, občasno pa so na svojih nastopil zapeli tudi partizanske pesmi. 

Dejavnost lutkovne sekcije je bila najšibkejša in najskromnejša. Obljube o 

izboljšanju in pomoči lutkarjev so ostale prazne in njeni člani so bili v neugodnih 

razmerah prisiljeni delati nemogoče, ustvariti in uprizoriti najboljše lutkovne igre. Na 

skromnem repertoarju so prevladovale ljudske igre, ki so skoraj vsakič pritegnile 

večino otroške mladine. Sčasoma se je število njenih članov povečalo, vendar ni 

nikoli štelo več kot deset članov. Hvalevredno delo Matije Glada in nekaterih 

njegovih članov, ki so prihajali iz vrst šolske mladine, je pripomoglo k ohranitvi 

lutkovne dejavnosti v Kočevju. 

 

                                                 
476 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Dejavnost in problemi v kulturnih organizacijah, 1966. 
477 Koroški akademski oktet je bil ustanovljen leta 1959 in se je s svojimi domačimi in mednarodnimi 
pevskimi uspehi uspel uvrstiti med najboljše amaterske zbore v Jugoslaviji. Sestavljali so ga Danilo 
Čadež, Matija Potokar, Jure Novak, Albert Kariž, Ivan Krpač, Peter Bedjanič, Peter Štiglič in Stane 
Urbančič. Oktet je gostoval po celotni domovini in tujini. Koncertno udejstvovanje okteta so 
dopolnjevala radijska in televizijska snemanja doma in na tujem. Posneli so več plošč, med njimi je 
bila tudi plošča slovenskih narodnih pesmi za Radiotelevizijo Beograd. Umetniški vodja okteta je bil 
Ciril Krpač. 
478 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Dopis Koroškega akademskega okteta, 9. 3. 1964. 
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Godbena dejavnost v Kočevju je za nekaj mesecev leta 1962 zamrla zaradi premalo 

ambicioznega vodstva DPD Svoboda Kočevje.479 Ob združitvi obeh DPD Svobod sta 

bili ideja in program o njenem delovanju dobro zastavljeni, v okviru katere je bila 

vključena tudi godba na pihala, vendar ta ni dočakala uresničitev zastavljenih ciljev. 

Rudarska godbe je do svojega prenehanja leta 1962480 delovala v Rudarskem domu 

in je bila delno financirana s strani podjetij in Občinske skupščine Kočevje. S 

pridobljenimi finančnimi sredstvi so si njeni člani nabavili nove inštrumente in 

uniforme, prav tako so bila sredstva porabljena za plačevanje šolnin nekaterih 

godbenikov. Ponovna ustanovitev godbe istega leta je bila zasluga rudarjev Rudnika 

Kočevje, za katero so vire financiranja zagotovili sami rudarji iz svojih skladov in s 

članarinami godbenikov, za njeno organizacijo pa je skrbel sindikalni odbor rudnika. 

Godba je bila leta 1962 ustanovljena kot Pihalni orkester sindikalne podružnice 

Rudnik Kočevje, število njenih članov pa je bilo 26.481 Prvi dirigent vnovič 

ustanovljene godbe je bil Andrej Struna, ki je bil njen kapelnik vse do leta 1979. 

Člani godbe so pričeli z rednimi vajami in v svoje vrste vabili tudi podmladek. Vanjo 

so se kasneje vključili tudi učenci Glasbene šole Kočevje,482 katerih število je v 

naslednjih letih naraščalo. Do konca šestdesetih let se je število njenih članov 

povečalo skoraj za tretjino. Pri vključevanju mladine v godbo sta veliko prispevala 

Adi Škorjanc in Ive Stanič, ki sta z močnim prizadevanjem pripomogla k razvoju in 

kvaliteti kočevske godbene dejavnosti. Godba je nadaljevala svojo glasbeno 

poslanstvo in tradicijo, ki jo je imela že v preteklih letih. Nastopila je na številnih 

proslavah in prireditvah, na revijah v sodelovanju z drugimi godbami ter bila 

zaslužna za številne povorke po mestu in budnice, bila je prisotna tudi na mnogih 

pogrebih.  

 

V mestu Kočevje je bila pestra tudi amaterska dejavnost glasbenih skupin in 

ansamblov. Njihova dejavnost se je razmahnila v šestdesetih letih, čeprav naj bi 

                                                 
479 Devjak, Sabina: Pihalni orkester Kočevje 1927–2007. Kočevje: Kočevski tisk, 2007, str. 11. 
480 Po poročilu o delu godbe na pihala je bila ta ponovno ustanovljena leto kasneje, enako navaja 
avtorica Sabina Devjak v knjižni publikaciji Pihalni orkester Kočevje 1927–2007. Leta 1963 je bil 
sklican sestanek, na katerega so bili povabljeni vsi godbeniki. Imenovan je bil petčlanski iniciativni 
odbor z nalogo popisa inventarja in skladiščenja inštrumentov ter izdelave pristopnih izjav, pravila 
godbe in organizacijo poslovanja (ZAL, KOČ 34/4, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE 
KOČEVJE-SKUPŠČINA KOČEVJE. Poročilo o delu godbe na pihala, 1966). 
481 Devjak, Sabina: Pihalni orkester Kočevje 1927–2007. Kočevje: Kočevski tisk Kočevje, 2007, str. 
11. 
482 Glasbena šola Kočevje je svoja vrata odprla leta 1961. Prvi ravnatelj Glasbene šole Kočevje je 
postal Miloš Humek, ki je šolo vodil v letih 1961 in 1984. 
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začetki nekaterih ansamblov segali že v prejšnje desetletje. Najstarejši kočevski 

ansambel je bil Roški fantje, kateri začetek je po ustnem pričevanju Toneta 

Obranoviča datiran v petdeseta leta. Ansambel je sprva štel štiri člane, kasneje pa se 

je njegovo število povečalo na šest oziroma sedem članov. Na kočevski glasbeni 

sceni je sredi šestdesetih let deloval tudi zabavni ansambel Pelikani, katerega člani so 

bili Tone Obranovič, Mitja Hribar, Mitja Janežič in Ivan Jarni. Ansambel je začel 

delovati v letih 1966–1967, v svojem kratkem triletnem obdobju pa je nastopal po 

celotni Dolenjski. Člani ansambla so vadili doma, kasneje pa so pridobili prostore v 

stavbi nekdanjega šolskega centra v središču mesta, kasnejše poslopje trgovine 

Jugoplastika. Njihova priljubljenost je bila predvsem pri mladini, saj so s svojimi 

glasbenimi nastopi na mladinskih plesih razveseljevali množico kočevske mladine. 

Mladinski plesi so bili organizirani v Fizkulturnem domu, v dvorani Množičnih 

organizacij, nastopali pa so tudi v paviljonu restavracije v Gaju. Poleg omenjenih 

dvoran, kjer so potekali mladinski plesi, so bili le-ti organizirani tudi v dvorani v 

Šalki vasi in v kinodvorani v Stari Cerkvi, za odrasle pa so plesi potekali predvsem v 

gostilni Činkel in kasneje tudi na Nami. Po kratkotrajnem delovanju Pelikanov je bil 

kmalu ustanovljen nov ansambel, imenovan Atoli. Njegova zasedba je štela podobno 

število članov kot prej omenjeni ansambel, pri Atolih je igral tudi Milan Hribar, bivši 

član Pelikanov. Višek delovanja pa je zasedba dosegla v letih 1968–1969. 

Najpogosteje so nastopili v dvorani Množičnih organizacij. Atoli so kmalu prekinili z 

delovanjem, ansambel je bil razpuščen konec šestdesetih let in njegovi člani so 

prestopili k drugim glasbenim skupinam ali pa prenehali z igranjem. Istočasno je v 

Kočevju deloval tudi ansambel, ki je nosil ime Škorpijoni. V zasedbi petih članov je 

ansambel večinoma nastopal v Fizkulturnem domu, svoje vadbene prostore pa so 

pridobili v stavbi zraven nekdanje vrtnarije, ki je stala na območju današnje Srednje 

šole Kočevje. Narodno-zabavni ansambel, katerega član je bil nekaj časa tudi bivši 

pelikanovec Tone Obranovič, je deloval vse do druge polovice sedemdesetih let. Od 

tedaj naprej ni ohranjen noben podatek ali gradivo o njegovem delovanju, tudi v 

periodiki ni omenjen noben podatek o ansamblu. Želja po obuditvi nekdanjih časov 

izpred skoraj desetletja se je uresničila v ponovnem srečanju in delovanju ansambla 

Roški fantje. Ta je štel šest članov, leta 1971 pa je k ansamblu pristopil tudi Tone 

Obranovič, pri katerem je igral skoraj desetletje. Ponovna reorganizacija in snidenje 

sta ansambel popeljala do velikih uspehov. Ta je postal eden izmed najbolj zaželenih 

in priljubljenih ansamblov na Kočevskem, njegova prepoznavnost pa je segala tudi 
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izven Kočevske. Člani zasedbe so tesno sodelovali z drugimi slovenskimi glasbeniki 

in pevci, največ nastopajočih glasbenih točk pa so izvedli na Kočevskem. Nastopali 

so na vseh pomembnejših prireditvah in proslavah v občini, največ glasbenih 

nastopov pa so priredili v kavarni v središču mesta in na Nami. Prostori v baru hotela 

Pugled so postali njihovi vadbenimi prostori, ki jim je za potrebe vaj in priprav 

odstopilo istoimensko gostinsko podjetje. Člani Roških fantov so na svojih nastopih 

izvajali skladbe znanih slovenskih in tujih glasbenikov, na svoj repertoar 

najpogostejših izvajanih melodij pa so bile uvrščene skladbe angleške skupine 

Beatlov in slovenske narodno-zabavne skladbe. Med izvajanimi skladbami so bile 

tudi skladbe glasbenih skupin »Črne korale« in »Bele strele«. Zasedba, katero so 

sestavljali Peter Frangež, Alojz Kužnik, Mihael Radosavljević, Franc Benčina, Tone 

Obranovič in Janez Hočevar, se je z naborom različnih skladb oskrbovala sama. 

Izvajane skladbe so bile največkrat kopirane od drugih slovenskih in tujih izvajalcev, 

kasneje pa so se posluževali izmenjave plošč, s katerih so ob poslušanju zapisali 

besedilo ter si čim bolje zapomnili besedilo. Po pričevanju Toneta Obranoviča je 

ansambel nabavljal plošče tudi iz neevropskih držav. Ploščo Beatlov si je ansambel 

pridobil iz Egipta, ki jim je služila kot pripomoček za učenje beatlovskih skladb. 

Zapis besedila z melodijo v obliki notnega zapisa so uglasbili, po notnem zapisu pa 

so melodijo tudi izvedli. Originalne domače in tuje skladbe so bile izvedene občasno, 

redko pa so uglasbili svoja lastna besedila. Roški fantje so nastopali vsepovsod, v 

poletnih mesecih pa so mnogokrat nastopali na ploščadi v mestnem jedru Kočevja in 

pred hotelom, ob koncu tedna pa so nastopili tudi na vrtnih veselicah. Na veselicah v 

mestu so nastopali vsako soboto, povabljeni pa so bili tudi na številne gasilske in 

mestne veselice, poroke, veselice ob pomembnejših obletnicah, igrali so tudi na 

srečanju ljudskih odborov. Število nastopov je bilo v zimski polovici nekoliko 

manjše, vendar še vedno številno. Šestčlanski ansambel se ni odlikoval samo po 

dobro izvajanih melodijah, temveč tudi po značilni oblačilni kulturi.483 Roški fantje 

so delovali vse do konca sedemdesetih let, po prenehanju obstoja ansambla so se 

njegovi člani razšli, nekateri med njimi so zapustili kočevsko glasbeno sceno. Poleg 

Roških fantom sta v Kočevju delovala ansambel Intervali in ansambel Veterani. 

Prvega so večinoma sestavljali nekdanji člani Atolov, Slavko Rančigaj kot duhovni 

vodja, Milan Hribar, Dominik Trobentar in drugi, ansambel pa je bil predvsem 

                                                 
483 Člani so nosili moške uniforme, največkrat v kombinaciji z belo moško srajco in kravato. 
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priljubljen med mladino, saj je večkrat igral na mladinskih plesih na Jasnici. Po 

propadu Intervalov so nekateri njegovi člani odšli iz Kočevja, nekateri pa so se 

pridružili drugim slovenskim glasbenim skupinam, kot je to storil Dominik 

Trobentar, ki se je pridružil tedanjemu Hazardu. Ansambel Veterani pa je začel 

delovati v enakem obdobju kot Intervali, njegovo delovanje se je nadaljevalo tudi v 

osemdesetih letih. Med njihove vrste je leta 1981 vstopil tudi Tone Obranovič, ki je 

štel šest članov. Svoje prostore za vaje si je ansambel pridobil v prizidku pri 

Nebotičniku. Šestčlanski ansambel je sodeloval in nastopal po Kočevski, paleta 

izvajanih skladb pa je bila pestra. Ansambel je prenehal z delovanjem v poznih 

osemdesetih letih.484  

Kočevsko narodno-zabavno sceno so v šestdesetih letih zasedle veččlanske glasbene 

skupine, nekatere med njimi so svoje delovanje nadaljevale tudi v naslednjih 

desetletjih. Nekajletno ustvarjanje na glasbenem področju so prekinili mnogi 

dejavniki, največjo težavo pa je predstavljalo pomanjkanje primernih prostorov za 

glasbene vaje. Člani ansamblov so za vadbene prostore dobili zasilne prostore v 

različnih objektih, občasno pa so vadili doma. Kočevski ansambli so bili ustanovljeni 

na željo njihovih članov, ki so izrazili željo po glasbenem ustvarjanju in zabavi. 

Njihova glasba in skladbe so bile izvedene amatersko, saj je bila večina članov 

samoukov, le nekateri med njimi so imeli dobro znanje igranja na inštrument z 

opravljeno glasbeno šolo. Z željo in ljubeznijo do glasbe se je skupina fantov in 

moških zbrala ter začela ustvarjati. Tone Obranovič se spominja prvih začetkov 

ansambla Pelikani: »Naši začetki so bili na travi. Kot mladi fantje smo poprijeli za 

inštrument in igrali, potem pa smo se organizirali v glasbeno skupino.«485 

Ustanovitev glasbene skupine v tistem času ni bilo težko. Za delovanje ansamblov ni 

bilo potrebno podati nobene prijave, prav tako se skupina ni bila dolžna registrirati 

pri oblasteh. S finančnega in organizacijskega vidika je to pomenilo, da so člani 

ansamblov sami skrbeli za svojo organizacijo in nastope, finančno pa je bil ansambel 

odvisen od prispevkov in gmotnega stanja svojih članov. Najvišje stroške ansambla 

je predstavljala nabava glasbenih inštrumentov, saj so le-ti bili izredno dragi. 

Glasbeni inštrumenti so se nabavljali v tujini, saj jugoslovanski trg ni premogel 

kakovostnih in dobrih glasbenih inštrumentov. Roški fantje so svoje inštrumente 

nabavljali v Italiji, Veterani pa celo v Nemčiji. Podobno je bilo tudi pri drugih 

                                                 
484 Ustni vir: Tone Obranovič, kočevski amaterski glasbenik, intervju 4. 12. 2010. 
485 Ustni vir: Tone Obranovič, kočevski amaterski glasbenik, intervju 4. 12. 2010. 



 176 

kočevskih ansamblih. Prvi glasbeni inštrumenti, na katere so zaigrali člani 

ansamblov, so bile kitare. Postopoma pa so člani začeli uporabljati tudi harmonike in 

bobne. Za ozvočenje na nastopih so bili zadolženi člani posameznih ansamblov, 

včasih pa je za ozvočenje poskrbela tudi organizacija, ki je povabila gostujoči 

ansambel. Člani ansambla so morali sami poskrbeti tudi za uniforme. Razen članov 

Roških fantov, ki so na svojih nastopih imeli svečane uniforme, so ostali člani zasedb 

na nastopih nosili vsakdanjo opravo, katero so največkrat sestavljale kavbojke in 

športna majica. Za svoje nastope so bile glasbene zasedbe deležne skromnih plačil, 

nastopale pa so tudi prostovoljno. Nekateri med njimi so bili prijavljeni pri 

organizaciji »Slovenija koncert«, ki je skrbela za organizacijo in izvedbo koncertov 

glasbenih skupin po Sloveniji in izven nje. Če je bil ansambel registriran pri tovrstni 

organizaciji, je organizacija poskrbela za njegovo plačilo, ki je finančna sredstva 

nakazala na žiro račun dotičnega ansambla. Redki kočevski ansambli so se 

posluževali tovrstnega finančnega poslovanja, večinoma so sami poskrbeli za 

izvedbo svojih koncertnih nastopov. Tekmovalnost med ansambli je bila velika. Ta 

se je večinoma kazala v pogostosti nastopov in v višini honorarjev. To je pomenilo, 

da so člani ansamblov raje pristali na nižji honorar, saj jim je zagotovilo nadaljnje in 

pogostejše nastope.486 Ansambli so imeli narodno-zabavni in/ali zabavni značaj, saj 

so se na repertoarju izvajanih skladb znašle številne slovenske in jugoslovanske 

popevke, tujih skladb pa tudi ni manjkalo. Med priljubljenimi glasbenimi zvrstmi so 

bile narodne in zabavne pesmi, med mladino pa je bila priljubljena rockovska glasba 

in rock 'n' roll. Glasbeni okus mladih in odrasle publike je skozi desetletja ostal enak, 

medtem ko jazz in punk nista našla poti do kočevskih prebivalcev. 

 

Mesto Kočevje je bilo v šestdesetih letih (po poročanju Dolenjskega lista in Novic) 

bogatejše za enajst gostovanj iz drugega okraja. Gostovale so različne glasbene in 

pevske skupine iz Ljubljane, na odru Šeškovega doma pa so se predstavile tudi 

dramske skupine iz Slovenskega narodnega gledališča iz Trsta, Mladinskega 

gledališča Ljubljana, Slovenskega narodnega gledališča Drama, Šentjakobskega 

gledališča iz Ljubljane ter Mestnega gledališča ljubljanskega. Prvo gledališče se je v 

Kočevju leta 1962 predstavilo z dramsko uprizoritvijo »Hamleta«,487 medtem ko je 

Slovensko narodno gledališče uprizorilo ameriško dramo Reginalda Rosca in Horsta 

                                                 
486 Ustni vir: Tone Obranovič, intervju 4. 12. 2010. 
487 Novice, leto VII, št. 25. datum 22. 6. 1962, str. 1. 
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Budjuhna »12 porotnikov«488 in veseloigro »Boter Andraž«,489 katero gostovanje je 

pomenilo veliko kulturno prireditev, saj je omenjeno profesionalno gledališče redko 

gostovalo na Kočevskem. Gostovanje profesionalnih kulturnikov SNG je potekalo na 

prostem pri Osnovni šoli Jože Šeško, finančno breme tovrstnega gostovanja pa je 

Kočevje stalo 310.000 dinarjev. Mladinsko gledališče ljubljansko je leta 1961 

dvorano Šeškovega doma napolnilo z dramo Vinka Strgarja »Heroica«,490 štiri leta 

kasneje pa je nastopilo z dramskim delom »Don Juan ali ljubezen do geometrije« 

Maksa Fischa.491 Šentjakobsko gledališke je konec šestdesetih let za mladino 

pripravilo ljudsko igro »Sosedov sin«,492 istega leta pa je na odru nastopila tudi 

Folklorna skupina France Marolt iz Ljubljane.493 Oder Šeškovega doma je gostil tudi 

pevske nastope ljubljanskih pevskih zborov. Na njem je priredil koncert ljubljanski 

Invalidski pevski zbor, Akademski pevski zbor Tone Tomšič, ki je s svojim pestrim 

izborom slovenskih pesmi napolnil dvorano Šeškovega doma. Med najbolj 

priljubljenimi pesmi so bile »Večerna pesem«, »Na obali Tibere«, »Ave Marija« in 

»Balada o mlinarju«.494 Ljubljanski pevski zbor je v Kočevju gostoval še nekajkrat in 

na vsakem nastopu požel obilico uspehov. Pozitiven odziv je doživel tudi nastop 

Slovenskega okteta iz Ljubljane leta 1965, ki je prav tako zapolnil celotno dvorano 

Šeškovega doma.495 Kulturno posebnost za mesto Kočevje je pomenil nastop 

Slovenske filharmonije leta 1960, ki je prav tako privabila množico obiskovalcev v 

Šeškov dom. Koncert, na katerem so nastopili solisti Nada Vidmar, Mirko Brajnik in 

Ladko Korošec s svojimi izjemnimi pevskimi odlomki iz del Čajkovskega, Puccinija 

in Gotovca, so pomenili kulturno prireditev, velikega pomena.496 Nastopi ljubljanske 

Opere so bili redki, zato je bila tovrstna prireditev toliko bolj pomembna za Kočevje 

in občino. 

Poleg gostovanj je mestno amatersko kulturno dejavnost v šestdesetih letih 

zaznamovala tudi prireditev zabavne revije. Leta 1961 je okrajni Svet Svobod in 

prosvetnih društev Ljubljana v sodelovanju s slovenskimi prosvetno-kulturnimi 

društvi organiziral revijo, na kateri so sodelovali pevci, plesalci, harmonikarji, 

                                                 
488 Novice, leto V, št. 25, datum 18. 6. 1960, str. 3. 
489 Novice, leto V, št. 39, datum 24. 9. 1960, str. 2. 
490 Novice, leto VI, št. 41, datum 7. 10. 1961, str. 4. 
491 Dolenjski list, leto XVI, št. 52, datum 30. 12. 1965, str. 11. 
492 Dolenjski list, leto XIX, št. 47, datum 21. 11. 1968, str. 14. 
493 Prav tam, str. 14. 
494 Dolenjski list, leto XVII, št. 27, datum 14. 7. 1966, str. 5. 
495 Dolenjski list, leto XVI, št. 45, datum 11. 11. 1965, str. 16. 
496 Novice, leto V, št. 46, datum 12. 11. 1960, str. 4. 
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ansambli, tamburaški zbori, godbe in člani folklornih skupin,497 leto kasneje pa je 

bila organizirana okrajna Revija dramskih umetnosti. Na odru Šeškovega doma so 

nastopile številne dramske skupine s svojimi dramskimi uprizoritvami, na katerih so 

se med seboj preizkusile mestne in podeželske dramske sekcije. Zaradi velikega 

števila članov dramskih sekcij je revija deloma potekala tudi v dvorani kina 

Rudnik.498 Prijetna prireditev je omogočila dobro udeležbo lokalnega prebivalstva ter 

potešila nezadovoljstvo nekaterih predstavnikov občinske oblasti. 

Nekaj posebnega za Kočevje in Kočevsko, ki je pripomoglo k njeni prepoznavnosti, 

je bilo snemanje filma Robin Hood v središču mesta leta 1962. Triglav film in 

italijanska Buona vista sta v italijanski igralski zasedbi posnela nekaj filmskih kadrov 

pri kočevski cerkvi.499 Snemanje je privabilo ogromno gledalcev, za mesto pa je 

pomenilo veliko filmsko senzacijo. Tovrstni dogodek je Kočevje povzdignil iz 

»filmske sence«, toda ne za dolgo, saj je bil le-ta nasploh edini primer snemanja 

tujega filma. 

Oblast je spodbujala nastajanje društev in njihove dejavnosti, k temu je stremela tudi 

pri uveljavljanju kulturne dejavnosti v družbenopolitičnih organizacijah in podjetjih. 

Ideja in spodbujanje kulturnega ustvarjanja v podjetjih se nista uspešno ukoreninili 

med delavci, tudi sindikalne organizacije niso uspele idejo o kulturnem 

udejstvovanju znotraj podjetij prenesti na svoje zaposlene. Izjemo zasledim pri 

zaposlenih v kemični tovarni Melamin, kjer se je leta 1967 ustanovila delavska 

dramska družina. Dramska skupina, ki je bila sestavljena iz nekaj aktivnih članov, je 

pripravila igro na Goldonijevo komedijo »Krčmarica Mirandolina«.500 Nekateri 

vodilni v podjetjih so zaman poskušali uveljaviti vsaj delno kulturno ustvarjanje 

svojih zaposlenih in jih želeli kulturno izobraziti v različnih oblikah kulturne 

umetnosti, vendar so bili poskusi neuspešni. Med delavci ni zaživela praksa o 

dodatnem kulturnem delu znotraj organizacije, zagotovo pa so veliko obremenjenost 

predstavljale vse oblike kulturnih predstavitev in proslav izven kraja, ki jih je 

podjetje organiziralo za zaposlene. Kulturna dejavnost nekaterih podjetnih 

organizacij je bila osnovana le na izdajanju podjetniškega glasila, v katerem so poleg 

informativnih podatkov o podjetju zaposleni objavljali tudi krajše pesmi ali zgodbe. 

                                                 
497 Novice, leto VI, št. 23, datum 3. 6. 1961, str. 3. 
498 Novice, leto VII, št. 17, datum 20. 4. 1962, str. 4. 
499 Novice, leto VII, št. 21, datum 25. 5. 1962, str. 6. 
500 Dolenjski list, leto XVIII, št. 25, datum 22. 6. 1967, str. 10. 



 179 

Glasila podjetij so sčasoma izgubila svoj prvotni namen, zato so kmalu prenehala 

izhajati.  

Informiranost lokalnega prebivalstva je bila izredno pomembna pri širjenje in 

propagandi kulturne društvene dejavnosti. Ta je v preteklem desetletju potekala 

preko oglasnih desk in prilepljenih plakatov sredi mesta ter ostalih »točkah 

informiranja«, v šestdesetih letih pa se je izkazala želja po drugačnem načinu 

informiranja. Prvi radijski sprejemniki so se na Kočevskem pojavili že sredi 

petdesetih letih, vendar želja po lastnem lokalnem radiu pa je dolgo časa ostala 

neuresničljiva. Premik k ustanovitvi lokalnega radia v Kočevju je pomenila 

ustanovitev radioamaterskega kluba, katerega pobudnik je bila Delavska univerza 

Kočevje. Prvi začetki radioamaterskega kluba segajo v leto 1952, ko je ta deloval v 

okviru Okrajne ljudske tehnike. Istega leta so člani radioamaterskega kluba 

ustanovili še radio-popravljalnico, vendar je njuno delovanje hitro zamrlo.501 

Ponovno oživljeni radioamaterski klub je bil ustanovljen 23. maja 1967502 in je 

ljubiteljem radijske umetnosti omogočal seznanitev z delovanjem radijskih 

oddajnikov in oddajanjem ter jim tudi omogočil udeležbo na raznih tečajih in 

seminarjih za radijsko izobraževanje. Radioamaterski klub, ki je ob ustanovitvi štel 

deset članov, je vodil njegov predsednik, Anton Križ. Zaradi svoje šibke dejavnosti 

je tudi ta kmalu zamrl. Kočevje je svojo lokalno radijsko postajo in radio dobilo šele 

po osamosvojitvi, ki je pripomogel k boljši in kvalitetnejši obveščenosti prebivalstva 

o različnih dogodkih, med njimi tudi o kulturnih dogodkih in dogajanju. 

 

6. 3. 1. 1. KADROVSKE IN FINANČNE TEŽAVE KULTURNO-UMETNIŠKIH  

                                          DRUŠTEV V ŠESTDESETIH LETIH 

 
Problematika kulturne društvene dejavnosti v mestu je bila močno povezana s 

finančnimi in kadrovskimi težavami. Nereševanje ali le delna rešitev že obstoječih 

problemov iz preteklega desetletja so težave društev samo še poglobili. Številčno je 

malo ohranjenega arhivskega gradiva za obdobje šestdesetih let, poleg tega pa v njem 

ni razvidna problematika posameznih kulturno-prosvetnih društev. Na podlagi 

zapisnikov in poročil iz predhodnih let ter poročanju lokalne periodike ter 

Dolenjskega lista opažam, da se je že obstoječa problematika društev iz petdesetih let 

                                                 
501 Dolenjski list, leto III, št. 14, datum 4. 4. 1952, str. 3. 
502 Dolenjski list, leto XVIII, št. 22, datum 1. 6. 1967, str. 16. 
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prenesla v naslednje desetletje. O tem priča večina napisanih člankov v časopisju za 

omenjeno obdobje, iz katerih razberem, da so kljub nekaterim napredkom v občini in 

obljubam o večjem financiranju kulture, društva ostala prepuščena (samo)reševanju 

društvenih težav. Finančna poročila za omenjeno obdobje ne obstajajo več, zasledila 

sem samo skromen podatek o financiranju prosvete in ljudske kulture iz občinskega 

proračuna. Znesek, namenjen amaterski kulturi in prosveti, je znašal 24.598,614 

dinarjev,503 kar je bila v primerjavi z ostalimi družbenimi dejavnostmi majhna vsota. 

Podatek podaja zgolj okvirno številko namenjenih denarnih sredstev, ne pomeni pa 

vsakoletne vsote finančnih sredstev, ki jih je občina namenila kulturni dejavnosti.  

Veliko oviro delovanja društev je še vedno predstavljalo pomanjkanje ustreznega 

kadra in članov, predvsem mladine. Šolska obveznost in sodelovanje v šolskih 

krožkih sta marsikaterega učenca odvrnila od dodatnega udejstvovanja na kulturnem 

področju, zato je sodelovanje v izvenšolski društveni dejavnosti pomenilo višek. 

Tudi pri učiteljskem kadru se je pojavila podobna težava. Preobremenjenost 

nekaterih učiteljev je pomenila slabo ali ničlo vključevanje v kulturna društva, 

posebej so bili manj dovzetni za kulturno društveno dejavnost učitelji začetniki, ki 

niso videli perspektive v delovanju kulturnih društev. Drugačna situacija je bila pri 

starejši generaciji učiteljev, ki so v kulturni društveni dejavnosti videli kulturno 

prihodnost mesta in celotne Kočevske ter so si prizadevali pritegniti v društva čim 

večje število prebivalstva. Njihovo (kulturno) poslanstvo se ni končalo pri šolski 

delovni obveznosti in vzgoji otrok, nadaljevalo se je tudi v prostem času. Med 

ljubitelji kulture in prepojeni s kulturno vizijo so bili na kulturnem področju zelo 

dejavni Miloš Humek, srce kočevske kulturne dejavnosti, Rado Meglič, Stane Jarm, 

Ivan Brudar in drugi predstavniki učiteljskega kadra. Omenjena težava se je pojavila 

tudi pri najaktivnejšem in edinem mladinsko kulturno-umetniško društvu v Kočevju, 

pri MKUD Matej Bor. Zaradi menjavanja in pomanjkanja članov so se sekcije 

društva številčno stalno spreminjale. Odhodi starih dijakov in prihodi novih so 

popolnoma spremenili člansko strukturo posameznih sekcij. Največje težave so 

občutile sekcije društva, ki so vsako leto vpisovale nove dijake, ki so z željo po 

kulturnem ustvarjanju vstopali v kulturne društvene dejavnosti. Tudi pevska sekcija 

je občutila težave v svoji sestavi, vendar jih je uspešno reševala. Seznanjanje in 

vpeljanost novih članov je vedno zahtevalo večjo pozornost ter delo vodje sekcije. 

                                                 
503 Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Kočevje. V: Uradni vestnik 
Dolenjske, leto II, št. 14, datum 24. 6. 1964, str. 95–96.  
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Podobno se je zgodilo tudi Mešanemu pevskemu zboru Jakob Gallus, katerega 

prenehanje delovanja je bila posledica premajhnega števila učiteljev, ki so zapuščali 

kočevsko gimnazijo zaradi druge zaposlitve.  

Pomanjkanje finančnih sredstev je postal stalen spremljevalec kulturne društvene 

dejavnosti. Društva so morala še vedno sama poskrbeti za nabavo vseh potrebnih 

tehničnih pripomočkov in drugih materialov, ki so jih potrebovala za svoje 

delovanje. Večinoma so stroške svoje društvene dejavnosti krila s članarinami in 

vstopninami, ostali primanjkljaj, katerega sama niso mogla poplačati, pa so za 

denarna sredstva zaprosila okrajno Zvezo prosvetno-kulturnih organizacij Slovenije. 

Občasno pa so donacije posameznikov pripomogle k rešitvi financiranja 

marsikaterega problema v društvu. Slaba skrb občine za kulturno dejavnost se je 

odrazila v številnih neizpolnjenih obljubah. Neprestane obljube o večjih namenjenih 

finančnih prilivih so hitro postale brezpredmetne. Za vsako društvo je bila obvezna 

oddaja kulturnih programov za krajše ali daljše časovno obdobje, na temelju katerega 

so na Oddelku za kulturo in prosveto odločali o višini namenjenih denarnih sredstev. 

Kulturni dejavnosti so bila že od samega začetka nove oblasti namenjena skopa 

denarna sredstva, od tega pa so bila le-ta razdeljena med posamezne kulturne 

ustanove in okrajno Zvezo prosvetno-kulturnih organizacij Slovenije. V šestdesetih 

letih je bilo kulturni dejavnosti namenjeno 6 % manj finančnih sredstev kot do sedaj, 

od tega pa so si največ denarnih sredstev pridobile kulturne ustanove, okrajna Zveza 

prosvetno-kulturnih organizacij, v okviru katere so delovala različna društva, je bila 

deležna zelo skromnega finančnega deleža.504 Zaradi neohranjenih pisnih virov ne 

morem podati višino namenjenih finančnih sredstev, ki jih je občina namenila 

kulturni dejavnosti, zagotovo pa lahko rečem, da so bila le-ta izredno majhna, saj so 

društva lahko krila le majhen delež stroškov. Tako kot do sedaj je bila kulturna 

društvena dejavnost v mestu finančno zelo omejena in si je morala sama iskati 

finančne vire za uresničitev določenih kulturnih točk ali programa. Zato je potrebno 

razumeti dejstvo, da so društva izbirala enostavne, finančno manj zahtevne kulturne 

vsebine ter jih prilagajale svojim delovnim potrebam. 

O kulturnih vprašanjih mesta in občine so se pogovarjali na sestankih, ki ga je 

organiziral Občinski svet ZKPOS Kočevje in na katerega so bili povabljeni 

predstavniki Občinske skupščine, ravnatelji šol, kolektivi prosvetnih delavcev, 

                                                 
504 Dolenjski list, leto XVII, št. 4, datum 27. 1. 1966, str. 10. 
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direktorji posameznih podjetij in predstavniki kulturnih inštitucij. Sestanka, ki je bil 

sklican 11. februarja 1966, v prostorih Doma za telesno kulturo, se je udeležilo 16 

predstavnikov omenjenih občinskih in kulturnih organov. Obširni pogovor in 

razprava sta se dotaknila predvsem kulturne problematike in ne toliko iskanja 

dokončnih rešitev. Miloš Humek, ki je vodil pogovor, je izpostavil, da »smo zelo 

malo storili za temeljni socialistični ideal – za kulturno preobrazbo človeka. 

Amaterizem ne sem umreti, treba ga je le prilagajati razvoju«.505 Poudaril je, da »je 

domače kulturno življenje v Kočevju skoraj na tem, da ugasne in bomo kmalu ena 

kulturno najbolj mrtvih pokrajin v Sloveniji. Imamo sicer gostovanja, ki pa niso in ne 

morejo biti dovolj. V Kočevju ni tradicije, prebivalstvo ni homogeno, ljudje so se pri 

stalnem pehanju za materialnimi dobrinami odvadili obiskovati kulturne prireditve – 

vse to ne more biti opravičilo za kulturno mrtvilo«.506 Razprava se je dotaknila 

posameznih kulturnih področij delovanja društev, skozi le-te pa so posamezniki 

poskušali izpostaviti pomembnost in vrednoto kulture v družbenem življenju. Andrej 

Arko je vrednotenje kulturne produkcije razglasil za nepravilno in zgrešeno, saj bi 

bilo, kot je sam dejal, »koristno žrtvovati marsikak milijon za kulturo kot pa kasneje 

za vzgojno poboljševalnim domovom«.507 Enakega mnenja je bil tudi Ivan Širaj, ki je 

podprl izjavo predhodnika ter dejal, da »vzgoja potrebuje tudi kulturno in estetsko 

plat ne le izobraževalno«508 ter pozdravil idejo o ustanovitvi kulturno-umetniških 

društev na šolah. V nadaljnjem pogovoru so se udeleženci sestanka dotaknili 

finančnega in organizacijskega delovanja nosilcev kulture produkcije. Pri tem je bilo 

veliko izrečenega o pomanjkanju tako denarnih sredstev kot primernega in 

usposobljenega kadra, ki bi bil pripravljen prevzeti (celotno) vodenje kulturnega 

delovanja v mestu. Dovolj zgovorne so bile besede Franca Bojca, ki je postavil 

kulturo nad finančno bazo: »Ni dovolj, da rečemo – ni materialne baze – in se 

razidemo. Ne bomo menda postavili dinar na oltar in ga molili.«509 Kadrovska 

problematika je prav tako razdvojila mnenja vseh prisotnih. Nekateri so zagovarjali 

mnenje o prosvetnih delavcih kot edinem poklicanem kadru za kulturno delovanje, 

                                                 
505 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA 
OBČINE KOČEVJE. Zapisnik razgovora o kulturnih vprašanjih mesta in Občine Kočevje, 11. 2. 
1966. 
506 Prav tam. 
507 Povzeto po zapisniku: ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE 
KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE KOČEVJE. Zapisnik razgovora o kulturnih vprašanjih mesta in 
Občine Kočevje, 11. 2. 1966. 
508 Prav tam. 
509 Prav tam. 
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drugi pa so bili mnenja, da je potrebno usposobiti in k sodelovanju vabiti vse 

zainteresirane, ki imajo znanja z določenega kulturnega področja, ki bi lahko skrbeli 

za delovanje posameznih kulturnih društvenih sekcij. Nedvomno pa so bili mnenja, 

da je primanjkljaj na kadrovskem področju (pre)velik in zahteva poseben pristop za 

njegovo reševanje. Sklepi sklicanega sestanka kulturnih predstavnikov ter 

predstavnikov delovnih in družbenih organizacij je podal smernice za nadaljnje delo 

na kulturnem področju, predvsem pa poudaril pomembnost reševanja težav in 

kulturnega mrtvila v mestu in občini. Nadaljnja razprava je pomenila zasedanje 

plenuma ZKPOS Kočevje, ki je bil 2. novembra 1966, v dvorani Zavoda za socialno 

zavarovanje Kočevje, na katerem je bila orisana ter podana kulturna problematika v 

občini in iskanje morebitnih rešitev za kulturno dejavnost. Prisotni predstavniki 

ZKPOS Kočevje so na plenumu jasno podali dejansko dogajanje na področju 

kulturne dejavnosti ter izkazali veliko zaskrbljenost za nastalo problematiko. Iz 

poročila je razvidno, da je slaba kulturna društvena dejavnost negativno zaznamovala 

nekatere aspekte družbenega življenja v občini, obenem pa so za njeno hiranje in 

zamiranje krivili slabo finančno politiko in naravne danosti območja. Na plenumu, 

katerega je vodila Dragica Janša, je bilo izpostavljeno delovanje posameznih 

kulturnih društev v mestu in na podeželju, predstavniki posameznih ljudskih odborov 

in člani društev pa so ob prikazu ponujene kulturne dejavnosti navedli tudi 

(morebitne) rešitve za svoje lokalno društvo in popestritev kulturne društvene 

dejavnosti. Miloš Humek, ki je obširno spregovoril o težavah MKUD Matej Bor, je 

dejal, da »je v časteh pridobitništvo, kulturno delo pa ni spoštovano, ker se ne da 

meriti z dinarji. Ker z reševanjem vprašanj kulture in vzgoje delovnih ljudi 

odlašamo, se med njimi poraja in zlasti še med mladino, da nam je kultura 

nepotrebna. Kulturo moramo približati ljudem le, če bo vabljiva in ne predraga«.510 

Na plenumu so njegovi predstavniki podprli predlog o ustanovitvi Sklada za kulturo 

in se soglasno izrekli o njegovem pomembnem poslanstvu pri širjenju in 

pospeševanju kulturne dejavnosti.511 Sklad za kulturo je bil pri Skupščini Občine 

Kočevje ustanovljen 14. marca 1967, v katerega se je stekal fiksen znesek finančnih 

sredstev. Fiksen znesek, ki ga je predlagal Svet za kulturo512 pri Skupščini Občine 

                                                 
510 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Zapisnik plenuma ZKPOS Kočevje, 2. 11. 1966. 
511 Prav tam. 
512 Svet za kulturo pri Skupščini Občine Kočevje je deloval samostojno. Leta 1967 se je pojavil 
predlog o njegovi združitvi s Svetom za šolstvo in Svetom za telesno kulturo, vendar do uresničitve 



 184 

Kočevje, je znašal 10.000 dinarjev na zaposlenega, kasneje se je znesek zmanjšal za 

polovico. Vanj so omenjeni znesek prispevale vse družbene in delovne 

organizacije.513 Omenjeni plenum je obsodil »uvoženo« kulturo ter podprl kulturni 

amaterizem. Sklepi plenuma so izčrpno in natančno podali nadaljnja navodila in 

naloge na področju amaterske kulture ter k intenzivnejšemu in aktivnejšemu 

sodelovanju povabili vse ljubitelje ljudske kulture. Sklad za kulturo je pomenil 

»reševalno bilko« tistim kulturnim društvom, ki si niso mogla sama zagotoviti 

zadostne finančne podpore od svojih donatorjev in drugih oblik prilivov, obenem pa 

je pomenil tudi dodatno finančno bremenitev delovnih in družbenih organizacij. Iz 

sklada so se deloma financirale tudi kulturne ustanove. Pri tem navajam, da je bila 

osilniška knjižnica deležna participacije v višini 10.000 dinarjev za delovanje, 2.000 

dinarjev za nabavo knjig in 1.000 dinarjev za izplačilo honorarja knjižničarki. Tako 

je Sklad za kulturo leta 1968 delno financiral tudi izvedbo gostovanj Folklorne 

skupine France Marolt, Invalidskega pevskega zbora, SNG Drama in ansambla 

Slavka Osterca. Za izvedbo programa je prispeval 26.000 dinarjev.514 Poleg 

finančnih prispevkov množičnih organizacij je Sklad za kulturo redno financirala 

Skupščina Občine Kočevje. Ta je preko Sveta za kulturo nakazala dodeljeno vsoto 

denarnih sredstev Občinskemu svetu ZKPOS Kočevje, ki je nadalje razpoložljiva 

finančna sredstva dodelila društvu ali/in kulturni ustanovi. Uspešnost in trud 

posameznikov ali skupine na področju kulture pa sta bili tudi nagrajeni. V namen 

podeljevanja javnih priznanj in nagrad na področju kulture je bil leta 1968 

ustanovljen Sklad Jože Šeško. Slednji je postal prepoznavna kulturna mreža na 

območju Kočevske, ki je znotraj lokalnega okolja in območja podpiral razvoj 

društvenih in drugih neinštitucionalnih kulturnih dejavnosti, ustvarjal raznolike 

kulturne programe ter z organiziranimi izobraževanji in seminarji krepil kulturno 

zavest pri prebivalcih kočevskega okraja. Nagrade Sklada Jože Šeško so pomenile 

visok prestiž za posameznika, med katerimi sta bila tudi Miloš Humek in Stane Jarm. 

                                                                                                                                          
predloga ni prišlo. V predhodnem desetletju je bil Svet za kulturo združen s Svetom za telesno kulturo 
in Svetom za šolstvo (ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-
SKUPŠČINA OBČINE KOČEVJE. Dopis o združitvi Svetov za kulturo s Svetom za šolstvo in 
telesno kulturo). 
513 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Dopis Občine Kočevje, 27. 3. 1967. 
514 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Dopis ZKPOS Skupščini občine Kočevje v zvezi s programom Občinskega sveta ZKPOS, 
24. 1. 1968. 



 185 

Nagrade in priznanja so bile vsakoletno podeljene svečano in slovesno v Šeškovem 

domu. 

 

Pereč problem pri delovanju kulturnih društev je predstavljalo tudi slabo delo v 

društvo vključenih komunistov, ki so bili v posameznih kulturnih društvih zadolženi 

za spodbujanje in pospeševanje njene dejavnosti. Anketa, ki je bila izvedena v 

šestdesetih letih med člani Komunistične partije Slovenije, je pokazala, da je bila 

večina le-teh včlanjenih v družbeno organizacijo ali društvo. Delež je znašal 48,1 % 

ali polovico vseh anketirancev.515 Tu moramo upoštevati dejstvo, da je anketa zajela 

tudi komuniste na podeželju. Največje število komunistov je delovalo v raznih 

športnih društvih, delež vključenih je znašal 17,3 %. Manjši odstotek komunistov je 

bil vključenih v DPD Svoboda Kočevje, odstotek je znašal 12,8 %, medtem ko je 

bilo manj vključenih komunistov v planinsko (12,1 %) in gasilsko društvo   (11,2 %). 

Najmanj članov komunistov pa je imela strelska družina (10,3 %) in Zveza 

prijateljev mladine (6,3 %).516 Omenjeni odstotki zgolj podajajo številčni delež 

vključenih komunistov v društva, ne kažejo aktivnosti le-teh v društvih. Toda 

pasivizacija komunistov v kulturni društveni dejavnosti je bila, tako kot zasledim 

tudi drugod po slovenskih društvih, prisotna tudi med kočevskimi komunisti. Slednje 

potrjuje očitek Ignaca Karničnika, kjer je ta jasno poudaril, da »komunisti nudijo 

premalo podpore ostalim organizacijam in društvom kot npr. Svobodi oziroma so v 

teh organizacijah neaktivni« ter izpostavil, da »so nekateri komunisti postali 

pasivni«.517 Njihova neaktivnost in slaba dejavnost v kulturnih društvenih 

organizacijah je bila posledica neudeležb na občnih zborih društev in nezanimanje za 

njeno dejavnost. K temu je bila dodana še pripomba, da »se komunisti zadovoljujejo 

samo s tem, da so člani in plačujejo članarin«.518 Izrečene besede Ignaca Karničnika 

so požele ostro reakcijo marsikaterega člana Zveze komunistov Kočevje, saj je bil 

njegov očitek več kot zgovoren. Dejanska slika stanja v kulturni društveni dejavnosti 

v mestu in tudi na podeželju je potrdila njegova opažanja, ki pa je med posamezniki 

samo še poglobila medsebojne nesporazume in še bolj razdelila že razhajajoča se 

mnenja med člani. K temu dodajam podobno opazko Draga Benčine, ki je poročal, 

                                                 
515 AS 1589, t. e. 1700, fond CK ZKS. Komunisti o aktualnih družbenopolitičnih problemih naše 
družbe, Kočevje 1967. 
516 Prav tam. 
517 AS 1589, t. e. 1612, fond CK ZKS. Zapisnik konference Zveze komunistov Kočevje, 16. 5. 1961. 
518 Prav tam. 
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da »je bila aktivnost društev in družbenih organizacij večja od sedanje«,519 hkrati pa 

je njegov sočlan opozoril, da je prav zaradi pomanjkanja kulturnega življenja v mestu 

življenje postalo dolgočasno, zato »bo potrebno govoriti (v prihodnje) o razvijanju 

kulturne dejavnosti ter poskrbeti za posamezne društvene sekcije«.520 Iz napisanega 

je razvidno, da se je kulturna društvena dejavnost v očeh nekaterih komunistih v 

mestu poslabšala ter so se zavedali, da je k temu pripomogla tudi slaba dejavnost 

njihovih članov. Posebno zapostavljena je bila kočevska mladina. Družbene 

organizacije in društva so poskušala pritegniti čim večje število mladine v svojo 

dejavnost, toda njihovi poskusi so se večkrat izkazali za neuspešne. Mladinska 

problematika je postala vse bolj moteča in potrebno je bilo reševati številne težave, 

ki jih je povzročala mladina. Klubski prostor je do tedaj imela samo mladina na 

Rudniku, v Kočevju pa je bila mladina prepuščena po gostilnah in raznih veselicah. 

Osnovnošolska mladina, ki se je kulturno udejstvovala v šolskih krožkih, ni bila 

toliko problematična kot nešolska mladina, ki je postala »družbeni problem«. Za 

njene potrebe so bili ob vikendih organizirani mladinski plesi. V ritmu zabavnih 

melodij je mladina plesala v dvorani Množičnih organizacij,521 občasno tudi v hotelu 

Pugled, po izgradnji Doma za telesno vzgojo522 leta 1963 pa so mladinske zabave 

potekale tudi v dvorani doma. Mladinske zabave so bile organizirane tudi v dvorani 

Šeškovega doma. Tovrstna zabava je kmalu postala nezanimiva in mladina je 

opuščala tovrstne oblike zabave. Razvedrilo je iskala po različnih gostilniških lokalih 

ter se prepuščala »vzgojno neprimernim« razvedrilom. Pomanjkanje mladinskega 

razvedrila in mladinskih oblik zabave je spodbudilo, da so posamezniki začeli 

razmišljati o ustanovitvi mladinskega kluba v Kočevju, v katerem bi bile mladini 

omogočene razne kulturne dobrine, hkrati pa bi bilo poskrbljeno za mladinsko 

»kulturno vzgojo«, ki bi poleg kulture nudila tudi razvedrilo. Želja po mladinskem 

klubu je bila zelo izrazita, o njej so razpravljali in jo podprli tudi mladinci v 

mladinskih organizacijah. Zamisel je požela veliko odobravanja s strani mladine, tudi 

kulturno-prosvetni delavci in kulturniki so bili mnenja, da mladina nujno potrebuje 

skupne prostore, v katerem se bo izobraževala in kulturno vzgajala. Zamisel o 

mladinskem klubu je dolgo časa ostala samo ambicija, zapisana na dolgem seznamu 

                                                 
519 AS 1589, t. e. 181, fond CK ZKS. Zapisnik Občinskega komiteja ZKS Kočevje, 4. 4. 1966. 
520 Prav tam. 
521 Dvorana Množičnih organizacij je štela 100 sedežev in je služila za različne potrebe kulturne in 
družabne dejavnosti. 
522 Večja dvorana Doma za telesno vzgojo je nudila prostor za kulturne prireditve s 60 sedeži. 
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nujno potrebnih zadev. Delni nadomestek mladinskega kluba je predstavljal Klub 

kočevskih študentov,523 ustanovljen že v 50. letih, v okviru katerega so občasno 

potekali različni tečaji, literarni večeri, srečanja s podjetniki in razna športna 

tekmovanja. Kočevje je klubske prostore dobilo leta 1962,524 ki so bili namenjeni 

tako mladini kot ostalim prebivalcem. Prvotne urejene klubske prostore je uredila 

krajevna organizacija SZDL v prostorih bivšega podjetja Steklarstvo,525 za njegovega 

predsednika pa je bil postavljen Tone Vukan. Klub je razpolagal s televizijo, z 

majhno kino dvorano ter različnimi časopisi in revijami. Občasno so v njem potekla 

tudi predavanja o glasbeni in likovni vzgoji, v kinodvorani pa je pred začetkom filma 

potekala razprava ter pogovor o filmskem gledališču in njegovi kvaliteti. Zadolžena 

oseba, ki je vodila tovrstno razpravo, je bil Robert Puhar.526 Prostori kluba so se 

večkrat selili, obljubljen je bil tudi skladiščni prostor Vezenine, toda do uresničitve 

obljub ni nikoli prišlo. Klubska dejavnost je iz leta v leto beležila majhno uspešnost, 

mladina je iskala zabavo drugod, kar je oslabelo njeno dejavnost ter privedlo do 

nezadovoljstva mladine in zatona posameznih klubskih aktivnosti.527 

 

Izpostavljena problematika mestne kulturne dejavnosti v kulturnih društvih je bila 

enaka kot po vsej Sloveniji in Jugoslaviji. Na tretjem zasedanju kulturno-prosvetnega 

sveta Jugoslavije, 19. in 20. februarja 1960, so njegovi predstavniki opozorili na 

vsesplošne pomanjkljivosti in ovire kulturne društvene dejavnosti, pri tem pa 

poudarili relavantnost in težo kulturnega življenja na državni in občinski ravni.528 

Zaključki in ugotovitve omenjene razprave so vidno vplivali na slovenski in kočevski 

kulturni prostor, ki so se odrazile v nekoliko spremenjenem »vodstvenem duhu« v 

posameznih kulturnih društvih in organizacijah. Vsaka enostranskost je bila škodljiva 

in nasprotna za razvoj in oblikovanje kulturnega duha občana, hkrati pa je 

»mehanizirana kultura« vzbujala strah in nepogum pri razvijanju in izvajanju novih 

kulturnih oblik. Na seji jugoslovanskega kulturno-prosvetnega sveta so njegovi 

                                                 
523 Klub študentov Kočevje je bil ustanovljen  23. 3. 1960. Njegov prvi predsednik je bil Alojz Petek 
(Novice, leto V, št. 15, datum 9. 4. 1960). 
524 V virih in periodiki se klubski prostor omenja šele leta 1962. Pred letom 1962 ne zasledim 
nobenega zapisa o klubskih prostorih v Kočevju, zato (lahko) domnevam, da je Kočevje svoje prve 
urejene klubske prostore dobilo omenjenega leta. 
525 V nekdanji stavbi  Steklarstva se danes nahaja slaščičarna v centru mesta in stanovanjski objekti 
(Novice, leto VII, št. 47–48, datum 29. 11. 1962, str. 21). 
526 Novice, leto VIII, št. 3, datum 11. 1. 1963, str. 4. 
527 Dolenjski list, leto XIX, št. 47, datum 21. 11. 1968, str. 14. 
528 Trinkaus, Vinko: Komuna in kulturno življenje. V: Sodobna pota, leto V, št. 2, 1960, str. 78. 
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predstavniki zagovarjali stališče, da »je amaterizem dragocenost, ki jo moramo 

razvijati naprej«,529 otresti so se želeli sekstaštva znotraj kulturnih društev, ki je 

marsikatero društveno dejavnost organizacijsko in kadrovsko razdvojilo. Na 

Kočevskem so se tako kulturni delavci kot predstavniki občinske oblasti, zadolženi 

za kulturno dejavnost, zavedali, da bo potrebno nastalo slabo situacijo in delovanje 

društev izboljšati, poiskati ustrezne oblike in kulturo (še bližje) približati vsem 

občanom. Pri vsakem zastavljenem cilju in nalogi se je vedno porodilo vprašanje 

iskanja ustreznejših načinov in metod, kako približati kulturne dobrine množici, 

izbor različnih kulturnih zvrsti in način izvajanja le-teh pa sta bila prepuščena 

kulturnim delavcem. Nehomogenost in neenotnost kočevskega prebivalstva sta 

ovirali in (včasih) onemogočali izpolnitev zastavljenih smernic in nalog, ponekod pa 

povzročili nerentabilni učinek delovanja. Potrebno je vedeti, da sta se znotraj 

kulturne produkcije znašla dva dejavnika, ki sta si bila medsebojno težko 

kompatibilna. Na eni strani so kulturna društva še naprej uveljavljala klasične oblike 

pri širjenju kulture, na nasprotni strani pa so se pojavile nove in komercialne oblike, 

prežete in podprte z dobrimi in veliko bolj privlačnimi kulturnimi programi. Slednje 

so se širile s pomočjo televizije, radia, magnetofona in tiska, ki so prebivalstvo vse 

bolj odvračale od (fizičnega) obiska in ogleda kulturnih programov, hkrati pa 

omogočale redni dostop do različnih zvrsti kulturne produkcije. Društva so bila 

primorana poiskati »vmesno pot«, ki jim je pokazala ter omogočila dostop do ljudi, 

večini društev pa je tovrstna kombinacija metod in kulturnih oblik zagotovila 

»društveno preživetje«. Na Kočevskem in v Kočevju je moč zaslediti uporabo 

kombiniranja klasičnih in neklasičnih kulturnih oblik, kateri rezultat se je zelo 

razlikoval od društva do društva ter med ruralnim in agrarnim območjem. 

 

6. 3. 2. KULTURNA DRUŠTVENA DEJAVNOST IN PROBLEMATI KA NA  

PODEŽELJU 

 
Kulturna društvena dejavnost na podeželju je bila v šestdesetih letih prejšnjega 

stoletja zelo šibka. Njena dejavnost je bila omejena na delovanje le peščico 

posameznih društvenih sekcij, slaba in skromna kulturna produkcija pa ni našla 

navdušenja pri vaščanih. Tudi gostovanja iz drugih naseljih so bila redka, edina 

                                                 
529 Prav tam, str. 80. 
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stalna oblika kulturne dejavnosti so predstavljale proslave ob občinskih in državnih 

praznikih. Razlog za šibko kulturno društveno dejavnost na podeželju se je skrival v 

že splošnem nezanimanju vaškega prebivalstva za tovrstno obliko kulture, 

pomanjkanje mladine pa je problem dejavnosti samo še poglobil. Zadovoljivo 

kulturno dejavnost na podeželju je moč zaslediti v šolskih krožkih. Organizacija in 

načrtovanje le-te je pripadlo šolskim učiteljem, vendar se je tudi pri njih pojavila 

težava, povezana s kmečkimi opravili. Slednje je kmalu postalo razlog za 

(pre)obremenjenost prosvetnih delavcev, da le-ti niso delovali v vaških kulturnih 

društvih.  

Izvenšolska kulturna dejavnost je bila omejena na skromno društveno dejavnost le v 

nekaterih vaških naseljih, njene kulturne oblike pa so ostale nespremenjene. Najbolj 

zastopani in prevladujoči so bili vaški pevski zbori, medtem ko sta se ponekod 

pevskim zborom pridružili še dramska in športna skupina. Vaška naselja, ki so bila 

bližje Kočevju, so razvila še izobraževalno, literarno in šahovsko sekcijo, nekatera 

društva so imela tudi svojo še delujočo knjižnico. Omenjene kulturne društvene 

dejavnosti v bolj oddaljenih krajih zasledim v Fari, Osilnici in Predgradu. V Fari je 

bila pred ustanovitvijo KUD OŠ Vas-Fara prisotna zelo močna šolska kulturna 

dejavnost, ki se je gojila v dramskem, likovnem, recitatorskem, literarnem, 

knjižničnem in pevskem krožku.530 Prosvetni delavci so skupaj s šolsko mladino 

poskrbeli za vse kulturne prireditve in proslave, tesno so sodelovali tudi s 

tamkašnjim Prosvetnim društvom Vas-Fara. Člani omenjenega društva so bili lokalni 

prosvetni delavci, ki so poleg šolske obveznosti, prevzeli tudi naloge in vodenje 

vaškega društva. Vztrajni člani Prosvetnega društva Vas-Fara so za sorazmerno 

dobro zadovoljitev kulturnih potreb prebivalstva organizirali nekaj gostovanj 

dramskih in glasbenih skupin, vendar so bila tovrstna gostovanja maloštevilna. 

Zaradi želje po enotnem kulturno-vzgojnem društvu so njegovi člani kmalu izrazili 

željo po ustanovitvi skupnega in enotnega društva, ki naj bi združevalo šolsko in 

nešolsko kulturno dejavnost. Do ustanovitve je prišlo 9. februarja 1968, ko se je 

društvo preimenovalo v KUD OŠ Vas-Fara.531 To je sprva v šestdesetih letih beležilo 

šibko kulturno društveno dejavnost, delovala sta pevski in tamburaški zbor. Sekciji 

sta nastopali na pomembnejših prireditvah in proslavah. Njuno dejavnost zasledim ob 

                                                 
530 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA 
OBČINE KOČEVJE. Dopis OŠ Vas-Fara o kulturni vzgoji mladine, 15. 10. 1966. 
531 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA 
OBČINE KOČEVJE. Poročilo KUD OŠ Vas-Fara, 28. 11. 1968. 
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dnevu vstaje, 22. julija 1962, ko so v kulturnem programu nastopili člani obeh sekcij. 

V kulturnih točkah sta se jima pridružila še šolski pevski zbor in člani lokalnega 

gasilskega društva.532 Nekaj dramskih predstav je pripravila tudi dramska sekcija, 

najbolj obiskana je bila veseloigra dramatika Branislava Nušića »Dr«, ki je doživela 

več ponovitev. Organizirana kulturna dejavnost v Kostelu533 je bila povezana z 

delovanjem tamburaške skupine, ustanovljene že leta 1930. Inštrumente je skupina 

kupila v Zagrebu ter nastopala na različnih prireditvah, svatbah, celo po vaških 

gostilnah. V šestdesetih letih je delovanje tamburaške skupine zamrlo in s tem tudi 

delovanje ostalih društvenih sekcij.534 Društvo ni imelo urejenega prostora za 

klubsko dejavnost. V prizadevanjih za njegovo pridobitev si je vodstvo društva, 

katerega tajnica je bila Angelca Šega, močno prizadevalo za njeno ureditev, toda 

zaradi nezadostnega zanimanja in prostorske stiske klubsko življenje v Fari ni 

zaživelo.535 Najbolj dejavna je bila plesna sekcija, katero delovanje se je ohranilo 

skozi stoletja. Plesno izročilo v Kostelu ima bogato zgodovino in sega že v 

predvojno obdobje. Plesne navade so bile del vsakdana njenih prebivalcev, zato so se 

ohranile vse do druge svetovne vojne. Skromna plesna kultura je bila povezana s 

plesanjem kola, najpogostejši sta bili koli Igraj kolo in Seljančica. Med plesalci je 

zaživel tudi ples sotiš, inačica starega sotiša, ki je še vedno močno prisoten v 

Prekmurju in na vzhodnem Štajerskem. Plesali so več inačic, novejši ples pa je bila 

polka z odskokom.536 Po koncu druge svetovne vojne so plesne navade začele 

zamirati, razlog za njeno zamiranje pa je bilo odseljevanje prebivalstva in opuščanje 

tovrstne oblike društvene in družabne dejavnosti. S plesom je bila tesno povezana 

tudi tradicija narodnih noš. Kostelska noša537 se je po kroju, vrsti blaga in barvi 

razlikovala od ostalih narodnih noš, ki so bile na Kočevskem v rabi v prejšnjem 

stoletju. Ta je kasneje skupaj s plesom postala pomembni del kulturne tradicije, saj 

so njeni ljubitelji dve desetletji kasneje ustanovili folklorno skupino, ki je začela 

obujati opuščeno tovrstno kulturno izročilo Kostela. Konec šestdesetih let so v 

društvu delovale še dramska, lutkovna, recitatorska in literarna sekcija, medtem ko je 

                                                 
532 Novice, leto VII, št. 31,  3. 8. 1962, str. 5. 
533 Kulturno življenje Kostela se je začelo že leta 1925, ko je šolski upravitelj Martin Marinč ustanovil  
Izobraževalno društvo Fara. Vodil je pevski zbor in igralsko skupino. Pet let kasneje je bila 
ustanovljena tudi tamburaška skupina. 
534 Svetik, peter: Kostelski biseri. Kostel. Turistično-športno društvo Kostel, 2003, str. 95. 
535 Novice, leto VI, št. 44, datum 28. 10. 1961, str. 4. 
536 Svetik, Peter: Kostelski biseri. Kostel: Turistično-športno društvo Kostel, 2003, str. 94. 
537 Podroben opis kostelske noše je zapisala Marija Makarovič v svojem delu Slovenska ljudska noša 
v besedi in podobi 4 - Kostel. 
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dejavnost pevske sekcije oslabela. Poleg omenjenih je v zimski sezoni leta 1968 

začela delovati tudi potujoča knjižnica.538 Dramska sekcija je štela 21 članov, 

lutkovno je obiskovalo 10 članov in recitatorsko 20 članov, literarna sekcija pa je 

imela največje število udeležencev, 30 članov. Kasneje so se društvu pridružili še 4 

člani, skupno število rednih članov je bilo 85. V omenjeni sezoni je dramska sekcija 

pripravila 6 dramskih uprizoritev od 15 načrtovanih, lutkovna sekcija je imela 3 

otroške uprizoritve in sama poskrbela za pripravo odra ter izdelavo lutk, medtem ko 

je recitatorska sekcija nastopila solo ali z zbornimi recitacijami ob državnih in 

občinskih praznikih, člani literarnega odseka pa so organizirali obisk Leopolda 

Suhadolčana in Ele Peroci ter tesno sodelovali s Tonetom Seliškarjem. Društvo je s 

svojimi pripravljenimi nastopi gostovalo v Kužlju in Osilnici, na povabilo 

kočevskega muzeja pa so obiskali njegove razstave, organizirali ogled drame in 

opere v Ljubljani ter se udeležili raznih predavanj v Kočevju.539 Omenjeno društvo je 

bilo edino aktivno kulturno društvo, ki je skrbelo za kulturno dejavnost v Kolpski 

dolini in Kostelu. 

Veliko bolj skromnejše je bilo kulturno življenje v Osilnici. V Deželi Petra Klepca je 

v šestdesetih letih vladalo kulturno mrtvilo, saj je kulturna društvena dejavnost, 

omejena predvsem na delovanje športne in dramske sekcije, popolnoma samevala. 

Kulturno-umetniško društvo Osilnica je letno pripravila malo število dramskih 

predstav, njena dejavnost je občasno oživela le ob pripravah kulturnih programov ob 

pomembnejših dogodkih, predvsem je bila povezana s šolsko dejavnostjo. Slednje 

potrjuje nastop dramske skupine, ki je v dvorani doma pripravila igro Marjana 

Marinča »Slani ocvirki« v režiji osnovnošolske učiteljice Štimec.540 Prireditev je bila 

dobro obiskana, saj je v dvorano privabila veliko število obiskovalcev. Tudi filmska 

dejavnost društva, ki je obetala najboljše delovanje, je skrčila svoj filmski repertoar 

in razpored filmskih predstav. Vloga programskega sveta, ki so ga sestavljali Milena 

Kokote, Jože Kovač, Drago Štimec, Ivan Štimec in Janez Premrl,541 je izgubila svoj 

pomen ter navidezno in formalno stagnirala v svojem delovanju. Filmske predstave 

so bile redke, zastarela in dotrajana tehnična oprema in kino projektor pa so bili 

razlog, da je kino za nekaj časa zaprl svoja vrata za gledalce. Pomoč pri nabavi 

                                                 
538 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA 
OBČINE KOČEVJE. Program KUD OŠ Vas-Fara za sezono 1968/1969, 28. 11. 1968. 
539 Prav tam. 
540 Novice, leto VIII, št. 10, datum 1. 3. 1963, str. 11. 
541 ZAL, KOČ 34/2, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Sestava programskih svetov pri kinematografih, 24. 2. 1958. 
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novega kino projektorja jim je obljubil potujoči kino pri Delavski univerzi Kočevje 

ter občinska oblast. Kljub kasnejši delni preureditvi organizacije in nabavi nove 

opreme filmska dejavnost v Osilnici ni dosegla stopnje zanimanja in obiska, kot ga je 

imela v prejšnjem desetletju. Nosilec kulturne dejavnosti je bila šolska mladina z 

učitelji, ki so koordinirali in organizirali skoraj vsako prireditev v domačem kraju in 

na njej tudi sodelovali. Sodelovanje s farsko mladino je potekalo ustaljeno, saj so 

slednji večkrat nastopali v Osilnici in med Osilničane prinesli »svež veter« 

kulturnega delovanja in dobrin. Gostovanja v Osilnici so bila dobro obiskana, saj je 

bil kraj le s tovrstno prireditvijo ali proslavo deležen nekaj »kulturnega razvedrila«. 

Prireditve in proslave so ponavadi potekale v dvorani kulturnega doma v Osilnici, v 

poletnem času pa so bile prirejene tudi na prostem. O dobrem obisku kulturne 

prireditve priča kulturni dogodek osnovnošolske farske mladine leta 1962, ki je z 

recitacijami, petjem in plesnimi točkami razvedrila osilniške občane.542 Kratke 

kulturne programe je osilniška mladine pripravljala tudi ob dnevu žena, ki je bil 

najbolj priljubljen med ženami, pa tudi med najmlajšimi. 

Kulturna društvena dejavnost je hirala tudi v Predgradu. V šestdesetih letih je moč 

zaslediti slabo aktivnost društvenih sekcij KUD Predgrad, skromno delovanje je 

beležila tudi predgrajska godba na pihala. Nekoč dobro dejavna godba je nastopala 

na maloštevilnih prireditvah, predvsem pa se je soočala s pomanjkanjem kadra in 

mladine med svojimi vrstami ter imela neredne vaje. Godbena dejavnost je v 

naslednjih letih zamrla, prav tako se je skozi težke čase svoje dejavnosti prebijala 

tudi folklorna skupina. Omenjena sekcija je imela bogato tradicijo, ki se je ohranila 

stoletja. Skromno delovanje le-te je bilo reducirano na redke vaje in nastope na 

vaških prireditvah. Leta 1962 je folklorna skupina posnela svojo narodno nošo in 

ples, imenovan Most in Predgrajsko kolo.543 Plesne korake in narodno nošo 

Predgrajcev je posnel Glasbeni in narodopisni inštitut iz Ljubljane. Vsako leto je 

folklorna skupina gostovala v Črnomlju in tekmovala na različnih folklornih 

prireditvah, njeno sodelovanje je bilo dobrodošlo tudi na vsakoletnem tekmovanju 

folklornih skupin v Kopru. Za izdelavo narodnih noš so poskrbeli njeni člani, za 

finančno pomoč pri nabavi inštrumentov pa so se obrnili na lokalne oblasti in druga 

društva ter občinsko ZKPOS Kočevje. Predsednik slednje, Franc Mrhar, se je za 

nabavo ali izposojo inštrumentov pozanimal pri društvu v Podpreski, ki je v lasti 

                                                 
542 Novice, leto VII, št. 20, datum 18. 5. 1962, str. 4. 
543 Novice, leto VII, št. 2, datum 6. 1. 1962, str. 3. 
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imela še uporabne inštrumente,544 toda do morebitne medsebojne izposoje ni prišlo. 

Folklorna skupina KUD Predgrad je skupaj z ostalimi sekcijami društva še naprej 

predstavljala osrednjo kulturno dejavnost v naselju, ki se je borila za svoj obstoj. 

Njeno delovanje se je okrepilo mnogo let kasneje, ko si je s svojo uveljavitvijo na 

priznanih in uveljavljenih folklornih prireditvah pridobila priznanje najboljše 

folklorne skupine na Kočevskem.  

Dramska skupina KUD Predgrad, ki jo je vodila Meta Štaudohar, je leta 1965  

priredila dramsko igro Marjana Marinča »Poročil se bom s svojo ženo«, toda tudi 

njena dejavnost je bila zelo oslabljena in je v šestdesetih letih počasi zamirala. Za 

boljše delovanje dramske sekcije je bilo potrebno popraviti oder ter poskrbeti za 

nabavo peči, saj je bila dvorana zadružnega (prosvetnega) doma v zelo slabem 

stanju. Za njeno popravilo in obnovo je bilo potrebnih 150.000 dinarjev,545 vendar je 

bilo delo zaustavljeno zaradi številnih birokratskih razlogov. V njem so bili poleg 

folklornih plesov organizirani večeri in mladinski plesi, ki so predstavljali (edino) še 

živečo in aktivno družabno-zabavno kulturno obliko. Nasprotno je bilo v klubskem 

prostoru, kjer se je obisk v primerjavi s prejšnjimi leti povečal. V klubu se je obisk 

zaradi nove televizije, ki ga je društvu darovala kmetijska zadruga v Predgradu, 

skoraj podvojil. K boljšemu obisku kluba je zagotovo pripomoglo tudi predvajanje 

filmskih predstav za mladino in odrasle. Filmske predstave pa so privabile tudi 

mladino iz sosednje Hrvaške. Veliko boljši obisk in zanimanje je beležila kino 

sekcija. Kino sekcija, imenovana tudi kino Kolpa, je leta 1958 znotraj KUD Predgrad 

izvolila programski svet. Sestavljali so ga Mirko Rauh, Andrej Tomšič, Frido Veber, 

Milan Lavrič in Lado Mavrin.546 Pri sekciji sta bila honorarno zaposlena Emil 

Šmalcelj in Mihael Bižal, ki sta skrbela za predvajanje filmskih predstav, za tehnično 

projeciranje pa sta bila zadolžena Vinko Pogorelec in Anton Vučko. Povprečen obisk 

kino predstav je znašal 115 obiskovalcev, kasneje je število padlo na 46–60  

obiskovalcev. Obiskovalci so prihajali iz Predgrada, Čepelj, Podgore, Dola, Lazov, 

Prelesja, Zagozdeca in Starega trga. Letno je kino predstave obiskalo 5.200 

obiskovalcev, v naslednjih letih se je število zmanjšalo na 3.937 obiskovalcev, leta 

                                                 
544 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Zapisnik druge redne seje predsedstva Občinskega sveta ZKPO, 21. 3. 1965. 
545 Prav tam. 
546 ZAL, KOČ 34/2, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Sestava programskih svetov pri kinematografih, 24. 2. 1958. 
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1964 pa obisk kina zabeležil skromnih 1.971 obiskovalcev.547 Število obiskovalcev 

je iz leta v leto upadalo, v drugi polovici šestdesetih let se je le-to skoraj razpolovilo. 

Zaradi dotrajane opreme in kino projektorja ter nezanimivih filmskih žanrov sta 

obisk in zanimanje za tovrstno dejavnost vse bolj pojenjala. V dvorani, ki je 

premogla 167 sedežev, so se na velikih platnih predvajali pretežno filmske predstave 

ameriške filmske produkcije, sledili so vzhodnoevropski filmi in najredkeje so se 

prikazovali slovenski filmi. Med filmskimi žanri so prevladovale drame in komedije, 

sledili so vesterni in ostale filmske zvrsti. Kino sekcija je predvajala tudi kino 

predstave za šolsko mladino, ni pa organizirala matinej. Sprva so bile organizirane 

dvakrat tedensko, pozneje pa enkrat tedensko. Kinodvorana je bila potrebna prenove, 

prav tako je bilo potrebno nabaviti novi kino projektor. Filmske predstave, za katere 

so morali otroci odšteti 50 dinarjev in odrasle osebe 70–80 dinarjev, so bile 

predvajane na kino projektorju tipa »NP-2« in cinemaskopskem širokotirnem platnu. 

Prenova in ureditev dvorane z ogrevanjem ter nabava novega kino projektorja so 

zahtevale investicijo v višini 500.000 dinarjev, dejanski znesek potrebnih denarnih 

sredstev za njeno obnovo in adaptacijo pa je znašal 1.700.000 dinarjev. Samo v letu 

1964 je bilo za delovanje kino sekcije porabljenih 376.206 dinarjev.548 Zaradi 

premajhnih dodeljenih finančnih sredstev sta se uprava kino sekcije in njen 

programski svet zavedala, da bo kino sekcija z nadaljnjim tovrstnim poslovanjem 

postala nedobičkonosna dejavnost in bo morala prenehati z delovanjem. Toda 

vztrajajoče zanimanje lokalnega prebivalstva za filmsko dejavnost je kino sekcijo 

obdržalo med delujočimi odseki v okviru lokalnega društva.  

 

Drugačna podoba in stanje kulturne društvene dejavnosti sta bili značilni za okoliške 

vasi Kočevja. Bližina mesta in medsebojno sodelovanje kulturnih društev nista 

okrnila njene dejavnosti, temveč sta pomenili lažji preplet in vpliv mestne kulturne 

društvene dejavnosti na podeželje. Amaterska kultura v Stari Cerkvi in Kočevski 

Reki sta bili med aktivnejšimi dejavnosti v okolici, medtem ko je ostalih naseljih 

vladalo kulturno mrtvilo, zaslediti je le gasilske vaške veselice. V DPD Svoboda 

Stara Cerkev, katere predsednik je bil Franc Merhar, ni zaslediti obsežnejše kulturne 

društvene dejavnosti, temeljila je na dejavnosti dramske sekcije, ki je priredila 

                                                 
547 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Statistični podatki o kino sekciji pri KUD Predgrad, 1964. 
548 Prav tam. 
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skromno število predstav. Na njenem repertoarju se je leta 1965 znašla tudi 

priljubljena igra domačina Rada Megliča z naslovom »Na domu višjega 

inšpektorja«.549 Večnamenski prostor kulturnega doma v Stari Cerkvi, gradnjo 

katerega so spodbujale in podprle krajevna SZDL in krajevne množične organizacije 

ter katerega sta finančno podprla Kmetijsko gozdarsko posestvo Kočevje in Občinski 

ljudski odbor Kočevje v višini dveh milijonov dinarjev,550 je v omenjenem obdobju 

gostoval nekaj prireditev in nastopov drugih sekcij, najbolj pa je bil v njem obiskan 

klubski prostor. Vzdrževanje doma je zahtevalo ogromne vsote denarnih sredstev, 

zaradi katerih se je pomanjkanje le-teh močno odrazilo v slabem stanju doma. V 

njem so leta 1965 gostovale glasbene skupine narodno-zabavne glasbe in ljubljanske 

amaterske gledališke skupine. Člani društva so kljub prevladujočimi tujimi 

gostovanji želeli popestriti kulturno življenje v Stari Cerkvi z organizacijo gostovanj 

gledališča Jože Šeško in z nastopi harmonikarjev iz Glasbene šole Kočevje.551 Kino 

sekcija društva je bila deležna visokega obiska filmskih predstav, ki so bile 

organizirane trikrat tedensko.552 Gledalci filmskih predstav so prihajali iz Konca 

vasi, Gorenja, Mlake, Brega, Slovenske vasi, Koblarjev, Novih in Srednjih Ložin, 

Mrtvic in Stare Cerkve. Programski svet, ki so ga sestavljali Stane Kozina, Jaka 

Lavriša, Danica Melink, Jože Poje in Ema Slamnjak,553 je poskrbel za zanimiv 

filmski repertoar, ki je v dvorano doma s 239 sedeži privabil množico filmskih 

navdušencev. Statistični podatki kažejo, da je bil obisk kino predstav v šestdesetih 

letih med najvišjimi v naseljih, neposredno v bližini Kočevja. Leta 1962 je bilo 

10.734 obiskovalcev, naslednjega leta se je ta nekoliko zmanjšal na 9.053 gledalcev, 

leta 1964 pa se je obisk dvokratno zmanjšal v primerjavi z obiskom izpred dveh let. 

Toda še vedno je prednjačil pred obiski sekcij v ostalih naseljih. Kino sekcija je 

imela v lasti kino projektor, ki je predvajal filmske predstave na širokotirnem platnu 

(35 mm). Zaradi dotrajanosti in slabega stanja, saj je bil kino projektor iz leta 1936, 

je bilo potrebno nabaviti novi kino projektor. Zaradi nezadostnih finančnih sredstev 

si kino sekcija ni mogla privoščiti nabave novega. Za denarno pomoč je zaprosila 

Občinski ljudski odbor Stara Cerkev in množične organizacije, ki so v naslednjih 
                                                 
549 Dolenjski list, leto XVI, št. 20, datum 20. 5. 1965, str. 10. 
550 Novice, leto VI, št. 34, datum 19. 8. 1961, str. 4. 
551 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Zapisnik druge redne seje predsedstva Občinskega sveta ZKPO, 21. 3. 1965. 
552 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Zapisnik druge redne seje predsedstva Občinskega sveta ZKPO, 21. 3. 1965. 
553 ZAL, KOČ 34/2, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Sestava programskih svetov pri kinematografih, 24. 4. 1958. 



 196 

letih predvidele skromno dotacijo finančnih sredstev kulturni društveni dejavnosti v 

naselju. Stroški delovanja kino sekcije so bili poleg sprotnih stroškov zelo visoki. 

Leta 1963 je sekcija za svoje delovanje ustvarila in porabila 682.802 dinarjev, v 

prihodnjem letu pa so stroški znašali 735.066 dinarjev. Od tega je bilo samo za 

nabavo filmov porabljenih 300.663 dinarjev, majhna popravila in oprema dvorane pa 

so zahtevala 18.467 dinarjev.554 Finančni primanjkljaj je sekcija morala pokriti z 

dodeljenimi finančnimi sredstvi za naslednjo sezono, pri tem pa omejila število 

tedenskih kino predstav. Za predvajanje filmskih predstav in nadzor nad obiskom 

kino predstav sta bila zadolžena Ivan Vidmar in Janez Knavs, za blagajničarko je bila 

izvoljena Marija Menart, medtem ko je dela čistilke opravljala Pepca Redek, 

upravnik doma in vodja kino sekcije pa je bil Anton Košorog.555 Podobno je bilo tudi 

s kulturno društveno dejavnostjo v DPD Svoboda Kočevska Reka, kjer je bila le-ta 

omejena na (šibko) dejavnost pevske in dramske sekcije. Zaradi maloštevilčnosti 

izvedenih nastopov lokalnega društva je kulturni dom v Kočevski Reki gostil člane 

mestnega društva, DPD Svoboda Kočevje, med priljubljenimi predstavami so bile 

predstave gledališča. Slednje je večkrat gostovalo z dramskimi igrami, med katerimi 

je bila najbolj priljubljena drama »Včeraj popoldne« v režiji Janka Zupana. V 

kulturnem domu je nastopal tudi pevski zbor MKUD Matej Bor pod vodstvom 

Miloša Humeka, filmske predstave pa so napolnile dvorano z obiskovalci, različne 

starosti. DPD Svoboda Kočevska Reka je pod pokroviteljstvom podjetja Snežnik 

letno abonirala 30 vstopnic za dramske prireditve ljubljanske Drame. Obisk 

ljubljanskih prireditev v Kočevski Reki je bil sorazmerno dober, nekoliko slabši pa je 

bil obisk predstav domače sekcije. Dramska sekcija je letno pripravila 8 predstav, 

mednje je bila uvrščena tudi Torkarjeva igra »Svetloba sence«,556 ki je leta 1962 

požela uspeh med obiskovalci. Društvo je imelo tudi svojo knjižnico, ki je sodelovala 

z Ljudsko knjižnico Kočevje. Letno je društvo za svoje delovanje prejelo občinsko 

dotacijo v višini 1.800.000 dinarjev, največ dodeljenih sredstev pa je bilo porabljenih 

za vzdrževanje kulturnega doma.557 Šibki kulturni društveni dejavnosti se je 

pridružila športna dejavnost, za katero je bilo vse več zanimanja med prebivalstvom. 

Njen vpliv je postal pomembnejši in športne dejavnosti so zasenčile kulturno 
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društveno dejavnost v vasi. Med prebivalstvom, predvsem med mladino, je športna 

sekcija postala najbolj priljubljena oblika razvedrila in rekreacije. Njena dejavnost je 

bila zelo močna tudi v naslednjih letih. 

Skromno in šibko kulturno dejavnost bližnjih okoliških naselij je moč zaslediti še v 

Livoldu, Dolgi vasi in Mozlju. V Livoldu je bila angažirana šolska mladina, ki je 

sodelovala in pripravila mladinske kulturne programe, medtem ko so kulturne 

društvene sekcije opustile svojo dejavnost. Lokalno društvo je v šestdesetih letih 

zašlo v krizo, saj društvo ni imelo nobenega amaterskega kulturnika in navdušenca, 

ki bi prevzel vodstvo in organizacijo društvenih prireditev in dogodkov. Tudi v 

Mozlju je skromno deloval mladinski ansambel, ki je zabaval tamkašnjo mladino,558 

medtem ko je v Dolgi vasi kulturno delovanje zamrlo.559 Edino razvedrilo 

prebivalstvu je predstavljal potujoči kino, ki je naselja obiskal enkrat tedensko. Z 

njegovo dejavnostjo so bili obiskovalci zadovoljni, še posebej šolska mladina, ki ni 

imela veliko možnosti in pogojev za kulturno udejstvovanje. Slednje je bilo še slabše 

v času šolskih počitnic, ko so prenehale šolske dejavnosti in krožki. 

 

Težave podeželskih kulturnih društev se niso razlikovale od težav, s katerimi so se 

spopadala društva v mestu. Te so bile (morda) nekoliko bolj potencirane, saj so se 

podeželska kulturna društva morala zadovoljiti z neprestanimi in ponavljajočimi se 

težavami, katerim ni bilo rešitve. Podeželska kulturna društva in njihove sekcije so 

premogle majhno število članov, k temu pa je pripomoglo še nezanimanje kmečkega 

prebivalstva za kulturno dejavnost. Prometna oddaljenost podeželja je pomenila 

»kulturno« oddaljenost, odmaknjenost pa je postala ovira za kulturno društveno 

življenje na podeželju. Posamezniki, ki so se ukvarjali s kulturno dejavnostjo ter jo 

tudi ustvarjali, so bili večkrat primorani »kulturno samevati« zaradi odročnosti 

naselja, saj so bili pogoji ustvarjanja in udejstvovanja izven Kočevja skoraj 

nemogoči. Povezanost s kulturniki iz Kočevja je pomenila veliko pridobitev na 

področju vaške kulture in društvenega delovanja, ki je bila (večinoma) enostranska. 

Kulturna produkcija in kulturne dobrine mesta Kočevja so sčasoma svoje 

»posnemovalce« našle tudi na podeželju. Medsebojna povezanost in sodelovanje 

med vaškimi naselji sta bili redki in slabi, prisotna pa je bila tekmovalnost med 

                                                 
558 Dolenjski list, leto XIX, št. 45, datum 7. 11. 1968, str. 14. 
559 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Zapisnik druge redne seje predsedstva Občinskega sveta ZKPO, 21. 3. 1965. 
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njimi. Nekatera kulturna društva so postala zelo tekmovalna, kar jih je porinilo v 

popolno izoliranost in neprijateljske odnose do ostalih kulturnih društev. Tovrstnih 

primerov sicer ni bilo veliko, toda tekmovalni odnosi delujočih posameznikov so 

zaznamovali društvo in njegove sekcije kot zelo slabo dovzetno in delujoče društvo. 

Takšno društvo je posledično začelo izgubljati svoje člane, vanj pa se ni želel nihče 

včlaniti niti sodelovati. Mnoga društva in njihove sekcije so zaradi pomanjkanja 

članov prenehala s svojim delovanjem ter so dokončno potonila v pozabo. 

Vaška kulturna produkcija in kulturno življenje sta zaostajali za mestnim kulturnim 

dogajanjem, kar se je pokazalo v manj številčnih kulturnih prireditvah, v primerjavi z 

mestom Kočevjem pa so bile bolje zastopane vaške zabave in družabni večeri s 

kulturnim programom, na katerih se je zabavno življenje prepletalo s kulturnim. 

Izjema je bila Kočevska Reka, kateri prebivalci so si (lahko) ob pojavu prvih 

avtomobilov privoščili bogatejše kulturne dobrine. Boljši življenjski standard je 

njenim prebivalcem omogočil udeležbo na prireditvah ali/in obisk kulturnih ustanov 

v Kočevju ali v prestolnici. Prav tako je za kulturno vzgojo svojih vaščanov 

poskrbela uprava podjetja Snežnik, ki je financirala abonmajske prireditve v 

Mestnem gledališču ljubljanskem.560 Slednje je prevzelo skrb tudi za večino 

tehničnih in sanacijskih del pri kulturnem domu v Kočevski Reki, poskrbelo je za 

finančno podporo DPD Svoboda Kočevska Reka in financiralo potrebe njegovih 

članov. Zaradi uspešnega podjetja Snežnik se je uspešnost pokazala tudi v nekoliko 

boljši in aktivnejši kulturni dejavnosti, ki pa je ob koncu desetletja začela počasi 

zamirati. Pojav radijskih in televizijskih sprejemnikov v vasi je načel kulturno 

dejavnost v naselju, začelo je zamirati tudi klubsko življenje v kulturnem domu.  

Slaba udeležba na kulturnih dogodkih in pri kulturni dejavnosti je imela razlog v 

vmešavanju Cerkve v kulturno življenje. Ta je imela velik vpliv na prebivalstvo na 

podeželju, medtem ko je bil njen vpliv v mestu zanemarljiv. Povečana aktivnost 

duhovščine se je pokazala v zanemarjenju kulturno društvenih dejavnosti vaščanov. 

Na seji Občinskega komiteja ZKS Kočevje je bilo poudarjeno, da so se ljudje raje 

udeleževali nedeljskih maš, »kjer so pri njej doživeli nekaj mimo vsakdanjega 

življenja«.561 Podobne ugotovitve je na omenjeni seji podal Sašo Bižal, ki je dodal, 

»da je kočevska komuna dobila poleg stadiona tudi lepo kegljišče in lep dom 

                                                 
560 Ustni vir: Jaka Lavriša, predsednik DPD Svoboda Kočevska Reka v letih 1954–1965, intervju 30. 
3. 2011. 
561 AS 1589, t. e. 181, fond CK ZKS. Zapisnik seje Občinskega komiteja ZKS Kočevje, 28. 6. 1966. 
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Partizana, da pa le-to ni dovolj izkoriščeno prav zaradi odtegovanja mladine 

Cerkvi«.562  

Močan vpliv Cerkve je presegel svoje »okvire« verskega delovanja, saj si je pridobil 

že večino podeželskega prebivalstva. Na podeželju je verouk obiskovalo 80–90 % 

vseh otrok, medtem ko je delež v mestu znašal slabo tretjino vseh mestnih otrok.563 

Duhovščina je močno posegla na kulturno delovanje, najbolj uspešna je bila med 

mladino, ki je bila najbolj dovzetna za versko prepričanje. V Fari je bila cerkev 

opremljena z magnetofonom in diaprojektorjem, na katerih so se predvajale različne 

filmske vsebine, ki so pritegnile lokalno prebivalstvo. Podobne aparature je imela 

tudi cerkev v Kočevju.564 Svoje delovanje in novosti na verskem področju je 

duhovščina širila tudi s časopisi »Družina«, »Ognjišče« in »Glas koncila«. Najbolj 

zastopan verski časopis med (kočevskih) prebivalstvom je bila »Družina«, nanj je 

bila naročenih 2,1 %565 vseh prebivalcev Občine Kočevje. Kasneje se je odstotek 

naročenih na omenjeni časopis povečal.  

 

Prikaz izbranih stroškovnikov v šestdesetih letih 20. stoletja. 

Čas (leto) Vrsta stroškovnika Znesek v 

evrih (€) 

1964 Dohodki kino sekcije pri DPD Svoboda Kočevje 1.886,86 

1964 Finančna sredstva, namenjena za kulturo in prosveto 22,80 

1964 Obnova in oprema dvorane v Stari Cerkvi 17,11 

1965 Sanacija in oprema odra v Šeškovem domu 195,50 

1965 Prihodek DPD Svoboda Kočevska Reka 703,50 

1968 Nabava knjig za osilniško knjižnico 44,40 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
562 Prav tam. 
563 Prav tam. 
564 Prav tam. 
565 AS 1589, t. e. 1700, fond CK ZKS. Komunisti o aktualnih družbenopolitičnih problemih naše 
družbe, Kočevje 1967. 
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6. 4. KULTURNA DRUŠTVENA DEJAVNOST V SEDEMDESETIH L ETIH  
 

6. 4. 1. KULTURNA DRUŠTVENA DEJAVNOST IN PROBLEMATI KA V  

KOČEVJU 

 
Geslo povojne kulturne politike »kulturo ljudstvu« je pridobilo v teh letih še večji 

pomen kot pred desetletjem, saj je bilo potrebno nadaljevati s predramitvijo 

kulturnega mrtvila v pokrajini ter stremeti k čim večji produkciji kulturnih dobrin. 

Kočevska občina, ki je bila v 70. letih druga največja občina v socialistični Sloveniji, 

se je še vedno soočala s številnimi težavami na področju kulture, saj je kulturno 

ustvarjanje kot v preteklih letih še vedno zamiralo, vendar z manjšo intenziteto. 

Kulturna skupnost (naslednica Temeljne kulturne skupnosti), Občinski svet za 

kulturo in prosveto Občine Kočevje ter kulturno-prosvetna društva so bili 

koordinatorji kulturne politike, ki so morali zagotoviti ustrezne kulturne dobrine in 

dobro kulturno produkcijo. Kulturna dejavnost je še naprej med svoje vrste poleg 

profesionalnih kulturnikov vključevala tudi delavce in mladino, na podeželju pa tudi 

kmečko prebivalstvo. Ti naj bi skrbeli za oživitev kulture, katere se je vse bolj 

oprijemal elitizem, ki je zapiral pot navadnemu človeku do kulture in njenih dobrin. 

Sedemdeseta leta preteklega stoletja so naznanila obdobje pestrejše, svobodnejše in 

intenzivnejše kulturne dejavnosti, ki si je vse bolj utirala pot do svojih prejemnikov. 

 
Središče kulturne dejavnosti je še vedno ostalo enako, Kočevje, medtem ko si je na 

podeželju kulturna dejavnost še vedno počasi utirala svojo kulturno pot ter sledila 

vsemu, kar je kulturnega prišlo iz središčnega mesta. Premik, ki je sledil po dolgem 

zatišju in po pričakovanju, je kulturni dejavnosti prinesel drobtine tistega, kar je 

ostalo iz prejšnjih stoletij. Raven kulturne (amaterske) dejavnosti se v omenjenem 

desetletju ni veliko poslabšala, kot bi morda pričakovali, le njena dejavnost se je 

prenesla na nekoliko organizacijsko in strukturno spremenjena društva in sekcije ter 

na posamezne (amaterske) kulturnike, na katere je bil pritisk še vedno zelo močan in 

obetajoč. Čeprav je bila kulturna društvena dejavnost v Kočevju tako močna, da je 

(lahko) obdržala funkcijo kulturnega središča v občini, je njena kulturna dejavnost v 

začetku sedemdesetih letih nekoliko upadla. Poročila in številni zapisniki oblastnih 

organov ter mladinskih organizacij pričajo, da se je le-ta soočala s številnimi 

težavami in skušala obdržati vodilno vlogo v mestu, četudi razmere za kulturno 
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dejavnostjo v sedemdesetih letih niso bile ugodne. Poglavitni razlog za pomanjšano 

zanimanje za kulturne dobrine in udejstvovanje je bil razmah radijskih in 

televizijskih sprejemnikov. Statistični podatki kažejo, da se je število televizijskih 

aparatov v primerjavi s petdesetimi leti izredno povečalo, kar se je zelo odrazilo v 

zmanjšanem številu obiskovalcev kulturnih prireditev. Razmah televizijskih in 

radijskih sprejemnikov, prvega je imelo 64 % kočevskih gospodinjstev, drugega pa 

imelo 80 % vseh družin,566 je negativno vplival na obisk kulturnih ustanov in kina.  

Skrb za organizacijo, vodenje in izvajanje kulturne dejavnosti v občini je prevzela 

novoustanovljena Temeljna kulturna skupnost (TKS) Kočevje, ustanovljena leta 

1971.567 Slednja je pod svoje okrilje delovanja prevzela skrb za vso kulturno 

dejavnost v občini, Ljudsko knjižnico Kočevje, Pokrajinski muzej Kočevje, 

Delavsko godbo Kočevje ter občinsko Zvezo kulturno-prosvetnih organizacij. 

Finančno je občinska Zveza kulturno-prosvetnih organizacij podpirala kulturno 

delovanje kulturno-prosvetnih društev ter kulturnih ustanov, deloma pa je financirala 

tudi delo Mestnega arhiva Ljubljana in Zavoda za spomeniško varstvo Ljubljana. 

Prvi je bil leta 1972 zadolžen za popis in valorizacijo arhivskega gradiva družbenih 

in delovnih organizacij za območje Kočevske in opravljene terenske oglede po 

nekaterih družbenih ter delavnih organizacij, organiziral je tudi seminarje in 

predavanja o varstvu arhivskega gradiva ter prevzel pripravljeno arhivsko gradivo. 

Zavod za spomeniško varstvo Ljubljana je poskrbel za evidentiranje kulturnih 

spomenikov na Kočevskem, opravil sanacijo cerkve v Polomu, izdelal predstavitev o 

gradu Kostel, opravil arheološke raziskave v Željnskih jamah ter obnovitvena dela na 

cerkvi v Ribjeku. Financiranje za opravljena dela Zavoda za spomeniško varstvo iz 

Ljubljane je deloma prevzela Občinska skupščina Kočevje, ostali del finančnih 

sredstev pa Temeljna kulturna skupnost Kočevje. V okviru evidentiranja kulturnih 

spomenikov je bil izdelan tudi program za ureditev okolice Šeškovega doma. Izdatek 

za opravljanje del Mestnega arhiva Ljubljana za leto 1972 je znašal 23.000 dinarjev, 

za dela Zavoda za spomeniško varstvo Ljubljana pa 40.854 dinarjev, kar je bilo za 

3.000 dinarjev manj, kot je bilo odobreno.568 V naslednjem letu se je višina finančnih 

sredstev zmanjšala, Mestnemu arhivu Ljubljana je bilo namenjenih 27.895 dinarjev, 

                                                 
566 Zapisnik Izvršnega odbora Temeljne kulturne skupnosti Občine Kočevje: Pregled stanja kulture in 
kulturne dejavnosti v Občini Kočevje, 1971, str. 7, last Knjižnica Kočevje. 
567 AS 1589, t. e. 1768, fond CK ZKS. Zapisnik seje komiteja Občinske konference ZKS Kočevje, 20. 
12. 1972. 
568 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA  
KOČEVJE. Finančni obračun dohodkov in izdatkov TKS Kočevje, 1972.  
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medtem ko je bilo za delo Zavoda za spomeniško varstvo porabljenih 45.964 

dinarjev. Prvotna ocena porabljenih finančnih sredstev je bila ocenjena na 65.580 

dinarjev.569 Za arheološko raziskovanje Željnskih jam, ki ga je opravila Slovenska 

akademija znanosti in umetnosti (SAZU), je bilo v letu 1972 porabljenih le 1.500 

dinarjev,570 leto kasneje pa je investicija v tovrstno delo zahtevala 5.000 dinarjev.571 

Za organizacijsko in finančno delovanje ter izvajanje amaterske kulturne dejavnosti v 

občini je bila zadolžena TKS Kočevje, ki je od ZKPOS Kočevje, kateri dohodki so v 

letu 1972 znašali 588.006,13 dinarjev, prejela 127.500 dinarjev.572 Od tega je bilo 

porabljenih le 72.000 dinarjev. V naslednjem letu je bil proračun TKS Kočevje 

skrčen na 577.372,60 dinarjev, delu ZKPOS Kočevje pa je bilo namenjeno 189.600 

dinarjev. Od tega je bilo porabljenih le 81.000 dinarjev.573 Leta 1975 so dohodki 

ZKPOS Kočevje znašali 405.871,70 dinarjev, izdatki pa niso presegli vsote 

dohodkov. Za kritje potreb kulturne društvene dejavnosti je bilo porabljenih 

386.877,90 dinarjev. Med najvišjimi porabniki finančnih sredstev v tem obdobju sta 

bili dejavnosti pevskega zbora in gostovanje Mestnega gledališča ljubljanskega. 

Stroški prvega so znašali 58.929 dinarjev, drugega pa 56.000 dinarjev. Sledili so 

stroški gostovanj Mladinskega gledališča Ljubljana, Slovenskega narodnega 

gledališča iz Trsta, noneta Rog in gostovanje kabareta Metla Fornezzi, med 

stroškovnimi dejavnosti so se pojavili tudi Klub kulturnih delavcev, Lutkovno 

gledališče Jože Pengov, koncert Igorja Ozime in Folklorna skupina France Marolt iz 

Ljubljane.574 Namenjena in porabljena finančna sredstva ZKPOS Kočevje prikažejo 

le številčno dotacijo finančnih sredstev, dejansko finančno stanje kulturnih društev 

pa je bilo popolnoma drugačno. Dodeljena sredstva od ZKPOS Kočevje so bila le 

»kaplja« med potrebnimi finančnimi sredstvi, ki niso zadostovala za kritje delovanja 

društva in sproti nastajajočih objektivnih stroškov. 

 

                                                 
569 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA 
KOČEVJE. Finančni obračun dohodkov in izdatkov TKS Kočevje, 1973.  
570 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA  
KOČEVJE. Finančni obračun dohodkov in izdatkov TKS Kočevje, 1972.  
571 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA  
KOČEVJE. Finančni obračun dohodkov in izdatkov TKS Kočevje, 1973.  
572 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA  
KOČEVJE. Finančni obračun dohodkov in izdatkov TKS Kočevje, 1972.  
573 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA  
KOČEVJE. Finančni obračun dohodkov in izdatkov TKS Kočevje, 1973.  
574 PMK, t. e. 6, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1976. Blagajniško poročilo ZKPOS Kočevje od 1. 1. 
do 31. 12. 1975, 1976. 



 203 

Amaterska kulturna dejavnost je bila v primerjavi s preteklim desetletjem skoraj na 

nespremenjeni ravni, v posameznih letih je bilo zaznati tudi rahel upad kulturne 

dejavnosti. Omejena je bila na kulturno dejavnost še preživelih in dejavnih kulturnih 

društev, ki so botrovala slabim in neugodnim delovnim razmeram v občini in kateri 

člani niso dopustili, da kulturna društvena dejavnost popolnoma zamre. Posamezne 

kulturne društvene sekcije so hirale in se težko prebijale skozi kopico nerešenih težav 

in ovir, medtem ko so se tudi tiste, katera dejavnost se je izkazala za stabilno in 

uspešno, soočale s številnimi težavi. V mestu Kočevje je kulturna društvena 

dejavnost slonela na delovanju MKUD Matej Bor na gimnaziji, DPD Svobodi 

Kočevje, godbeni in šolski kulturni dejavnosti.  

Gimnazijsko društvo je nadaljevalo s svojim delom ter nizalo vrsto uspešnih 

nastopov. Njegov starosta in neutrudni pionir na kulturnem področju, Miloš Humek, 

je skrbel, da dejavnost društva ni usahnila. Dolgoletno in težko delovanje društva je 

zahtevalo veliko dela, truda in potrpežljivosti, ki je tedaj štelo samo 45 aktivnih 

članov.575 Društvo je gojilo samo še lutkovno, dramsko, pevsko in recitatorsko 

sekcijo,576 leta 1973 pa je v okviru društva deloval tudi Klub mladih prijateljev 

narave.577 Skromnost mladinskega društva se je kazala v majhnem številu 

pripravljenih prireditev, bolje pa so bili zastopani na proslavah. Člani dramske 

sekcije so letno pripravili 1–2 dramski uprizoritvi v sezoni, medtem ko si je lutkovna 

sekcija utirala svojo pot med mladino. Leta 1970 so njeni člani nastopili v 

gimnazijski dvorani z igro Mira Štefanca z naslovom »Včeraj popoldne«, ki jo je 

zrežiral Vekoslav Figar.578 Dve leti kasneje je sekcija uprizorila dramsko delo Mateja 

Bora »Raztrganci«, ki je požela dobre uspehe. Slednja podatka potrjujeta dejstvo, da 

je bila dejavnost dramske sekcije izredno skromna, kar je nakazalo na njeno počasno 

zamiranje. Lutkovna sekcija je bila nekoliko uspešnejša in dejavnejša, saj je 

pripravila večje število lutkovnih predstav, s katerimi je gostovala tudi po drugih 

naseljih po občini. Najpogosteje je lutkovna sekcija gostovala po šolah, kjer si je med 

mladino pridobila veliko zanimanja za svoje predstave. V gimnazijskem pevskem 

zboru je sodelovalo 75 pevcev, medtem ko so podatki o članih ostalih sekcijah 

                                                 
575 Zapisnik Izvršnega odbora Temeljne kulturne skupnosti Občine Kočevje: Pregled stanja kulture in 
kulturne dejavnosti v Občini Kočevje, 1971, str. 1, last Knjižnica Kočevje. 
576 AS 1589, t. e. 1768, fond CK ZKS. Zapisnik seje komiteja Občinske konference ZKS Kočevje, 20. 
12. 1972. 
577 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA 
KOČEVJE. Programi dela za leto 1973 s finančnimi zahtevami, 10. 12. 1973. 
578 Dolenjski list, leto XXI, št. 25, datum 18. 6. 1970, str. 10. 
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društva neznani.579 Prav tako ni podatka o skupnih dodeljenih finančnih sredstev 

društvu, obstajajo le okvirni podatki o porabi finančnih sredstev za posamezno 

sekcijo. Dramska sekcija je za dramsko uprizoritev v povprečju porabila 6.000 

dinarjev, medtem ko je recitatorska skupina za javno nastopanje in sodelovanje na 

javni proslavi porabila 1.500 dinarjev. Člani Kluba prijateljev narave so za potrebe 

odseka morali odšteti 1.000 dinarjev za predavanje tujih predavateljev, za nabavo 

nove opreme pa 5.000 dinarjev.580 Finančni načrt ZKPOS Kočevje je za leto 1973 

prikazal 204.600 dinarjev dohodkov in enako višino izdatkov. Od tega je bilo 

189.600 dinarjev dotacije TKS Kočevje, ostalo pa so bila inkaso finančna sredstva. 

Med porabljenimi finančnimi sredstvi so bili všteti stroški koncertov v višini 10.300 

dinarjev, gostovanje Mladinskega gledališča v višini 18.300 dinarjev, za operni 

abonma je bilo porabljenih 2.000 dinarjev, literarno-glasbeni večer v višini 3.000 

dinarjev, proslava ob 30-obletnici zasedanja Zbora odposlancev slovenskega naroda 

v višini 20.000 dinarjev, KUD Fara in KUD Predgrad pa sta skupno porabila 25.000 

dinarjev. Za lutkovno dejavnost je bilo potrebno odšteti 8.000 dinarjev, KUD Željne 

je za adaptacijo doma in svoje delovanje potrebovalo 7.000 dinarjev, MKUD Matej 

Bor je bilo dodeljeno 17.000 finančnih sredstev, medtem ko je za svoje gostovanje v 

Fari glasbena šola porabila 20.000 dinarjev, šahovska sekcija 5.000 dinarjev, 

filatelistično društvo 2.500 dinarjev in folklorna skupina na OŠ Kočevje je porabila 

1.500 dinarjev. Potujoči kino in Likovni salon sta skupno odštela 63.000 dinarjev, od 

tega je potujoči kino porabil 20.000 dinarjev. Najemnina dvorane v Šeškovem domu 

je znašala 4.000 dinarjev, stroški poslovanja ZKPOS Kočevje pa so bili v višini 

10.000 dinarjev.581 Praviloma je društvo porabilo vsa dodeljena finančna sredstva, 

kar pa ni pomenilo, da so le-ta krila vse stroške v celoti, ki jih je društvo imelo. 

 

Kulturna dejavnost MKUD Matej Bor je bila sorazmerno šibka, čeprav je društvo 

veljalo za eno izmed najdejavnejših društev v mestu. Slovenska in lokalna periodika 

iz sedemdesetih letih ne poročata veliko o njegovi dejavnosti, kar kaže na zmanjšano 

aktivnost njenih članov. Povečano delovanje posameznih sekcij je moč zaslediti v 

prvi polovici sedemdesetih let, v drugi polovici sedemdesetih letih pa je bilo 

                                                 
579 Zapisnik Izvršnega odbora Temeljne kulturne skupnosti Občine Kočevje: Pregled stanja kulture in 
kulturne dejavnosti v Občini Kočevje, 1971, str. 7, last Knjižnica Kočevje. 
580 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA 
OBČINE KOČEVJE. Programi dela za leto 1973 s finančnimi zahtevami, 10. 12. 1973. 
581 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA 
OBČINE KOČEVJE. Programi dela za leto 1973 s finančnimi zahtevami, 10. 12. 1973. 
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delovanje društva znatno šibkejše. Poleg lutkovne sekcije so bili dejavni še člani 

pevske sekcije MKUD Matej Bor, ki so leta 1971 pripravili odmeven koncert v 

Šeškovem domu, posvečen 500-obletnici mesta Kočevje. Pevci so pod vodstvom 

Miloša Humeka zapeli različne domače in tuje pesmi, na koncertu so nastopili tudi 

recitatorji omenjenega društva, ki so brali pesmi Kosovela in Li Tai Poja. Prireditev 

je bila zelo dobro obiskana, saj je bila dvorana Šeškovega doma polno zasedena.582 

Tri leta kasneje je isto društvo pripravilo akademijo ob Prešernovem prazniku, na 

katerem so člani brali in recitirali pesmi Srečka Kosovela. Istega leta je gimnazijski 

pevski zbor nastopil v Šeškovem domu ob prazniku republike, kjer je v kulturnem 

programu sodeloval z delavsko godbo, vokalno skupino Doremi in Moškim pevskim 

zborom iz Stare Cerkve. Pri kulturnem programu so sodelovali tudi recitatorji 

MKUD Matej Bor.583 Člane omenjenega kulturnega društva zasledim še v letu 1980 

pri kulturnem programu na zboru borcev V. SNOUB Ivan Cankar, ki je potekal v 

Šeškovem domu. Skupaj z ostalimi kočevskimi izvajalci so recitatorji gimnazijskega 

društva sodelovali pri izvedbi kulturne točke.584 Novost, ki je prinesla svežino v 

društvo, je bila skupina za izrazni ples, v okviru katere so se vanjo vključevali tudi 

člani društva. Skupina je začela delovati leta 1978, vendar je kmalu prenehala 

delovati zaradi premajhnega števila članov.585 

 

Tudi na kočevskih osnovnih šolah je bila kulturna dejavnost sorazmerno pestra. 

Podatki kažejo, da je v letu 1971 delovalo kar 22 krožkov,586 v katerih je sodelovalo 

okoli 500 učencev. Vodje krožkov so bili učitelji, ki so poleg poučevanja delovali 

tudi na področju šolske kulture. Zaradi velikega zanimanja šolske mladine za 

kulturne587 krožke je prihajalo do težav pri iskanju dodatnega učiteljskega kadra in 

pomanjkanja prostorov. Šola ni imela na razpolago dodatnih prostorov, kjer bi 

potekalo izvajanje kulturne dejavnosti v sklopu krožkov, zato so se učenci z učitelji 

morali večkrat stiskati v majhnih prostorih na šoli, v telovadnici in avli šole. Tudi 

pomanjkanje ustreznih učiteljev za vodenje krožkov je predstavljalo veliko težavo, 

saj poleg rednega opravljanja službenih obveznosti marsikateri učitelj ni mogel 
                                                 
582 Dolenjski list, leto XXII, št. 40, datum 7. 10. 1971, str. 12. 
583 Dolenjski list, leto XXV, št. 49, datum 5. 12. 1974, str. 19. 
584 Dolenjski list, leto XXXI, št. 39, datum 25. 9. 1980, str. 1. 
585 Dolenjski list, leto XXIX, št. 42, datum 19. 10. 1978, str. 10. 
586 Zapisnik Izvršnega odbora Temeljne kulturne skupnosti Občine Kočevje: Pregled stanja  
kulture in kulturne dejavnosti v Občini Kočevje, 1971, str. 5, last Knjižnica Kočevje. 
587 Oznaka »kulturni« krožek je dodeljena šolskim krožkom, ki so se ukvarjali s kulturno dejavnostjo 
(pevski, dramski, igralski, literarni itd.). 
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sodelovati pri kulturnih dejavnostih na šoli. Nekateri učitelji so bili tudi člani 

kulturno-prosvetnih društev. Vodstvo šole se je dobro zavedalo perečega problema, 

zato je k sodelovanju pozivalo zunanje kulturne sodelavce. O tem navajam primer, 

povezan s pomanjkanjem kadra pri lutkovnem krožku na Osnovni šoli Kočevje. Kot 

zunanji sodelavec je bil k sodelovanju povabljen Matija Glad, ki je s svojim znanjem 

pomagal pri postavljanju kulis ter izposodil rekvizite in svoje ročno izdelane lutke. 

Drugi primer je povezan s pomanjkanjem kadra pri novoustanovljeni folklorni 

skupini pri Centru srednjih poklicnih šol leta 1981, ki ni imela ustrezne osebe za 

vodenje skupine. K sodelovanju je bil povabljen Cveto Križ. 

 

V sedemdesetih letih je v mestu zopet začela delovati DPD Svoboda Kočevje, ki je 

bila ponovno ustanovljena leta 1975.588 Struktura novoustanovljenega društva se je v 

sedemdesetih letih popolnoma spremenila, saj so stare oblike amaterske kulturne 

dejavnosti zamenjale nove. Društvo je združevalo lutkovno in folklorno sekcijo, 

Moški pevski zbor Kočevje, nonet Rog589, Klub kulturnih delavcev in dejavnost 

Likovnega salona. Ob svoji ustanovitvi je štelo več 100 članov, članstvo v društvi pa 

se je stalno spreminjalo. Sedež društva je ostal enak, kot ga je imelo predhodno 

istoimensko društvo. Leta 1978 je bilo pri društvu ustanovljena likovna skupina,590 ki 

je ob ustanovitvi štela 23 članov. Dve leti kasneje je v skupini delovalo samo še 11 

aktivnih članov. Predsednik in vodja likovne skupine je bil Rado Meglič, v njej pa 

sta delovala tudi akademska slikarja Jože Marinč in Andrej Trobentar. Prostore za 

svoje delovanje je skupina dobila v kočevski gimnaziji. Člani likovne skupine so 

poleg likovnega ustvarjanja in razstavljanja svojih del organizirali likovne kolonije 

za vse ljubitelje likovne umetnosti. Prva organizirana likovna kolonija 

novoustanovljene likovne skupine je bila junija 1980 v Osilnici.591 Njen predsednik, 

Rado Meglič, je bil dolgotrajni član likovne skupine Kočevje, ki je začela delovati že 

v petdesetih letih, svoje prostore pa je imela tudi v gimnaziji.592 Delovanje likovne 

skupine je bilo v preteklih letih bogato, vendar postavljeno v ozadje. Šele v 

sedemdesetih letih je skupina dobila na pomenu, saj so se iz ozadja prebili v svet 

prepoznavnosti. Kočevje je imelo veliko amaterskih likovnikov, ki so razstavljali 

                                                 
588 AS 1589, t. e. 1865, fond CK ZKS. Gradivo za 2. sestanek aktiva komunistov, amaterska kulturna 
dejavnost v Občini Kočevje, 28. 9. 1976. 
589 Gre za pevski zbor oz. pevsko skupino devetih pevk. 
590 Dolenjski list, leto XXXI, št. 25, datum 19. 6. 1980, str. 12. 
591 Dolenjski list, leto XXXI, št. 25, datum 19. 6. 1980, str. 12. 
592 Ustni vir: Ivan Geder, amaterski likovnik, intervju 26. 1. 2011. 
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doma in izven Kočevske. Med njimi so bili France Brus, Alojz Kužnik in drugi, 

najbolj prizadevna profesionalna umetnika na Kočevskem pa sta bila Stane Jarm in 

Ivan Brudar, ki sta s svojo prizadevnostjo in marljivostjo veliko doprinesla likovni in 

kiparski umetnosti v kočevskem prostoru. Ne gre pozabiti dejstva, da sta kot 

profesionalna umetnika veliko prispevala in širila svoje znanje tudi med člani 

amaterskih likovnih skupin. DPD Svoboda Kočevje je v sedemdesetih letih beležila 

dobro delovanje, posebnosti med posameznimi sekcijami ni bilo opaziti. Sekcije 

društva so delovale v enakem tempu in obsegu, med njimi ni prihajalo do rivalstva, 

tudi ni bilo zaznati prevlade in dominantnosti posamezne sekcije. 

Lutkovna sekcija si je priljubljenost pridobila med mladim občinstvom. Mentor 

lutkovnega gledališča, ponovno ustanovljenega leta 1974593 v okviru sekcije, je bil 

Danilo Škulj, njegov tesni sodelavec pa Matija Glad. Kasneje je vodenje lutkovnega 

gledališča prevzel Matija Glad, pod katerim vodstvom je sekcija delovala vse do 

njegove upokojitve. Pod njegovim mojstrskim čutom izdelovanja marionetnih lutk so 

člani sekcije uprizarjali številne lutkovne predstave za najmlajše in šolsko mladino, 

zato so velikokrat nastopali tudi po šolah. Sekcija je imela redne lutkovne predstave 

in je tesno sodelovala z lutkovnim krožkom na Osnovni šoli Kočevje. Ta je na šoli 

deloval že od leta 1972594 in sta ga vodili Milka Gorše in Mara Sarkič. Njegovi člani 

so za šolske lutkovne uprizoritve uporabljali zložljivi majhen oder, ki jim ga je 

podarilo tiskarko podjetje Kočevski tisk.595 Lutkovna sekcija mestne Svobode je 

letno uprizorila povprečno 6–8 lutkovnih predstav, občasno pa se je na njihovem 

repertoarju znašla tudi dodatna lutkovna uprizoritev. Razmere, v katerem je delovala 

sekcija, niso bile ugodne in potrebno je bilo poprijeti za vsako malenkost. Delovanje 

sekcije in neugodne razmere je Matija Glad takole opisal: »Že dolgo leta se ukvarjam 

z lutkami in lutkovnimi pripravami v gledališču. Začetki so bili težki, saj je bilo 

potrebno veliko storiti, če smo hoteli izvesti dobro predstavo. Denarja za nakup lutk 

ni bilo, zato jih izdelujem sam. Gledališče gostuje po kočevskih krajih in vaseh, 

imamo nekaj stalnih prostovoljcev, vendar primanjkuje mladih. Za izvedbo 

gledališke predstave se moramo sami pripraviti, poskrbeti za oder, ki nam ga 

»izposodijo« v Šeškovem domu, in za lutke ter kulise. Razmere, v katerih delamo, so 

                                                 
593 Kočevski razgledi, leto II, datum 8. 2. 1976, str. 37–38. 
594 Prav tam, str. 37–38. 
595 Kočevski razgledi, leto II, št. 3, datum 8. 2. 1976, str. 37–38.  
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neugodne in neustrezne.«596 Da je bilo delovanje lutkarske sekcije dobrodošlo med 

mladimi, nam priča tudi dejstvo, da je bila tovrstna dejavnost zelo priljubljena, 

predvsem pa je s svojim delom navdihovala vrtčevske otroke, ki so radi zahajali v 

dvorano Šeškovega doma in uživali ob predstavah. Hvaležno delo Matije Glada je 

bilo nagrajeno z velikim obiskom pripravljenih predstav in navdušenjem publike, o 

katerem je spregovoril naslednje besede: »Z lutkarstvom sem se začel ukvarjati, ker 

imam rad otroke./…/ Ljubezen do lutkarstva mi je privzgojil učitelj pri banjaloškem 

Sokolu./…/ Lutkarstvo je pred tremi leti zamrlo, letos pa smo začeli na novo, 

posebno živahno pa je bilo pred osmimi leti, ko smo imeli tri premiere, igrico pa smo 

igrali od 8 do12- krat. /…/ Kočevsko gledališče je bilo v letih 1947 do 1960 zelo 

razgibano, imeli smo 7–8 premier, vsaka po približno 7 predstav. Danes je bolj 

žalostno, morda bomo čakali 10 let, da bomo zbrali spet igralce kot nekoč.«597 

Člani sekcije se niso posluževali zgolj vsebinsko enostavnih lutkovnih igric, 

naštudirali so tudi igrice z zahtevnejšo vsebino, primerne starostni skupini otrok. 

Priljubljene so bile predvsem ljudske igrice, med njimi se je znašla tudi igrica M. C. 

Machada »Mali strah bavbav«, ki je bila deležna zelo velikega zadovoljstva med 

otroki. Uspešne so bile tudi otroške igrice »Kako sta se mucek in kužek igrala«, 

»Pravljica o polomljeni lutki« in »Tonček-partizan«. Še posebej slednja je doživela 

velik uspeh, saj so jo morali večkrat ponoviti, uprizorili so jo tudi po okoliških 

osnovnih šolah, med drugim nastopili tudi na Osnovni šoli Podpreska. Uspešno delo 

lutkovne sekcije je bil rezultat majhne skupine šolske mladine pod vodstvom Matije 

Glada, ki je poleg režije in izdelovanja lutk za potrebe lutkovnih igric bil zaslužen 

tudi za ostalo tehnično izvedbo lutkovnih predstav. Matija Glad je lutkovno sekcijo 

zapustil leta 1975, za zadnjo svojo lutkovno predstavo pa je pripravil igrico Leopolda 

Suhodolčana »Medvedek na obisku«. Za svoje prizadevno delo je bil Matija Glad 

nagrajen s priznanjem, ki mu ga je leta 1978 podelila Zveza kulturnih organizacij 

Slovenije. Matijevo delo sta prevzela Vesna Metelko in Jože Kalan, ki sta v 

naslednjih letih vodila in skrbela za lutkovno sekcijo, ki je štela 8 članov. Prva večja 

uprizoritev lutkovne predstave po upokojitvi Matije Glada je bila igrica »Račka«, ki 

so jo člani sekcije uprizorili ob 30-obletnici lutkovne dejavnosti v Kočevju. Na 

svečani slovesnosti so sodelovali tudi člani KUD Osnovne šole Kočevje in člani iz 

                                                 
596 Povzeto po časopisnem članku: Novice, leto VIII, št. 24, datum 7. 6. 1963, str. 4. 
597 Povzeto po: Skupščinski Dolenjski list, leto IX, št. 1, datum 6. 1. 1972, str. 16. 
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ljubljanskega društva.598 Uspešno delovanje je zabeležilo tudi mladinsko gledališče, 

vnovično ustanovljeno leta 1972, ki je v povprečju pripravilo 4 dramske uprizoritve 

na sezono. Za pridobitev novega kadra in članov je uprava gledališča razpisala 

štipendije za vse zainteresirane, ki so se želeli udejstvovati v gledališču.599 Omenjeno 

gledališče je pritegnilo veliko število šolske mladine, ki so radi obiskovali dramske 

predstave. Mladina se je za določene gledališke predstave vnaprej abonirala, 

preostali del stroškov abonmaja pa je krila Zveza kulturno-prosvetnih organizacij 

Kočevje.600 Podobno se je dogajalo s folklorno skupino, ki je svoje delo nadaljevala 

od ustanovitve DPD Svoboda Kočevje. Leta 1975 oživljena folklorna dejavnost je 

bila zelo skromna, letno je pripravila 1–2 nastopa. Prvi večji nastop od svoje 

ustanovitve je skupina pripravila za Prešernov praznik, ko je nastopila v kulturnem 

programu v sodelovanju z nonetom Rog in glasbenikom Božidarjem Tomićem, ki je 

igral na orglice.601 Cveto Križ je v sedemdesetih letih vodil tudi mladinski oktet iz 

Klinje vasi ter folklorno skupino na Osnovni šoli Kočevje in kočevski gimnaziji. 

Slednja je imela večje težave s pomanjkanjem prostorov za vaje. Vse do leta 1976 so 

njeni člani vadili v telovadnici osnovne šole, nato pa so si morali prostore poiskati v 

avli ali učilnicah šole. Razlog za nerazpoložljivost telovadnice za potrebe šolske 

folklorne skupine je bila uporaba le-te za potrebe vrtca.602 V osnovnošolsko 

folklorno skupino je bilo vključenih 20 otrok, njihovo število pa se je zaradi 

zanimanja za tovrstni ples povečalo. Gimnazijska folklorna skupina je štela 6 

mladincev-delavcev in 21 dijakov ter študentov. O delu obeh folklornih skupin je 

Cveto Križ povedal naslednje: »Učenci osnovne šole niso preveč zreli in 

disciplinirani, zato je z njimi težje delati. Seveda šolarji žele ne le vaditi, ampak tudi 

nastopati. Za to potrebujejo narodne noše, /…/ katere prošnje za denarne prispevke 

sem raznesel po kočevskih delovnih organizacijah. Člani gimnazijske folklorne 

skupine so zelo disciplinirani in bi se lahko veliko naučili, če bi imeli primerni 

prostor. Vaje imamo v razredu. Prestavljati moramo klopi. V tako majhnem prostoru 

nas je preveč, zato morajo nekateri sedeti, da drugi lahko plešejo.«603 Šolska 

folklorna skupina je delovala v okviru KUD OŠ Kočevje, ki je gojila lutkovno, 

                                                 
598 Dolenjski list, leto XXIX, št. 14, datum 6. 4. 1978, str. 19. 
599 Dolenjski list, leto XXIII, št. 12, datum 23. 3. 1972, str. 8. 
600 AS 1589, t. e. 1768, fond CK ZKS. Zapisnik seje komiteja Občinske konference ZKS Kočevje, 20. 
12. 1972. 
601 Dolenjski list, leto XXVII, št. 7, datum 12. 2. 1976, str. 12. 
602 Dolenjski list, leto XXVII, št. 45, datum  4. 11. 1976, str. 20. 
603 Prav tam, str. 20.  
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folklorno kulturo ter skrbela za uspešno delovanje foto-kino kluba.604 Osnovnošolska 

folklorna skupina je v sedemdesetih letih štela okoli 55 članov, v naslednjih letih pa 

se je njeno število počasi zmanjševalo. S svojimi nastopi je skupina nastopala 

(skoraj) na vseh šolskih prireditvah, občasno pa je priredila tudi samostojni nastop ob 

spremljavi harmonike svojega mentorja.  

Folklorna skupina pri DPD Svoboda Kočevje je prenehala delovati leta 1980. Za 

njeno nadomestitev so člani društva poskušali obnoviti in oživeti delovanje folklorne 

skupine iz Livolda, vendar brez večjega uspeha.605 Medsebojno sodelovanje 

folklornih skupin se je pokazalo na prireditvi v Šeškovem domu, ko sta obe skupini 

sodelovali v kulturnem programu skupaj s člani KUD France Zbašnik iz Dolenje 

vasi, pevskim zborom Lončar pod vodstvom Andreja Petka in nonetom Vitra iz 

Ribnice pod vodstvom Bernarde Kogovšek. Prireditev je bila dobro obiskana.606  

V sedemdesetih letih je v okviru društva DPD Svoboda Kočevje pomenil popolnoma 

svežo in novo organizacijsko obliko Klub kulturnih delavcev (imenovan tudi 

Kulturni klub), hkrati tudi novost na področju literarnega ustvarjanja. Ustanovni 

občni zbor kluba je bil 11. decembra 1974 v gimnazijski dvorani,607 med njegovimi 

člani ustanovnega zbora pa je bila tudi Marjanca Colarič. Slednja je bila tudi 

predsednica iniciativnega odbora in dolgoletna voditeljica Kluba kulturnih delavcev, 

ki je skrbela za njegovo pestro in barvito delovanje. Marjanca Colarič je ob njegovi 

ustanovitvi potrebo po literarnem ustvarjanju in literarni kulturi, ki jo je v Kočevju 

primanjkovalo, obrazložila: »S kulturo se ukvarja veliko ljudi, ki so marsikaj 

ustvarili. Med njimi so pravi entuziasti, ki jim je kultura v srcu ter jo želijo z vso 

prizadevnostjo pospeševati in jo približati ne le inteligenci, marveč tudi delovnemu 

človeku in zlasti mladini.«608 Kulturni klub je spodbujal literarno ustvarjanje, prirejal 

literarne večere z različnimi domačimi in tujimi literarnimi ustvarjalci ter v okviru 

svoje dejavnosti razvil tudi fotografsko in amatersko likovno dejavnost. Člani kluba 

so se sestajali redno vsak teden v dvorani kočevske gimnazije, v kateri so bili tudi 

večkrat organizirani literarni večeri. Njegovi prvi člani so bili amaterski literati, ki so 

gojili ljubezen do literature. Med rednimi in ustvarjalnimi člani so bili Franc Lovšin, 

                                                 
604 Kočevski razgledi, leto III, datum 8. 2. 1977, str. 40. 
605 Dolenjski list, leto XXXI, št. 23,  datum 5. 6. 1980, str. 19. 
606 Dolenjski list, leto XXIX, št. 52, datum 28. 12. 1978, str. 17. 
607 Kočevski razgledi, leto I, datum 8. 2. 1975, str. 43. 
608 Kočevski razgledi, leto I, datum 5. 4. 1975, str. 54. 
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Rudolf Mohar, Nebojša Ignjatović in Peter Vovk,609 kasneje pa se jim pridružila 

mlajša generacija ljubiteljev literature. Eden izmed številnih pesniških večerov 

Kulturnega kluba je bil organiziran v okviru 30-obletnice osvoboditve Kočevja, ko 

so kulturni delavci »prebirali pesmi Mateja Bora, člani kluba Ivan Zoran, Franc 

Lovšin in Nebojša Ignjatović pa so predstavili svoje pesmi. Na uvodnem delu večera 

jih je lepo pozdravil nonet Rog s svojimi pesmimi«.610 Predsedujoča članica kluba je 

organizirala okoli 100 literarnih večerov, proslav in recitalov, na katere so bili 

povabljeni tudi književniki iz Ljubljane in drugih slovenskih krajev. Med njimi so 

bili Dane Zajc, Ciril Zlobec, Ivo Svetina, Ifigenija Simonovič in Milan Jesih ter 

številni drugi.611 Za dobro prepoznavnost Kulturnega kluba tako po občini kot izven 

nje so poskrbeli nekateri njegovi člani. Pesmi Marjance Colarič so bile brane v 

radijski oddaji »Literarni nokturno«, nekaj svoje poezije pa je objavila v 

»Sodobnosti«, »Dialogih« in »Prostoru in času«.612 Na Kočevskem so delovali 

številni amaterski pesniki. Med njimi sta bila tudi Tone Ožbolt in Franc Lovšin ter 

drugi. Franc Ožbolt je napisal pesem z naslovom »Mladi pionirji«, ki jo je uglasbil 

Marjan Kozina, kasneje tudi komponist Maks Pirnik. Pesem se je prepevala na vseh 

pomembnejših prireditvah in proslavah, prepevali pa so jo kočevski, primorski, 

belokranjski in dolenjski pionirji.613 

Največkrat so bili literarni večeri in večeri poezije organizirani v mestu, redko so 

potekali izven Kočevja. Člani Kluba kulturnih delavcev so poleg organiziranih 

literarnih večerov pripravili tudi krajše kulturne programe ob pomembnih slovenskih 

praznikih. Sodelovali so v kulturnem programu ob občinskem prazniku in Tednu 

Komunista, na katerem so brali dela slovenskih in tujih pisateljev in piscev. Njihovo 

sodelovanje zasledim na kulturnem večeru v Tednu Komunista, kjer so le-ti prebrali 

odlomke iz knjige Dežela Petra Klepca z naslovom »Moja trpeča domovina«, avtorja 

Antona Ožbolta iz Osilnice.614 Na povabilo posameznikov iz okoliških naselij so 

člani kluba organizirali tudi samostojne prireditve ob posebnih priložnostih. Njihova 

dejavnost je bila zelo priljubljena v Željnah, kjer so ob Prešernovem prazniku leta 

1976 organizirali literarni večer, na katerem so poleg Prešernovih poezij brali tudi 

                                                 
609 Dolenjski list, leto XXVII, št. 8, datum 19. 2. 1976, str. 19. 
610 Dolenjski list, leto XXVI, št. 20, datum 15. 5. 1975, str. 9. 
611 Objavljen intervju z Marjanco Kočevar (poročena Colarič) v: Kočevski utrip, lokalni mesečnik. 
Ribnica, julij 2010, str. 16. 
612 Dolenjski list, leto XXV, št. 37, datum 12. 9. 1974, str. 13. 
613 Kočevski razgledi, št. 1, leto I, datum 8. 2. 1975, str. 28. 
614 Dolenjski list, leto XXVII, št. 41, datum 7. 10. 1976, str. 1. 



 212 

literarna dela nekaterih svojih članov. Za glasbeni del literarnega večera je poskrbel 

nonet Rog iz Željn, Cveto Križ z igranjem na harmoniko in Božidar Tomić, ki je 

nekaj melodij zaigral na orglice.615 Zaradi prezasedenosti gimnazijske dvorane616 je 

Klub kulturnih delavcev prirejal literarne večere tudi v mali dvorani Šeškovega 

doma. V njem so člani 29. marca 1979 priredili svoj zadnji literarni recital, ki so ga 

povezali z glasbenimi točkami, na katerem so nastopili Peter Vouk, Lela Mujkić, 

Ljubica Pavlovec, Andrej Bončina, Franc Lovšin, Pavle Benić in Dana Jerše.617 

Istega leta je delovanje kluba začelo počasi zamirati. Klub je zapustila Marjanca 

Colarič in omenjeno leto je naznanilo konec izhajanja glasila Kulturnega kluba, 

imenovanega Kočevski razgledi. Slednji so prvič izšli leta 1975 in so imeli vlogo 

lokalnega glasila, ki je poročal o kulturnih dogodkih in kulturnem ustvarjanju v 

občini.  

 

Nonet Rog iz Željn je v sedemdesetih letih nadaljeval s svojim delovanjem. Devet 

domačink je s svojim petjem narodnih pesmi osvojilo številno domačo in tujo 

publiko. Prizadevnost in vztrajnost sta bili vrlini noneta,618 ki je občasno priredil 

prostovoljni koncert v Šeškovem domu in nastopil tudi izven Kočevske. Nonet je 

požel veliko zanimanja med starejšo publiko in polnil dvorane na svojih samostojnih 

koncertih. Zaradi pomanjkanja prostora v gasilskem domu v Željnah, kjer so sekcije 

delovale, je bil nonet večkrat primoran, da je vadil »kar v domači kuhinji« v hiši 

članic. Leta 1973 se je pričela adaptacija kulturnega doma v Željnah, pri kateri so 

pomagali vaščani sami. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev se je njegova prenova 

zavlekla še v nadaljnja leta.619 Članice noneta so na svojih nastopih nastopale v 

slovenskih narodnih nošah, sodelujoč z vodjo folklorne skupine pri KUD Svoboda 

Kočevje, Cvetom Križem, pa so jih skrbno izbirale. Nastope noneta Rog je možno 

zaslediti kot del prireditev in proslav ob različnih priložnostih, sodelovale so tudi na 

prireditvah in proslavah izven kočevske občine. Njihova dejavnost je segala do 

Dražkoš na Gorenjskem, Škofje Loke in Ponikev pri Dobrempolju, kjer je nonet 

                                                 
615 Dolenjski list, leto XXVII, št. 41, datum 7. 10. 1976, str. 1. 
616 Leta 1972 so se pričela sanacijska dela v kočevski gimnazijski dvorani. Dvorana je po sanaciji 
premogla 84 sedežev. Večino finančnih sredstev je prispevala TKS Kočevje, manjšino pa gimnazija in 
glasbena šola. Naslednje leto je bil v dvorani postavljen tudi nov oder. 
617 Dolenjski list, leto XXX, št. 14, datum 5. 4. 1979, str. 9. 
618 V 80. letih se je izrazila želja po izdanem posnetku narodnih pesmi, vendar je želja dolgo časa 
ostala  neuresničljiva. 
619 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA 
OBČINE KOČEVJE. Programi dela za leto 1973 s finančnimi zahtevami, 10. 12. 1973. 
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pripravil izredno lep nastop. Leta 1979 je nonet Rog v sodelovanju z Moškim 

pevskim zborom Svoboda Kočevje pripravil slavnostni koncert za mornarje v Kopru, 

kjer so si ogledali ladjo Kočevje.620 Istega leta je nonet pripravil 29 nastopov po 

bližnjih okoliških vaseh Kočevja ter na podeželju, v Vimolju, Fari in Pugledu.621 

Kristina Trkovnik je s svojo sekcijo tesno sodelovala s KUD Rog, ustanovljenim leta 

1972 v Željnah. Predsednica željnskega društva, Justina Rauh, je ob ustanovitvi 

društva, ki je tedaj štelo 20 članov, sodelovala na številnih prireditvah na Kočevskem 

in izven nje. V okviru društva so delovale igralska/dramska, pevska, tamburaška 

sekcija in sekcija narodnih noš. Najštevilčnejša sekcija je bila pevska sekcija, ki je 

štela 10 članov, njen vodja pa je bila Marica Vidmar. Slednja je tudi večkrat 

sodelovala z nonetom Rog. Sedež društva je bil v prostorih gasilskega doma v Šalki 

vasi. Igralska skupina društva je v njegovih prostorih premierno uprizorila dramski 

igri »Vrnitev Blaznikovih« in »Izdajalca«, ki sta poželi zadovoljive uspehe. Lokalni 

sekciji, v kateri so sodelovale tudi številne žene iz Klinje vasi, Željn in okoliških 

vasi, je organizacija SZDL Rudnik zagotovila finančno pomoč za izvedbo kulturnega 

programa in prireditve ob dnevu žena v višini 120 dinarjev za Klinjo vas in 200 

dinarjev za Željne.622 Prireditev je  bila zelo dobro obiskana. 

Pevsko tradicijo v okviru DPD Svoboda Kočevje je ohranjal in gojil istoimenski 

pevski zbor. Moški pevski zbor Svoboda Kočevje je bil ustanovljen leta 1974.623 

Začetek pevskega zbora sega v leto 1968  v Staro Cerkev pod vodstvom Vere Ficko, 

ki ga je vodila tri leta. Sprva je zbor deloval kot oktet pod okriljem lokalnega 

gasilskega društva, vendar se je kmalu preimenoval v Moški pevski zbor Stara 

Cerkev. Zaradi novo pridruženih pevcev iz Kočevja in okoliških vasi se je pevski 

zbor preimenoval v ime, ki ga nosi še danes. Prvi pevovodja novega zbora je postal 

Ive Stanič, ki je združil pevce iz mešanega pevskega zbora Svoboda Kočevje624 iz 

petdesetih letih pod tedanjim pevovodjem Mirka Trošta625 in pevce pevskega zbora 

Jakob Gallus pod vodstvom Miloša Humeka. Zbor je nastal na pobudo pevcev iz 

                                                 
620 PMK, t. e. 9, fond ARHIV MUZEJA, SPISI ZA LETO 1979. Poročilo o porabi sredstev kulturnih 
institucij, 1979. 
621 Prav tam. 
622 Dolenjski list, leto XXIII, št. 11, datum 16. 3. 1972, str. 16. 
623 Dolenjski list kot ustanovitveno leto navaja leto 1973 (Dolenjski list, leto XXVI, št. 52, datum 25. 
12. 1975,  str. 20). 
624 Gre za pevski zbor, ki je deloval v sklopu novonastale DPD Svobode Kočevje v petdesetih letih. 
625 Mirko Trošt je bil rojen v Ljubljani, v Kočevju pa je poučeval vse do upokojitve leta 1946. Bil je 
ravnatelj Glasbene šole Kočevje pred drugo svetovno vojno, poučeval klavir in violino ter vodil 
mladinski pevski zbor. Za svoje delo je bil odlikovan z medaljo dela, prejel pa je tudi srebrno »Odličje 
Svobod«. 
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Stare Cerkve in Krajevne skupnosti Kočevje. Z rednimi vajami so začeli 12. 

septembra 1974 v prostorih Krajevne skupnosti Stara Cerkev, kasneje pa so se 

preselili v prostore kočevske gimnazije.626 Zborovsko petje 40 članov je odmevalo 

po vsej Kočevski. Nastopali so tudi v oddaljenih kočevskih vaseh, v Podpreski, 

Predgradu in Kočevski Reki.627 Vsako leto je zbor priredil samostojni koncert v 

Šeškovem domu in tesno sodeloval s pobrateno občino Dolina pri Trstu, kjer so tudi 

večkrat nastopali. Ob svojem jubilejnem prazniku je zbor pripravil samostojen 

koncert v Šeškovem domu pod vodstvom Ive Staniča. Zapel je 16 domačih in tujih 

pesmi, med zapetimi pesmimi pa je bila izvedena tudi pesem »Mojemu mestu« 

domačega avtorja Franca Ožbolta, prvoborca iz Kočevja.628 Pesem je bila sestavni 

del pevskega repertoarja na koncertih in ostalih prireditvah. Zbor je od svojega 

začetka dosegel uspešne rezultate na številnih kulturnih prireditvah in se udeleževal 

revij pevskih zborov v Dolenji vasi ter vsako leto gostoval na pevskem taboru 

slovenskih pevskih zborov v Šentvidu.629 Svoje poslušalce je razveseljeval z obilico 

narodnih in umetnih domačih ter tujih pesmi. Med tujimi pesmimi so prepevali 

ruske, makedonske, italijanske, dalmatinske, srbske in tudi kočevarske pesmi. Na 

repertoar so se zvrstile tudi partizanske pesmi, nekaj je bilo tudi žalostink in zdravic. 

Med aktivnimi člani zbora je bil Edvard Rus, nekdanji predsednik DPD Svobode 

Kočevje, ki je zaradi svojega velikega prizadevanja in udejstvovanja na kulturnem 

področju prejel nagrado za ustvarjalno in prizadevno delo. Nagrado je prejel od 

predsednika Krajevne skupnosti Kočevje, Julija Pluta.630 Kljub prizadevnemu in 

uspešnemu delu svojih članov se je zbor soočal s pomanjkanjem pevcev in 

menjavanjem pevovodij. Prvi pevovodja zbora je bil Ive Stanič, ki je zbor vodil vse 

do leta 1986, nato pa je njegovo vodenje ponovno prevzel leta 1997. V vmesnem 

obdobju so zbor vodili Peter Klun, Matjaž Weiss, Melita Vulc in Boža Kastelic.631  

 

V sedemdesetih letih je godbena dejavnost v Kočevju postala samostojna 

(amaterska) dejavnost. Nekdanja članica DPD Svobode Kočevje je sedaj 

predstavljala neodvisno kulturno  dejavnost, ki je bila finančno neodvisna od društva. 

Leta 1971 se je godba preimenovala v Delavsko godbo Kočevje pod vodstvom 

                                                 
626 5 let Moškega pevskega zbora Svoboda Kočevje. Kočevje: Kočevski tisk, 1979, str. 5. 
627 Dolenjski list, leto XXVI, št. 52, datum 25. 12. 1975, str. 20. 
628 25-letnica Moškega pevskega zbora Svoboda Kočevje. Kočevje: Kočevski tisk, 1999, str. 18. 
629 Prav tam, str. 6–7.  
630 Dolenjski list, leto XXX, št. 8, datum 22. 2. 1979, str. 20. 
631 25-letnica Moškega pevskega zbora Svoboda Kočevje. Kočevje: Kočevski tisk, 1999, str. 8. 
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kapelnika Andreja Strune. Godba se je vzdrževala s članarino vseh delovnih 

kolektivov in s prispevki občanov. Finančni prispevek za godbeno dejavnost je v 

prvih letih znašal 1 dinar mesečno,632 kasneje pa se je le-ta povečal na 5 dinarjev. 

Postopni predlogi za povišanje podporne članarine od 1 na 2 dinarja, kasneje tudi več 

kot 5 dinarjev, so zahtevali tehten razmislek vseh družbenih organizacij, kar je pri 

večini zbudilo neodobravanje. S predlaganim predlogom sta se strinjali le dve 

delovni organizaciji, zato je višina podporne članarine ostala na že obstoječem 

znesku.633 Ob plačevanju določenega finančnega prispevka so bili upravičenci 

deležni različnih ugodnosti pri nakupu vstopnic za koncert in druge prireditve. 

Nestrinjanje nekaterih delovnih organizacij glede plačevanja prispevka za godbeno 

dejavnost je povzročilo nevšečnosti med lokalnim prebivalstvom, vendar je z 

odlokom občinskih oblasti plačevanje postalo obvezno. S tem je godba postala 

družbeni simbol vseh občanov mesta Kočevje, s širšimi družbenimi obveznostmi. 

Njena dejavnost se je v omenjenem obdobju razmahnila, povečalo pa se je tudi 

število članov. Do leta 1977 je godba štela že 82 godbenikov, k vpisu v njeno 

dejavnost pa so spodbujali tudi podmladek iz Glasbene šole Kočevje.634 Načrtna rast 

godbe je bila dosežena od leta 1973 dalje, ko se je v njeno dejavnost poleg učencev 

Glasbene šole Kočevje ob pomoči učiteljev glasbene vzgoje vključevalo večje število 

mladih in najstnikov iz Kočevja. K temu je pripomogla tudi Kulturna skupnost 

Kočevje, ki je s finančnimi sredstvi pomagala pri nabavi inštrumentov in pokrivanju 

šolnine za svoje novo pridobljene učence. Svoje prostore za redne vaje je godba 

imela v Rudarskem domu na Rudniku, od koder se je morala leta 1980 preseliti. 

Začasni prostor je našla v prostorih kočevske gimnazije, kjer je takrat imela sedež 

tudi Glasbena šola Kočevje. Godba je z nastopi ohranjala dolgoletno godbeno 

tradicijo izpred mnogih let in skrbela za živahno popestritev družbenega življenja. Ta 

je s svojo zabavno dejavnostjo bodrila prebivalce Kočevja in Kočevske, 

marsikateremu občanu pa je pomagala premagovati velike naloge in obremenitve, ki 

so jim bile naložene v povojni izgradnji socialistične pokrajine. Promenadni koncerti 

Delavske godbe Kočevje so postali vsakoletna stalnica, prav tako je godba vsako leto 

sodelovala v kulturnem programu ob obletnici Kočevskega zbora in občinskem 

prazniku. Paradni nastopi godbenikov so postali nepogrešljivi ob obletnicah godbene 

                                                 
632 Dolenjski list, leto XXII, št. 29, datum 21. 7. 1971, str. 6. 
633 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA 
OBČINE KOČEVJE. Programi dela za leto 1973 s finančnimi zahtevami, 10. 12. 1973. 
634 Devjak, Sabina: Pihalni orkester Kočevje 1927–1999. Kočevje: Kočevski tisk, 2007, str. 13. 
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dejavnosti, ko so njeni člani pripravili pohod po ulici skozi središče mesta ter igrali. 

Tovrstno parado zasledim ob praznovanju 50-obletnice godbene dejavnosti leta 

1977, ko se je skozi mestno jedro zvrstila parada godbenikov s svojimi inštrumenti in 

na ulice privabila mnoge občane.635 Godba je omenjenega leta štela 36 članov.636 

Občanom je igrala na veselicah in zmagoslavnih dogodkih ter še naprej sodelovala 

na pogrebnih slovesnostih. 

Za svoje dotedanje delo je godba leta 1971 prejela občinsko priznanje Šeškovo 

nagrado, ki jo je Občinska skupščina Kočevje podeljevala ob občinskem prazniku. 

Štiri leta kasneje je prejela priznanje Krajevne skupnosti Rudnik-Šalka vas, leta 1977 

pa sta sledili še bronasto priznanje OF ter zlata plaketa-grb mesta Kočevje.637 V 

drugi polovici sedemdesetih let se je Delavska godba Kočevje udeležila srečanj v 

Črnomlju, Lescah in Artičah. Tedaj je prišlo do sprememb pri vodenju godbe, saj je 

kapelnika Andreja Struno zamenjal nov kapelnik Slavko Rančigaj, ki je godbo vodil 

z vmesno šestletno prekinitvijo v letih 1979–1995.638  

Finančna situacija godbe ni bila spodbudna. Po finančnih poročilih godbe so bila 

finančna sredstva za njeno dejavnost (pre)nizka, stroški pa (pre)visoki. Temeljna 

kulturna skupnost (TKS) Kočevje je v letu 1972 od republiških in občinskih sredstev, 

ki so znašali 588.006,13 dinarjev, za godbo namenila 25.000 dinarjev, poraba le-teh 

pa je bila 60 %, kar je zneslo 15.014 dinarjev.639 V tem obdobju je bila finančna 

poraba TKS Kočevje 93 %, to je pomenilo 548.237,50 dinarjev. V naslednjem letu so 

se finančna republiška in občinska sredstva zmanjšala na 577.372,60 dinarjev, od 

tega pa je TKS Kočevje godbeni dejavnosti namenila 20.000 dinarjev. Godba je v 

omenjenem letu porabila le 84 % dodeljenih finančnih sredstev, kar je zneslo 16.890 

dinarjev.640 Iz napisanega je razvidno, da so bila neporabljena denarna sredstva, 

namenjena za delovanje godbene dejavnosti, prenesena v proračun godbe za 

naslednje leto. Letno se je vsota nakazanih denarnih sredstev za godbeno dejavnost 

razlikovala. Višina potrebnih finančnih sredstev je bila določena na osnovi tehtnega 

                                                 
635 Fotografija Delavske godbe ob praznovanju 50-obletnice. V: Devjak, Sabina: Pihalni orkester 
Kočevje 1927–1999. Kočevje: Kočevski tisk, 2007, str. 16. 
636 Junc, Mateja: Glasbeno kulturno življenje v Kočevju. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v 
Ljubljani, 1990, str. 76–77.  
637 50 let Delavske godbe Kočevje. Kočevje: Kočevski tisk, 1977, str. 25. 
638 Devjak, Sabina: Pihalni orkester Kočevje 1927–1999. Kočevje: Kočevski tisk, 2007, str. 17. 
639 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA 
OBČINE KOČEVJE. Finančni obračun dohodkov in izdatkov TKS Kočevje, 1972. 
640 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA 
OBČINE KOČEVJE. Finančni obračun dohodkov in izdatkov TKS Kočevje, 1973. 
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predračuna, v sklopu katerega so bili vključeni vsi morebitni stroški nabave 

potrebnih pripomočkov, materialni in drugi stroški. Večino le-teh je priskrbela 

Kulturna skupnost Kočevje in Kulturna skupnost Slovenije, ki sta skupno prispevali 

skoraj polovico vseh dodeljenih finančnih sredstev za kulturno delovanje v občini. 

Leta 1977 so ta znašala 5.229.861,80 dinarjev, vseh dodeljenih sredstev pa je bilo v 

višini 5.774.959,05 dinarjev. Godbena dejavnost je za svoje delovanje pridobila le 

1,3 %, kar je znašalo 72.200,00 dinarjev.641 Naslednje leto je finančna podpora za 

godbeno dejavnost znašala 50.000,00 dinarjev,642 kar je predstavljalo 2 % dodeljenih 

denarnih sredstev. Enaka sredstva so bila načrtovana tudi za naslednje leto, dejanska 

poraba pa je znašala polovično manjši znesek od načrtovanega. Med stroške 

dejavnosti sta bili vključeni tudi nabava uniform in inštrumentov ter štipendiranje 

mladih godbenikov. Navedeni stroški so konec sedemdesetih let skupno znašali 

100.043,10 dinarjev, kar je predstavljalo 37 % dodeljenih denarnih sredstev. Nabava 

uniform in inštrumentov je leta 1979 zahtevala 27.721,55 dinarjev, ostalo pa je bilo 

namenjeno za šolanje mladih godbenikov.643 Finančna bilanca godbe je večinoma 

pokazala pozitivno poslovanje, vendar dejansko stanje pa je bilo včasih nasprotno 

bilanci, ki ga je ob koncu sezone pokazalo poročilo o proračunu godbe. 

 

Mesto Kočevje ni bilo samo središče kulturne dejavnosti, temveč tudi »rojstni kraj«    

narodno-zabavnih in zabavnih ansamblov. Poleg Atolov in Roških fantov, ki so bili 

zelo priljubljeni med občani Kočevja, se je v sedemdesetih letih pojavila kopica 

novih glasbenih skupin. Poleg Atolov in Roških fantov so občane na veselicah in 

veselih večerih zabavale še zabavne glasbene skupine »Fontana«, »Corona«, 

»Škorpioni«, »Veter«, »Aljč z Maji« in rokovska skupina »Valovna skupina 2«. Ta 

je bila naslednica »Valovne skupine«, katero so sestavljali 4 člani. Igrali so klasični 

rock, predvsem pesmi skupine Bijelo dugme, Status Quo in druge.644 Vsi ansambli so 

se skupno predstavili na prireditvi v počastitev dneva mladosti, ko je na pobudo in 

organizacijo Okrajnega odbora ZSMS Kočevje potekala zabavno-glasbena prireditev 

v Šeškovem domu. Prireditev je pritegnila množico občanov in prebivalcev bližnjih 

                                                 
641 PMK, t. e. 8, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1978. Poročilo o dohodkih in izdatkih KS Kočevje za 
leto 1977, 1978. 
642 Prav tam. 
643 PMK, t. e. 9, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1979. Poročilo o porabi finančnih sredstev kulturnih 
inštitucij, 1979. 
644 Ustni vir: Milan Vlašič, amaterski likovnik, intervju 22. 1. 2011. 
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naselij, saj je bila dvorana Šeškovega doma popolnoma zasedena.645 Mnogi med 

njimi so tudi hitro razpadli, medtem ko so svojo zabavno-glasbeno poslanstvo 

nadaljevali Roški fantje, Atoli in Aljč z Maji. Zanimiv je podatek o pojavu 

gimnazijske glasbene skupine »V«,646 katere dejavnost po poročanju Dolenjskega 

lista zasledim ob praznovanju meseca mladosti. Ansambel »V« je nastopil skupaj z 

ansamblov »Intervali«, s pevci Dušanom Bižlom, Miro Dombi, Miranom Klunom in 

Andrejem Trobentarjem v Šeškovem domu. Na prireditvi »Mladina sebi in vam« je 

sodeloval tudi »Lovski oktet« iz Sodražice, člani študentskega kluba in nekateri 

kulturni delavci. Napovedovalka prireditve je bila Mija Škrabec, na njej pa sta se 

predstavila član Foto-kino kluba na OŠ Kočevje, Marjan Čurkovič in članica 

Šahovskega društva Kočevje, Tatjana Šega.647 O omenjenem gimnazijskem 

ansamblu v prihodnjih letih ne obstajajo nobeni podatki, o njem je samo enkratno 

poročala dopisnica Mladega Kočevca, Iva Kaplan. Glasbena skupina je kmalu po 

svojih začetkih tudi razpadla in se ni pojavila na zabavno-glasbeni sceni v kočevski 

občini. Podobno se je zgodilo z ostalimi kočevskimi ansambli, o katerih kasnejša 

slovenska in lokalna periodika ne poroča več. Tudi ustni viri pričevalcev o 

omenjenih ansamblih so izredno skopi. Leta 1976 se je pojavil nov slovenski 

ansambel, imenovan »Eve«, pri katerem je prepevala solistka Breda Bevc. Nastopali 

so pred različnim občinstvom, med njimi se je zvrstil tudi nastop v Trikonu.648 

Razširjena glasbena dejavnost dveh bratov harmonikarjev, ansambel Veble, je 

postala znana daleč naokoli, tudi izven občine. Brata Veble sta priložnostjo nastopala 

na lokalnih prireditvah, veselicah, porokah in se udeleževala srečanj in tekmovanj v 

znanju igranja harmonike. Njuna prisotnost na prireditvi »Kaj imamo? Kaj znamo?«, 

ki jo je organizirala Temeljna kulturna skupnost Kočevje, je bila pričakovana. 

Prireditev je bila lokalnega pomena, zato so na njej nastopili glasbeni izvajalci iz 

občine, ki so se pomerili v zborovskem petju in inštrumentalnem igranju. Na 

prireditvi so nastopili pevski zbor Rog, pevski zbor Doremi, pevski zbor iz Kolpske 

doline, Moški pevski zbor iz Stare Cerkve, inštrumentalista Veble, trio Aljč-Babič s 

kvartetom pevcev, trio Cveta Križa, tamburaški zbor iz Poljanske doline in folklorna 

skupina narodnih noš iz Željn.649 S svojimi izvedbami so dokazali, da je Kočevje  

                                                 
645 Mladi Kočevec, leto 3, št. 6, datum 25. 5. 1978, str. 14–15. 
646 Dolenjski list, leto XXIII, št. 18, datum 4. 5. 1972, str. 6. 
647 Prav tam, str. 6. 
648 Ustni vir: Ivan Geder, amaterski likovnik, intervju 26. 1. 2011. 
649 Dolenjski list, leto XXV, št. 23, datum 6. 6. 1974, str. 18. 



 219 

glasbeno dobro vpeto na glasbenem področju. Tovrstne glasbene prireditve so bile za 

mlade ansamble, kot sta bila brata Veble in ansambel Alj č-Babič, dobra priložnost za 

uveljavitev na kočevski zabavno-glasbeni sceni. Nastopi domačih so privabili veliko 

število obiskovalcev. Nekateri med njimi so nastopali tudi na plesih, ki so bili 

organizirani v dvorani Množičnih organizacij, mali dvorani Šeškovega doma in 

dvorani Doma telesne kulture. Z izgradnjo Name leta 1973 pa so bili plesi 

organizirani tudi v restavraciji omenjenega trgovskega objekta. Manjše glasbene 

skupine so igrale tudi na odprtem prostoru kavarne Jelka, za zaprte skupine 

navdušencev pa v mestni kavarni v centru Kočevja. Na tovrstnih zabavah je 

predvsem igrala glasbena zasedba Roški fantje. 

 

Kulturno življenje v mestu so popestrila številna tuja in domača gostovanja različnih 

društvenih skupin in kulturnih ustanov. V sedemdesetih letih je opazno, da se je 

število gostovanj znatno povečalo. Kočevje je v letu 1970/1971 gostovalo domače 

profesionalne skupine, najpogosteje so v Kočevju nastopali člani Mestnega 

gledališča ljubljanskega z dramskimi igrami, kot je bila igra Alana Ayckbourna 

»Polovična resnica« v režiji Igorja Pretnarja.650 Za predstave Mestnega gledališča 

ljubljanskega (MGL) so posamezne delovne organizacije omogočile nabavo 

abonmajev svojim uslužbencem, leta 1978 pa je bila omogočena nabava abonmaja 

tudi za mladino. Letno je Mestno gledališče ljubljansko pripravilo 6 predstav na 

sezono, Mladinsko gledališče iz Ljubljane pa se je letno predstavilo s 4 predstavami. 

Cene vstopnic za podjetja so bile ugodne, s popustom so znašale od 2–10  dinarjev, 

medtem ko je razliko od dejanske cene krila Zveza kulturno-prosvetnih organizacij 

Slovenije.651 V naslednjih letih so sledili nastopi baletne skupine iz ljubljanske 

Opere, za mladino in najmlajše so poskrbeli člani Mladinskega gledališča iz 

Ljubljane z igro »Indijanci v mali vasi« in Šentjakobsko gledališče z igro »Veronika 

Deseniška«. Ob tej priložnosti so nastopili tudi člani KUD France Prešern z opereto 

»Oj, to je lectovo srce«. Za otroke je lutkovno gledališče pionirskega doma iz 

Ljubljane leta 1980 pripravilo igrico »Zgodba o levčkih in levčku«,652 medtem ko je 

dvorana Šeškovega doma gostila tudi oktet DPD Svoboda iz Trbovelj in ansambel iz 

Domžal. Poleg omenjenih pevskih nastopov so v dvorani nastopili pevski zbor Emil 

                                                 
650 Dolenjski list, leto XXII, št. 22, datum 3. 6. 1971, str. 16. 
651 Zapisnik Izvršnega odbora Temeljne kulturne skupnosti Občine Kočevje: Pregled stanja kulture in 
kulturne dejavnosti v Občini Kočevje, 1971, str. 7, last Knjižnica Kočevje. 
652 Dolenjski list, leto XXXI, št. 44, datum 30. 10. 1980, str. 20. 
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Adamič, igralska skupina lutkovnega gledališča »Jože Pengov« iz Ljubljane ter 

Folklorna skupina KUD France Marolt. Največja prireditvena senzacija z razširjenim 

kulturnim programom je bila organizirana vsako leto za občinski praznik in ob 

proslavi obletnic mesta Kočevje. Slednje potrjuje dejstvo, da se je ob 500-obletnici 

mesta Kočevje zvrstilo kar nekaj slovenskih in lokalnih kulturnih skupin. Leta 1971 

so v dvorani Šeškovega doma nastopili Folklorna skupina KUD France Marolt, 

Invalidski pevski zbor iz Ljubljane, pevci pevskega zbora Slovenski oktet, folklorna 

skupina iz Predgrada, igralska skupina iz Celjskega gledališča, Delavska godba 

Kočevje, učenci Glasbene šole Kočevje in gimnazijski pevski zbor. Ob naboru 

omenjenih gostovanj so potekala tudi športna tekmovanja.653 Tovrstne prireditve so 

bile dobro obiskane, saj so v času  le-teh kočevski občani obiskovali sebi priljubljene 

oblike kulturnih prireditev. Mesto Kočevje je kulturno oživelo in vsakomur 

omogočilo izbiro ogledov in obiskov kulturnega dogajanja. Toda kulturne prireditve 

ob občinskem prazniku niso bile edine, ki so pritegnile množico ljudi. Dvorana 

Šeškovega doma je pritegnila veliko število obiskovalcev, kjer so bili organizirani 

koncerti slovenskih in tujih pevskih izvajalcev. Koncert Ivice Šerfezija leta 1970 je 

bil dobro obiskan, prav tako tudi pevski nastopi Majde Sepe, Braca Korena, Sonje 

Gaberšček in ansambla »Prijatelji« iz Ljubljane leta 1974.654 Slabše pa so bili 

obiskani koncerti tujih pevskih izvajalcev. Istega leta so v dvorani kočevske 

gimnazije za učence Centra poklicnih šol nastopili pevci rimske opere s popularnimi 

opernimi arijami.655 Zaradi šolske obveznosti je bil koncert obiskan, drugačna 

situacija pa je bila ob nastopu rimskih pevcev, ki so leta 1972 pripravili koncert 

skladb Niccola Paganinija v dvorani Šeškovega doma. Poleg njegovih skladb so 

izvajali še pesmi drugih avtorjev iz 18. in 19. stoletja ter pripravili dobro izvedbo 

nekaterih španskih pesmi. Koncert je doživel zelo slab obisk, saj je bila »dvorana na 

pol prazna«.656 Podobno je bilo tudi z obiskom koncerta italijanskih opernih pevcev, 

ki so Kočevje obiskali leto kasneje. Oder Šeškovega doma je gostoval sopranistko 

Guiliano Ghilardi, tenorista Montalva Bellardija in baritonista Guida Caputa ob 

klavirski spremljavi Guiseppa Sorga. Italijanska operna zasedba je požela slab obisk, 

medtem ko je bil obisk zadovoljiv ob njihovi ponovitvi koncerta za šolsko mladino v 
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popoldanskih urah v gimnazijski dvorani.657 Prav tako je bilo gostovanje varšavskega 

godalnega kvarteta »Willanov« deležno skromnega obiska.658 Slovensko narodno 

gledališče iz Trsta je na odru Šeškovega doma gostovalo z igro »Vražji fant z 

zahodne strani«,659 katere predstave so bile redkost v kočevskem prostoru, zato je 

gostovanje članov tovrstne profesionalne kulture pomenilo izjemno kulturno 

pridobitev. Obisk kulturnih prireditev je bil odvisen od vsebine in oblike kulturne 

dejavnosti, zato je bilo težko ob (ne)zagotovljenem obisku prireditve predvideti, 

kakšen bo odziv obiskovalcev. Krog obiskovalcev je bil stalen kljub pestri in 

raznoliki ponudbi kulturnih oblik ne glede na njihovo letno časovno razporeditev. 

Zagotovo drži dejstvo, da so bile glasbene prireditve bolje obiskane, medtem ko so 

ostale kulturne oblike komaj privabile (določen) krog prebivalstva. Po prebiranju 

lokalne in slovenske periodike je problem mladine še vedno predstavljal pereče 

vprašanje vsem kulturnim delavcem, predstavnikom občinske oblasti in tudi ostalim 

občanom. Mladina se je slabo udeleževala kulturnih prireditev, njeno pozornost so 

pritegnile le izbrane glasbene skupine, prihajajoč iz prestolnice ali tujine. Poudariti je 

treba, da tudi tuji glasbeni izvajalci niso vedno ustrezali »glasbenemu okusu« mladih, 

vendar so bili koncerti kljub temu najbolje obiskana kulturna prireditev. Seveda pa je 

treba tudi dodati, da so si kulturni delavci in posamezni angažiranci v društvih 

prizadevali za gostovanje »visoke kulture«, upajoč, da bo le-ta kot novost v Kočevju 

pritegnila množico obiskovalcev. Toda kljub paleti gostovanj visokih kulturnih 

ustanov, ki so požele uspehe na mednarodni ravni, le-te niso zaživele med kočevsko 

mladino in prebivalstvom. Stanje na področju kulturne društvene dejavnosti so 

kulturni delavci in člani društev poskušali oživeti in izboljšati z organizacijo 

kulturnega maratona, s katerim so želeli vzpodbuditi kulturno ustvarjanje 

posameznikov ali skupine, hkrati pa občinstvu ponuditi zanimivo zabavo in druženje 

v slogu kulture. Na kulturnem maratonu so lahko sodelovali vsi, ki so se udejstvovali 

v kulturni dejavnosti, bodisi s poezijo, prozo, glasbo, risanjem ali recitiranjem. 

Kulturni maraton je bil leta 1978 organiziran dvakrat, potekal pa je v gimnazijski 

dvorani. Prvi, ki je bil 17. februarja,660 je bil zelo slabo sprejet med kočevskim 

občinstvom. Med tako skromnim obiskom je prireditev povzročila nerazumljivost 

večine del nastopajočih, kar je poslabšalo vzdušje med samimi ustvarjalci. To so 
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poskušali popraviti z organizacijo drugega kulturnega maratona tri mesece 

kasneje,661 na katerem so med številnimi udeleženci nastopile tudi članice okteta 

Polyphonia. Tokrat je kulturni maraton ponudil boljše vzdušje, vendar pa je tudi ta 

pritegnil majhno število obiskovalcev, posebno med mladimi. Neuspehe na področju 

mladinske problematike je bilo potrebno reševati z veliko potrpežljivostjo. Klubski 

prostor, urejen v nekdanjih prostorih Steklarstva, ni več služil svojemu namenu. 

Klubsko življenje v mestu je popolnoma zamrlo. Želja po enotnem mladinskem 

klubu je še vedno tlela v hrepenenju mladih in kulturnih delavcev. Po ukinitvi kluba 

v prostorih nekdanjega Steklarstva Kordiš je prišlo do predloženih predlogov o 

prostorih mladinskega kluba. Krajevna skupnost Kočevje in Občinski odbor Kočevje 

sta obljubljala prostore za mladinski klub. Dogovarjala sta se o namestitvi kluba v 

prostorih stavbe Vezenina ali v prostorih kina Rudnik, predloženi so bili tudi 

predlogi o njegovi namestitvi v skladišču Trikona za kavarno v središču mesta ali v 

stavbi Krajevne skupnosti Kočevje.662 Do dogovora med delovnimi organizacijami, 

Krajevno skupnostjo Kočevje in z mladinsko organizacijo ni prišlo, zato je mladina 

ostala brez svojih prostorov. O resni problematiki mladinskega kluba so se zavedali 

mnogi, o problemu pa so pisali tudi v časopisju, v katerem so že dopisniki 

razpravljali o nerešenem vprašanju in poudarjali, da »mladinski klub mora dobiti 

svoje prostore in mentorje«.663 Konec leta 1979 se je med kulturniki in občinarji 

porodila ideja o izgradnji kulturnega doma v Kočevju, v katerem bi imele svoje 

prostore plesna in likovna sekcija, foto-klub, kinodvorana in mladinski ter razstavni 

prostori. Gradnja doma je bila načrtovana po letu 1984,664 vendar zaradi prevelikega 

finančnega zaloga načrt ni bil nikoli uresničen. Potreba po mladinskem klubu je 

postala nujnost, ki se je realizirala še pred predvidenim časom izgradnje doma. 

Mladina je po dolgotrajnih obljubah dobila svoje prostore v naslednjih letih, pri tem 

pa naletela na kopico drugih težav.   

 

Večja pestrost in številčnost kulturnih prireditev ter njenih dobrin sta se pokazali ob 

Tednu Komunista, ki se je na Kočevskem pojavil v sedemdesetih letih. Ob tej 

priložnosti so se predstavniki kulturnih društev ter družbenih in delovnih organizacij 

povezali med seboj in začrtali naloge, smernice in cilje lokalne kulturne dejavnosti. 
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Na 55. seji komiteja Občinske konference ZKS Kočevje, 1. septembra 1976, je bil 

sprejet program za izvajanje kulturnih aktivnosti v Tednu Komunista, ki so ga 

podprli tako aktiv komunistov, aktiv ZK kulturnih delavcev kot družbene in delovne 

organizacije. Program je bil posvečen temi »Človek, delo, kultura« in je pomenil 

strateški cilj kulturne politike, v okviru katerega je bilo potrebno povezati kulturo z 

delovnimi ljudmi in združenim delom. Smernice in naloge, sprejete na seji komiteja, 

so nakazale na pomembno vlogo komunistov na področju kulturne politike in pri 

njenem izvajanju. V Tednu Komunista, ki je potekal v času med 24. septembrom in 

2. oktobrom 1976, so bile organizirane različne kulturne aktivnosti na področju 

amaterske in profesionalne kulture. Aktiv članov ZK kulturnih delavcev, ustanovljen 

8. septembra 1976,665 je bil zadolžen za spremljanje izvajanja vseh kulturnih 

aktivnosti, pri katerem so sodelovale tudi DPD Svoboda Kočevje, Zveza kulturno-

prosvetnih organizacij Slovenije, izvršni organi samoupravnih interesnih skupnosti, 

sekretarji Občinske zveze komunistov (OZK), prihajajoč iz osnovnih šol, gimnazije 

in Delavske univerze Kočevje. Omenjeni program je predvidel medsebojno 

sodelovanje vseh organizacij, posebno je bilo izpostavljeno sodelovanje mesta s 

podeželjem. V okviru zastavljenega programa so bili v mestu izvedeni kulturni 

programi, ki so jih kulturna društva in kulturne ustanove morale predložiti v pogled 

občinski Zvezi kulturno-prosvetnih organizacij. Potrjeni kulturni programi so 

zajemali raznolike kulturne oblike, ki so bili namenjeni vsem družbenim slojem. 

Največji obisk je beležil Likovni salon Kočevje, katerega razstavo likovnih del 

domačih likovnih umetnikov na temo »Človek, delo, kultura« si je ogledalo 3.111 

obiskovalcev. Razstavljalo je 14 domačih likovnih ustvarjalcev. Razstavo so 

organizirali delavci Likovnega salona pod pokroviteljstvo Občinske konference ZKS 

in Skupščine Občine Kočevje. Slabše sta bila obiskana kulturni večer na Osnovni šoli 

Kočevje in literarni večer, ki so ga pripravili člani Kluba kulturni delavcev. Prvi so 

ob nastopu pevskega zbora osnovne šole predstavili nekatera svoja in druga literarna 

dela, prireditev pa je obiskalo 200 obiskovalcev. Kulturni klub je v sodelovanju z 

MKUD Matej Bor, Osnovne šole Kočevje, Nižje glasbene šole in Moškega pevskega 

zbora DPD Svoboda Kočevje ponudil literarni večer v branju del domačih literarnih 

ustvarjalcev. Prireditev je obiskalo 100 obiskovalcev. V sklopu programa je 

Pokrajinski muzej Kočevje pripravil razstavo »Zaključni boji in osvoboditev 
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Slovenije«, Delavska godba Kočevje je pripravila koncert in na odru Šeškovega 

doma je gostovalo Mestno gledališče ljubljansko.666 Tematsko in organizacijsko so 

bile vse prireditve dobro pripravljene in izvedene, tudi obisk je bil sorazmerno 

zadovoljiv. Pričakovanja glede obiska so bila visoka, vendar niso enako zadovoljila 

potrebe po obisku posameznih kulturnih prireditev, predvsem tistih, ki so jih 

pripravile kulturne ustanove. Nezadovoljstvo posameznikov o obisku kulturnih 

dobrin profesionalne kulture se je opravičevalo z opazko, da »veliko ljudi pa ne 

pozna kulture, kulturo je treba približati ljudem, ki ne najdejo sami poti do nje«.667  

Program s temo »Človek, delo, kultura« je podal dovolj jasno stanje kulture v občini, 

obenem pa nakazal na pomanjkljivosti, ki so pestile mnoga kulturna društva, tudi 

kulturne ustanove. Navzven dobro organizirano in izvedeno je zahtevalo veliko truda 

in angažiranosti kulturnih delavcev in članov društev, vendar težave in ovire so se 

izkazale prav pri pripravi kulturnih programov. Slednji so morali biti pripravljeni in 

izvedeni na ravni minimalnih finančnih in tehničnih stroškov. »Uvoženih« kulturnih 

dobrin iz prestolnice je bilo malo, saj je bil namen ponuditi »občinske« kulturne 

dobrine. Tega so se močno zavedali vsi tisti, ki so se kulturno udejstvovali ter 

bogatili »občinsko« kulturo, zato je bila toliko presenetljiva pripomba dopisnika 

Dolenjskega lista o »uvoženih predstavah, za katere ni bilo denarja«.668 Potreba po 

uvozu kulturnih dobrin je bila nesmiselna, saj so kulturna društva in kulturne 

ustanove ponudile zelo pestre programe, ki so bili tako po kvaliteti kot po izvedbi 

visoko uvrščeni. Z nespametno društveno politiko o uvozu predstav v kočevsko 

občino se občinske oblasti niso strinjale, saj so se zavzemali za »ohranitev in rast 

domačih društev, /…/ ki bodo pokrivale potrebe celotne občine. Zato morajo iz 

občinskega središča (Kočevja) poskrbeti za /…/ prireditve«.669 Dejstva so pokazala, 

da so bila gostovanja drugih društvenih sekcij slabo obiskana in nezanimiva, izjema 

so bile le glasbene točke in koncerti, ki so bili skrbno izbrani. Kulturne prireditve v 

Tednu Komunista se v naslednjih letih niso več izvajale istočasno in v strnjeni obliki. 

Zanimanje zanje je vse bolj upadalo, zato se je nabor  le-teh v velikem številu strnil 

le v času občinskega praznika, ko so bile kulturne prireditve združene s športnim 

dogajanjem. 

 

                                                 
666 Prav tam. 
667 Ustni vir: Ivan Geder, intervju 26. 1. 2011. 
668 Povzeto po članku: Dolenjski list, leto XXII, št. 15, datum 15. 4. 1971, str. 16. 
669 AS 1589, t. e. 1865, fond CK ZKS. Amaterska kulturna dejavnost v Občini Kočevje, 28. 9. 1976. 



 225 

Medtem ko se je Evropa že dva desetletja zibala v ritmih Beatlov, The Rolling 

Stones-ov in Led Zeppelin-ov, se je Kočevska še vedno močno oklepala narodne in 

zabavne glasbe. Rockovska glasba je za mnoge njene prebivalce predstavljala 

»tujca« in večnega »nasprotnika« narodnim in zabavnim melodijam, ki si v 

kočevskem prostoru ni pridobila dovolj privržencev. Tradicionalne glasbene zvrsti so 

na Kočevskem imele globoke korenine in pojav rock-a na glasbeni sceni je zanjo 

pomenil »strah« pred izgubo že pridobljene publike. Rock glasba na Kočevskem ni 

nikoli zares zaživela. Čeprav je za prebivalce Kočevske in Kočevja dolgo veljala za 

tujo glasbo, glasbo z Zahoda, ki prinaša negativnosti, so bile njene melodije 

priljubljene le med mladino, posebno tisto, ki si je želela izkusiti »nekaj novega« in 

se ji je zatekanje k negativnosti zdelo sprejemljivo in dobrodošlo. Rockovski 

subkulturi in glasbi so mnogi očitali, da kvari mladino in prinaša »zahodnjaške« 

vplive, neustrezne in pokvarjene za socialistični svet in ljudi, ki v njej ni videlo 

ničesar obetavnega in dobrega. »Beg iz resničnosti«, kot so trdili in verjeli mnogi 

Kočevci in Kočevke, tudi v sedemdesetih letih ni uspešno prodrl na kočevsko 

glasbeno sceno. O njeni nesprejetosti nam kaže tudi kratka doba delovanja rockovske 

skupine »Valovne dolžine 2«, ki je zaradi svojega imidža in narave igranih skladb ter 

zapetih pesmi kar hitro izgubila naklonjenost lokalnih prebivalcev. Tudi ostali 

ansambli, ki so sprejeli rockovsko glasbo, so igrali le na plesih in mladinskih 

zabavah, medtem ko je bilo igranje na kulturnih prireditvah ali javnih nastopih ob 

pomembnih praznikih nesprejemljivo. Poudariti je treba, da si rockovska glasba ni 

pridobila večine poslušalcev, čeprav so jo njeni zagovorniki skušali vnesti med 

množico ter jo uveljaviti z enakim tempom, kot se je uveljavila narodno-zabavna 

glasba, vendar le-to enostavno ni zaživelo. Splošno prepričanje, da »rockovska 

glasba razbija določene okostenelosti in vrednote«,670 je postalo javno sprejemljivo 

in nekateri so jo razumeli kot glasbo, ki »poneumlja množice«.671 Po prenehanju 

delovanja »Valovne dolžine 2« se je rockovska zvrst glasbe gojila le med 

posameznimi izvajalci, vendar le ob primernih priložnostih. Punkovska različica 

rocka ni bila nič bolje sprejeta kot sama rockovska glasba. Nekateri izmed glasbenih 

skupin so sprva poskusili izvajati tovrstno glasbo, vendar tudi ta ni bila (dobro) 

sprejeta med poslušalci. Nekaj (poskusnih) punk-rock skupin se je pojavilo na 

                                                 
670 Mladi Kočevec, leto 3, št. 5, datum 27. 5. 1978, str. 20.  
671 Prav tam, str. 21.  



 226 

zabavno-glasbenem večeru leta 1978,672 kjer so nastopili skupaj z ostalimi 

glasbenimi skupinami. Prireditev je privabila veliko poslušalcev, vendar o kasnejših 

uspehih punk-rockerskih skupin ne zasledim nobenih podatkov. Verjetno je šlo le za 

prve trenutke »nesojenega« uspeha, ki se je po koncu prireditve hitro razblinil. Naj 

poudarim, da je bila (ne)pomembnost punk-rockovske glasbe izredno majhna, ki ni 

pritegnila ogromno pozornosti. Posledično je bilo o tovrstni glasbi znatno malo 

napisanega v lokalni periodiki. O »pokvarljivi in negativni« glasbeni zvrsti je poročal 

Mladi Kočevec v dveh člankih, v katerih pravi, da »o punk-rocku obstajajo 

predsodki, ker za večino velja za grdoto in neglasbenost, oblačenje punk-rockerjev 

pa odraža senzacionalno modo, ki diši po zahodu«.673 Podoben odziv prebivalcev je 

doživela še ena glasbena novost, jazz. Čeprav je tovrstna glasba domovala v 

Sloveniji že od šestdesetih let, je na Kočevskem naletela na velik odpor med 

poslušalci. Jazzovska glasba je veljala za »divjaški ples«, zato je bila nekaj časa 

neuradno prepovedana na slovenskih tleh. Neformalna cenzura tovrstne glasbe ni 

pripomogla k temu, da le-ta ni prispela tudi na Kočevsko. Zaradi želje po raznolikosti 

kulturnih dobrin ali zgolj eksperimentiranju o njeni (ne)sprejetosti med prebivalci je 

Kulturna skupnost Kočevje leta 1978 organizirala koncert jazza v gimnazijski 

dvorani. Nastopil je jazz kvartet Andreja Arnola.674 Negativen odziv na omenjeni 

koncert je segel tako daleč, da se je o »divjaški glasbi« pisalo tudi v lokalnem 

časopisu. Besede, zapisane pod peresom Romane Murn, ki pravi, da »se kaj takega 

ne ponovi več, rajši polka ali valček«,675 so dovolj zgovorne, da jazz glasba ni sodila 

v kočevski prostor. Njen odziv na koncert jazza ter besede ogorčenja in sodbe »Dol s 

takšnimi!« so povedale več kot dovolj. Za razliko od jazza je punk-rock še dosegel 

mejo tolerance pri nekaterih in doprl do mladine, medtem ko je jazz še naprej ostal 

popolnoma tuja zvrst glasbe. Leta 1973 je bil organiziran koncert jazz kvarteta 

Akademije za jazz iz Gradca,676 vendar navdušenja in dobrodošlice ni bil deležen. V 

naslednjem desetletju je rock glasba postopoma našla pot do poslušalcev, saj so 

vplivi Zahoda postajali vse bolj dobrodošli in sprejeti, tudi v glasbi. 

 

                                                 
672 Mladi Kočevec, leto 3, št 6, datum 27. 5. 1978, str. 14. 
673 Povzeto po članku v: Mladi Kočevec, leto 3, št. 10, datum 31. 10. 1978, str. 31.  
674 Mladi Kočevec, leto 4, št. 5, datum 10. 11. 1978, str. 17. 
675 Prav tam, str. 17. 
676 PMK, t. e. 4, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1971–1974. Finančno poročilo in dejavnosti ZKO 
Kočevje, 1973. 
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Poleg kulturne društvene dejavnosti se je kulturno ustvarjanje še naprej spodbujalo 

tudi znotraj kolektivov družbenih in delovnih organizacij. Vlogo spodbujevalca 

kulturnega ustvarjanja znotraj organizacij naj bi prevzel sindikat podjetja, toda svojo 

nalogo ta ni dobro opravil. Kulturno ustvarjanje znotraj posameznih družbenih in 

delovnih organizacij se je pojavilo razmeroma pozno, čeprav so njegovi začetki 

sovpadali s pričetkom kulturnega delovanja že v povojnih letih. To je temeljilo le na 

zelo šibki in skromni literarni ustvarjalnosti, do večjega razmaha kulturnega 

ustvarjanja pa ni nikoli prišlo. Slednje se je sprva zgolj omejilo na skromno 

sodelovanje nekaterih uslužbencev in delavcev pri izdajanju glasila podjetja in 

organizacije. V sedemdesetih letih je prišlo do majhnega premika na kulturnem 

področju v podjetju Lik, v katerem se je pojavilo pevsko delovanje istoimenskega 

okteta, Lik.677 Ta je z Doremi, harmonikarji Glasbene šole Kočevje, Delavsko godbo 

Kočevje in Moškim pevskim zborom Svoboda Kočevje nastopil v kulturnem 

programu ob 30-letnici svobode in 25-letnici samoupravljanja.678 Sklepam, da je bila 

njegova pevska dejavnost izredno šibka, saj je oktet kmalu zamrl. Periodika iz 

omenjenega obdobja ne poroča več o njegovem delovanju, prav tako v lokalnem 

časopisu ne zasledim nobenega podatka o oktetu. Podoben primer zasledim konec 

sedemdesetih let, ko se je na področju zborovskega petja pojavil oktet Jelovica iz 

Kočevja.679 Ta je nastopil ob 35-obletnici osvoboditve mesta Kočevje, kjer so 

nastopile tudi druge društvene sekcije iz pobratenih občin Prokuplja in Škofje Loke. 

Tudi njegovo delovanje je bilo kratkotrajno, saj o njegovem delovanju in nadaljnjem 

obstoju ne poročajo nobeni arhivski zapisi in periodika. 

 

Moč prenosa informacij ter razmah televizijske in radijske mreže sta bili ključnega 

pomena za kulturno dejavnost. Informiranost kočevskega prebivalstva o občinskih 

kulturnih dogodkih je bila dobra, saj je v sedemdesetih letih že več kot polovica 

prebivalstva imela televizijske in radijske sprejemnike. Naročnina na različne lokalne 

in druge časopise680 je bila del skoraj vsake družine na Kočevskem, prav tako pa so 

za obveščenost o kulturnih dogodkih skrbela društva, organizacije, kulturne ustanove 
                                                 
677 Dolenjski list, leto XXVI, št. 42, datum 16. 10. 1975, str. 19. 
678 Prav tam, str. 19. 
679 Dolenjski list, leto XXXI, št. 17, datum 24. 4. 1980, str. 19. 
680 Občani so bili naročeni na različno periodiko: Dolenjski list, Delo, Komunist, Mladina ter ostale. 
Tudi verski tisk je bil razširjen med lokalnim prebivalstvom. Med arhivskim gradivom zasledim na 
Kočevskem izhajanje revije »M«. Po podatkih arhivskega gradiva naj bi revija izhajala že pred letom 
1977 (vir: AS 1589, t. e. 1889, fond CK ZKS. Operativni program občinske konference ZSMS 
Kočevje, april 1977), toda v naslednjih letih ne zasledim nobenih podatkov o omenjeni reviji.  
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in šole. Obvestila so bila pritrjena na oglasnih deskah podjetij, organizacij ali šolah, 

sredi mesta pa so bile za tovrstno dejavnost namenjene trafike in mestna drevesa 

pravšnja. Tudi na podeželju so obvestila s kulturno vsebino visela na oglasnih deskah 

zadružnih, prosvetnih in gasilskih domov, nekatera pa tudi na drevesih. Takoj po 

vojni je bil način obveščanja nekoliko drugačen in nenavaden za občane. Sredi mesta 

Kočevje sta bila na stavbi občine in župnišča pritrjena zvočnika, ki sta občane 

obveščala o pomembnejših kulturnih in filmskih prireditvah. Poleg občasnega 

predvajanja skladb z Radia Ljubljana so bila po zvočniku predvajana tudi obvestila o 

filmskih predstavah, matinejah, anekdote in včasih tudi kratke zgodbe. Tovrstni 

način obveščanja naj bi se nadaljeval do šestdesetih let.681 Kljub dobri in zadovoljivi 

meri informiranja je ponekod prihajalo do anomalij informacij in slabega prenosa le-

teh. Slednje je predvsem veljalo za nekatera odročnejša naselja, kjer je informacija o 

kulturnih dogodkov prišla z (velikim) zamikom ali pa ni doprla do njenih 

prebivalcev. Tovrstne težave niso bile značilne samo za oddaljena naselja, tudi v 

mestu je prihajalo do »informacijskih« nevšečnosti in neusklajenosti. To se je 

nanašalo predvsem na slabo informiranost delavskega razreda, povezanega z nizko 

stopnjo izobrazbe in slabim razumevanjem slovenskega jezika. Takšni so bili 

popolnoma izolirani od kulturnega dogajanja, četudi so živeli v mestu ali v njegovi 

neposredni bližini. V Mladem Kočevcu berem, da »občani iz drugih republik 

Jugoslavije (op.: živijo na Kočevskem) niso povezani s kulturo kraja, v katerem živijo 

in izgubljajo stik z matično kulturo. Zato se predajajo alkoholu, iščejo zabavo po 

gostilnah«.682 Verjetnost slabe osveščenosti in informiranja je bila večja na 

podeželju, medtem ko je bila v mestu manjša ali ničelna. Zanimiv je tudi arhivski 

podatek, da se je skupina občanov, ki so se naslavljali »Mladi ustvarjalci Kočevja«, 

odločila za izdajanje glasila Victoria.683 Glasilo naj bi imelo lokalni pomen in bi 

predstavljalo vodilno vlogo pri širjenju informiranosti med prebivalstvom. Po 

navedbah dopisa Oddelka za občo upravo in družbene službe pri Skupščini Občine 

Kočevje je bila za izdajanje glasila potrebna registracija glasila ter predložitev ostale 

potrebne dokumentacije. Dopis je bil naslovljen na osebni naslov Toneta Rakoviča, 

po katerem domnevam, da naj bi bila omenjena oseba tudi odgovorni urednik 

                                                 
681 Ustni vir: Živka Komac, nekdanja članica pevskega zbora Jesen, intervju 10. 11. 2010. 
682 Povzeto po članku v: Mladi Kočevec, leto 3, št. 3, datum 31. 3. 1978, str. 20–22. 
683 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA 
OBČINE KOČEVJE. Dopis Skupščine Občine Kočevje o prijavi za izdajanje časnika, 20. 1. 1972. 
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glasila.684 Iz dopisa ni razvidno, ali je Sekretariat za informacije pri Republiškem 

izvršnem svetu ugodil prijavi, prav tako ni ohranjen noben podatek o omenjenem 

glasilu. Zaradi pomanjkljivosti arhivskega gradiva in nobeni omembi v periodiki 

sklepam, da izdaja glasila ni bila odobrena in je zamisel o njeni izdaji ostala samo 

iluzija. 

V sedemdesetih letih sta se pokazala intenzivna želja in pritisk lokalne oblasti po 

lokalni radijski postaji, ki naj bi veliko pripomogla k hitrejšemu prenosu in boljši 

obveščenosti lokalnega prebivalstva. Zamisel o ustanovitvi lokalne radijske postaje 

se je (ponovno) porodila leta 1975. Študija o njeni ustanovitvi je bila poslana 

vpogled in obravnavo Kulturni skupnosti Kočevje in Občinski konferenci SZDL, 

vendar tudi ta ni bila realizirala. Tričlansko komisijo za nadaljevanje akcije o 

ustanovitvi lokalne radijske postaje, ki je bila izvoljena na seji Skupščine TKS 

Kočevje, 16. maja 1978, so sestavljali predsednik Matija Cetinski, Marjan Zlodej in 

ponovno izvoljeni član občinske Kulturne skupnosti Kočevje.685 Ponovna 

razmišljanja so se pojavila kasneje v sedemdesetih letih na predlog radia Glas 

Ljubljana. Zamisel o lokalni radijski postaji je slonela na ideji o postopnem širjenju 

radijske mreže na Kočevskem. Radio Glas Ljubljana naj bi po zamišljeni ideji veljal 

kot radio ljubljanskih občin, kasneje pa naj bi njegovo vlogo prevzel lokalni radio, ki 

naj bi hkrati veljal tudi za regijski radio. Problem je nastal pri slabem radijskem 

pretvorniku in financiranju tovrstne dejavnosti.686 Prvi premik na tem področju je 

sledil leta 1982, ko je mesto dobilo radio-klub, lokalno radijsko postajo pa je 

Kočevje dobilo šele po osamosvojitvi Slovenije. 

Problematika kulturne društvene dejavnosti v sedemdesetih letih je dosegla najvišjo 

stopnjo eskalacije. Problemi, ki so se pojavljali že pred dvema desetletjema, so 

povzročali pravo razdejanje in posledično so se le-ti samo še nalagali. Nerešljivost 

mnogih težav, na katera so društva opozarjala že od začetka svojega delovanja, so 

postali del vsakdanjika kulturne društvene dejavnosti, ki je hromil delovanje (vseh) 

sekcij ter vlival nemoč in slabo voljo med njihovimi člani. Prostorska stiska in 

pomanjkanje prostorov za kulturno društveno delovanje so bili le delček izmed 

mnogih težav, s katerim so se kontinuirano soočala vsa delujoča kulturna društva v 

                                                 
684 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA 
OBČINE KOČEVJE. Dopis Tonetu Rakoviču o izdajanju glasila Victoria, 7. 3. 1973. 
685 PMK, t. e. 8, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1978. Zapisnik seje Skupščine KS Kočevje, 16. 5. 
1978. 
686 Mladi Kočevec, leto 3, št. 11, datum 30. 11. 1978, str. 16, 17. 
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mestu. Ta so bila primorana iskati primerne prostore za svoje delovanje, večkrat pa 

so se morala znajti sama. Premajhna razpoložljivost prostorov Šeškovega doma je 

prisilila člane sekcij DPD Svobode Kočevje, da so se morali časovno organizirati 

glede uporabe njegovih prostorov. Sosledna in istočasna uporaba prostorov je bila 

možna ob predhodnem dogovoru posameznih sekcij. Podobno težavo so imeli tudi 

člani gimnazijskega mladinskega društva. Večnamenska gimnazijska dvorana je 

služila za šolske in izvenšolske dejavnosti in je bila stalno zasedena. Za njeno 

uporabo je bilo potrebno prav tako določiti termine uporabe, v nasprotnem primeru 

pa so sekcije in društva, ki so jo uporabljala za svoja srečanja in prireditve, morala 

poiskati prostore v učilnicah in avli. Ponavadi so pri uporabi šolske dvorane in 

telovadnice imela prednost šolska društva, saj so delovala v okviru šolskega 

programa v dopoldanskem času, medtem ko je bila uporaba šolskih prostorov v 

popoldanskem času prepuščena ostalim društvom. Do večjih trenj zaradi prostorske 

stiske med društvi ni prišlo in kulturna društva so tovrstni problem reševala dokaj 

uspešno in hitro. Pri tem je potrebno pripomniti, da so prostorsko stisko in 

pomanjkanje prostorov večkrat reševali s prostori zadružnih, kasneje prosvetnih 

domov. Navajam primer Rudarskega doma na Rudniku in prosvetnega doma v Šalki 

vasi, ki sta po združitvi obeh Svobod v prejšnjem desetletju še vedno bila 

funkcionalna in uporabna. V njima so svoj začasni prostor našle posamezne sekcije 

kulturnih in drugih društev, Delavska godba Kočevje v Rudarskem domu in KUD 

Rog iz Željn v prosvetnem domu v Šalki vasi. Slednje je delovalo tudi v gasilskem 

domu v Željnah. Nekatera podjetja so za delovanje društev ponudila svoja skladišča, 

kot je to storilo podjetje Trikon. Vendar zaradi problema mladinskega kluba so 

prostori skladišča Trikona ostali neuporabni za društveno dejavnost. Čeprav je mesto 

Kočevje poleg dvorane Šeškovega doma in gimnazijske dvorane premoglo še dve 

dvorani, se težava s prostori ni dokončno rešila. K temu je pripomogla še izguba 

dvorane za komitejem in kinodvorane na Rudniku leta 1972. Funkcionalnost obeh 

dvoran je bila spremenjena, dvorani sta se uporabljali kot delavnici in skladišče. 

Najemnine najemnih prostorov in dvoran so bile visoke, samo najem dvorane za 

komitejem je za zunanje organizacije znašal 50 dinarjev na dan, v letu 1973 pa se je 

najemnina povečala na 100 dinarjev dnevno.687 Zato so bila (kulturna) društva 

primorana uporabljati prostore, ki so bili v mestu razpoložljivi. Uporaba dvorane 

                                                 
687 AS 1589, t. e. 1768, fond CK ZKS. Zapisnik seje komiteja Občinske konference ZKS Kočevje, 20. 
12. 1972. 
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Množičnih organizacij in dvorane Doma telesne kulture je bila namenjena drugim 

društvom in družbenopolitičnim organizacijam. Prva je služila predvsem za 

razstavne namene likovnih in kiparskih ustvarjalcev, občasno tudi za šolske razstave 

in mladinske plese, medtem ko je bila uporaba druge namenjena dejavnostim 

športnih društev, včasih pa tudi kot razstavni prostor v avli ali v mali dvorani doma. 

Dvorana kina Jadran je občasno nudila svoj prostor za potrebe posameznih sekcij, 

toda uporaba le-te je bila izjemoma redka. Prezasedenost uporabljenih dvoran v 

mestu je bila velika in stiska s prostori je kontinuirano predstavljala velik problem, ki 

ni bil nikoli popolnoma rešljiv, vsaj za večino mestnih društev še vedno prisoten..  

V upanju, da je mladinski problem postal bolje obvladljiv, je stanje na tem področju  

pokazalo nasprotno. Mladina, večinoma razpuščena, je tvorila »nezdravo« jedro 

družbe, katere problem se je znova pojavljal na rednem dnevu sej občinske Zveze za 

socialistično mladino Slovenije, sejah komiteja Občinske konference ZKS Kočevje, 

sestankih mladinskih organizacij in kulturnih društev. Komisiji za kulturno in idejno 

delo je bila zaupana naloga čim večjega vključevanja mladine v organizacije in 

društva ter skrb za njeno aktivnost v klubskem prostoru, toda rezultati še vedno niso 

bili zadovoljivi. Težava pri reševanju mladinskega problema je nastala pri načinu 

izkoriščanja prostega časa, ki ga je mladina imela veliko na razpolago. Na Občinski 

konferenci Zveze socialistične mladine, ki je bila 17. septembra 1976, so bile 

postavljene konkretne naloge o reševanju mladinskega problema. Te so zajemale 

dokončno rešitev klubske dejavnosti za mladino, organizacijo in strokovno 

usposabljanje mentorjev za delo z mladino ter uveljavitev in razširitev različnih oblik 

dela z mladino v prostem času.688 Slednja je bila mišljenja kot vključevanje mladine 

kot sooblikovalke kulture, ki naj bi kultura postala sestavni del njihovega življenja in 

jim omogočala družbeno-duhovni napredek. Po statističnih podatkih je bilo v 

kulturne društvene dejavnosti vključeno 1.261 mladih, kar sodeč po pričakovanjih 

mnogih še zdaleč ni bila zadovoljiva številka,689 kajti večina preostalih pripadnikov 

mladih ni bila vključena v nobeno sfero družbenega življenja. Največ mladih, ki so 

bili dejavni na katerem izmed družbenih in drugih področjih, je delovalo v športnih 

društvih, medtem ko so kulturna društva ostajala praktično brez podmladka. 

Dejansko stanje mladih v društvih je bilo slabo, delo že delujoče mladine v društvih 

                                                 
688 AS 1589, t. e. 1889, fond CK ZKS. Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Kočevje, 17. 
9. 1976. 
689 AS 1589, t. e. 1739, fond CK ZKS. Poročilo o problematiki in delu mladine v Občini Kočevje, 12. 
3. 1970. 
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pa je bilo pasivno in stihijsko. Zaradi slednjega je bilo potrebno razmisliti o aktivnem 

in zanimivejšem delu ter dejavnostih z mladimi, kjer je bilo potrebno, kot je bilo 

poudarjeno na Občinski konferenci ZKS Kočevje, 2. aprila 1970, »odkriti 

zainteresiranost, nagnjenje in pravi pristop za vključevanje v posamezno 

dejavnost«.690 Pri tem je nastal problem primanjkovanja strokovnega kadra, 

primanjkovalo je mentorjev za vodenje dela z mladino ter strokovno usposobljenih 

kulturnih delavcev, ki so bili potrebni za delo v kulturnih društvih. Mladinske 

organizacije so se tako kot kulturna društva soočala s prostorsko stisko, ki je 

postajala vse večja. Za društvene sekcije je nastali problem pomenil le začasno 

rešitev, medtem ko so ostale aktivnosti mladih ostale brez svojih prostorov 

delovanja. Mladinskim organizacijam in aktivom je bil za njihovo delovanje ponujen 

prostor Krajevne skupnosti za kavarno,691 tudi gimnazijska dvorana je služila 

potrebam mladinskega delovanja.  

Na seji Občinske konference ZMS Kočevje, 18. oktobra 1972, je bila izpostavljena 

vloga mladine v sistemu samoupravlja in njenega udejstvovanja na kulturnem 

področju. Ugotovitve  prisotnih članov konference so bile raznolike, saj so bili 

pogledi na mladinsko problematiko vsestranski. Predstavljena so bila mnenja o 

zadovoljivem vključevanju mladine v društva in njeno delo je bilo ocenjeno 

pozitivno, nasprotna pa so bila mnenja o nezanimanju in brezvoljnosti mladine v 

kulturnih društvih. Kot primer slednjega navajam stanje v Stari Cerkvi, kjer je 

mladina imela svoj prostor in ponujene so jim bile različne aktivnosti, vendar zaradi 

slabe organizacije je bila mladina nedejavna.692 Na seji je bil izpostavljen tudi 

(najverjetnejši) razlog za slabo udejstvovanje mladih v društvih in mladinskih 

organizacijah. Ta je imel ekonomski značaj, povezan z odseljevanjem mladih iz 

občine. Lojze Petek, prisoten na seji komiteja, je slednji problem takole obrazložil: 

»Če pogledamo vprašanje naših študentov, dijakov, ki odhajajo na študij v 

Ljubljano, se povprečno v Kočevje vrneta dva. To je eden izmed najbolj perečih 

problemov. Ljudi, posebno pa mlade, moramo zainteresirati, da se vračajo v svoj 

kraj, ker so ti veliko bolj zainteresirani, da je kraj urejen, kot pa človek, delavec, ki v 

                                                 
690 AS 1589, t. e. 1739, fond CK ZKS. Zapisnik komiteja Občinske konference ZKS Kočevje, 2. 4. 
1970. 
691 AS 1589, t. e. 1956, fond CK ZKS. Zapisnik 22. redne seje komiteja Občinske konference ZKS 
Kočevje, 22. 2. 1979. 
692 AS 1589, t. e. 1794, fond CK ZKS. Zapisnik 14. seje komiteja skupno s člani komiteja Občinske 
konference ZMS Kočevje, 18. 10. 1972. 
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Kočevju odsluži samo tisto, kar je dobil.«693 Tovrstna problematika je imela globlje 

razsežnosti družbenega in ekonomskega problema, ki je za seboj pustila mnogo 

odprtih vprašanj. 

Slab gmotni položaj občanov je zahteval iskanje boljših pogojev za življenje, garanje 

v večizmenskih zaposlitvah pa je zahtevalo tudi svoj »duhovni« davek. Zaradi večje 

tolerance oblasti je v sedemdesetih letih v Kočevju prišlo do porasta verskih 

skupnosti in vernikov, ko so občani iskali pomoč pri duhovnikih in Cerkvi. 

Statistični podatki za omenjeno obdobje kažejo, da se je delež vernikov v mestu 

povečal, prav tako tudi v neposredni bližini mesta. Obisk verouka v mestu je porasel, 

samo v nižjih razredi je obiskovalo verouk 70–80 % učencev, v višjih razredih pa je 

ta odstotek znašal 40–50 %.694 Cerkev je s svojim delovanjem posegla na kulturno 

društveno področje. Ta je med svoje vrste pritegnila veliko mladih, ki jih je 

usmerjala v verske kulturne dejavnosti. Pri izvajanju verskih vsebin in versko 

obarvanih kulturnih dejavnostih se je posluževala modernih pripomočkov, ki so 

popestrili njeno dejavnost. Posluževala se je uporabe diafilmov in filmov, 

pospeševala dejavnost pevskega zbora, izvajala razne seminarje ter organizirala 

(verske) ekskurzije in izlete v oddaljene kraje in izven države. Z izvajanjem 

živahnejših kulturnih oblik in z uporabo modernejših prijemov je bila njena 

dejavnost zelo uspešna in priljubljena, saj so bili občani poleg materialne in duhovne 

pomoč deležni kulturnega in družbeno-zabavnega razvedrila. Duhovniki v mestu so 

organizirali tudi glasbene prireditve, na katerih so nastopali učenci in dijaki. 

Prireditve so bile dobro obiskane in priljubljene med verniki-občani, kar je vplivalo 

na (množično) vključevanje v dejavnosti rimokatoliške Cerkve. Navajam tudi primer 

o poskusu ustanovitve športnega društva v Kočevju in organizaciji mladinske zabave 

v župnišču, tudi na podeželju. Tovrstne pripetljaje in dejavnosti Cerkve je Komisija 

za verska vprašanja Občine Kočevje prepovedala, zato v prihodnje ni prihajajo do 

podobnih dogodkov.695  

 

Amaterska kulturna dejavnost v kočevski občini se je po dvajsetih letih končane 

druge svetovne še vedno otepala številnih težav, s katerimi se je spopadala že od 

samega začetka svojega delovanja. Pomanjkanje prostorov, strokovnega kadra, 

                                                 
693 Prav tam. 
694 AS 1589, t. e. 1794, fond CK ZKS. Analiza aktivnosti in verskih skupnosti v Občini Kočevje, 
1972. 
695 Prav tam. 
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finančnih sredstev in mladine so bile najpogostejše težave na seznamu nujnih zadev, 

potrebnih čimprejšnje rešitve. Vendar je bilo za odpravljanje le-teh porabljenega 

preveč časa in izrečenih besed, ki niso rešile težavno situacijo v kulturnih društvih. 

Sklicevanje sej društvenih in občinskih odborov ni (veliko) pripomoglo k rešitvi. 

Zbrani predsedniki društev in organizacij, njihovi člani in predstavniki občinske 

oblasti so (zaman) razpravljali o problematiki, a skupnega jezika niso našli. 

Dolgoletni predsednik Občinskega sveta Svobod, Jože Smolej, je takole izrazil 

mnenje o (delni) rešitvi zaskrbljujočega stanja na področju kulture na Kočevskem: 

»Predvsem je potreben soliden program dela, ki naj zajame vse možnosti kulturnega 

izživljanja. /…/ pri tem veliko pričakujemo /…/, treba pa je dati veliko moralno, 

predvsem pa materialno podporo. Prepričan sem, da bomo naše kulturno življenje 

spravili z mrtve točke le s pametnim, načrtnim programiranjem in z združitvijo vseh 

sil. Za tako delo pa bi bil /…/ potreben že profesionalec.«696 Dobronamerne in 

vzpodbudne besede predsednika so bile samo upanje na »kulturni« premik, stanje pa 

se v sedemdesetih letih ni premaknilo na boljše, kot je bilo to pričakovati in bilo 

predvideno. Slabo stanje kulturne dejavnosti že v preteklem desetletju je zajelo 

kulturna društva tudi v naslednjih desetih letih. 

Zelo zaskrbljujoče je bilo finančno stanje amaterske kulturne dejavnosti. Finančna 

sredstva za kulturno društveno dejavnost je podeljevala Temeljna kulturna skupnost 

Kočevje, ki je skrbela za financiranje vse kulturne dejavnosti v občini. Denarna 

sredstva iz občinskega proračuna, namenjena občinski Zvezi kulturno-prosvetnih 

organizacij, so bila zelo skromna. Vsakoletna odmera finančnih sredstev za kulturno 

društveno delovanje in delovanje mladinskih organizacij697 je predstavljala 

moledovanje za svoj »kulturno-finančni« delež, kar je postalo rutina. Največ 

finančnih sredstev je bilo namenjeno kulturnim ustanovam, medtem ko so bila 

kulturna društva odvisna od višine svojega lastnega proračuna, ki ni zagotavljal 

stalne finančne stabilnosti društvene dejavnosti. Iz časopisja698 za omenjeno obdobje 

berem, da je bilo na kulturnem področju stanje slabo, saj je država namenjala 

finančna sredstva predvsem izobraževalnim in šolskim ustanovam v prestolnici in 

večjim slovenskim krajem. Kočevska je bila še vedno deležna skromnega finančnega 

deleža, namenjenega za kulturno dejavnost. Pridobljena finančna sredstva so bila 

                                                 
696 Povzeto po: Novice, leto IV, št. 51, datum 12. 12. 1959, str. 1. 
697 AS 1589, t. e. 1739, fond CK ZKS. Poročilo komiteja Občinske konference ZKS Kočevje, 20. 3. 
1970. 
698 Gre za periodiko Dolenjski list, Kočevski razgledi in Mladi Kočevec. 
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pretežno uporabljena za adaptacijo in vzdrževanje kulturnih objektov in za druge 

tehnične potrebe, za samo kulturno produkcijo in njene nosilce pa je finančnih 

sredstev primanjkovalo. Društva in kulturne organizacije niso imele zadostne 

količine denarja za celotno financiranje potreb kulturne dejavnosti, zato je kulturna 

produkcija počasi upadala, kulturni programi so bili skromno ali slabo zastavljeni, 

primanjkovalo pa je tudi dobrega in odločnega strokovnega kadra. Dovolj nazorno 

nam o stanju kulturne dejavnosti na Kočevskem povedo besede predsednika pri 

Občinskem svetu za kulturo in prosveto Kočevje, Matije Cetinskega: »…/ ugotovimo, 

da so sicer velika sredstva že v prejšnjih postavkah skopnela in kultura je spet pred 

starim problemom – pomanjkanjem sredstev. /…/ za reševanje kulturnih vprašanj pri 

pristojnih občinskih organih je premalo razumevanja.«699 Podobno stanje na 

področju kulture je bilo tudi v naslednjem desetletju, kjer se je izkazalo, da občinske 

oblasti niso posvečale (dovolj) pozornosti iskanju rešitev »kulturnega problema« 

kljub zavedanju in obljubam, da je potrebno popraviti nastalo stanje in predramiti 

dosedanje kulturno mrtvilo, ki je zopet zavladalo v občini. O kočevskem »kulturnem 

mrtvilu« je spregovoril tudi Sergej Kraigher, ki je leta 1972 obiskal Kočevje. V 

svojem nagovoru predstavnikom občinske oblasti je dodal, da »je kultura bistvenega 

pomena, katero se ne sme izpustiti, posebno za kraje, kot je Kočevje. Če ni kulturnih 

dobrin, mesto zamira«.700  

Problem kulturne dejavnosti v občini ni bil samo občinski, ampak tudi društveni. 

Kulturno-prosvetna društva in kulturne organizacije so se neposredno soočale z 

omenjenimi težavami, ki so imele že izven lokalne razsežnosti. Posamezniki in/ali 

skupina izbranih so bili postavljeni pred težko nalogo o iskanju rešitev za nastale 

težave, ki so prizadele kulturno društveno dejavnost, toda omenjene težave so bile 

neizbežne in utrujajoče za vodstvo kulturnih društev. Iskanje finančnih podpornikov 

in/ali mecenov za kulturno delovanje (kulturnih) društev in organizacij je oteževalo 

in oviralo kulturno delo. Marsikatero kulturno-prosvetno društvo je zaradi nastale 

situacije nenamerno zanemarjalo svoje kulturno delo ali/in celo posledično prenehalo 

obstajati. To se je zaradi prednostne naloge o zagotovitvi finančnih sredstev za 

kulturno delovanje odrazilo v zmanjšanem številu kulturnih programov, slabši 

kvaliteti in pestrosti kulturne dejavnosti. Za seboj so kulturna društva pustila 

kulturno neizživetost in kulturno puščobo. 

                                                 
699 Dolenjski list, leto XVI., št. 1, datum 7. 1. 1964, str. 7. 
700 Dolenjski list, leto XXIII, št. 8, datum 24. 2. 1972, str. 16. 
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Zaradi pomanjkanja finančnih bilanc za omenjeno obdobje težko rečem, kolikšen 

delež finančnih sredstev je bil namenjen za kulturno društveno dejavnost. Na podlagi 

poročila o proračunu Občine Kočevje iz leta 1978 je razvidno, kolikšna vsota je bila 

namenjena kulturni dejavnosti. Poročilo kaže, da je bilo v omenjenem letu 

odmerjenih 1.776.074 dinarjev za dejavnost družbenopolitičnih organizacij in 

društev. Od tega je bilo za osnovno dejavnost družbenopolitičnih organizacij in 

društev porabljenih največ denarja, to je 1.333.853 dinarjev, ostalo pa je bilo 

namenjeno za financiranje objav v Dolenjskem listu, akcije Zveze slovenske mladine 

in za občinsko gasilsko zvezo. Za naslednje leto je odmerjeni znesek za 

družbenopolitično dejavnost in društva znašal 1.964.000 dinarjev. Od tega je bilo za 

delovanje družbenopolitičnih organizacij in društev porabljeno največ denarja, 

1.467.200 dinarjev.701  

Skopa dodeljena finančna sredstva za amatersko kulturno dejavnost so izzvala 

ogorčenje številnih, posebno pa članov društev. Pritiski društev na upravo občinske 

Zveze kulturno-prosvetnih organizacij in predstavnike Temeljne kulturne skupnosti 

Kočevje niso obrodili želenih uspehov. Med vrstami vodilnih v kulturnih društvih se 

je postavilo vprašanje o smiselnosti amaterske kulturne dejavnosti, ali si oblast želi 

še naprej širiti tovrstno zvrst kulture, saj je bilo dovolj nazorno predstavljeno in 

nakazano, da je bila amaterska kulturna dejavnost v primerjavi s profesionalno 

kulturo vedno zapostavljena in »odtujena«. O slednjem je dopisnik v Dolenjskem 

listu zapisal sledeče: »Premalo denarja je vloženo v kulturo. Imeli bomo kulturo, 

kakšno bomo plačali. Naj člani delovnih aktivov povedo, kakšno kulturo so 

pripravljeni financirati in v kakšnem znesku. Ali resno ali zabavno kulturo.«702 

Vprašanje o nadaljnjem financiranju amaterske kulture je jasno nakazalo, da bo v 

naslednjem desetletju potrebno nameniti več pozornosti in materialne podpore 

kulturnemu amaterizmu. 

 

6. 4. 2. KULTURNA DRUŠTVENA DEJAVNOST IN PROBLEMATI KA NA  

PODEŽELJU 

 
Med konkretnimi nalogami, ki so bile postavljene znotraj primarnih nalog v okviru 

kulturne politike, je bila tudi skrb za širjenje društvene dejavnosti na podeželju. Tako 

                                                 
701 AS 1589, t. e. 1914, fond CK ZKS. Poročilo o proračuni Občine Kočevje za leto 1978, 6. 3. 1978. 
702 Dolenjski list, leto XXIV, št. 17, datum 25. 4. 1973, str. 16. 
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v daljni kot v bližnji okolici Kočevja so še delovala manjša podeželska društva, in 

sicer v naseljih Livold, Mozelj, Koprivnik, Klinja vas, Željne, Onek, Cvišlerji, Fara, 

Osilnica, Stara Cerkev, Kočevska Reka in Črni potok. Čeprav kulturna dejavnost ni z 

enako intenzivnostjo zaživela v omenjenih vaseh, sta bili ideja in želja po kulturnem 

ustvarjanju močno prisotni med peščico vaškega prebivalstva. Želeni kulturnih 

dogodkov je peščica vaščanov odhajala na kulturne dogodke v sosednje vasi ali v 

Kočevje, medtem ko je večina ostala »nedovzetna« za kakršnokoli obliko kulturnega 

ustvarjanja. 

Na podeželju so delovale DPD Svoboda Mozelj, DPD Svoboda Kočevska Reka in 

DPD Stara Cerkev, v ostalih vaških naselij pa so kulturna dejavnost ohranila v 

manjših kulturno-umetniških društvih. Dejavnost DPD Svobode Mozelj, ki je štela 

20 članov, je bilo izjemno šibka. V okviru društva je delovala igralska skupina, ki je 

z naštudiranimi igrami nastopila v Mozlju in okoliških krajih. Klubska dejavnost v 

Mozlju je bila omejena na skromen prostor v šoli, kasneje pa v prosvetnem domu, 

kjer se je zbirala večinoma mladina, starejše prebivalstvo pa je klubski prostor 

obiskovalo občasno. Delovanje DPD Svobode Mozelj se je v sedemdesetih letih 

odrazilo skozi klubsko dejavnost in potujoči kino.703 Mozeljski mladinci so začeli 

izdajati tudi glasilo Viharji,704 v katerem so poročali o vseh pomembnih dogodkih iz 

svojega kraja. 

Zaradi izoliranosti in oddaljenosti kraja je bila kulturna dejavnost v Kočevski Reki 

vezana zgolj na šolsko mladino, ki je v okviru šolskih krožkov občasno sodelovala 

na prireditvah in proslavah v kraju. Večina sekcij pri DPD Svoboda Kočevska Reka 

je v sedemdesetih letih zamrla. Dramska sekcija je bila še komaj dejavna, vendar je 

tudi njeno delovanje počasi pojenjalo, za pevsko, športno in šahovsko sekcijo ni bilo 

velikega zanimanja, zato le-te niso imele dovolj članov za uspešno delovanje. Člani 

dramske sekcije so občasno nastopali na prireditvah v domačem kraju in izven njega. 

Ena izmed prireditev, na kateri so sodelovali tudi učenci iz Kočevske Reke, je bila 

proslava ob odkritju spomenika v Brigi. V Kočevski Reki je bil urejen tudi prostor za 

kino predstave v zadružnem domu, kjer je stal slabo opremljen oder za dramske 

prireditve. V okviru DPD Svobode Kočevska Reka je delovala tudi izobraževalna 

sekcija, ki se je tako kot ostale sekcije soočala s problemom nezanimanja in 

                                                 
703 Mladi Kočevec, leto 3, št. 10, datum 31. 10. 1978, str. 19–22.  
704 Glasilo Viharji so začeli izhajati v sedemdesetih letih, vendar so kmalu prenehali. Šele s ponovno  
ustanovitvijo društva je glasilo začelo zopet izhajati.  
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pomanjkanjem članov. V Kočevski Reki je delovala stalna knjižnica, ki je prebivalce 

oskrbovala z želeno literaturo, klubski prostor za mladino pa je bil opremljen z 

ažurno literaturo in TV sprejemnikom, ki ga je podarilo podjetje Snežnik. Kljub 

živahnejši klubski dejavnosti je bilo v vasi veliko zanimanja za gostovanje zabavnih 

ansamblov in plesa, vendar zaradi nezadostne angažiranosti vodstva društva to ni 

nikoli zaživelo.705 Občasno so bile pripravljene šolske razstave o zgodovini 

omenjenega območja in razstave različnih ročnih del domačih ustvarjalcev, medtem 

ko večjega kulturnega dogodka ni bilo zaslediti že nekaj let. V posredni bližini 

Kočevske Reke je tedaj delovala tudi dramska skupina iz Borovca, katerega 

dejavnost je predvsem temeljila na izčrpnem delu Silve Mehore in peščice ljubiteljev 

dramske dejavnosti. 

Stanje kulturne društvene dejavnosti v DPD Svoboda Stara Cerkev ni bilo izjema. 

Kulturno življenje v vasi so občasno popestrili koncerti Moškega pevskega zbora 

Svoboda Kočevje, nekoč dejavne društvene sekcije pa so zamrle. Naselje je postalo 

kulturno opeharjeno, prav tako ni imelo primernih prostorov za kulturno dejavnost. 

Šolska mladina je bila glavna nosilka vseh kulturnih prireditev, medtem ko je tudi 

zanimanje za tovrstno dejavnost upadalo iz leta v leto.706 Mladinska organizacija se 

je udeleževala in sodelovala s šolsko mladino na prireditvah, izdajala je tudi svoje 

glasilo Pugled.707 Društvo je leta 1972 izgubilo zadružni dom,708 katerega je prevzelo 

podjetje Vezenina,709 kasneje pa je bilo spremenjeno v gostilno. To je zadalo velik 

»udarec« kulturni dejavnosti v Stari Cerkvi, ki se je močno odrazilo v zmanjšanem 

številu kulturnih dogodkov in nadaljnjem zamiranju kulturnega življenja. Z izgubo 

prosvetnega (zadružnega) doma je društvo izgubilo tudi kino dvorano, v kateri je 

sameval kino projektor. Ogled kino predstav je omogočal potujoči kino, ki je v vas 

prihajal redno. Dejavnost potujočega kina je bila edina preživela kulturna dejavnost, 

ki je poganjala že okostenelo in zamrlo kulturno življenje v vasi. To je občasno 

dopolnjevala tudi razstavna dejavnost, ki jo je pripravila šolska mladina. 

 

                                                 
705 Zapisnik Izvršnega odbora Temeljne kulturne skupnosti Občine Kočevje: Pregled stanja kulture in 
kulturne dejavnosti v Občini Kočevje, 1971, str. 13, last Knjižnica Kočevje. 
706 Zapisnik Izvršnega odbora Temeljne kulturne skupnosti Občine Kočevje: Pregled stanja kulture in 
kulturne dejavnosti v Občini Kočevje, 1971, str. 11, last Knjižnica Kočevje. 
707 Glasilo Pugled je bilo glasilo mladine iz Stare Cerkve. Začetki njegove prve izdaje niso znani, kajti 
izvod glasila ni ohranjen. 
708 AS 1589, t. e. 1768, fond CK ZKS. Zapisnik komiteja Občinske konference ZKS Kočevje, 20. 12. 
1972. 
709 Dolenjski list, leto XXIII, št. 43, datum 26. 10. 1972, str. 26. 
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Podobno stanje so beležila tudi ostala kulturno-prosvetna društva v manjših, bližnjih 

in odročnih krajih. DPD Svoboda Koprivnik je prenehala s svojim delovanjem že 

pred leti, ohranila se je samo dejavnost mladinskega kluba in nogometne skupine ter 

potujoči kino, ki so nekoliko poživeli kulturno življenje tamkašnjega prebivalstva. 

Najbolj izživeta kulturna dejavnost bližnjih naseljih je bila v Livoldu in Šalki vasi. V 

Livoldu je delovalo KUD Livold,710 v okviru katere je bila zelo močna dramska 

sekcija, ki je štela 20 članov, manj dejavni pa sta bili pevska in šahovska. Slednja je 

kmalu prenehala delovati, saj se je izrazila želja njenih članov po udeležbi pri 

šahovski sekciji v Kočevju. KUD Livold je prevzelo vodilno vlogo pri organizaciji 

različnih kulturnih prireditev, na katerih so sodelovali učitelji in šolska mladina. 

Člani dramske sekcije so letno pripravili vsaj eno dramsko igro, s katero so se 

predstavili širši publiki, predvsem pa so radi nastopali na proslavi ob dnevu žena, ko 

so v počastitev omenjenega praznika popestrili in razvedrili nežnejši spol občinstva. 

Kulturne prireditve in proslave so se odvijale v dvorani prosvetnega doma v Livoldu, 

ki je bila v zelo slabem stanju in slabo opremljena. Šele na prehodu iz 70. v 80. leta 

prejšnjega stoletja je društvu uspelo adaptirati stavbo in si pridobiti boljše opremljeni 

prostor za svoje delovanje. Tudi v Šalki vasi je kulturno življenje temeljilo komaj še 

»živeči« sekciji, delovala je le manjša gledališka skupina, ki se je borila za svoj 

obstoj. Za svoje delovanje si je prizadevala pridobiti prostore v nekdanjem gasilskem 

domu v Šalki vasi.711  

V bolj oddaljenih krajih Fare in Osilnice je bila kulturna društvena dejavnost 

pasivna. Kulturni društvi KUD OŠ Vas-Fara, v sklopu katere so delovale pevska, 

tamburaška, dramska, literarna in športna sekcija, dejavna pa je bila tudi folklorna 

skupina, ki jo je vodil Cveto Križ iz Kočevja, in KUD Osilnica sta skoraj prenehali s 

svojim delovanjem, kulturno je bila aktivna samo šolska mladina. Ta je bila nosilka 

kulturnega življenja v obeh naseljih in njuni okolici. KUD OŠ Vas-Fara je štela okoli 

20 članov, z leti pa se je število članov zmanjšalo. Prebivalci Fare in bližnjih vasi so 

razvedrilo in zabavo iskali v potujočem kinu, ki je imelo predstave na Brodu na 

Kolpi. Leta 1971 so se filmske predstave začele predvajati redno, saj je KUD Vas-

Fara pridobila novo kino aparaturo, ki ji jo je podarilo podjetje SAP iz Ljubljane. Za 

predvajanje filmskih predstav je skrbel učitelj Jože Jakšič, ogled različnih filmskih 

                                                 
710 Zapisnik Izvršnega odbora Temeljne kulturne skupnosti Občine Kočevje: Pregled stanja kulture in 
kulturne dejavnosti v Občini Kočevje, 1971, str. 10, last Knjižnica Kočevje. 
711 AS 1589, t. e. 1768, fond CK ZKS. Zapisnik seje komiteja Občinske konference ZKS Kočevje, 20. 
12. 1972. 
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žanrov iz zagrebške kinoteke JLA, ki  jih je društvo dobilo od garnizije iz Delnic, je 

bil brezplačen. Na ogled kino predstav so prihajali tudi osnovnošolci iz Broda na 

Kolpi.712 Prav tako je Faro obiskovala potujoča knjižnica iz Kočevja. V prosvetnem 

domu v Fari so leta 1973 opremili oder, dvorano pa so uporabili za občasne 

razstave.713 Vsebina razstav je bila različna, na njej pa je razstavljala šolska mladina 

in domači ustvarjalci. Oder prosvetnega doma je bil neuporaben za dramske 

uprizoritve, zato na njem niso gostovale igralske skupine, zelo redko so ga 

uporabljali tudi njegovi člani. Gostovanja društvenih sekcij iz Kočevja so bila redka, 

najpogosteje so v Fari nastopali nonet Rog, Klub kulturnih delavcev in vokalna 

skupina Doremi. V Kostelu je bilo konec sedemdesetih let ustanovljeno KUD 

Kostel,714 v sklopu katerega so delovale različne sekcije. Mladinci so pod vodstvom 

Marije Rački izdajali svoje glasilo Kostel. V začetku osemdesetih let se je v Kostelu 

porodila tudi ideja o ustanovitvi radia »Brigadir«, ki pa je ostala neuresničljiva.715 V 

Banja Loki je bilo zaznati šibke začetke šolskega kulturnega delovanja, vendar je le-

to hitro poniknilo. Vas je imela neopremljeno dvorano, ki je nekaj časa služila kot 

mladinski prostor.716 Tudi v Osilnici je v sedemdesetih letih vladalo kulturno mrtvilo, 

deloval je le pevski zbor v okviru gasilskega društva, v slabo opremljeni dvorani pa 

so se (občasno) predvajale filmske predstave potujočega kina. Športna dejavnost je 

bila najbolj zastopana med mladimi, ki je nudila skoraj edino razvedrilo lokalnemu 

prebivalstvu. Stiska s prostori in pomanjkanje strokovnega kadra ter mladine so 

ohromile kulturno društveno dejavnost kostelske kot osilniške doline.  

 

Kulturna društvena dejavnost v Predgradu je v sedemdesetih letih doživela razmah le 

v folklorni sekciji. Nekdanje KUD Kolpa v Predgradu717 je zajemalo več kulturnih 

sekcij, od katerih sta bili najbolj dejavni folklorna sekcija in kino. Skupaj je društvo 

štelo okoli 30 članov, med katerimi so prevladovali starejši občani in učitelji. Sedež 

društva je bil v zadružnem domu, v katerem si je svoj prostor pridobila tudi kino 

                                                 
712 Dolenjski list, leto XXIV, št. 23, datum 7. 6. 1973, str. 18. 
713 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA 
OBČINE KOČEVJE. Poročilo o delu organizacij, ki jih financira TKS Kočevje, 1972. 
714 Dolenjski list, leto XXX, št. 49, datum 8. 12. 1979, str. 11. 
715 Dolenjski list, leto XXXI, št. 26, datum 26. 6. 1980, str. 20. 
716 Zapisnik Izvršnega odbora Temeljne kulturne skupnosti Občine Kočevje: Pregled kulture in 
kulturne dejavnosti v Občini Kočevje, 1971, str. 12, last Knjižnica Kočevje.  
717 Prav tam. 
KUD Predgrad je bilo ustanovljeno kot kulturno-prosvetno društvo v petdesetih letih. Pod istim 
imenom je društvo delovalo vse do začetka sedemdesetih let, ko je leta 1971 začelo delovati pod 
imenom KUD Kolpa. Do ponovne spremembe imena je prišlo konec omenjenega obdobja. 
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sekcija s kino projektorjem iz leta 1955. Dvorana zadružnega doma v Predgradu je 

imela oder, ki je bil slabo opremljen, zato je bila pogostost gledaliških predstav 

majhna, še manj pa je bilo gostovanj iz drugih krajev. Leta 1972 je bila v 

srednjeročnem načrtu začrtana obnova odra. Dela obnove odra niso bila v celoti 

zaključena, zato so se nadaljevala v naslednjih letih.718 Folklorna skupina, ki je 

delovala v okviru preimenovanega društva v KUD Predgrad, se je v sedemdesetih 

letih osamosvojila in delovala v okviru KŠD Predgrad. Istega leta, kot je potekala 

sanacija odra, je sekcija dobila finančna sredstva za nabavo novih inštrumentov in 

narodnih noš.719 Začetki folklorne skupine segajo v leto 1908, ko se je skupina 

plesalcev v narodnih nošah udeležila jubilejnega sprevoda na Dunaju v počastitev 

šestdesetletnice vladarja Franca Jožefa I.720 Njeno delovanje je v sedemdesetih letih 

nekoliko zamrlo zaradi odhodov plesalcev v tujino in v mesto, vendar je znova 

oživelo v zgodnjih 80. letih. Folklorna skupina, v sklopu katere je deloval tudi 

tamburaški zbor, je nastopala na številnih kulturnih prireditvah. Nastopala je na 

prireditvi za občinski praznik Občine Kočevje, s svojimi narodnimi plesi se je 

predstavila tudi na prireditvah v sosednjih pokrajinah. Kljub številnim finančnim 

težavam, pomanjkanju prostora in pomladka se je skupina ohranila vse do danes. 

KUD Predgrad in njegovi člani so skozi desetletja ohranjali vsaj del kulturne 

dejavnosti društva, toda njena dejavnost je postajala vse bolj skromna in občasna. Do 

večjega in širšega delovanja je prišlo v osemdesetih letih, ko je društvo poživilo 

svojo dejavnost z bolj pogostimi prireditvami in sodelovanjem z okoliškimi društvi. 

Uspešno je sodelovalo z KUD OŠ Vas-Fara, s kočevskimi recitatorji in pevskimi 

zbori iz okoliških vasi.721 V Poljanski dolini je delovala še majhna folklorna skupina 

v Starem trgu ob Kolpi, ki je kmalu zamrla zaradi pomanjkanja članov. 

 

Kulturni utrip kočevskega podeželja v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil 

raznolik, omejen na stare prevladujoče oblike. Glede na številčno slabo zastopane 

sekcije kulturno-prosvetnih društev je bila kulturna produkcija odraz nezanimanja 

prebivalstva, ki v kulturnem ustvarjanju ni videlo smisla in se je raje prepuščalo 

vsakodnevnemu životarjenju. Zveza kulturno-prosvetnih društev Občine Kočevje je 

                                                 
718 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA 
OBČINE KOČEVJE. Poročilo o delu organizacij, ki jih financira TKS Kočevje, 1972. 
719 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OBČINE KOČEVJE-SKUPŠČINA 
OBČINE KOČEVJE. Poročilo o delu organizacij, ki jih financira TKS Kočevje, 1972. 
720 Jerbič Perko, Vesna: Predgrad in Predgrajci. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2007, str. 58. 
721 Mladi Kočevec, leto 4, št. 4, str. 16. 
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pozivala in spodbujala h kulturnemu ustvarjanju in udejstvovanju na podeželju, 

vendar rezultat ni bil (preveč) zadovoljiv. Še tako skromno kulturno življenje na 

podeželju ni moglo zaživeti, saj so se kulturno-prosvetna društva in njihove sekcije 

neprestano soočale s številnimi problemi. Med najpogostejši je bilo še vedno 

pomanjkanje prostorov, v katerih so društva delovala. Nekatera med njimi so ostala 

brez svojih prostorov, spet druga pa so hirala ter se stiskala v majhnih, neprimernih 

prostorih. Dvorane v naseljih so bile večnamenske, vendar dotrajane in 

neopremljene, večinoma tudi neuporabne. Neustrezen kader in pomanjkanje 

strokovnjakov je privedlo do slabega in skromnega kulturnega ustvarjanja. Vodje in 

predsedniki sekcij so bili učitelji, ljubitelji kulture, ki so hrepeneli po razgibanem 

(kulturnem) življenje na vasi. Nosilka kulturnega življenja je bila večinoma šolska 

mladina, ki je v sklopu pouka in pri krožkih pripravljala kulturne programe, medtem 

ko so kulturna-prosvetna društva širokopotezno iskala rešitve na svoje »nevšečnosti« 

in težave. Ne morem trditi, da sta podpora in finančna pomoč občine odigrali 

postransko vlogo pri delovanju vaških kulturnih društev, čeprav so društva poskušala 

in se trudila, da jih omenjene težave niso ovirale pri delu. Toda izkazalo se je, da je 

kljub javni naznanitvi o finančnih problemih le-to poseglo v kulturno delo vaških 

društev ter postalo ključnega pomena. Zaradi (vsesplošnega) pomanjkanja finančnih 

in materialnih sredstev je amaterska kulturna dejavnost postajala vse manj kvalitetna, 

saj njeni člani/privrženci niso mogli ustvarjati v neprimernih pogojih. Posledica 

tovrstnih razmer je privedla do zamiranja in propada društev, kar se je na Kočevskem 

pogosto dogajalo. Kulturna društva so se spopadla tudi s problemom pomanjkanja 

podmladka. Mladina ni bila zainteresirana za udejstvovanje na kulturnem področju, 

tudi udeležba mladih na prireditvah je bila redka in število mladih članov v društvih 

je upadalo. V nekaterih sekcijah, kjer je bilo zanimanje mladih še zadovoljivo, so se 

le-ta soočala tudi z odhodom mladine v mesta ali tujino. Število otrok je v 

posameznih odročnih krajih upadalo, prevladovalo je starejše prebivalstvo, ki pa 

zaradi številnih ovir ni videlo perspektive in ne prihodnosti v nadaljnjem kulturnem 

udejstvovanju. Najpogosteje so bili obiskani mladinski plesi in prireditve ob 

novoletni jelki in Dedku Mrazu ter kino predstave. Ostalo kulturno dogajanje na vasi 

pa je bilo za mlade ničelno in nepomembno. V nekaterih vaških naseljih je bila 

mladina lepo organizirala in ni povzročala veliko težav. Dober primer o potencialni 

rešitvi težavne mladine navajam mladino iz Šalke vasi, ki je bila sprva naklonjena 

razgrajanju in neredu. Da bi nekoliko zajezili nastali mladinski problem, so vsi v vasi 
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podprli ustanovitev aktiva mladih, ki je bil zadolžen za delo z mladino na vseh 

področjih, skrbel je tudi za njihovo kulturno vzgojo. Aktiv je štel 45 članov, za svoje 

delovanje pa si je pridobil prostor v Šalki vasi, kjer se je mladina zbirala in 

izpolnjevala naloge, zastavljene na aktivu mladih.722 Podobnih primerov je bilo zelo 

malo. Uspešno delo z mladimi je bilo zaznati tudi v Livoldu, kjer so se tamkašnji 

prebivalci in animatorji zavzeli za večjo disciplino in aktivnost mladih v lokalni 

skupnosti. 

Nedvomno je, da je trend mestnih društev posegel na podeželsko življenje preprostih 

(kmečkih) ljudi. Ustvariti »kulturno klimo« na podeželju je bila naloga lokalnih 

društev in njihovih sekcij, ki (naj) bi svoje delovanje odražala preko raznovrstnosti 

prireditev. Toda podeželje je v sedemdesetih letih ostalo (še vedno) »zaprto«, čeprav 

sta bližina in vpliv društev iz mesta posegla v delovanje kulturnih društev na 

podeželju. Prihajalo je do medsebojnega delovanja in gostovanj, vendar je bilo še 

vedno čutiti nadrejenost mestnih kulturnih društev v odnosu s podeželskimi. 

Gostovanja iz mesta ali prestolnice so bila redka, saj jih podeželski prosvetni domovi 

niso mogli gostiti zaradi neopremljenosti ali zastarelosti opreme. Oddaljenost je še 

vedno pomenila veliko distanco med mestnimi in podeželskimi društvi, ki je še 

vedno predstavljala oviro medsebojni povezanosti in krhala vezi med mestnimi in 

podeželskimi društvi. Pomanjkanje pevovodij, režiserjev ter drugih strokovnih 

delavcev je bil samo še dodatek k oteženi kulturni dejavnosti na podeželju. Aktivi 

učiteljev in podeželskih sekcij so bili majhni za izvajanje kulturnih programov, ki so 

jih pestila še odhajanja članov iz sekcij in pasivno delovanje nekaterih izmed članov. 

To je posledično pomenilo zastajanje in opuščanje kulturne produkcije. Vez med 

mestom in podeželjem so bili nekateri kulturniki, ki so pomagali pri delovanju 

podeželskih sekcij, in potujoča knjižnica ter kino. Slednji sta na podeželje prinesli 

novosti in želeli predramiti mrtvilo v vaških naseljih. Do zelo izrazitega in 

povečanega kulturnega mrtvila na podeželju je prihajalo v zimskih mesecih, ko v 

vasi nista redno prihajala potujoči kino in knjižnica zaradi slabih (zasneženih) 

prometnih povezav.  

Povečan vpliv Cerkve na podeželsko prebivalstvo je še vedno predstavljal oviro za 

boljšo kulturno udejstvovanje. Delež verujočih je bil zelo visok, verouk je obiskovalo 

80–90 % vaških otrok. V vaseh, bližje Kočevju, je bil odstotek nekoliko manjši, 

                                                 
722 AS 1589, t. e. 1739, fond CK ZKS. Zapisnik II. redne seje Občinske konference ZKS Kočevje, 12. 
3. 1970. 
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vendar še vedno zaskrbljujoč. Mladina se je vključevala v verske kulturne dejavnosti, 

zato ni imela dovolj prostega časa za delovanje v kulturnih društvenih sekcijah. 

Primer organizacije verske kulturne prireditve zasledim v Fari in Osilnici, kjer je 

lokalni duhovnik pripravil glasbeni nastop dijakov verskih gimnazij in študentov 

teološke fakultete. Prav tako je v omenjenih naseljih prišlo do poskusa organiziranja 

gledališke predstave »Spoštuj očeta in mater«, vendar si ta zaradi posredovanja 

Komisije za verska vprašanja ni pridobila potrebnega dovoljenja. Duhovniki so se 

posluževali različnih tehničnih pripomočkov pri organizaciji in vabili vernike v 

versko skupnost. V Stari Cerkvi je duhovnik pri verskih vsebinah uporabljal dia- in 

kinoprojektor, kar je pritegnilo šolsko mladino in vaščane. Tudi pri adaptaciji 

veroučnega prostora so vaščani prispevali veliko denarnih sredstev.723 Pravilno 

izbrana strategija in oblike kulturnega udejstvovanja so bili ključnega pomena, da se 

je v verske skupnosti vključevala množica. Četudi se je marsikomu omenjeni način 

zdel nesmiseln, je prav ta pritegnil tako šolske otroke, mladino in ostale vaščane.  

 

Prikaz  nekaterih stroškovnikov po izbranih letih. 

Čas (leto) Vrsta stroškovnika  Znesek v 

evrih (€) 

1972 Prihodek godbene dejavnosti 330,90 

1972 Prihodek TKS Kočevje 7.783,05 

1973 Prihodek dramske sekcije pri MKUD Matej Bor 72,40 

1973 Nabava opreme pri MKUD Matej Bor 60,32 

1973 Izdatki KUD Fara in KUD Predgrad 301,61 

1973 Prihodek potujočega kina 241,71 

1978 Prihodek za družbenopolitične organizacije in 

društva 

13.488,62 

 

 

 

 

                                                 
723 AS 1589, t. e. 1794, fond CK ZKS. Analiza aktivnosti verskih skupnosti v Občini Kočevje, 1972. 
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6. 5. KULTURNA DRUŠTVENA DEJAVNOST V OSEMDESETIH LE TIH  

DO OSAMOSVOJITVE 
 

6. 5. 1. KULTURNA DRUŠTVENA DEJAVNOST IN PROBLEMATI KA V  

KOČEVJU 

 

Zadnje desetletje socializma je na področju kulturne društvene dejavnosti minilo v 

duhu tihega in slabo dejavnega delovanja društvenih sekcij in njihovih članov. 

Korenite spremembe v nekaterih društvih so prinesle razdor in nestrinjanje, 

neskladnost pri izvajanju kulturnih programom pa je bila samo še ena izmed mnogih 

napak, ki so negativno zaznamovale njihovo delovanje. V osemdesetih letih je 

delovanje kulturnih društev in njenih sekcij stagniralo ali celo pojenjalo, skromna in 

šibka kulturna društvena produkcija je bila prisotna le v posameznih kulturnih 

društvih, pa še ta so bila večkrat primorana, da so svoje kulturne programe in 

udejstvovanje skrčila na minimalno. Problemi, s katerimi so se srečevala že v 

prejšnjih letih, so bili aktualni in nadalje ovirali kulturno društveno dejavnost. 

Pahnjeni na »rob« reševanja so se le-ti kopičili na seznamih nujno potrebnih rešitev, 

toda dokončnih rešitev za nastale težave ni bilo. 

V mestu Kočevje je v osemdesetih letih živela polovica prebivalstva občine, občina 

je tedaj štela 18.209 prebivalcev.724 Kot občinsko središče je ponujalo največ 

kulturnega dogajanja in družbeno-kulturnih popestritev, hkrati pa je to pomenilo tudi 

večjo obremenitev kulturnih delavcev in posameznikov. Ljubiteljska kulturna 

dejavnost je pod okriljem občinske Zveze kulturnih organizacij (ZKO) nadaljevala 

svoje poslanstvo, vendar je le-ta kmalu postala domena prevladujočega kulturnega 

društva. Amaterska kulturna dejavnost je izgubila na svojem pomenu v primerjavi s 

preteklimi obdobji, saj je delovala kot »drugotna« zvrst kulturne dejavnosti, ki si je 

morala svoje mesto priboriti med vsemi družbenimi dejavnostmi. Pri tem je zelo 

pomemben podatek, da so kulturna društva s svojim delovanjem postajala 

»postranskost« na kulturnem področju, kajti večjo veljavnost si je v osemdesetih 

letih pridobila profesionalna kultura. Ta se je zaradi tehničnih in informacijskih 

novosti na kulturnem področju prelevila v kulturo, ki je v mestu uživala večji ugled 

in večjo finančno pomoč občinske oblasti, predvsem na račun knjižnice, muzeja in 

                                                 
724 AS 1589, t. e. 1985, fond CK ZKS. Predlog družbenega plana Občine Kočevje 1981–1985. 
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kina. Toda njene kulturne dobrine niso bile tako priljubljene, čeprav si je občinska 

oblast prizadevala in spodbujala čim večjo in razmahnjeno delovanje in kulturno 

dejavnost visoke kulture. Posledično je bilo slednje čutiti tudi v poročanju časopisja 

za omenjeno obdobje, kjer se je številčnost člankov o kulturni društveni dejavnosti 

zmanjšala, malenkostno pa se je povečalo število prispevkov o profesionalni kulturni 

dejavnosti. 

 

Kulturno prevlado v mestu je še vedno imela DPD Svoboda Kočevje, ki je s 

strukturnimi in organizacijskimi spremembami obvladovala kulturno dogajanje v 

mestu in njeni bližnji okolici. Novo vodstvo, predsednik Alojz Šešek, tajnica Irena 

Trobentar in blagajnik Edvard Rus, je društvo kljub oslabelemu delovanju v 

prejšnjem desetletju popeljalo v nov način delovanja. DPD Svoboda Kočevje je 

postala »krovno« društvo vsem ostalim društvom v mestu ter bližnji in daljni okolici, 

ki je zajemalo skoraj vse kulturne oblike. To naj bi prevzelo vlogo glavnega 

organizatorja kulturnega dogajanja v mestu ter pomagalo pri organizaciji in 

delovanju ostalim mestnim in podeželskim društvom. V okviru DPD Svoboda 

Kočevje je najuspešnejše delovala pevska sekcija, medtem ko so ostale sekcije 

zabeležile oslabljeno delovanje zaradi številnih težav. Sprva konkretno usmerjene in 

organizacijsko dobro zastavljene naloge društva so se kmalu izjalovile, saj je 

delovanje DPD Svoboda Kočevje sredi osemdesetih let začelo slabeti, postopoma je 

zamiralo delovanje posameznih sekcij. Zborovsko petje pri DPD Svoboda Kočevje, 

katere poslanstvo je pripadlo Moškemu pevskemu zboru Svoboda Kočevje, je bilo 

edino delujoče pevsko združenje v mestu, ki je uspešno in zadovoljivo ohranjalo 

pevsko tradicijo v mestu in izven njega. Dejavnost in uspešnost pevskega zbora sta 

bili razširjeni tudi na podeželju, pevci so sodelovali na mnogih prireditvah in 

organizirali samostojne koncerte. Ob 15-obletnici ustanovitve zbora je Moški pevski 

zbor Svoboda Kočevje pripravil jubilejni koncert v dvorani Šeškovega doma ter 

požel obilne uspehe.725 Njegovo uspešnost zasledim tudi v sodelovanju s pevskimi 

zbori iz sosednjih občin. Tovrstni primer je bilo sodelovanje s pevskim zborom 

Lončar iz Dolenje vasi, ko so pevci Moškega pevskega zbora Svoboda Kočevje pod 

vodstvom Melite Vulc organizirali koncert v kinodvorani v Kočevju. Zbora sta se 

predstavila s pestrim in bogatim repertoarjem različnih zvrsti pesmi, ki so pritegnile 

                                                 
725 Dolenjski list, leto XL, št. 19, datum 11. 5. 1989, str. 7. 
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okoli 300 obiskovalcev.726 Omenjeni koncert je bil zadnji pred osamosvojitvijo 

Slovenije, vendar je njegova dejavnost uspešno zaživela tudi po letu 1991. Enkratno 

doživetje ob jubilejnem koncertu pevskega zbora je obiskovalka koncerta svoje 

navdušenje izrazila z naslednjimi besedami: »Ne spominjam se, da bi v Kočevju kdaj 

tako kulturno uživala, kot sem na jubilejnem koncertu Moškega pevskega zbora 

Svoboda Kočevje. Petje je izredno, vezni tekst čudovit, doživetje enkratno. Vsem 

pevcem iskrena hvala za prečudovit večer. Želim, da bi s petjem nadaljevali in tudi v 

bodoče bogatili bolj revno kočevsko amatersko kulturo.«727 Pevski zbor deluje še 

danes in s svojim pevskim uspehom predstavlja kočevsko občino izven občinskih in 

slovenskih meja. Živahnost in delavnost njegovih članov je bila rezultat številnih 

organiziranih in rednih pevskih vaj, predvsem pa volje in vztrajnosti. Pevci so 

nastopali na različnih prireditvah in proslavah, katerih število se je v osemdesetih 

letih nekoliko zmanjšalo zaradi prihajajočih političnih in gospodarskih razmer v 

državi, vendar še vedno ni popolnoma ohromilo njegovo delovanje. S prepevanjem 

se je začela ukvarjati tudi pevska skupina pri Društvu upokojencev Kočevje, ki ob 

ustanovitvi skupine leta 1988 sprva ni imela lastnega imena, šele v devetdesetih letih 

si je skupina nadela ime Odmev. Skupino je najprej sestavljalo 8 članic, in sicer 

Marija Grmovšek, Angelca Kotnik, Milka Mesojedec, Ivanka Draškovič, Majda 

Marinč in vodja skupine, Olga Ožbolt. Kasneje se je število članic spreminjalo, 

pevskemu zboru so se pridružile Elica Ponikvar, Pepca Jerič, Pavla Vidmar, Ivanka 

Leskovšek in Lojzka Lesar.728 Pevski oktet je deloval vse do leta 2008. V mestu je 

vnovično začel delovati literarni klub. Leta 1979 zamrli Klub kulturnih delavcev je v 

osemdesetih letih ponovno oživel svoje delovanje. Ideja o oživitvi kluba se je 

uresničila, čeprav za kratek čas. V ta namen so njegovi (bivši) člani poskušali 

ohraniti željo po literarnem ustvarjanju in predramiti njegovo nekdaj uspešno 

delovanje, toda do večjega premika ni prišlo. Njegovo (so)delovanje je bilo občasno 

opaziti na nekaterih prireditvah, zgolj formalnost o njegovem obstoju pa je obstajala 

le na papirju. Zastopanost literarnega ustvarjanja je bila neredna, vezana na majhna 

kulturna srečanja ali prireditve. Večjo kulturno prireditev so njegovi člani leta 1981 

pripravili ob Prešernovem dnevu v Željnah, kjer so skupaj z nonetom Rog, 

harmonikarjem Cvetom Križem in tamkašnjo mladino nastopili v skupnem 

                                                 
726 Dolenjski list, leto XLII, št. 23, datum 6. 6. 1991, str. 7. 
727 Kočevske novice, leto VI, št. 4, datum 25. 5. 1989, str. 6. 
728 Naših šestdeset let. Društvo upokojencev Kočevje. Kočevje: 2010. 
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kulturnem programu.729 Poskus za oživitev literarnega ustvarjanja so tleli v 

posameznikih, ki se je pokazal na srečanju literatov v Kočevju. Prvo tovrstno 

srečanje je bilo leta 1983,730 ko so njegovi člani pozivali k ustvarjanju in udeležbi na 

morebitnih literarnih večerih in srečanjih, vendar neuresničljiva želja je še naprej 

živela zgolj v tihem in pasivnem literarnem ustvarjanju, ki ni dobilo zadovoljive 

javne podpore med drugimi ustvarjalci. Klub kulturnih delavcev je začel ponovno 

delovati v drugi polovici osemdesetih let, ko njegovo dejavnost zasledim na seznamu 

kulturnih prireditev ob občinskem prazniku.731 Vmesno obdobje literarnega 

ustvarjanja je bilo dolgo časa pahnjeno v ozadje in šele v naslednjih letih se je 

njegova dejavnost prebila med (dokaj) aktivno delujoče. Posamezniki so kljub veliki 

težavnosti pasivnega delovanja kluba še naprej uspešno ustvarjali na literarnem 

področju. Eden izmed kočevskih literatov, Nebojša Ignjatović, je v samozaložbi in 

ob pomoči organizacije sindikata in delovne organizacije Lik-a izdal pesniško zbirko 

z naslovom »Srečanja«.732 Kasneje se je število izdanih zbirk povečalo, med njimi so 

bili dejavni številni amaterski literati, ki so svojo »literarno sposobnost« izkazali z 

objavljanjem svojih literarnih pesnitev ali zgodb v Kočevskih novicah. Kočevske 

novice so ob vsakem izidu v literarnem kotičku predstavile kočevskega literata in 

njegova dela. Tudi Julijana Arko, pesnica iz Kočevja, je svojo ljubezen do poezije 

predstavila širši kočevski publiki. Na povabilo radia Vala 202 se je odzvala povabilu 

in predstavila svoje pesmi. Odziv na branje pesmi je bil uspešen, saj je za svoje delo 

prejela pohvale občinstva. V novomeškem Studiu D pa je so bile njene pesmi slabo 

sprejete, zato je branje le-teh bilo nadalje zavrnjeno.733   

V okviru DPD Svobode Kočevje je uspešno delujoči nonet Rog iz Željn skrbel za 

pevsko tradicijo v neposredni bližini mesta in na podeželju. Narodne pesmi in 

narodna noša so postale simbol omenjenega noneta, ki je bil prepoznaven tudi izven 

občine. Ta je gostoval na »pevskih prireditvah Dolenjske«, ki je bilo leta 1989 

organizirano v Ribnici. Skupaj z ostalimi pevskimi zbori iz Črnomlja, Trebnjega, 

Novega mesta, Velikih Lašč in Ljubljane je nonet Rog s svojimi pesmimi zastopal 

                                                 
729 Dolenjski list, leto XXXII, št. 8, datum 19. 2. 1981, str. 7. 
730 Časopisje poroča, da je Klub kulturnih delavcev prenehal delovati leta 1983, vendar je istega leta 
prišlo do poskusa ponovne oživitve dejavnosti. Njegova dejavnost je prvič zamrla že leta 1979 z 
odhodom Marjane Colarič, zato je vmesno obdobje bilo le obdobje zelo šibkega literarnega 
ustvarjanja. 
731 Dolenjski list, leto XL, št. 7, datum 16. 2. 1989, str. 7. 
732 Kočevske novice, leto I, št. 2, datum 10. 12. 1984, str. 6. 
733 Kočevske novice, leto VI, št. 2, datum 15. 3. 1989, str. 6. 
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kočevsko občino.734 Največjo kulturno prireditev pa je nonet pripravil ob svoji 

jubilejni 20-obletnici obstoja v dvorani Šeškovega doma. O zelo uspešnem koncertu 

noneta je poročal Dolenjski list, ki je že v naslovu »Vsa dvorana je pela« nakazal na 

velik obisk organiziranega koncerta.735 Vsestranskost in delavnost noneta je posegla 

tudi na državno raven, saj je njegovo delovanje posnel tudi Radio Ljubljana, za kar je 

bila največ zaslužna vodja noneta, Kristina Trkovnik. Nastopile so tudi v oddaji z 

naslovom »Slovenska zemlja v pesmi in besedi«, ki je bila leta 1990 predvajana na 

slovenskem programu.736 Njegova voditeljica, Kristina Trkovnik, je za potrebe 

noneta pisala pesmi, ki jih je nato v sodelovanju s Cvetom Križem tudi uglasbila. O 

bogati zgodovini noneta je Kristina Trkovnik pisala v svoji lastni kroniki noneta Rog 

ter z ostalimi članicami posnela kaseto za izseljence v Združenih državah 

Amerike.737 Nonet Rog je leta 1989 zabeležil 31 nastopov,738 na katerih so se članice 

predstavile z narodnimi pesmi, odete v narodno nošo. Narodna noša je nastala po 

temeljiti raziskavi Barbare Peterce v sodelovanju z etnologinjo Marijo Makarovič. 

Avtorici sta knjižno publikacijo predstavili na javni tribuni o kočevski narodni noši, 

ki je februarja leta 1985 potekala v avli Srednje šole tehničnih usmeritev in 

družboslovja. Ob tej priložnosti je bil razstavljen tudi osnutek narodne noše.739 O 

omenjenem dogodku, ki je bil zelo pomemben za zgodovino Kočevske, je poročal 

tudi Dolenjski list, v katerem je bilo zaznati, da je bila tribuna dobro obiskana, saj je 

medse privabila ljubitelje tovrstnih kočevskih običajev.  

Delovanje DPD Svoboda Kočevje se je kmalu izkazalo za kakovostno in 

organizacijsko slabotno, kar je med vodstvom pripeljalo do razmišljanja o razpustitvi 

društva. Začasno predsedstvo društva je leta 1982 prevzela Anda Remžgar, Edvard 

Rus pa je vztrajal na že določeni funkciji v društvu. Znotraj društva so se pojavili 

problemi pomanjkanja mladih in nekatere sekcije so opustile svoje delovanje. 

Mednje je sodil Klub kulturnih delavcev, ki je redko skliceval sestanke in srečanja 

svojih članov, ter folklorna skupina, ki je počasi začela zamirati.740 V nadaljnjih letih 

je delovanje društva pojenjalo in slabilo, dokončno pa je prenehalo delovati v 

obdobju 1990/1991. 

                                                 
734 Dolenjski list, leto XL, št. 27, datum 6. 7. 1989, str. 7. 
735 Dolenjski list, leto XXXIX, št. 11, datum 17. 3. 1988, str. 6, 7.  
736 Dolenjski list, leto XLI, št. 36, datum 6. 9. 1990, str. 7. 
737 Kočevske novice, leto VI, št. 4, datum 25. 5. 1989, str. 6. 
738 Kočevske novice, leto VI, št. 2, datum 15. 3. 1989, str. 5. 
739 Kočevske novice, leto II, št. 2, datum 8. 3. 1985, str. 6. 
740 Dolenjski list, leto XXXIII, št. 17, datum 29. 4. 1982, str. 17. 
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Poleg Moškega pevskega zbora Svoboda Kočevje in noneta Rog je v Kočevju 

deloval tudi moški pevski oktet Žarin. Oktet Žarin je ustanovil Ive Stanič leta 1980 in 

ga tudi vodil do njegovega prenehanja leta 1981. V oktetu, ki so ga sprva 

poimenovali Kočevski oktet, so prepevali kočevski fantje, ki so gojili željo po petju. 

Kasneje so oktet soglasno preimenovali v oktet Žarin741 in nastopali po vseh naseljih 

občine. Oktet je prenehal delovati zaradi neustreznih pogojev, vendar so se njegovi 

pevci srečevali in sodelovali v drugih pevskih zborih.742 Nekaj časa je v mestu 

deloval tudi pevski zbor Zveze kulturnih organizacij (ZKO), ki ga je vodila Mateja 

Junc. Njegovo področje delovanja je zajemalo predvsem nastope na kulturnih in 

državnih praznikih, vendar je njegovo delovanje hitro zamrlo.743 

 

Šibka kulturna dejavnost je bila značilna tudi za gimnazijski pevski zbor MKUD 

Matej Bor. Skromna dejavnost zbora se je pokazala v zmanjšanem številu 

samostojnih kulturnih prireditev posameznih sekcij in v pripravi kulturnih točk, na 

katerih je prevladovala predvsem pevska sekcija, medtem ko je bilo delovanje ostalih 

sekcij opuščeno in neaktivno. Člani gimnazijskega pevskega zbora MKUD Matej 

Bor so v zadnjih letih socializma nastopali predvsem na pomembnejših proslavah ter 

pokrivali kulturne programe na ravni šolskih obveznosti. Njihovo udejstvovanje na 

kulturnem področju je bilo osredotočeno samo še na šolske prireditve, zelo redko je 

prestopilo okvir izvenšolskega kulturnega delovanja. Slednje priča sodelovanje na 

proslavi v počastitev dneva Osvobodilne fronte, ko so člani recitatorske sekcije 

MKUD Matej Bor skupaj z Moškim pevskim zborom Svoboda Kočevje, 

harmonikarjem Silvestrom Mihelčičem in opernimi pevci Ladkom Korošcem, 

Rajkom Koritnikom in Sonjo Hočevar nastopili v dvorani Šeškovega doma. S 

podobnim kulturnim programom so njegovi člani leta 1983 sodelovali tudi na 

prireditvi ob prazniku Krajevne skupnosti Kočevje, katerega so se udeležili tudi 

predstavniki pobratene občine Zagreb-Trnsko. Na prireditvi so skupaj z učenci 

Glasbene šole Kočevje in folklorne skupine nastopili z zborovskim petjem.744 

Podobno kulturno dejavnost je bilo zaznati na obeh osnovnih šolah, ki so skrbele za 

nemoteno izvajanje kulturnih programov v okviru šolskih obveznosti. 

                                                 
741 Ime okteta so njegovi člani preoblikovali iz premetanke besede RINŽA in zbor preimenovali v 
ŽARIN. 
742 Ustni vir: Ive A. Stanič, ustanovitelj in vodja številnih pevskih zborov na Kočevskem in Ljubljani 
ter vsestranski kulturni delavec, intervju 2. 4. 2011. 
743 Dolenjski list, leto XL, št. 7, datum 16. 2. 1989, str. 7. 
744 Dolenjski list, leto XXXIV, št. 19, datum 13. 5. 1983, str. 1. 
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Godbena dejavnost je v osemdesetih letih beležila zelo uspešno delovanje in je v 

začetku osemdesetih let štela le 50 članov, pet let kasneje pa je godba imela že 170 

članov in članic.745 Svojo staro godbeno dejavnost je popestrila z ustanovitvijo novih 

skupin, ki so v sklopu Delavske godbe Kočevje nastopale posamično ali v 

sodelovanju godbenega orkestra. Leta 1983 je v okviru Delavske godbe Kočevje 

poleg pihalnega orkestra delovala sekcija mažoret, plesna in baletna sekcija, 

ansambel Plehbend, šahovska in tehnična sekcija ter rekreacijska sekcija,746 leto 

kasneje pa se jim je pridružil še orkester narodno-zabavne glasbe ter sekcija za 

izrazni ples.747 Leta 1986 so bile ustanovljene še plesna skupina Balestra, ansambel 

Obzorje, pevski nonet, načrtovali pa so še ustanovitev folklorne skupine, 

tamburaškega orkestra in moškega okteta. Leto prej je bil ustanovljen ženski pevski 

zbor Jesen,748 ki je deloval le dve leti. V okviru plesne skupine Balestra je delovala 

tudi plesna skupina Show dance, ki so jo sestavljale Nataša Klarič, Nataša Ofak, 

Petra Janežič, Alen Jerbič, Andrej Komac in Mateja Ule.749 Slednja je bila tudi vodja 

skupine izraznega plesa, v katero so bile vključene deklice od 7. do 15. leta starosti. 

Sekcije Delavske godbe Kočevje, ki so imele svoje prostore v stari gimnaziji, so štele 

okoli 190 članov, od tega je godba na pihala štela 80 članov, pihalni orkester 

narodno-zabavne glasbe 25 članov, v ansambel Plehbend je bilo včlanjeno 6 članov, 

mažoretna skupina je štela 25 deklet in v sekcijo izraznega plesa je bilo vključeno 55 

plesalk. Poleg že načrtovanih novih sekcij se je porodila ideja o ustanovitvi 

folklornega ansambla, bobnarske skupine, harmonikarskega orkestra, trobilno-lovske 

skupine in mešanega pevskega zbora750 ter lokalne radijske postaje. Leta 1988 je 

godbena dejavnost družila že okoli 200 članov.751 Prostori, v katerih so delovale 

sekcije godbene dejavnosti, so bili ob preselitvi društva vanje neurejeni, zato so bili 

potrebni obnove. Dotrajani in stari inštrumenti godbenikov so bili zastareli in 

neuporabni ter potrebni zamenjave. Leta 1983 si je godba kupila nove uniforme in 

inštrumente. Naslednje leto je sledila tudi obnova prostorov, kar pa je Delavsko 

godbo Kočevje pripeljalo do finančne krize. Finančna podpora podjetij se je 

postopoma ukinjala, saj so le-ta zahajala v neugodne finančne situacije in niso bile 
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sposobne financirati godbeno dejavnost. Delavska godba Kočevje je ostala brez 

finančnih sredstev, upravni odbor pa se je soočal z vedno težjimi pogoji. Vprašanje 

finančne situacije Delavske godbe Kočevje je postajalo vse bolj zapleteno, na kar se 

je upravni odbor godbe odločil, da je godba in nekaj sekcij prešlo iz 

»polprofesionalne« v ljubiteljsko dejavnost. Program dela se je prilagodil višini 

dotacij, ki jo je godbi in nekaterim sekcijam nakazala Kulturna skupnost Kočevje.752 

Dolgoletnega kapelnika, Slavka Rančigaja, ki je 9 let uspešno vodil godbo, je leta 

1988 zamenjal Bojan Oražem, ki je z orkestrom sodeloval vse do leta 1994. Pod 

vodstvom Slavka Rančigaja so bili doseženi tudi izredni uspehi posameznikov, ki so 

bili člani godbe. Primer slednjega potrjuje uspeh Iztoka Škulja in Sergeja Arka, ki sta 

se uvrstila med vrste Slovenskega pihalnega orkestra. Ta je leta 1987 dosegel prvo 

mesto s pohvalo na 5. mednarodnem festivalu mladinskih pihalnih orkestrov v 

Karlsruhe v Nemčiji. 753 Uspeh Slovenskega mladinskega orkestra je hkrati pomenil 

velik uspeh kočevske godbe, saj sta oba njegova člana izkazala izjemen nastop na 

tekmovanju. Udeležba in sodelovanje na mednarodnem festivalu je potrdilo dobro 

delovanje Delavske godbe Kočevje, ki je tedaj štela že 200 članov, znotraj katere se 

je pokazalo veliko prizadevanje za nadaljnje delo godbene dejavnosti. Delavska 

godba Kočevje se je leta 1982 vključila v Zvezo godb Dolenjske in Bele krajine, v 

okviru katere se je vsako leto udeležila srečanja v Straži. Kasneje pa so srečanja 

potekala v različnih krajih. Delovanje godbe je imelo velik vpliv na godbeno 

dejavnost podeželskih godb, prav tako je folklorna skupina pri godbi tesno 

sodelovala s folklornima skupinama iz Predgrada in Kostela. Ob medsebojnem 

sodelovanju se je porodila zamisel, da bi godba pod svoje okrilje vzela omenjeni 

folklorni skupini, vendar je zamisel ostala neuresničljiva.754 Vsakoletno je godba 

pripravila okoli 100 nastopov, od tega je še vedno prisostvovala na pogrebih, tudi na 

veselicah. Za skrbno vodenje, organizacijo in izvajanje poslanstva Delavske godbe 

Kočevje sta poskrbela upravni odbor godbe ter leta 1987 novoustanovljeni strokovni 

odbor spremljajočih sekcij.755 Slednja sta imela tudi nadzor nad finančnim stanjem 

godbe, ki se je financirala s pomočjo delovnih organizacij, ki so podpisale 

Samoupravni sporazum v višini 0,15 % bruto osebnega dohodka, s sredstvi Kulturne 

skupnosti Kočevje, podpornih članov društva upokojencev in zveze borcev NOV ter 
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s finančnimi sredstvi, pridobljenimi iz uslug po veljavnem ceniku godbe.756 Godbena 

dejavnost je tudi v osemdesetih letih imela zelo pomembno vlogo v kulturnem 

življenju Kočevja in občine, pomenila je živahnost in pestrost v »kulturno mrtvem 

življenju« mesta. Njena priljubljenost med lokalnim prebivalstvom ni pojenjala, 

občasno so se pojavljale kritike na njeno delovanje, vendar to ni oviralo njene 

dejavnosti in članov. Na pomembnost godbene dejavnosti ter željo po večjem 

priznanju so opozorile sledeče besede dopisnika Dolenjskega lista: »Godba želi biti 

kulturna in ne »totengrobarska« organizacija, ki se preživlja predvsem z igranjem na 

pogrebih.«757 Večina lokalnega prebivalstva je bila zelo zadovoljna z godbeno 

dejavnostjo, kar je pokazalo tudi javno mnenje, objavljeno v Kočevskih novicah leta 

1989. O slednjem navajam mnenji kulturnega animatorja in ljubitelja godbe, ki sta 

izkazala pozitiven odnos do godbene dejavnosti v mestu. Prvi je godbeno dejavnost 

opisal takole: »Godba ni samo uniforma, inštrument in nastop – bistvo godbe je delo, 

zagnanost, ljubezen, odpovedovanje, pomanjkanje denarja, kadrov, prostorov … 

Klub težavam ima godba velike načrte,« medtem ko je bilo mnenje drugega 

naravnano predvsem na delo kapelnika: »Človeka, kot je Rančigaj, je treba iskati. On 

je eden izmed redkih kočevskih kulturnikov, ki imajo kaj pokazati. Z ureditvijo 

godbenega doma si je postavil veličasten spomenik.«758  

Člani Delavske godbe Kočevje so s svojo dejavnostjo popestrili tudi kulturne 

programe drugih društev, tudi izven Slovenije. Eden izmed najbolj odmevnih 

nastopov je bilo gostovanje na Rabu leta 1989. S pobratenim Rabom so njeni člani 

priredili veličasten koncert z nastopom plesne skupine, ki je pustil velik vtis na 

tamkašnje prebivalce.759 Med dobro organizirane in pripravljene nastope pa so se 

uvrstile tudi vsakoletne budnice po okoliških vaseh, Željnah, Stari Cerkvi, Slovenski 

vasi, Borovcu, Cvišlerji in drugih naseljih, kjer so bili vedno dobrodošli in 

pogoščeni. Redna in stalna pripravljenost Delavske godbe Kočevje je pokazala, da je 

tovrstna amaterska dejavnost izpolnjevala svoje poslanstvo in si prislužila pohvale 

mnogih. Njena dejavnost se je nadaljevala tudi v naslednjem desetletju, želja po 

spremembah in delu pa je člane Delavske godbe Kočevje gnala k želji po 

samostojnosti. Leta 1999 je nastal nov samostojen orkester, imenovan Pihalni 
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orkester Kočevje – 1927, prvi predsednik pihalnega orkestra pa je postal Marjan 

Fajfar.760 

 

Šibko kulturno življenje v mestu je bilo potrebno večkrat popestriti. Občinska Zveza 

kulturnih organizacij je v sodelovanju z društvi in občinsko oblastjo organizirala 

številne kulturne prireditve in gostovanja, ki so v kulturni utrip mesta prinesla 

svežino in dinamičnost posameznih kulturnih dobrin. Očitno je postalo jasno, da je 

kulturno življenje v mestu brez gostovanj tujih kulturnikov in ustvarjalcev 

brezpredmetno in dolgočasno, hkrati pa so tovrstne prireditve prinesle (mnogo) 

raznovrstnosti v nastopih kulturnih društvenih sekcij. V osemdesetih letih se je na 

odru Šeškovega doma zvrstilo veliko glasbeno-zabavnih prireditev, ki so med 

meščani privabile kar dobro število obiskovalcev. Organizirane glasbene prireditve 

so bile namenjene vsem družbenim slojem, predvsem pa so omogočile, da so se na 

njih predstavile tudi kočevske glasbene in pevske skupine ter ansambli. Tovrstna 

glasbena prireditev je bila organizirana leta 1985, ko je v mestu potekal prvi festival 

zabavne glasbe. Na njem so se predstavili kočevski izvajalci z različnimi pesmimi 

kot so »Srečen dan«, »Zdumar«, »Maturantska«, »Tebi, mama«, »Na pot«, 

»Propaganda«, »Melanholija«, »Istrska noč«, »Hej mala« in številne druge. Za 

glasbeno spremljavo izvedenih pesmi je poskrbel ansambel Kočevski medvedi, ki ga 

je vodil Uroš Novak.761 Ansambel je nastopal predvsem na veselicah in narodno-

zabavnih večerih v mestu, medtem ko je bilo njegovo gostovanje izven mesta redko. 

Njegovo gostovanje izven mesta zasledim samo v Osilnici, kjer je na povabilo KŠD 

Tone Ožbolt leta 1989 igral na kulturno-zabavni veselici skupaj s slovenskim 

ansamblom Henček.762 Na pobudo Centra za preživljanje prostega časa pri OK 

ZSMS Kočevje je bila organizirana glasbena prireditev »Glas Kočevske«, ki je 

potekala na rokometnem igrišču v Kočevju.763 Ta je bila kasneje še nekajkrat 

organizirana, saj je veljala za eno izmed najbolje obiskanih kulturnih prireditev v 

mestu. Prireditev, na kateri so nastopili ansambli, je bila organizirana v znamenju 

zabave in druženja, obenem pa je bila dobra priložnost za javno predstavitev in 

promocijo glasbenih skupin. V mestu so delovale tudi manjše glasbene zasedbe, kot 

sta bila ansambla Mak in Horizont, občasno pa so z lokalnimi ansambli nastopali tudi 
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slovenski ansambli, največkrat ansambel Henček in Vesna. Slednji so igrali na 

veselicah in družabnih srečanjih, občasno pa so nastopali tudi ob pomembnih 

kulturnih priložnosti ter novoletnih zabavah. O nadaljnjem delovanju ansambla Mak 

in Horizont ne zasledim nobenih podatkov v periodiki niti ne arhivskih zapisov, zato 

upravičeno sklepam, da je bilo njuno delovanje le prehodno. Omemba ansambla 

Horizont se enkratno pojavi samo v Kočevskih novicah iz leta 1985 in Dolenjskem 

listu iz leta 1988. Objavljeni podatki v periodiki so zelo skopi in imajo značaj zgolj 

omembe. Drugače je bilo z ansambli, ki so se s svojo vztrajnostjo uspeli obdržati na 

kočevski glasbeni sceni. Leta 1986 je bil ustanovljen ansambel Obzorje, ki je deloval 

do leta 1988. Glasbeno zasedbo so sestavljali Dušan Lesar, Vinko Farkaš, Toni 

Krkovič in Brane Podlogar. Fantje so igrali na številnih veselicah in večerih, kjer so 

izvajali različne svetovne in domače priredbe, občinstvo pa so zabavali z igranjem 

skladb rock 'n' rolla, polke, valčka, country glasbe in komercialnih viž.764 Zasedba je 

v svoji kratki zgodovini igranja in obstoja sodelovala z vokalistko Majdo Arh in 

Vojkom Sfiligojem, ki je za ansambel pripravil aranžma za pesem »Kratka 

zgodba«.765 Leto kasneje je bil v mestu ustanovljen ansambel Vako, ki so ga 

sestavljali Tadej Tomšič, Zoran Živkovič, Leon Mikulič, Sašo Balovski, Vlado 

Jelenovič in Aleš Svete. Ansambel je igral narodno-zabavne melodije, s katerimi je 

nastopal na raznih prireditvah.766 Njegov obstoj se je končal leto kasneje, ko je 

ansambel razpadel. Podobno se je zgodilo tudi z ansamblom Modri dirkač, 

ustanovljen v drugi polovici osemdesetih let. Glasbeno zasedbo so sestavljali Jana 

Kovač, Marko Novak, Tomaž Krkovič, Matevž Novak, Sergej Arko in Robert Furlič. 

Leta 1987 je vodenje ansambla prevzel Samo Mohorčič, v vmesnem obdobju pa je 

ansambel dobil tudi novo pevko, ki je zamenjala pevko Heidi Dolmin. Mladi 

ansambel je igral narodno in narodno-zabavno glasbo na številnih prireditvah kot 

njegova konkurenca, ansambel Obzorje. Prostor za glasbene vaje ansambla je bil na 

Marofu, nekoliko odmaknjeno od središča mesta. Konkurenca med ansambli je bila 

velika, saj se je na glasbeni sceni ponovno pojavil tudi ansambel Veterani.767 

Njegovo delovanje je bilo vezano prav tako na izvajanje narodno-zabavne glasbe, 

zato si je bilo potrebno zagotoviti »prostor« med konkurenco na glasbenem področju. 

Zelo uspešen in dejaven je bil tudi ansambel Veble, katerega delovanje se je pričelo 
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že v prejšnjem desetletju. Ansambel, ki sta ga sestavljala brata Veble, je v 

osemdesetih letih postal zelo priljubljen med kočevskim prebivalstvom. Njuni 

glasbeni uspehi segajo na področje številnih prireditev na tujem, ansambel pa je 

osvojil tudi številna priznanja. Zasedba je osvojila priznanja na tekmovanjih 

narodnih ansamblov v Attimisu v Italiji, Santa Mariji pri Anconi, Saurisu v Italiji, 

Velikovcu v Avstriji ter na številnih drugih glasbenih tekmovanjih. Ansambel Veble 

je na svojih nastopih na prireditvah, porokah, srečanjih in različnih tekmovanjih 

zabaval obiskovalce z igranjem Avsenikovih, Henčkovih in Slakovih melodij, kar ju 

je poneslo visoko na področju glasbene scene. Dobro pripravljeni nastopi ansambla 

so bili vedno ovekovečeni s tradicionalnim nošenjem uniform v stilu narodne noše. 

Zaradi prepoznavnosti in obujanja narodnih noš na Kočevskem sta brata vsakoletno 

nastopila na kulturni prireditvi ob dnevu narodnih noš v Kamniku. Njuni nastopi v 

narodnih nošah so pustili dober vtis pri tamkašnjih prebivalcih, kamor sta bila vedno 

dobrodošla in dobro sprejeta.768 Število zasedb ansamblov je popestrilo glasbeno in 

hkrati družabno-kulturno življenje v mestu. Čeprav je bila zvrst glasbe pri vseh 

omenjenih ansamblih in glasbenih skupinah enaka, so le-ti pustili sledove v glasbeni 

zgodovini pokrajine in mesta. Kratkotrajno delovanje številnih med njimi je vsaj za 

kratek čas omogočilo drugačen vpogled v nekatere izvajane skladbe slovenskih in 

kočevskih ansamblov ter drugačno vzdušje pri tistih, ki so jih radi poslušali in hodili 

na njihove nastope. Člani ansamblov so bili mladi fantje in dekleta, ki so se želeli 

preizkusiti na glasbenem področju in na njem tudi ostali. Za dolgo in uspešno 

delovanje ansambla je bilo potrebno veliko entuziazma, potrpežljivosti in delavnosti, 

ki so veliko pripomogle k uspešnosti. Toda kmalu po ustanovitvi so se člani soočili s 

finančnimi težavami in pomanjkanjem (kakovostnih) inštrumentov. Nastale težave so 

večinoma pomenile propad ansamblov, nekateri med njimi pa so se začeli razhajati 

zaradi drugačnih načrtov. Nekateri so nadaljevali svoje šolanje, spet drugi pa so si 

življenje ustvarili drugje. Priljubljenost narodno-zabavne glasbe je dosegla visok 

nivo med kočevskimi občani. Slednje je pri članih ansambla Kočevski medvedi 

pripomoglo, da je leta 1985 vzklila ideja o ustanovitvi društva ljubiteljev zabavne 

glasbe.769 Ideja je skoraj prerasla v namen, vendar je ostala nerealizirana. Posebno 

priložnost, katero se je udeležila večina občanov in ki je imela značaj zabavnega 

večera, je pomenilo praznovanje ob dnevu piva v Kočevju. Prireditev se je pričela 
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pozno v osemdesetih letih in je pomenila vsesplošno zabavo z raznimi kulturnimi 

točkami. Na omenjeni prireditvi so nastopali (skoraj) vsi kočevski ansambli, ki so 

pod pokroviteljstvom gostinskega podjetja Pugled, Pivovarne Union in Turističnega 

društva Kočevje zabavali občane do poznih večernih ur. Poleg zabavnih ansamblov 

so kulturne programe in posamezne točke pripravile tudi kulturne društvene sekcije. 

Leta 1988 so ob dnevu piva na prireditvi nastopile mažoretke, plesalke, kočevski 

harmonikarji in Delavska godba Kočevje. Za  boljše vzdušje je poskrbela tudi parada 

pivovarskih vozov. Osrednji prostor prireditve je bila mestna ploščad, ki se je za časa 

dvodnevne avgustovske prireditve spremenila v središče mestnega dogajanja, polne 

množice, željne zabave in dobre sprostitve.770 

Pravo nasprotje narodno-zabavnih ansamblov je bila rockovska skupina Gottschee. 

Prve omembe zasedbe segajo v leto 1988, skupina pa je s svojim delovanjem 

nadaljevala še po osamosvojitvi Slovenije. Glasbena zasedba je v poznih 

osemdesetih letih nastopala redko, njeni nastopi pa so bili prirejeni za maloštevilne 

oboževalce, ki so s poslušanjem tovrstne glasbe izražali pripadnost in lojalnost 

omenjeni skupini. Poznavanje tovrstne glasbe je za kočevsko prebivalstvo še vedno 

ostajalo relativno slabo »(ne)znano« in je v mnogih še vedno predstavljalo 

vsiljevanje pokvarjene glasbene kulture med mladino. Njihovi nastopi so bili zaradi 

slabe priljubljenosti redki in namenjeni zgolj izbrani družbeni skupini. Nastopi so se 

ponavadi zaključili z »divjimi« zabavami mladih, ki so v rocku iskali izhod iz 

pasivnosti ter iskali samopotrditev. Kočevski glasbeni prostor je še vedno ostal 

»zaprt« za drugačnost, ki jo je bilo najbolj čutiti v glasbi. Rockovska zvrst glasbe pa 

je bila pravo nasprotje tistemu, kar je odobravala ustaljena oblast – divjaštvo in 

pokvarjenost mladine. 

Nastopi glasbenih skupin so bili med najbolj priljubljenimi glasbenimi prireditvami v 

mestu. Toda občinska Zveza kulturnih organizacij je spodbujala in organizirala tudi 

drugačne oblike glasbenih prireditev. V Šeškovem domu je leta 1985 Društvo 

glasbenih pedagogov s podporo ZKO Kočevje priredilo 8. revijo mladih glasbenikov. 

Na njej so nastopili glasbeniki iz cele Slovenije, med njimi tudi kočevski 

glasbeniki.771 Glasbeno je bil obarvan tudi koncert pevskih zborov, ki se je vršil leta 

1987. Na odru Šeškovega doma so nastopili nonet Rog, ženski pevski zbor Jesen, 

moški pevski zbor Kolpa in Moški pevski zbor Svoboda Kočevje. Veličastni koncert 
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vseh pevskih zborov je požel veliko odobravanja in aplavz občinstva.772 Manj 

priljubljeni pa so bili recitali poezij in branje del literarnih ustvarjalcev. Tovrstne 

prireditve so bile zelo slabo obiskane, slabo obiskani so bili tudi recitali poezije ob 

spremljavah harf. Nastopajoče učenke Srednje šole tehničnih usmeritev in 

družboslovja (SŠTUD) so v Šeškovem domu leta 1989 predstavile poezijo Romane 

Novak, za glasbeno vzdušje pa je poskrbela harfistka Pavla Uršič.773 Bolje obiskane 

so bile dramske prireditve, vendar tudi obisk le-teh je bil odvisen od žanra 

dramskega dela. Oder Šeškovega doma je gostoval različne dramske uprizoritve, ki 

so privabile sorazmerno zadovoljiv in dober obisk. Zaradi pomanjkanja finančnih 

sredstev se je število gostovanj tujih in slovenskih dramskih uprizoritev iz prestolnice 

močno zmanjšalo. Po številu gostovanj je prevladovalo gostovanje Mestnega 

gledališča ljubljanskega, sledila pa sta mu Šentjakobsko gledališče Ljubljana in 

Slovensko narodno gledališče iz Trsta. Gostovanje iz Trsta pa ni potekalo samo na 

dramskem področju, organizirani so bili tudi nastopi italijanske glasbe. Slednji je bil 

v Šeškovem domu leta 1987, ko sta nastopila violinist Igor Kuret in harfistka Barbara 

Faiman.774 

Gostovanja iz drugih slovenskih mest so bila zelo redka, med gostujočimi skupinami 

pa so prevladovala šolske skupine iz dolenjske pokrajine. Leta 1981 je kočevska 

gimnazija sprejela gostovanje iz Trebnjega. V gimnazijski dvorani sta nastopila 

trebanjski ženski nonet Carmen in dramsko društvo. Nastop so popestrili tudi domači 

ustvarjalci, Marjana Colarič, Ivan Zoran, Milan Markelj, Lidija Gačnik in drugi.775 

Potrebno je poudariti, da so kočevski amaterski kulturniki veliko sodelovali s 

kulturniki iz Novega mesta, predvsem v zadnjih letih pred osamosvojitvijo. Na 

področju literarnega ustvarjanja se je stkala močna literarna vez, katera se je 

realizirala v medsebojno pripravljenih literarnih večerih v Kočevju in Novem mestu. 

Medsebojno sodelovanje se je ohranilo naprej, čeprav je Klub literarnih delavcev v 

Kočevju prenehal delovati. Dolgoletno sodelovanje kočevske občine s Hrvaško je 

potrdilo medsebojno druženje in medsebojno sodelovanje. To potrjuje nastop 

ženskega pevskega zbora in tamburašev iz Delnic, ki so na odru Šeškovega doma 

leta 1983 pripravili nepozaben večer. Istega leta je gostovanje umetnikov Perice 

Martinovića in Gorana Matovića z igro »Gala« osupnilo in navdušilo obiskovalce. 

                                                 
772 Kočevske novice, leto IV, št. 5, datum 3. 7. 1987, str. 5. 
773 Kočevske novice, leto VI, št. 3, datum 21. 4. 1989, str. 6. 
774 Dolenjski list, leto XXXVIII, št. 17, datum 30. 4. 1987, str. 7. 
775 Dolenjski list, leto XXXII, št. 8, datum 19. 2. 1981, str. 7. 
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Podoben odziv je doživela tudi folklorna skupina iz Argentine, ki je v sklopu 

kulturne prireditve ob prazničnih dnevih, na katerih so nastopili tudi violinist 

Volodja Balžalorsky in dramska skupina z uprizoritvijo dela T. M. Plantusa 

»Hvalisavi vojak«, prinesla popolnoma drugačno (argentinsko) kulturo, prežeto s 

prvinami zahodnega sveta.776 Število gostovanj iz drugih slovenskih mest ali/in iz 

sosednjih držav je bilo omejeno, njihovo število je bilo določeno na podlagi višine 

honorarjev nastopajočih, obenem pa tudi od medsebojnega sodelovanja kulturnih 

društev in naklonjenosti njihovih članov. Ti so v znak dobrih »kulturnih odnosov« 

nastopali tudi brez zahtev po plačilu. Takšnih primerov je bilo sicer malo, posebno 

pri tujih kulturnih društvih. 

 

Upad kulturne društvene dejavnosti v mestu je bil odraz slabih delovnih razmer in 

številnih težav, ki so še vedno ovirale in onemogočale nemoteno delovanje 

posameznih sekcij. Slednje so morale še vedno iskati primerne prostore za svoje 

delovanje, posebno večje težave pa so imele sekcije, ki niso imele svojih stalnih 

prostorov. Večje težave pa je prineslo iskanje prostorov za mladino. Ta problem je v 

osemdesetih letih povzročil še večje nezadovoljstvo in nelagodje med animatorji, ki 

so se ukvarjali z mladimi ter med samo mladino. Klubsko življenje je bilo potrebno 

ponovno oživeti, predvsem pa v njem poskrbeti za dejavnosti mladine. Mladina je 

izgubila svoje prostore v Steklarstvu in potrebno je bilo iskati nove. Obiski mladih 

po gostinskih lokalih in objektih, kjer so bile organizirane zabave, so se večali. O 

mladinski problematiki se je časopisje veliko razpisalo, kjer berem, da »mladi veliko 

hodijo na zabave … V Kočevju ni posluha za mladino. Leta 1979 je bil sprejet 

dogovor o klubskem življenju, vendar se na tem področju ni nič premaknilo«.777 V 

mestu je tovrstna težava postala pereča, saj je bila mladina praktično postavljena na 

»cesto«. Največjo skrb za mladino in mladinsko (ne)dejavnost je izrazila mladinska 

organizacija ZSMS Kočevje, ki je v potepanju in pijančevanju mladih videla 

propadanje in krizo posameznika ter družbe, s tem pa je bil ogrožen tudi lik o vzorni 

Titovi mladini. O nastali problematiki so poročale tudi Kočevske novice, ki so 

nakazale, da se večina lokalnega prebivalstva jasno zaveda mladinskega problema: 

»Mladi, ki niso v mestu, so na boljšem. Ponekod so dobili v uporabo gasilske 

domove, opuščene šole in drugo. /…/ Te možnosti v mestu še ni, je pa mnogo 

                                                 
776 Dolenjski list, leto XXXIV, št. 48–49, datum 3. 12. 1983, str. 6. 
777 Povzeto po članku v: Dolenjski list, leto XXXIII, št. 41, datum 14. 10. 1982, str. 19. 
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gostinskih lokalov, ki so povečini dobro obiskani, posledic tega pa se le slabo 

zavedamo.«778 Akcija iskanja mladinskih prostorov je bila postavljena v ospredje, 

zato so svojo pozornost omenjenemu problemu posvetile tudi ostale družbene in 

delovne organizacije. Začasna rešitev mladinskega kluba je bila rešena leta 1982,779 

ko je mladina svoje prostore dobila v prostorih nad pekarno v neposredni bližini 

centra na Ljubljanski cesti, nasproti knjižnice. Mladinske organizacije so ob 

pridobljenih prostorih morale poskrbeti za delovni načrt z mladino ter predložiti 

finančni načrt za delovanje. Toda kmalu so prostori postali premajhni za mladinsko 

delovanje in mladina je zopet ostala brez svojih prostorov. Ideja o mladinskem 

(klubskem) prostoru v predavalnici Doma telesne kulture, za katero ureditev bi 

prispevala društva in ostali klubi v občini, ni zaživela.780 Šele pet let kasneje je 

mladina svoje prostore dobila v bivšem gostišču Rog, ki jih je odstopilo gostinsko 

podjetje Pugled. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev mladinskih organizacij so 

bili prostori gostinskega objekta Rog oddani v najem Romanu Kirnu in Dušanu 

Železnjaku, ki sta uredila mladinske prostore ter ponovno odprla obratovanje 

gostišča. Predlog o predlaganih prostorih in njihovi ureditvi je bil sprejet s strani 

Občinske konference ZSM. Leta 1988 je bilo gostišče preimenovano v mladinski 

klub Škor'c. Tega je istega leta odprl Anton Anderlič, predsednik upravne konference 

ZSM, za zabavni program pa je poskrbel ansambel Gottschee. Mladinski klub je 

tekom svojega delovanja združeval družabno in kulturno življenje mladih. Enkrat 

mesečno je v njem nastopila glasbena skupina ali glasbenik, organizirani so bili 

mladinski plesi z deeyejem in ogled filmov ter k sodelovanju so bile vabljene tudi 

druge kulturne skupine in društva.781 Mladinski klub Škor'c je deloval le 3 leta, saj je 

moral leta 1991 zapreti svoja vrata. Mladinski plesi in disko, ki so bili najbolje 

obiskani, so svoje prostore dobili v hotelu Pugled, vendar je njihov obisk močno 

upadel. Občasno pa so mladinski plesi in disko potekali tudi v gostišču »A« pri Alču 

v Šalki vasi. Ponovni otvoritvi Škor'ca istega leta so prebivalci v njegovi neposredni 

bližini močno nasprotovali, kar je povzročilo pomisleke glede ponovnega 

obratovanja. Mladinski klub je začel ponovno delovati, vendar je mladinska 

dejavnost v njem vse bolj upadala in mladinski klub je postal prizorišče nedovoljenih 

dejanj in pokvarjene mladine.  

                                                 
778 Kočevske novice, leto I, št. 1, datum 29. 10. 1984, str. 3. 
779 Dolenjski list, leto XXXIII, št. 48–49, datum 9. 12. 1982, str. 19. 
780 Kočevske novice, leto III, št. 6, datum 16. 6. 1986, str. 7. 
781 Kočevske novice, leto V, št. 8, datum 17. 10. 1988, str. 2. 
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Organizirano (ne)preživljanje prostega časa mladine je postalo družbeno nekoristno 

in potrebno je bilo poiskati rešitve, da se je mladina čim bolje vključevala v kulturno 

življenje kraja in občine. Za to so bili potrebni animatorji, ki so prevzeli vodenje in 

delo z mladimi. Pomanjkanje animatorjev in drugih strokovnih delavcev je postalo 

neizogibno, mladinske organizacije so se soočale z nezanimanjem mladih v mestu, 

prav tako so naletele na neposlušnost občinske oblasti. Za potrebe koordinacije in 

usmerjanja dela z mladino je bil v osemdesetih letih ustanovljen Center za 

organiziranje prostega časa, v sklopu katerega so delovale Komisija za kulturo, 

Komisija za telesno kulturo in Komisija za klubsko dejavnost.782 Zastavljeni 

programi za delo z mladino so bili le delno realizirani, mladinske organizacije pa so 

pod okriljem Centra za organiziranje prostega časa izvajale slabo zastavljene 

dejavnosti, ki so prej kot privabljale mladino imele nasprotni učinek. Društvo 

prijateljev mladine je bilo najbolj dejavno med mladinskimi organizacijami in 

skupinami, samo pa ni premoglo prevzeti celotnega bremena, ki ga je nalagalo delo z 

mladino. Del nalog so prevzela razna kulturna društva in sekcije, toda pričakovanega 

in zahtevanega učinka ni bilo. Težave s pomanjkanjem animatorjev, ustreznih 

strokovnih delavcev in finančnih sredstev so globoko zajedle v delo mladinskih in 

kulturno-društvenih organizacij, da so bile le-te naposled primorane stagnirati in 

propadati, kulturni programi pa so postajali dolgočasni in brezvezni. 

 

6. 5. 1. 1. FINANČNE IN DRUGE TEŽAVE KULTURNE DRUŠTVENE  

                                       DEJAVNOSTI V MESTU KOČEVJE 

 
V sedemdesetih letih ustanovljena Samoupravna interesna skupnost (SIS) za kulturo 

pri Občinski skupščini Kočevje je bila v sodelovanju s Kulturno skupnostjo Kočevje 

in Zvezo kulturnih organizacij zadolžena za nemoteno delovanje kulturnih društev in 

ustanov, pri tem pa skrbela za izvajanje kratkoročnih in dolgoročnih planov kulturne 

dejavnosti. Predsednik SIS za kulturo je leta 1982 postal Julij Plut, za predsednika 

Zbora izvajalcev je bil določen Pavle Peček in za predsednico Zbora uporabnikov pa 

Francka Zavolovšek.783 Na podlagi srednjeročnega Samoupravnega sporazuma je 

Skupščina kulturne skupnosti Kočevje določila naloge in cilje na kulturnem področju 
                                                 
782 AS 1589, t. e. 2024, fond CK ZKS. Gradivo o delovanju mladine v Občini Kočevje na seji 
Občinskega komiteja ZKS Kočevje, 4. 11. 1983. 
783 AS 1589, t. e. 2002, fond CK ZKS. Razširjena 88. seja komiteja Občinske konference ZKS 
Kočevje, 18. 1. 1982. 
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za obdobje 1981–1985. Naloge so se nanašale na izvajanje kulturne društvene 

dejavnosti v občini, zajele so tudi delovanje kulturnih ustanov (knjižnica, muzej in 

arhivska dejavnost). V okviru ljubiteljske dejavnosti so bili v omenjenem obdobju 

načrtovani priprava vsaj ene likovne razstave v Likovnem salonu, odkup najboljših 

likovnih del z razstav in ureditev stalne zbirke umetniških del v Kočevju, 

organizacija potujočega kina v večjih krajih občine, mesečna organizacija rednih 

gledaliških predstav ter ureditev kulturnih domov v Osilnici, Strugah in Mozlju, 

poskrbeti za nadaljnje izobraževanje strokovnih kadrov in izvajanje amaterske 

kulturne dejavnosti tudi na šolah. Srednjeročni plan je v prvih dveh letih izvajanja 

kulturne dejavnosti skupno predvidel 14.673.000 dinarjev, za leto 1981 je bilo 

dodeljenih 6.322.000 dinarjev in 8.351.000 dinarjev za leto 1982. Realizacija 

porabljenih finančnih sredstvih je za leto 1981 znašala 97,7 % in 78,9 % za leto 

1982. Kot je razvidno, kulturna društvena dejavnost ni porabila vseh finančnih 

sredstev, kar je dejansko pomenilo, da je bila v naslednjih letih dolžna porabiti vsa 

finančna sredstva.784 Od zastavljenih nalog in ciljev v srednjeročnem planu je bila 

izpolnjena večina nalog, med nerealiziranimi nalogami sta ostali obnova in gradnja 

kulturnega doma v Mozlju in Strugah, zmanjšalo pa se je tudi število kulturnih 

prireditev na področju ljubiteljske dejavnosti.785 Dogovor o temeljih družbenega 

plana Občine Kočevje za obdobje 1980–1985 je začrtal natančno finančno politiko za 

vsako kulturno dejavnost posebej. Za gledališko in glasbeno dejavnost je bilo 

namenjeno 1.288.000 dinarjev, enaka vsota finančnih sredstev je bila namenjena tudi 

za dejavnost društev in skupin, za dejavnost OKS (Občinska kulturna skupnost) in 

ZKO pa je bilo podeljenih 2.839.000 dinarjev, od tega je bilo ZKO dodeljeno 

1.530.000 dinarjev za leto 1984 in dodatnih 2.142.000 dinarjev za naslednje leto. 

Delavska godba Kočevje je za svoje delovanje leta 1984 prejela 250.000 dinarjev, 

naslednje leto pa 550.000 dinarjev.786 Skupno je program Kulturne skupnosti 

Slovenije za petletni načrt določil 29.788.000 dinarjev, za OKS pa 22.676.000 

dinarjev. Obnova in vzdrževanje kulturnih domov v kočevski občini je v omenjenem 

časovnem obdobju zahtevala 1.651.000 dinarjev, za izobraževanje kadrov pa je bilo 

namenjeno 177.000 dinarjev. Za kulturno ljubiteljsko dejavnost je program za 

                                                 
784 AS 1589, t. e. 2002, fond CK ZKS. 9. redna seja Občinske konference ZKS Kočevje, 8. 11. 1982. 
785 Prav tam. 
786 Delegatska priloga Kočevskim novicam, leto 1985. 



 263 

petletno obdobje predvidel skupno 5.026.000 dinarjev.787 Vsota finančnih sredstev, 

namenjena profesionalni kulturi, je znašala trikratno vsoto finančnih sredstev za 

ljubiteljsko kulturo. Med načrtovanimi nalogami Kulturne skupnosti Kočevje je bila 

tudi ustanovitev lokalne radijske postaje. Za potrebe predvidene nove radijske 

postaje je v mestu deloval Radio klub Kočevje, ki je organiziral tečaje za radio-

amaterje operaterje. Klub sta vodila Jože Šulman in Mako Košir. Po opravljenem 

izpitu so se člani kluba lahko zaposlili na amaterskih radijskih postajah v 

Sloveniji.788 Za lokalno radijsko postajo je bilo v obdobju 1980–1985 predvidenih 

skupaj 622.000 dinarjev,789 vendar zamisel o radijski postaji se je uresničila šele leta 

1991. 

V naslednjih letih je bil predložen in sprejet program vseh družbenih dejavnosti za 

obdobje 1983–1987, ki je zaobjel tudi kulturno dejavnost. V omenjenem obdobju je 

bila na podlagi programa v okviru SIS-a za kulturo načrtovana realizacija sprejetih 

nalog, ta pa je določil smiselno porabo finančnih sredstev za kulturno dejavnost, 

povezovanje internih glasil s časopisnimi in radiodifuznimi organizacijami,790 

permanentno redno dejavnost kulturnih organizacij v občini in regiji, ki izvajajo 

muzejsko/knjižničarsko in arhivsko dejavnost, spodbujanje delovanja ljubiteljske 

kulturne dejavnosti v že delujočih skupinah in društvih v okviru Zveze kulturnih 

organizacij ter izvajanje akcij na področju spomeniškovarstvene dejavnosti. Sredstva, 

ki so bila podeljena Kulturni skupnosti Kočevje za izvajanje zastavljenih ciljev in 

nalog, so znašala 2.531.623 dinarjev, od tega je bilo 7.531 dinarjev namenjenih za 

izvajanje valoriziranega plana kulturne društvene dejavnosti v načrtu iz leta 1983 in 

9.150 dinarjev za izvajanje srednjeročnega plana za leto 1984.791 Poraba finančnih 

sredstev Kulturne skupnosti Kočevje se je v letu 1984 povečala, v prihodnjem letnem 

planu pa je ista organizacija predvidela 7.626.979 dinarjev. Finančna sredstva so se 

zaradi sprejetih omejitev v finančni porabi zmanjšala na 910.000 dinarjev. To je 

obenem pomenilo delno zmanjšanje rednega programa in črtanje dodatnih kulturnih 

                                                 
787 AS 1589, t. e. 1963, fond CK ZKS. Dogovor o temeljih plana Občine Kočevje za obdobje 1980–
1985, 1980. 
788 Kočevske novice, leto III, št. 10, datum 16. 12. 1986, str. 9. 
789 AS 1589, t. e. 1963, fond CK ZKS. 43. seja Občinske konference ZKS Kočevje, 4. 2. 1980. 
790 AS 1589, t. e. 2024, fond CK ZKS. Zapisnik 45. seje Občinskega komiteja ZKS Kočevje, 24. 10. 
1983. 
791 AS 1589, t. e. 2024, fond CK ZKS. Zapisnik 47. seje Občinskega komiteja ZKS Kočevje, 17. 11. 
1983. 
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programov pri nekaterih kulturnih društvih in kulturnih ustanovah.792 V naslednjih 

letih se je izvajanje kulturnih programov nadaljevalo po sprejetih letnih planih. 

Poudarek slednjih je bil na širjenju ljubiteljske kulturne dejavnosti in izvedbi 

usklajenih kulturnih programov.793 Podobni cilji in naloge so bile začrtane v 

petletnem planu za obdobje 1986–1990. Predlagatelj kvalitetnih kulturnih programov 

in dviga kulturne zavesti občanov je bil Komite za družbeni razvoj.794 V svojem 

programu je predvidel podporo izvirnim glasbenim in gledališkim skupinam, 

usposabljanje kulturnih animatorjev ter ustvarjalno rabo prostega časa, predvsem za 

mladino. S področja profesionalne kulture je bilo začrtano dokončanje in ureditev 

večnamenskih prostorov, poudarek pa je bil na uvajanju filmske vzgoje pri vseh 

izobraževalnih oblikah.795 Dohodek finančnih sredstev za izobraževanje, znanost, 

kulturo in informiranost se je v obdobju 1987/1988 povečal iz 1.107.378 na 

2.804.070 dinarjev, poraba za leto 1987 pa je znašala 411.685 dinarjev, v letu 1988 

pa 891.854 dinarjev.796 Tudi v programu Občinske konference SZDL Kočevje so bile 

naloge na kulturnem področju jasno postavljene, tudi v okviru občinske Socialistične 

zveze so bile prioritetne naloge posvečene kulturni dejavnosti, predvsem pa spodbudi 

delovanja kulturnih društev in reševanju prostorskih težav knjižnice in Pokrajinskega 

muzeja Kočevje. Zavzemali so se za uresničevanje enotnega slovenskega kulturnega 

prostora in sodelovanje s pobratenimi občinami Dolino pri Trstu, Prokupljem in 

Rabom.797  

 

Stanje kulturne dejavnosti, tako nizke kot visoke kulture, je bilo v osemdesetih letih 

še vedno slabo in nezadovoljivo. Potrošniška družba in množična kultura sta v 

ospredje postavljali komercialno kulturo, v materialnem oziru velikih finančnih 

vrednosti. O slabem stanju na kulturnem področju je pokazala tudi Okrogla miza o 

kulturi v Kočevju, izvedena leta 1987.798 Javna razprava je obravnavala tekočo 

problematiko o kulturi v mestu in v občini, na kateri so (lahko) sodelovali vsi občani. 

Že sama udeležba, ki je bila zelo skromna glede na pričakovano, je pokazala 

                                                 
792 AS 1589, t. e. 2024, fond CK ZKS. Razširjena 15. seja Občinskega komiteja ZKS Kočevje, 5. 5. 
1983. 
793 AS 1589, t. e. 2117, fond CK ZKS. Osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju 
Občine Kočevje v letu 1987, leto 1986. 
794 Tako se je imenoval oblastni organ, ki je tudi opravljal kulturno-prosvetno (nadzorniško) delo. 
795 Delegatska priloga Kočevskim novicam, 16. 12. 1985. 
796 Delegatska priloga Kočevskim novicam, 15. 12. 1988. 
797 AS 1589, t. e. 2095, fond CK ZKS. Koncept programskih usmeritev, Kočevje, 28. 9. 1987. 
798 Kočevske novice, leto IV, št. 8, datum 12. 11. 1987, str. 6. 
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nezanimanje za tovrstno dejavnost in razpravo. Na razpravi, ki je potekala v 

prostorih Ljubljanske banke v Kočevju, so razpravljali o razdrobljenosti in 

skromnosti kulturnega udejstvovanja, o pomanjkanju strokovnega kadra in slabi 

koordinaciji med delujočimi dejavniki v kulturi ter o slabem obisku kulturnih 

prireditev. Izkazalo se je, da so se pojavile velike nejasnosti v zvezi afirmacije 

profesionalne in amaterske kulture, kar je privedlo do neodobravanja in 

manjvrednosti amaterske kulture v primerjavi s profesionalno kulturno dejavnostjo. 

Številna vprašanja so se vrstila okoli ureditve in razglasitve Šeškovega doma za 

slovenski kulturni spomenik, prav tako tudi o slabem vzdrževanju doma in odra, za 

katero bi morala poskrbeti Kulturna skupnost Kočevje kot njegova lastnica. Odmev 

na razpravo Okrogla miza o kulturni dejavnosti v Kočevju ni dosegel želenih 

pričakovanj, saj se razprave ni udeležil nihče od vodilnih predstavnikov organizacij 

združenega dela in funkcionarjev, prav tako pa so manjkali tudi tisti, ki so o pereči 

temi imeli vedno pripombe, za iskanje morebitnih rešitev pa so izkazali veliko 

nezanimanje in pasivnost.799 Tukaj je potrebno poudariti, da javna razprava ni bila 

mišljena kot iskanje dokončnih rešitev, temveč kot možnost za posredovanje 

najboljših rešitev in idej, pri kateri je bilo upoštevano javno mnenje. Kot je o 

razpravi Okrogla miza o kulturni dejavnosti v Kočevju zapisala Irena Trobentar, da 

»gre za produkcijo novih moralnih norm, etičnih in estetskih vrednot, /…/ brez 

katerih tudi materialna baza ne more postati uspešnejša, družbene preobrazbe pa 

ostanejo zgolj na tonah popisanih papirjev«,800 je kulturna dejavnost v Kočevju in 

občini predstavljala le komercialno nišo, ki je bila nujno potrebna za gradnjo 

socialistične ideje in državnosti. Tudi kratka anketa o kulturi na Kočevskem, ki sta jo 

opravili dijakinji Romana Novak in Simona Ješelnik na pobudo profesorice Jadranke 

Dervišević in je bila objavljena v Kočevskih novicah leta 1988, je pokazala strahotno 

stanje na področju kočevske kulturne dejavnosti. Ta je analizirala stanje kulturne 

dejavnosti v mestu in se dotaknila tudi kulturne osveščenosti. Rezultati ankete so 

pokazali, da je bila kulturna osveščenost v mestu zelo slaba, o tem se je razjasnilo   

88 % anketiranih, medtem ko je peščica anketiranih menila, da je kulturna 

osveščenost dovolj oziroma srednje zadovoljiva. Tudi podatek o priljubljenosti in 

obiskanosti kulturnih prireditev in dogodkov je bil nepričakovan. Anketa je pokazala, 

da so bile med najbolje obiskovanimi prireditvami pri starejših ljudeh ogled filmskih 

                                                 
799 Kočevske novice, leto V, št. 1, datum 15. 2. 1988, str. 1. 
800 Kočevske novice, leto V, št. 1, datum 15. 2. 1988, str. 1. 
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predstav in gledaliških iger, sledili so kulturni dogodki likovne umetnosti in 

literature, folklorne prireditve, knjižni pogovori in fotografske razstave. Pri mladih je 

bil nivo priljubljenosti posameznih kulturnih dobrin obraten. Najbolj priljubljene 

kulturne dobrine pri mladih so bile glasbene prireditve in literarni večeri, sledile so 

filmske in gledališke predstave, najslabše obiskane pa so bile razstave likovne in 

fotografske umetnosti. Iz vseh postavljenih vprašanj, na katera so odgovarjali 

naključno določeni anketiranci, je bilo razvidno, da so se mladi posluževali bolj 

alternativnih oblik, ki so jim bile bolj blizu. Iz slednjega je anketa tudi pokazala, da 

se je mladina izogibala kulturnim prireditvam in kulturnemu ustvarjanju. Pri tem je 

bil izpostavljen problem pomanjkanja ustreznih mentorjev, ki so bili nujno potrebni 

za vodenje mladine pri različnih kulturnih dejavnostih.801  

Okrogla miza se je dotaknila tudi vprašanja informiranosti o kulturnih in drugih 

dogodkov v mestu in občini. Ta je bila po poročanju Dolenjskega lista in Kočevskih 

novic zelo nezadovoljiva. Predsednik Komisije za informativno in propagandno 

dejavnost, Rudi Müller, je zaskrbljenost o slabi obveščenosti in informiranju 

občanov izrazil na seji Občinske skupščine Kočevje, kjer je poudaril, da so 

»ugotovili, da  informiranje v občini ni zadovoljivo, kar je znak, da delovni ljudje 

občani in delegati premalo vplivajo na odločanje«.802 Morebitne razloge so iskali v 

slabi informativni mreži in propagandi, kateri so pripisovali slabo delovanje zaradi 

nepostavitve lokalne radijske postaje in nedelavnosti posameznikov, postavljenih na 

položaj organizatorja Oddelka za informativno in propagandno dejavnost. Slaba 

obveščenost občanov je v prihodnjih letih ostala na enaki ravni, nezadovoljstvo 

(nekaterih) občanov in posameznikov pa je raslo.   

Za informiranje o pomembnejših kulturnih in drugih dogodkih so služile oglasne 

deske v mestu in različne »info« točke, različni bilteni in dnevne informacije. 

Ponekod so za »info« točke služila tudi posamezna drevesa v središču mesta, kamor 

so lepili plakate o pomembnejših (kulturnih) dogodkih v občini. Največja pridobitev 

na področju informativne dejavnosti so bile Kočevske novice, ki so začele izhajati 

leta 1984 in so obveščale ter poročale o vseh dogodkih v občini. Toda 

nezadovoljstvo in razjarjenost nekaterih posameznikov je pripeljalo tako daleč, da je 

lokalni časopis začel izgubljati svoj prvotni namen v očeh številnih občanov. 

Polemike o slabo strukturiranem in slabem obveščanju Kočevskih novic so dosegle 

                                                 
801 Anketa objavljena v: Kočevske novice, leto V, št. 7, datum 15. 9. 1988, str. 2. 
802 Dolenjski list, leto XXXV, št. 50, datum 13. 12. 1984, str. 5. 



 267 

višek konec osemdesetih let, ko je dejavnost njegovih dopisnikov upadla ter je bila 

deležna številnih negativnih kritik. Problemi o slabi zasnovi in vsebini časopisa so se 

nakazali že na razpravi Okrogla miza o kulturi, vendar večje pozornosti omenjena 

problematika tedaj ni bila deležna. Problem je postal lokalno-javen, saj so o njem 

spregovorili tudi v posebni rubriki Mimogrede, objavljene v Kočevskih novicah. 

Mnogi med občani so kritizirali slabo kadrovsko zasnovan uredniški odbor, kateremu 

so tudi očitali, da za svoje dopisnike postavlja »novinarje – papagaje, ki nimajo 

svojega mišljenja, ki niso plačani za svoje delo. Novice zahtevajo profesionalnega 

novinarja, ki bo plačan za svoje delo«.803 Časopisu in njegovim ustvarjalcem je bilo 

tudi očitano, da so vsebine nezanimive, dolgočasne in enake, vsebine o NOB na 

Kočevskem pa so pri bralcih vzbujale naveličanost in nezadovoljstvo. O slednjem je 

svoje mnenjem izrazil anonimni izobraženec, ki je takole zapisal: »/…/ prispevki o 

NOB so že kar moreči, skozi cel časopis pa je čutiti realsocialistično pokroviteljstvo, 

ki pa še zdaleč niso več pravi prenovitelji. Novice bi se morale temeljito spremeniti, 

posegati v problematiko naših ljudi – domačinov, pisati kulturno, vendar brez dlake 

na jeziku.«  Tudi drugi anonimnež je bil enakega menja in je podprl željo po temeljiti 

spremembi časopisa, tako kadrovski kot vsebinski, predvsem pa »se je potrebno 

počasi posloviti od starih realsocialističnih navad«.804 Nezanimivost vsebin in 

pisanje po starih socialističnih nazorih so Kočevske novice pripeljale do 

neaktualnosti in slabi branosti in prebiranju. Komercialna niša časopisa je upadla, 

prav tako tudi njegova priljubljenost. K številnim očitkom so se pridružili tudi očitki 

nekaterih, ki so bili mnenja, da je premalo novic s podeželja in premalo zgodb o 

resničnem življenju domačinov, mladina pa je v časopisu videla le dolgočasje in 

brezveznost, ki ju je eden izmed redkih mladincev, ki je prebiral lokalni časopis, tudi 

javno izrazil z naslednjimi besedami: »Mi mladi smo popolnoma razpuščeni, nihče 

nam ne pomaga, pa tudi Kočevske novice nas ne motivirajo za kakšno pametno 

početje. To ni časopis za nas mlade.«805 Slabo stanje Kočevskih novic je bila 

posledica slabega delovanja in vodenja uredniškega odbora, ki se je pokazalo tudi 

navzven, pri bralcih. Vendar lokalni časopis ni bil edini medij, katerega stanje se je 

koncem osemdesetih letih začelo slabšati. Število izdaj tovarniških glasil in biltenov 

se je zmanjšalo, izhajanje pa je postalo neredno. Poskusi za oživitev kulturnega 

                                                 
803 Kočevske novice, leto VII, št. 5, datum 30. 8. 1990, str. 2. 
804 Prav tam,  str. 2. 
805 Prav tam, str. 2. 
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življenja v organizacijah združenega dela so predvideli načrt o kulturnem 

udejstvovanju znotraj in izven občine, ko so bili organizirani obiski kulturnih 

prireditev izven Kočevja, ogledi predstav gostujočih gledališč v Kočevju in različne 

kulturne aktivnosti v okviru delovnih organizacij. Od naštetih je bila najpogosteje 

realizirana druga točka načrta, ostali pa sta bili zapisani samo na papirju. Po 

poročanju Janeza Konečnika v Kočevskih novicah je bilo poudarjeno, da so 

organizacije združenega dela ostale pasivne za kulturno oživitev znotraj organizacije 

in niso izkoristile možnosti ter priložnosti za izpolnitev zastavljenih kulturnih 

ciljev.806 Težnje po množičnem obisku kulturnih dobrin v in izven Kočevja so se 

izkazale za poživljajoče in pričakovane med delavci v organizacijah združenega dela, 

vendar načrt za njihovo izvedbo je ostal (večkrat) neizpeljan. Skromne, vendar 

marsikatere kulturne aktivnosti posameznih delovnih organizacij, so potekale za 

»zaprtimi vrati«, ki so bile dostopne določenemu krogu ljudi. Edina skupna vez med 

posameznimi kolektivi delovnih organizacij je predstavljal obisk kulturnih prireditev 

v Šeškovem domu, katerega program je bil za večino delovnih organizacij utečen. 

Zapletlo se je le pri razdelitvi vstopnic, saj je bila dvorana Šeškovega doma kljub 

nakupu vstopnic slabo obiskana. Ne gre zanemariti dejstva, da so trud in 

prizadevanja za realizacijo prve točke kulturnega načrta ostali nepoplačani zaradi 

nezanimanja za tovrstno kulturno dejavnost. Pri tem je postal vprašljiv izbor 

prireditev in omejenost ogleda le-teh, kot je bil obisk predstav v Cankarjevem domu. 

Izbor prireditev je bil namreč slabo prilagojen za delavce, zato so tovrstne prireditve 

v Cankarjev domu vzbudile nezanimanje in nevšečnost pri zaposlenih. Slednje je 

pripomoglo k zmanjšanju števila obiskov kulturnih prireditev izven Kočevja.807 

Izjema se je pokazala le pri podjetju Melamin, kjer je kulturno ustvarjanje med 

delavci oživelo. Skromna oživitev kulturnega ustvarjanja je zajela manjši krog ljudi 

in se osredotočila predvsem na literarno ustvarjanje. Svoje stvaritve in dela so 

prikazali v glasilu808 podjetja, kjer so bile objavljene razne pesmi in prozna besedila, 

občasno pa tudi likovna dela.809  

                                                 
806 Zaradi številnih polemik in razprav o tovrstni tematiki navajam zgolj ime časopisa, v katerem so 
bili objavljeni prispevki: Kočevke novice, 1984–1990, deloma pa so se prispevki o tovrstni tematiki 
pojavili tudi v Dolenjskem listu za isto obdobje. 
807 Kočevske novice, leto III, št. 3, datum 10. 4. 1986, str. 6. 
808 Svoje glasilo, v katerem so bili (lahko) objavljeni (kulturni) prispevki nekaterih zaposlenih, sta 
imeli tudi podjetji Inkop in Itas. Prvo je objavljalo v glasilu Obroč, drugo pa v glasilu Obveščevalec. 
809 Dolenjski list, leto XXXV, št. 44, datum 2. 11. 1984, str. 7. 
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Oddelek za informativno in propagandno dejavnost je v skladu s predpisanimi in 

sprejetimi sklepi ter pravili skrbel za informiranost občanov. Njegovo delo je bilo 

soodvisno tudi od oglaševanja in obveščenosti posameznih društev v mestu in na 

podeželju, saj so le-ta poskrbela za (dobro) obveščenost o svojih društvenih 

dejavnostih in  kulturnih prireditvah. 

Visoka raven informiranosti, kot so si jo zamislili predstavniki občinske oblasti in 

posamezniki na Oddelku za informativno in propagandno dejavnosti, ni bila nikoli 

realizirana zaradi številnih zunanjih dejavnikov, ki so prestregli ali onemogočili 

dober pretok informacij. Toda o slabi informiranosti o kulturnih in drugih dogodkih 

ne gre govoriti, saj je le-ta v povprečju dosegla skoraj vsakega občana, slabša 

informiranost o dogodkih v mestu pa je bila še vedno prisotna na podeželju. 

 

6. 5. 2. KULTURNA DRUŠTVENA DEJAVNOST IN PROBLEMATI KA NA  

PODEŽELJU 

 
Kulturna društvena dejavnost na podeželju je v osemdesetih letih postala »senca« 

kulturne društvene dejavnosti izpred desetletja. V bližnjih in oddaljenih vaških 

naseljih mesta Kočevje je amatersko kulturno življenje zamiralo, v večini naselij pa 

se njeni prebivalci niso zanimali za kulturne dobrine in so opustili vsakršnje 

sodelovanje v podeželskih kulturnih društvih. Amatersko kulturno delovanje se je 

ohranilo le v tistih vaških naseljih, kjer sta vztrajnost, prizadevnost ter marljivost 

posameznikov premagali malodušnost in nezanimanje ostalih sovaščanov. Bližnja 

okolica Kočevja je svoje amatersko kulturno dejavnost pridružila kulturni dejavnosti 

mesta, nekatera obrobna naselja pa so občasno pripravila kulturne prireditve, ki so 

bile vezane na tamkašnjo šolsko dejavnost (Stara Cerkev, Livold, itd.). Drugače je 

bilo s kulturno društveno dejavnostjo odročnih naselij, kjer je le-ta propadla, ohranila 

pa se je le v naseljih z močno kulturno in narodno tradicijo. Koncem osemdesetih let 

je bila kulturna društvena dejavnost zastopana v Mozlju, Fari, Predgradu in Osilnici.  

 

Najmočnejša kulturna društvena dejavnost je bila v Mozlju. Nekateri stari člani in 

ljubitelji kulturne dejavnosti dolgo let zamrlega društva DPD Svoboda Mozelj so 24. 

januarja 1981 ustanovilo novo društvo, imenovano Kulturno športno društvo (KŠD) 
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Ciril Dekval Mozelj.810 Društvo je ime dobilo po partizanskem borcu in učitelju iz 

Dvora pri Žužemberku,811 ki je bil tudi med organizatorji partizanske vstaje med 

drugo svetovno vojno. Pobudniki za ustanovitev društva je bila deseterica vaščanov, 

ki so želeli ohraniti kulturno dejavnost v vasi in njegovi okolici. Na dan ustanovitve 

je bil izvoljen izvršilni odbor, za predsednika društva pa je bil postavljen Ive Stanič. 

V sklopu društva so delovale športne sekcije (namizni tenis, nogomet …), šahovska 

sekcija, sekcija kegljanja in kolesarstva, strelska sekcija in druge. V sklopu skromne 

pevske sekcije pa je delovala tudi pevska skupina Viharji in istoimenski kvartet flavt. 

Obe skupini sta bili ustanovljeni istega leta kot društvo.812 Kvartet je sodeloval in 

nastopal na vseh pomembnih vaških proslavah in prireditvah, med drugim so bili 

njegovi nastopi nepogrešljivi na proslavah ob dnevu žena.813 Zaradi pomanjkanja 

prostorov in razpadlega prosvetnega doma v vasi je bil začasni sedež društva v 

osnovni šoli v Mozlju, kjer so svoje dejavnosti izvajale posamezne kulturne 

društvene sekcije. O delovanju društva je poročalo glasilo osnovne organizacije 

ZSMS in Krajevnega odbora SZDL Mozelj, Viharji, ki je začelo ponovno izhajati 

leta 1980. Glasilo je izhajalo vse do konca leta 1983, skupno pa je v tem obdobju 

izšlo 9 številk.814 Dejavnost društva je v svoje vrste vabila vse vaščane, ki so s 

sodelovanjem in udejstvovanjem ohranjali živahnost in pestrost kulturnega življenja 

v vasi. Področje delovanja društva je bilo osredotočeno na šport in športna 

tekmovanja, skromnejše pa je bilo kulturno ustvarjanje. Med športnimi tekmovanji, 

ki jih je organiziralo društvo, so bila najbolj priljubljena tekmovanja v kegljanju, 

nogometu in šahovski turnirji, primanjkovalo pa ni organiziranih pohodov in 

planinarjenja. Večina omenjenih športnih dejavnosti je bilo organiziranih v poletni 

mesecih na prostem, medtem ko je v zimskih mesecih bilo težje organizirati nekatere 

športnih aktivnosti. To pa je bila priložnost, da se je v zimskih mesecih povečalo 

število kulturnih prireditev. Med najbolj priljubljenimi in pogosto organiziranimi 

kulturnimi prireditvami so bile oslovske noči, zabavno-glasbena prireditev »Vroče-

pekoče«, pustni karnevali, kviz »Naš kraj in krajani« in novoletne zabave. 

                                                 
810 Stanič, Ive A.: Mozelj v svojem času. Kočevska Reka: Samozaložba, 2001, str. 107. 
811 Ciril Dekval je poučeval v Mozlju, bil je aktiven na področju prosvete, kulture in pri kmečkem 
gospodarstvu. Prav tako je bil odličen sadjar, čebelar in poznavalec dobrin na področju kmetijstva in 
gozdarstva. Po končani vojni pa je imel pomembno funkcijo na Ministrstvu za prosveto v Ljubljani. 
812 Ustni vir: Ive A. Stanič, intervju 30. 5. 2011. 
813 Viharji, leto III, št. 7, leto 1982, str. 6. 
814 Ustni vir: Ive A. Stanič, intervju 2. 5. 2011. 
Prva izdaja Viharjev je bila že leta 1977, zaradi prenehanja delovanja društva pa je prenehalo izhajati 
tudi glasilo. 
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Tradicionalna prireditev Oslovske noči je postala »zaščitni znak« Mozlja, na kateri 

se je zbrala množica iz bližnjih in oddaljenih naseljih Mozlja. Za zabavno-glasbeni 

del programa so poskrbeli številni glasbeniki, humoristi, pevci in ansambli, nastopili 

so tudi domači in tuji dramski igralci. Za celotno organizacijo in izvedbo veselice je 

poskrbelo društvo KŠD Ciril Dekval, ki je organiziralo tudi javni prevoz iz Kočevja 

v Mozelj. Tovrstna veselica je bila vsakoletno zelo dobro obiskana. Na zadnji 

organizirani Oslovski noči v socialističnem Mozlju so na veselici nastopali tudi pevci 

iz sosednje Hrvaške. Na odru je nastopila Jasna Zlokić, sledili so nastopi Tonija 

Verderberja, Sandre Dimnik ter humoristični nastop Vinka Fugine - Šlajsarja ter 

gledališkega igralca Jožeta Logarja.815 Med zelo obiskanimi kulturnimi prireditvami 

je bil tudi pustni karneval »Gašper«. Tega so v Mozlju vsakoletno in strnjeno začeli 

organizirati od leta 1984, čeprav je bilo pustno rajanje v Mozlju prisotno že v 

preteklih časih. Zbrana mozeljska množica je svojo maskoto Gašperja zažgala na 

pustni torek, od leta 1985 pa je pustni karneval Gašper trajal pet dni in je bil prenesen 

v mesto Kočevje. Pustni karneval je bil manifestacija, ob kateri pripravi je 

mozeljskemu društvu pomagalo tudi Kočevje. Zelo dobro obiskan karneval je še 

dolga leta predstavljal eno izmed množično priljubljenih in obiskanih prireditev v 

Mozlju in Kočevju. 

Zaradi nezanimanja občinskih oblasti je KŠD Ciril Dekval Mozelj leta 1984 izstopilo 

iz Zveze kulturnih organizacij.816 Nadaljnje delovanje društva je bilo omogočeno ob 

finančni podpori njegovih članov in vaščanov ter (skromnih) dotacij. Finančna 

situacija, s katero se je društvo soočilo leto dni po svoji ustanovitvi, je bila zelo 

krizna, bančna blagajna pa je premogla skromnih 9.500 dinarjev,817 kar pa je bilo še 

zdaleč premalo za izvedbo zastavljenih ciljev in nalog društva. Istega leta naj bi se 

pričela gradnja kulturnega doma, vendar so bili prvi poskusi neuspešni. Stari 

prosvetni dom, ki je bil zgrajen leta 1937 in odprt leto kasneje, je bil dotrajan in 

nefunkcionalen. Vaščani so prostore prosvetnega doma sproti prenavljali, sprva so 

prenovili oder, nato so napeljali električno omrežje, uredili priključek za predvajanje 

filmov in nabavili filmsko platno, naslednje leto pa kupili in zamenjali strešno 

opeko.818 Dolgo časa je v prostorih prosvetnega doma živela družina Mikuli č, ki je 

                                                 
815 Kočevske novice, leto VII, št. 3, datum 29. 6. 1990, str. 4. 
816 Stanič, Ive A.: Mozelj v svojem času. Kočevska Reka: Samozaložba, 2001, str. 108. 
817 Viharji, leto I, št. 2, leto 1981, str. 13. 
818 Ustni vir: Ive Amalija Stanič, intervju dne 30. 5. 2011. 
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prispevala k vzdrževanju doma.819 Toda ta se je morala zaradi slabega stanja doma 

kmalu izseliti. O usodi prosvetnega doma se je pojavilo nekaj rešitev. Nekateri so bili 

podporniki zamisli o prodaji ali sanaciji doma, drugi pa so zagovarjali njegovo 

rušenje. Zaradi nesoglasij in različnih mnenj o nadaljnji usodi prosvetnega doma je 

njegov problem ostal nedokončan in nerešen. Prosvetni dom v Mozlju je bil porušen 

leta 2010. Svoje prostore je kulturno društvo obdržalo v osnovni šoli v Mozlju. Ideja 

o izgradnji novega kulturnega doma je dolgo časa tlela med člani društva, vendar ni 

bila nikoli uresničena, čeprav so člani društva z izkupičkom Oslovske noči želeli 

pripomoči k njegovi izgradnji. Na prireditvi Oslovske noči je nastopil ansambel iz 

Ljubljane ter pevec Alberto Gregorič in humorist Toni Gregorič.820 Toda finančna 

sredstva so bila prenizka in vas je ostala brez prosvetnega doma. Društvo je vsako 

leto priredilo praznično prireditev ob Prešernovi smrti, katerega je pripravilo v 

prosvetnem domu z večerom »Prešernovih poezij« in recitacijo ljudske pesmi 

»Železna cesta«.821 Obisk kulturnih prireditev je bil zadovoljiv, prav tako kot 

kulturno-zabavna prireditev, organizirana v obliki kviza na temo »Naš kraj in 

krajani«, na katerem so lahko sodelovali vsi obiskajoči. Za glasbeni del prireditve je 

poskrbel ansambel Aljč z Maji in kvartet Žarin, ki sta požela velik uspeh in aplavz 

občinstva.822 Uspešnost društva na kulturnem področju je pritegnila pozornost tudi 

slovenske televizije, ki je člane povabila k sodelovanju v televizijski oddaji »Naš 

kraj«. V njej je bilo predstavljeno naselje Mozelj, življenje in utrip naselja. 

Koordinacijo in vodstvo za nastop je prevzel Ive Stanič, pobuda pa je prišla s strani 

organizacije ZSMS Mozelj.823 Podobno se je zgodilo leta 1982, ko je društvo 

sodelovalo v radijski oddaji o Mozlju na radiu Vala 202.824 

Kulturno-športno društvo (KŠD) Ciril Dekval je svoje člane oskrbovalo s knjižnimi 

publikacijami in svetovno literaturo. Društvo je v svojih društvenih prostorih imelo 

knjižnico, kamor je zahajal tudi podmladek društva. Poskrbljeno je bilo za dobro 

informiranje vaščanov o društveni dejavnosti. Temu sta služili dve stekleni omarici 

za informacije. Prva je bila na Mihelčičevi stavbi825 (zraven vaške gostilne), druga pa 

na stavbi bivše gozdne uprave (danes se v enem izmed prostorov stavbe nahaja 

                                                 
819 Viharji, leto II, št. 1, leto 1981, str. 3. 
820 Dolenjski list, leto XXXVIII, št. 30, datum 30. 7. 1987, str. 20. 
821 Viharji, leto IV, št. 9, leto 1983, str. 13.  
822 Viharji, leto II, št. 1, leto 1981, str. 12–13.  
823 Viharji, leto II, št. 1, leto 1981, str. 9. 
824 Viharji, leto III, št. 7, leto 1982, str. 6. 
825 Stavba je še vedno last družine Mihelčič. 
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telefonska centrala, ostali prostori pa služijo kot najemni prostori).826 V njih so bili 

obešeni tudi razporedi filmskih kino predstav. Zaradi neuporabne dvorane brez 

filmske kabine in hladnih prostorov je za potrebe predvajanja kino predstav v Mozelj 

prihajal potujoči kino. Ta je enkrat do dvakrat tedensko predvajal različne filmske 

žanre, med katerimi so bili najbolj priljubljeni kavbojski filmi in grozljivke. Za 

predvajanje filmskih predstav je skrbel operater Edi, ki je predvajal filme po »okusu« 

obiskovalcev. Sprva so bile kino predstave ob ponedeljkih, kasneje pa so na željo 

obiskovalcev potekale ob petkih in sobotah.827 Toda smisel in namen potujočega kina 

v Mozlju je hitro začel slabeti in obiski filmskih predstav so bili kljub brezplačni 

vstopnici slabi. Anketa, opravljena med vaščani, je pokazala, da so si Mozeljčani 

želeli več domačih in humorističnih filmov ter kriminalk, obenem je bila izražena 

tudi želja po več predvajanih otroških filmov.828 Lahka in napeta vsebina filmskih 

predstav je nakazala potrebo po selekciji filmskih žanrov in nezahtevni mozeljski 

publiki. Posebej je potrebno poudariti, da so obiskovalci filmskih predstav opazili 

zelo slabo kakovost filmov in o tem obvestili upravo potujočega kina. Med 

predvajanjem filmskih predstav potujočega kina je prihajalo do trganja filmskih 

trakov, ponavljanja starih kopij, med očitnimi in motečimi napakami pa so se 

pojavile tudi »reprize« filmskih predstav, ki so bile že zastarele in obrabljene.829 

Potujoči kino je v naslednjih letih moral posodobiti svojo opremo in poskrbeti za 

kvalitetnejše predvajanje filmskih žanrov. Toda njegova dejavnost je hitro upadla in 

potujoči kino v Mozlju je kmalu prenehal s svojo dejavnostjo. 

 

V Kostelu se je kulturni amaterizem prebudil v prvi polovici osemdesetih let. Čeprav 

se je kulturno življenje v obmejnem območju ohranjalo v tihih in skritih oblikah 

kulturnega ustvarjanja, ponekod je tudi zamrlo, je njegova dejavnost ponovno 

oživela z ustanovitvijo Kulturno umetniškega društva Kostel leta 1983.830 Društvo je 

bilo ustanovljeno na pobudo Martina Marinča in Valentina Južniča831 in je sprva 

štelo 35 članov,832 kasneje pa se je število ljubiteljev amaterske kulture in društva 

povečalo. Društvo je še vedno delovalo pod okriljem KUD OŠ Vas-Fara, s katerim 

                                                 
826 Ustni vir: Ive A. Stanič, intervju 30. 5. 2011. 
827 Viharji, leto IV, št. 9, leto 1983, str. 16 –17.  
828 Prav tam, str. 16 –17. 
829 Prav tam, str. 16–17. 
830 V drugi literaturi se leto ustanovitve društva omenja leto 1984. 
831 Svetik, Peter: Kostelski biseri. Kostel. TŠD Kostel, 2001, str. 95. 
832 Kočevske novice, leto V, št. 6, datum 15. 8. 1988, str. 6. 
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so člani novoustanovljenega društva tesno sodelovali. Šolska kulturna dejavnost se je 

navezovala predvsem na organizacijo šolskih kulturnih prireditev v dopoldanskem 

času in je zajela kulturno ustvarjanje, povezano s šolsko tematiko. Tako je KUD OŠ 

Vas-Fara med šolsko mladino vabila in gostovala slovenske pisatelje in pisateljice, 

Branko Jurco, in pesnike, operne pevce Sonjo Hočevar in Rajka Koritnika, prirejala 

številne komemoracije in srečanja mladine.833 Šolska kulturna dejavnost se je 

dopolnjevala s kulturno dejavnostjo KUD Kostel, ki se je kasneje osamosvojilo in 

začelo delovati kot samostojno društvo. Svoje prostore je imelo v dvorani osnovne 

šole in je združevalo mlade in starejše občane. V okviru KUD Kostel so delovale 

pevska, gledališka, folklorna in tamburaška sekcija. V okviru pevske sekcije, 

ustanovljene leta 1984, je deloval mešani pevski zbor Kolpa, ki ga je ustanovil Ivan 

Delač. Njegov kasnejši zborovodja je postal Ive Stanič, pod katerim vodstvom je 

zbor zelo uspešno deloval. Zbor je ob 5-letnici KŠD Kostel pripravil predbožični 

koncert v dvorani prosvetnega doma v Fari, katerega repertoar je pod taktirko 

nekdanjih pevovodij Ive Staniča in Matjaža Weissa zapel najlepše pesmi.834 Leta 

1989/1990 je vodenje pevskega zbora prevzel Alojz Mihelčić iz Delnic, vodil pa je 

tudi tečaj klavirske harmonike v Fari, ki ga je organiziralo društvo. Tečaj klavirske 

harmonike je potekal po načrtu Glasbene šole Kočevje v stavbi krajevne skupnosti v 

Vasi. V sklopu društva je bil ustanovljen tudi moški pevski zbor Kolpa,835 ki je 

nastopil na vseh pomembnih prireditvah in proslavah v vasi in izven nje. Njegov 

nastop zasledim na koncertu Moškega pevskega zbora Svoboda Kočevje v Šeškovem 

domu, ko je zbor nastopil kot gostujoči pevski zbor skupaj z nonetom Rog in 

ženskim pevskim zborom Jesen. V istem obdobju je pevski zbor Kolpa nastopil na 

kulturni prireditvi skupaj z ostalimi člani društva in z gostujočo dramsko skupino iz 

Kočevja in Delnic. Pevski zbor pod vodstvom Ive Staniča pa je nastopil tudi ob 

dnevu republike v Kočevski Reki, kjer je skupaj s folklorno skupino, ki jo je vodil 

Cveto Križ, pripravil izjemen kulturni program, saj je bila dvorana prosvetnega doma 

polno zasedena.836 Isti pevski zbor je nastopal tudi v Dragi, kjer je kot del kulturnega 

programa ob slavnostni seji krajevne skupnosti v gasilskem domu popestril dogajanje 

in poskrbel za vmesno sprostitev in družabnost udeležencev.837 Vodja folklorne 

                                                 
833 Kočevske novice, leto II, št. 4, datum 23. 4. 1985, str. 6. 
834 Kočevske novice, leto VI, št. 9, datum 21. 11. 1989, str. 2. 
835 Dolenjski list, leto XL, št. 50, datum 14. 12. 1989, str. 7. 
836 Dolenjski list, leto XXXV, št. 50, datum 13. 12. 1984, str. 7. 
837 Kočevske novice, leto III, št. 9, datum 13. 11. 1986, str. 7. 
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skupine Kostel je bil Cveto Križ, za izdelavo narodne noše pa je poskrbela Ljuba 

Vrtovec. Folklorna skupina se je udeleževala in nastopila na številnih prireditvah in 

proslavah, med drugim pa se je udeležila tudi nastopa v oddaji RTV Slovenija 

»Slovenski ljudski plesi«.838 Za svoje prizadevno delo so se člani folklorne skupine 

leta 1987 udeležili strokovne ekskurzije v Ljubljano, kjer so si v Cankarjevem domu 

ogledali nastop Folklorne skupine France Marolt. Seznanili so se z raznovrstnostjo 

slovenskih narodnih plesov ter se tudi sami predstavili z ljudsko pesmijo »Mlada 

Breda«. V sklopu srečanja z drugimi folklornimi skupinami so člani kostelske 

folklorne skupine vadili pod vodstvom Mirka Ramovša ter se udeležili srečanja 

amaterskih folklornih skupin in jubilejnega nastopa Folklorne skupine Emona.839 

Pester program ekskurzije je v članih kostelske folklorne skupine vzbudil željo po 

nadaljnjem ustvarjanju in »potrebo po preseganju amaterizma s profesionalnimi 

dopolnitvami«.840 Leta 1986 je za nekaj časa vodenje folklorne skupine v Kostelu 

prevzela Irena Trobentar, kasneje pa je prišlo do ponovnih zamenjav pri vodenju 

omenjene skupine. Folklorna skupina je svoje znanje o ljudskih plesih dopolnjevala z 

znanjem iz drugih slovenskih in tujih krajev. Udeležila se je festivala folklore v 

Beltincih leta 1988 in mednarodne predstavitve folklornih skupin v Zagrebu.841  

Med zelo uspešne sekcije društva je sodila dejavnost tamburaške sekcije. 

Tamburaška sekcija je bila ponovno ustanovljena leta 1987, njen pobudnik je bil 

Martin Marinč.842 Zgodovina tamburaške skupine iz Kostela sega v čas pred drugo 

svetovno vojno. Prvi tamburaški ansambel Fara je ustanovil pekovski pomočnik 

Albin, doma iz Vrhnike. Ta je znal igrati na več tamburaških inštrumentov in 

kostelske fante navdušil za igranje na različne inštrumente. Finančna sredstva za 

nabavo inštrumentov so prispevali sami, pomagali pa so jim tudi krajani s prispevki. 

Prvi inštrument, berdo, so kupili v Gorici, ostale inštrumente pa v Zagrebu. Vodenje 

tamburaškega ansambla je prevzel Tone Obranovič. Med drugo svetovno vojno so 

člani ansambla prenehali z igranjem, po vojni pa so se člani zopet sestali. Pri učenju 

jim je pomagal France Benčina, mlekar iz Fare. Do ponovnega razhoda skupine leta 

1960 so nastopili na številnih prireditvah, proslavah, porokah, pustnih karnevalih in 

                                                 
838 Dolenjski list, leto XL, št. 50, datum 14. 12. 1989, str. 7. 
839 Kočevske novice, leto IV, št. 9, datum 17. 12. 1987, str. 8. 
840 Prav tam, str. 8. 
841 Dolenjski list, leto XXXIX, št. 37, datum 15. 9. 1988, str. 7. 
842 Svetik, Peter: Kostelski biseri. Kostel: TŠD Kostel, 2001, str. 95. 
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veselicah,843 leta 1987 pa je ansambel začel znova delovati pod okriljem KŠD 

Kostel. Novo tamburaško skupino je na nastopih spremljala folklorna skupina, nato 

pa je nastopala tudi samostojno. Njeni prvi člani so bili Marjan Lisac, Valentin 

Južnič, Martin Marinč, Andrej Trobentar in Matjaž Weiss. Prvič se je skupina s 

folklorno skupino predstavila v Zagrebu leta 1988 na mednarodnem festivalu ljudske 

glasbe in narodne noše.844 Tamburaški ansambel se je po številu svojih članov 

spreminjal in dopolnjeval, leta 1993 pa se je preimenoval v Prifarske muzikante,845 ki 

delujejo še danes. Istega leta je skupina izdala svojo prvo kaseto z naslovom »V 

sedanjem času«, do leta 2000 pa so izdali še tri zgoščenke.  

 

Slaba in šibka kulturna društvena dejavnost v osemdesetih letih je hirala in životarila 

v kulturnih društvih v Predgradu in Osilnici. Njuna dejavnost je bila izredno 

skromna, saj so letno pripravili zelo malo kulturnih prireditev, gostovanja v drugih 

krajih v občini pa so bila zelo redka. V Predgradu sta svojo tradicijo nadaljevali 

gasilska godba na pihala in folklorna skupina. Oživitev godbene dejavnosti  leta 1981 

je spodbudil Peter Rauh, godba pa je štela okoli 20 članov, leta 1985 pa se je število 

povečalo na 24 članov.846 Vodenje folklorne skupine je prevzela Marija Hace, 

domačinka iz Poljanske doline. Nekajletno vodenje skupine je pripadlo Janku Vebru, 

za njim pa Alojzu Šmalclju. Folklorna skupina iz Predgrada uspešno deluje še danes 

in šteje 45 članov, ki prihajajo iz Poljanske doline. Na njihovih nastopih jih 

spremljajo glasbeniki z diatonično harmoniko in tamburicami.847 Obe sekciji društva 

sta se v okviru svojega delovanja stalno soočali s pomanjkanjem uniform in 

inštrumentov. Pomoč pri nabavi novih uniform in inštrumentov jima je ponudila 

Kulturna skupnost Kočevje ter finančni prispevki prostovoljcev.848 Samostojne 

kulturne prireditve in kulturne točke predgrajske gasilske godbe in folklorne skupine 

so bile v osemdesetih letih redke, saj sta priložnostno nastopili le ob pomembnejših 

državnih in občinskih praznikih. Po poročanju Dolenjskega lista je godba iz 

Predgrada nastopila na gasilski paradi ob občinskem prazniku Kostela, na kateri so 

nastopile tudi gasilske godbe iz drugih krajev občine. Tudi folklorna skupina se je 
                                                 
843 Kočevske novice, leto IV, št. 5, datum 3. 7. 1987, str. 8. 
844 Svetik, Peter: Kostelski biseri. Kostel: TŠD Kostel, 2001, str. 95–96. 
845 Leta 2004 je bila ustanovljena tamburaška skupina, imenovana Kuželički,ki jo vodi Marjan 
Obranovič. Njen predhodnik je bila tamburaška skupina Kuželičani.  Leto kasneje, leta 2004, je bilo 
ustanovljeno tudi kulturno društvo Vaški muzikanti. 
846 Kočevske novice, leto II, št. 4, datum 23. 4. 1985, str. 2. 
847 Jerbič Perko, Vesna: Predgrad in Predgrajci. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2007, str. 58. 
848 Kočevske novice, leto II, št. 4, datum 23. 4. 1985, str. 2. 
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pojavila na pomembnejših prireditvah in proslavah. Njeni nastopi so bili občasni, 

omejeni zgolj na večje kulturne dogodke. Kot primer slednjega navajam nastop 

predgrajske folklorne skupine ob prazniku mesta Kočevja, 4. maja, ko so njeni člani 

nastopili na odru Šeškovega doma. Na prireditvi so prisostvovali še Moški pevski 

zbor Svoboda Kočevje, člani MKUD Matej Bor in učenci Glasbene šole Kočevje.849 

Skromnejšo kulturno dejavnost je imelo KŠD Osilnica,850 ponovno ustanovljeno v 

osemdesetih letih. V okviru društva,851 katerega predsednica in vodja je bila Boža 

Berlot, sta delovali dramska in folklorna sekcija. Koncem osemdesetih letih je bila 

načrtovana tudi ustanovitev pevske sekcije in harmonikarskega zborčka, ki naj bi ga 

sestavljali učenci osilniške osnovne šole.852 Tudi filmska dejavnost v Osilnici je zelo 

oslabela, saj so se filmske predstave v kino dvorani vrtele zelo redko, potujoči kino 

pa je prihajal le občasno, večinoma v poletni polovici leta. Kulturna društvena 

dejavnost Osilnice je bila tesno povezana s šolsko kulturno dejavnostjo v vasi in 

okoliških naseljih, tesno medsebojno sodelovanje pa je gojila tudi s KŠD Kostel. 

Tovrstno sodelovanje je okrepilo medsebojne stike na vseh področjih družbenega 

življenja, predvsem pa je povezalo mladino obmejnega območja. Slaba prometna 

povezanost in odročnost Osilnice je ovirala in/ali onemogočila večino načrtovanih 

prireditev ali proslav med obema krajema, toda trud in vztrajnost posameznikov sta 

pripeljala do uresničitve marsikatere skupne ideje in zamisli. Člani KŠD Kostel so 

razmeroma pogosto nastopali pred osilniško mladino in občani. Ena izmed oblik 

sodelovanja obeh obmejnih društev so bile organizirane prireditve v Osilnici, ki so 

jih pripravili člani KŠD Kostel. Ob bližajočem prazniku Občine Osilnica je KŠD 

Kostel gostoval v kraju s folklorno skupino in dramsko skupino. Ob dobro 

pripravljenem nastopu ljudskih plesov in pesmi je dramska sekcija leta 1982 

pripravila šaljivo igro »Hlače«.853 Odziv osilniških krajanov in prebivalcev iz 

okoliških naselij je bil pozitiven in zadovoljiv, saj so le-ti odhajali zadovoljni s 

tovrstnih prireditev. Amaterska kulturna dejavnost na podeželju je v osemdesetih 

                                                 
849 Dolenjski list, leto XXXII, št. 20, datum 14. 5. 1981, str. 19. 
850 Leta 1987 se društvo preimenuje v KŠD Tone Ožbolt Osilnica. 
851 Društvo je sodelovalo tudi s KŠD Parg iz Drage, ki je bilo ustanovljeno leta 1985/1986, formalno 
registrirano pa leta 1987. V okviru KŠD Parg sta delovali dramska in športna sekcija (Kočevske 
novice, leto V, št. 3, datum 15. 4. 1988, str. 7). Po zapisih v Dolenjskem listu pa je bilo društvo 
ustanovljeno že 8. maja 1981, katerega prvi predsednik je postal Marjan Klun, kasneje pa Neda Klun 
(Dolenjski list, leto XXXIX, št. 21, datum 26. 5. 1988). V dramski sekciji je delovala režiserka 
Jasenka Osvald. Pod njenim vodstvom so leta 1988 uprizorili igro »Bogatin in smrt« v gasilskem 
domu v Podpreski. 
852 Dolenjski list, leto XLI, št. 8, datum 22. 2. 1990, str. 7. 
853 Dolenjski list, leto XXXVI, št. 19, datum 9. 5. 1985, str. 7. 
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letih slabela, njeni člani pa so vse bolj postajali pasivni in nedovzetni za nadaljnje 

kulturno delo.  

 

Prikaz izbranih stroškovnikov, ki jih je imela kulturna društvena dejavnost v 

osemdesetih letih 20. stoletja. 

Čas (leto) Vrsta stroškovnika Znesek v 

evrih (€) 

1980 Obnova prosvetnih domov v občini 8.374,40 

1980 Prihodek radijske dejavnosti za obdobje petih 

let 

3.154,90 

1980 Dotacija amaterski kulturi 25.493,50 

1982 Dotacija za amatersko  kulturno dejavnost 49.234,13 

1984 Godba  324,50 

1985 Prihodek glasbene in gledališke dejavnosti 959,50 

1988 Dotacija za kulturno dejavnost, izobraževanje, 

znanost in informativnost 

43,50 

 

 

7. KULTURNA DEJAVNOST V KULTURNIH USTANOVAH 
 
Začetki kulturne dejavnosti v kulturnih ustanovah na Kočevskem datirajo skoraj 

desetletje kasneje po koncu druge svetovne vojne. Prva povojna leta niso izkazala 

ugodnih možnosti in pogojev za prvi pogon ustanavljanja kulturnih ustanov, saj je 

bilo potrebno najprej poskrbeti za gospodarsko obnovo Kočevske, njeno prometno 

povezanost, šele nato je bila pozornost občinske oblasti usmerjena na družbene 

dejavnosti, znotraj katere je bila kultura poleg šolstva vedno pripeta na zadnje mesto. 

Podajanje in proizvajanje socialistične ideje je zajelo tudi delo in delovanje vseh 

slovenskih kulturnih ustanov, med njimi tudi kočevske kulturne inštitucije. 

Zapoznelost ustanovitve kulturnih zavodov in ustanov na Kočevskem gre pripisati 

preudarjeni in morda, z današnjega vidika, odvečni usmeritvi v gospodarske 

dejavnosti, pri tem pa je segment pomembnosti kulture in njenih oblik ter dobrin 

ostal zanemarjen. V Sloveniji ima delovanje kulturnih ustanov dolgo in bogato 

tradicijo, kateri začetki segajo v različna časovna obdobja. Na Kočevskem pa so 



 279 

(bile) razmere za ustanovitev kulturnih ustanov popolnoma drugačne. Zametki prvih 

kulturnih ustanov, katerih poslanstvo je bilo ustvarjati in skrbeti za »visoko« kulturo, 

so bili postavljeni v petdeseta leta ob nastanku prvih organiziranih muzejskih zbirk, 

prvi izvedeni klasifikaciji knjižnih publikacij in dolgi tradiciji predvajanja filmskih 

predstav. Na Kočevskem so bili nosilci visoke in profesionalne kulture kočevski 

muzej, knjižnica, Likovni salon Kočevje in (deloma) tudi kočevski kino. Posamezna 

kulturna ustanova je bila ustanovljena z razlogom in dobro zastavljenimi cilji, 

njihovo delovanje pa se je med seboj zelo razlikovalo.  

 

Lokacija omenjenih »kulturnih hramov« je postavljena v središče mesta Kočevja, 

izjema je le kočevski muzej, ki se nahaja nekoliko izven središča. Prav zaradi 

obljudenosti mesta in ugodnih možnostih za ustanovitev kulturnih ustanov je bila 

profesionalna kultura najdostopnejša prebivalcev središčnega mesta Kočevske. 

Teritorialno je to pomenilo dober razvoj profesionalne kulture in njen dostop vsem 

tistim, ki so bili strateško locirani v neposredni bližini mesta ali/v mestu samem. 

Obisk posamezne profesionalne kulturne ustanove je bil zelo raznolik, odvisen od 

zvrsti in kulturnih dobrin, ki so jih le-te posredovale publiki. Povprečno je bil obisk 

posamezne kulturne ustanove sprva zadovoljiv, postopoma pa je ta začel upadati 

zaradi pojava tehnološko bolj zanimivejših oblik družbenega in hkrati družabnega 

življenja, pa tudi zaradi subjektivnih razlogov. Podeželje v tistem času ni premoglo 

imeti hrame profesionalne kulture, saj je bilo to nemogoče zaradi narave in mišljenja 

kmečkega prebivalstva, ki v profesionalni kulturi ni videlo nobene zabave, še manj 

pa kulturne diverzitete v družabnem življenju. Edina vez, ki je podeželje povezovalo 

središčnim mestom, sta bila potujoči kino in potujoča knjižnica, katero je s knjigami 

in revialnimi enotami oskrbovala matična knjižnica iz Kočevja. Deloma so naloge 

kulturno-prosvetnega dela opravljale tudi šolske knjižnice, ki so imele večji poudarek 

na vzgoji in izobraževanju, posledično pa so skrbele tudi za kulturni aspekt in vzgojo 

vaških otrok. Podeželje je bilo v tem pogledu popolnoma »kulturno revno«, le 

nekateri posamezniki, ki so skušali ohraniti privzgojeni čut za visoko kulturo, so 

občasno obiskali muzejske razstave ali/in prisluhnili prebiranju literarnih del 

pisateljev v kočevski knjižnici. Večina podeželskega prebivalstva je ostala »kulturno 

nevedna« o visoki kulturi, kar se pokazalo tudi pri neobisku kulturnih ustanov v 

mestu. 
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7. 1. OD MUZEJSKEGA DRUŠTVA DO POKRAJINSKEGA MUZEJA   

KOČEVJE 
 

7. 1. 1. USTANOVITEV MUZEJSKEGA DRUŠTVA KO ČEVJE 

 
Pobudo o ustanovitvi muzejskega društva v Kočevju je leta 1952 podal Okrajni 

komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Kočevje, s katero je želel spodbuditi 

zbiranje in hranjenje kulturnih, zgodovinskih in narodnih vrednot kočevskega okraja. 

Zaradi (pre)obsežno zastavljene naloge se je ustanovitev muzejskega društva 

uresničila leto kasneje. Pri Okrajnem odboru Zveze borcev NOV se je oblikovala 

zgodovinska komisija, ki je v sodelovanju z Okrajnim komitejem podprla 

ustanovitev muzejskega društva.854 Muzejsko društvo Kočevje je bilo formalno 

ustanovljeno 16. maja 1953 na prvem ustanovnem občnem zboru društva, ki je 

potekalo v sejni dvorani Okrajnega ljudskega odbora Kočevje.855 Odločbo o 

novoustanovljenem Okrajnem muzejskem društvu v Kočevju je tajništvo za notranje 

zadeve pri Okrajnem ljudskem odboru Kočevje izdalo 3. novembra 1953.856 

Ustanovnega občnega zbora se je udeležilo 25 članov in predsednik Muzeja narodne 

osvoboditve iz Ljubljane, Janez Kramar. Za predsednika Muzejskega društva 

Kočevje je bil izvoljen Tone Ožbolt, za njegove člane pa Rudolf Mohar, Mirko 

Trošt, Drago Bižal, Franc Kovač, Nada Vreček, Ferdo Rajniger, Franc Gorše in 

Vinko Muhič. Nadzor nad upravnim odborom in delovanjem društva so opravljali 

izvoljeni člani društva, Peter Šobar, Ivan Uhan in Ferdo Paradiž, tričlansko 

razsodišče pa so sestavljali Ivo Vidoševič, Ivan Sajovic in Žorža Humek. Ob 

ustanovitvi se je društvu pridružilo še 20 novih članov, od katerih je bilo 30 aktivnih, 

ostali pa so bili pasivni člani društva.857 Konec petdesetih let je društvo štelo 71 

članov, od tega je bilo 59 fizičnih oseb in 13 pravnih oseb.858 Na ustanovnem 

občnem zboru so člani društva sprejeli in potrdili pravila Muzejskega društva 

Kočevje, katere osnovne naloge so bile zbiranje, sprejemanje, hramba in 

                                                 
854 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Poročilo o delovanju muzejskega društva, 
1955. 
855 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik ustanovnega občnega zbora 
Muzejskega društva Kočevje, 16. 5. 1953. 
856 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Odločba o ustanovitvi Okrajnega 
muzejskega društva v Kočevju, 3. 11. 1953. 
857 PMK, t. e. 1, fond  ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik II. redne seje odbora Okrajnega  
muzejskega društva, 9. 10. 1953. 
858 PMK, t. e. 1, fond  ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik seje upravnega odbora 
Muzejskega društva Kočevje, 25. 12. 1959. 
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razstavljanje arheološko-zgodovinskih, etnoloških in drugih muzealij. Društvo je 

poleg osnovnih nalog skrbelo za pospeševanje domoznanstva v okraju, sodelovalo z 

ostalimi kulturnimi ustanovami in muzeji, spodbujalo znanstvena raziskovanja in 

skrbelo za varstvo naravne in kulturne dediščino ter pripravljalo predavanja in 

razstave, svojo muzejsko dejavnost pa je dopolnjevalo z občasnimi ali/in rednimi 

objavami knjižnih publikacij in katalogov.859 Finančna sredstva za ureditev prostorov 

in opremo muzeja so priskrbeli Okrajni komite Kočevje, Okrajni odbor ZB NOV in 

Okrajni ljudski odbor Kočevje. Društvo je svoje delovanje financiralo iz skupnih 

finančnih sredstev, pridobljenih od članarin, vstopnic, volil, dohodkov od predavanj 

ter razstav in podpornih ter prostovoljnih prispevkov.  

Okrajno muzejsko društvo Kočevje je bilo v letu svoje ustanovitve zelo dejavno, v 

svoji lasti je imelo že 2.823 predmetov, 1.095 izvodov različnega dokumentarnega 

gradiva in tiska, 1.350 kosov slikovnega gradiva, 300 listin in dokumentov, številčno 

zbirko orožja in drugih predmetov, med katerima sta bili izredno pomembni hramba 

Hasanovega plašča in odlok o ustanovitvi mesta Kočevje.860 Na podlagi 

raznovrstnosti muzejskega materiala in gradiva je društvo ustvarilo tri večje 

muzejske zbirke, v sklopu katerih so delavci društva zbirali, popisovali, evidentirali 

in dokumentirali gradivo, ga pravilno hranili ter s pomočjo le-teh pripravljali stalne 

in občasne razstave. Muzejske zbirke so se nahajale v samem muzeju in so zajemale 

področje stare zgodovine, etnološko področje, zgodovino NOB in razvoj delavskega 

gibanja na Kočevskem ter prirodoslovno zbirko. Slednja se je v sklopu prirodoslovne 

sekcije zaradi prostorske stiske muzejskega društva nahajala v kabinetu kočevske 

gimnazije. Namen prirodoslovne sekcije društva je bil prikaz naravnega bogastva 

Kočevske, ki naj bi zajemala prikaz razprostranjenosti in pomembnosti kočevskih 

gozdov in življenja živalskih ter rastlinskih vrst v njem. V ta namen je sekcija 

sodelovala z okrajnim lovskim društvom in lovskimi družinami. Posledično je bil 

razvoj prirodoslovne sekcije društva načrtovan kot ena izmed muzejskih zbirk, kot 

lovska muzejska zbirka. Zaradi (pre)velikih stroškov financiranja sekcije, ki so na 

začetku delovanja društva znašali 57.359 dinarjev, je načrt o lovski zbirki ostal 

neuresničen. Poleg omenjenih muzejskih zbirk je Muzejsko društvo Kočevje želelo 

ustanoviti tudi sekciji v Velikih Laščah in Ribnici. Težave okoli ustanovitve obeh 

                                                 
859 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Pravila Okrajnega muzejskega društva v 
Kočevju, 16. 5. 1953. 
860 PMK, t. e. 1, fond  ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik II. redne seje odbora Okrajnega  
muzejskega društva, 9. 10. 1953. 



 282 

sekcij so povzročale številne nevšečnosti, ki so včasih ovirale delovanje društva. Kot 

posebna zadolžitev društva je bila njuna ustanovitev realizirana šele kasneje, za 

katero gredo velike usluge Tonetu Ožboltu in Rudolfu Moharju.861 Pri ustanovitvi 

prve je prišlo do kasnejše realizacije zaradi nezadostnih finančnih sredstev za 

ureditev prostorov na Turjaku, medtem ko je ustanovitev sekcije v Ribnici potekalo 

brez težav.862 

Muzejsko društvo Kočevje je svoje prvotne prostore ob ustanovitvi dobilo v 

prostorih Skubizove hiše (danes stavba Krajevne skupnosti Kočevje-mesto) ob Rinži. 

Stavbo je muzej v svojo last pridobil od Državnega posestva Kočevje863 in je bila 

potrebna popolne obnove in adaptacije. Zaradi starosti stavbe in lege ob reki so bile 

muzejske zbirke v zelo slabem stanju. Vlaga in slaba prezračenost prostorov je 

načenjala muzealije, zato je bilo potrebno urediti in adaptirati notranje prostore. 

Kljub lastništvu celotne stavbe je muzejsko društvo uporabljalo razpoložljivost enega 

večjega prostora, ostali prostori pa so bili namenjeni za delovanje Ljudske knjižnice 

in kot bivalni prostori. Sčasoma je društvo pridobilo še prostore knjižnice ob njeni 

izselitvi. Obnova in adaptacija stavbnih prostorov se je pričela še istega leta, povod 

za takojšnjo preureditev stavbe pa je bila bližajoča se proslava ob 10-obletnici 

zasedanja Zbora odposlancev slovenskega naroda. Prenovo in ureditev muzejskih 

prostorov je prevzelo podjetje Zidar. Pri prenovi se je uredilo fasado na stavbi, 

zamenjalo okna in vrata, uredilo muzejsko dvorano in razsvetljavo ter obnovilo in 

restavriralo fresko ob vhodu v stavbo. V notranjosti stavbe je bilo zamenjano tudi 

pohištvo. Celotna investicija obnove in adaptacije stavbe ter notranjih prostorov je 

stala več kot milijon dinarjev,864 katero vsoto je deloma kril Okrajni ljudski odbor 

Kočevje, nekaj finančnih sredstev pa je pokrilo tudi društvo samo. Obnovitvena dela 

so bila končana do 2. oktobra 1953, ko je muzejsko društvo odprlo svoja vrata za 

obiskovalce ob proslavi obletnice Kočevskega zbora. Ob tej priložnosti je pripravilo 

vsebinsko bogato razstavo, katero je obiskalo okoli 5.000 obiskovalcev, kar pa je 

društvu prineslo 20.124 dinarjev prostovoljnih prispevkov.865  

                                                 
861 PMK, t. e. 1, fond  ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik II. redne seje odbora Okrajnega  
muzejskega društva, 9. 10. 1953. 
862 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Poročilo predsednika, 1958. 
863 PMK, t. e. 1, fond  ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik II. redne seje odbora Okrajnega  
muzejskega društva, 9. 10. 1953. 
864 Prav tam. 
865 PMK, t. e. 1, fond  ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik II. redne seje odbora Okrajnega  
muzejskega društva, 9. 10. 1953. 
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Skubizova hiša je bila za potrebe proslave le delno obnovljena in preurejena, v 

naslednjih letih je bilo potrebno opraviti še dodatna gradbena in obnovitvena dela na 

stavbi. Komisija, ki so jo sestavljali Peter Šobar, Janez Primc, Albert Kabršček,866 

Dominik Tomažin in Rudi Mohar,867 je bila zadolžena za ogled muzejske stavbe 

zaradi varovanja pred vlomom. Pri tem je komisija enoznačno navedla potrebna dela 

pri nadaljnji adaptaciji stavbe, v sklopu katerih del je bilo prav tako vključeno tudi 

zavarovanje pred vlomom. Leta 1954 so bila opravljena še popravila na strehi stavbe 

in na betonski plošči na zunanjem zidu, na kateri je del ometa freske zaradi vlažnosti 

zidu začel odpadati. Dela na odpadlem ometu freske so opravili strokovnjaki pri 

Umetniški zadrugi iz Ljubljane.868 Poslanstvo Muzejskega društva Kočevje je bilo 

poudarjeno že na ustanovnem občnem zboru in je bilo tekom njegovega delovanja v 

petdesetih letih dobro realizirano. Društvo je opravljalo svoje osnovne naloge 

muzejske dejavnosti in bilo pri tem zelo uspešno. Zbiranje, evidentiranje in 

dokumentiranje muzejskega gradiva so pripeljali do obsežnih muzejskih fondov z 

ogromno količino zbranega materiala in gradiva, nekaj zgodovinskega gradiva pa je 

muzejsko društvo dobilo tudi od občinskih organov. Mestna Občina Kočevje je leta 

1953 muzejskemu društvu predala številno staro pohištvo, stare listine in dokumente, 

med katerimi je bil tudi dokument o razglasitvi Kočevja za mesto. Društvo je prejelo 

tudi župansko žezlo in nekaj fotografij o gradnji prvega vodovoda in prve elektrarne 

v Kočevju.869 Pomoč pri zbiranju arhivskega in dokumentarnega gradiva so ponudili 

občinski organi. Slednji so preko okrožnic in dopisov krajevnim ljudskim odborom 

širili pomembnost in namembnost zbiranja ter arhiviranja tovrstnega gradiva, hkrati 

pa sprožili »zbiralne akcije«, s katerimi so posamezne ustanove in organizacije 

pričele s hrambo dokumentarnega in drugega gradiva. Občinski organi so vsebino 

dotičnih okrožnic posredovale naprej na nižje ljudske organe, tudi Ljudska prosveta 

je spodbujala tovrstne akcije. Enake okrožnice in dopisi so bili poslani tudi kulturnim 

organizacijam. Zaradi (kasnejših) nastalih razmer je bilo veliko ohranjenega gradiva 

izgubljenega, poškodovanega ali/in uničenega. 

                                                 
866 Najverjetneje gre za priimek Gaberšček, zaradi pravopisne napake navajam originalni zapis 
priimka v arhivskem gradivu. 
867 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik o ogledu zavarovanja pred 
vlomom v muzej, 24. 10. 1953. 
868 PMK, t. e. 1, fond  ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik seje Muzejskega društva v 
Kočevju, 11. 8. 1954. 
869 ZAL, KOČ 32, fond LJUDSKI ODBOR MESTNE OBČINE KOČEVJE. Primopredajni zapisnik, 
12. 6. 1953. 
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Delujoče muzejske zbirke so se skozi desetletje neprestano širile in povečevale, 

zbirke inventariziranega gradiva so se kopičile in presežek muzejskega dela je 

privedel do potrebe po zaposlitvi dodatnega strokovnega kadra. Muzejsko društvo 

Kočevje, katerega upravnik je bil Rudolf Mohar, je od svoje ustanovitve leta 1953 

zaposlilo le enega strokovnega delavca, ki ni mogel strokovno pokrivati vsa delovna 

področja muzejskega dela. Zaradi obsežnega muzejskega dela je društvo zaposlilo 

honorarne strokovne delavce, med katerimi so bili tudi dijaki in študentje. Leta 1953 

je bil v muzeju honorarno zaposlen dijak Franc Trampuš,870 kasneje pa je društvo 

izrazilo željo po štipendiranju Marjana Slabeta, ki je v času semestrskih počitnic 

opravljal muzejska dela.871 Število honorarnih delavcev v muzeju se je spreminjalo, 

občasno pa je društvo delovalo tudi brez strokovnega kadra. Muzejska dela, ki so jih 

opravljali občasni uslužbenci, so poleg muzejskega dela zajemala tudi ostala tehnična 

in administrativna opravila v muzeju. Leta 1957 se je kadrovska zasedenost delovnih 

mest v muzeju spremenila. Po odhodu Rudolfa Moharja je istega leta prevzel vodenje 

Muzejskega društva Kočevje Rudi Podlogar, dve leti kasneje se mu je pridružila 

Draga Lunder in leta 1961 še Anton Obranovič.872 Vsi so bili zaposleni za polovičen 

delovni čas. Kljub številnim pomanjkljivostim in težavam so uslužbenci muzejskega 

društva leta 1953 pripravili stalno razstavo z naslovom »Razvoj ljudske oblasti in 

NOB na Kočevskem« in kasneje še občasno razstavo z naslovom »40 let 

Komunistične partije Jugoslavije«. Prva je bila postavljena v dvorani Skubizove vile, 

druga pa je bila leta 1959 postavljena v dvorani Množičnih organizacij. Slednja je 

tudi gostovala v Sodražici, Kočevski Reki, Fari, Osilnici, Predgradu in na Turjaku. 

Uspešnost društva se je pokazala tudi v razširitvi obsega muzejskih zbirk, predvsem 

pa v želji po ustanovitvi lovskega muzeja. Pobuda za njegovo ustanovitev se je 

pokazala leta 1955,873 pomenila pa naj bi razširitev in poglobitev tematike o lovstvu 

na Kočevskem. Tedaj je tovrstno dejavnost za kočevsko društvo opravljal 

prirodoslovni odsek društva. Kljub množici pripravljenega gradiva in predmetov 

lovski muzej874 ni nikoli zaživel, zbrani predmeti pa so bili oddani v lovski muzej v 

                                                 
870 PMK, t. e. 1, fond  ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik II. redne seje odbora Okrajnega  
muzejskega društva, 9. 10. 1953. 
871 PMK; t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik seje Muzejskega društva 
Kočevje, 26. 6. 1956. 
872 Kordiš, Ivan: Pokrajinski muzej Kočevje 1953–2003. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2003, 
str. 12. 
873 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Poročilo o delu muzeja, 1955. 
874 Priprava na otvoritev lovskega odseka društva je bila v popolnem zagonu. Leta 1959 je Občinska 
lovska zveza lovskemu odseku darovala 70.000 dinarjev, Muzejsko društvo Kočevje pa mu je 
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Bistro.875 V svojem nadaljnjem delovanju je društvo preoblikovalo in preimenovalo 

že obstoječe muzejske zbirke v prirodoslovno, kulturno-zgodovinsko in obrtno 

zbirko. Obseg muzejskih zbirk se je neznatno spreminjal in povečeval, zato so v 

društvu leta 1958 začeli razmišljati o ustanovitvi novih muzejskih zbirk. Poleg že 

obstoječih naj bi se tem pridružile še zbirke za rudarstvo, lesno industrijo, lovstvo in 

domačo obrt.876 Zelo dobre pogoje za otvoritev oddelka je imela zbirka za rudarstvo, 

vendar je zaradi pomanjkanja prostorov ostala neuresničljiva. Predviden je bil tudi 

načrt o njegovi organizaciji na Rudniku, vendar je tudi ta ostal do tedaj 

neuresničljiv. 877 V omenjenem obdobju je Muzejsko društvo Kočevje sodelovalo z 

Republiškim zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki je v petdesetih 

letih pričelo s postopki restavracije na posameznih objektih kulturnih spomenikov na 

Kočevskem. Tudi arheološka izkopavanja na Kočevskem, ki sta jih opravila Tatjana 

Bregant z Oddelka za arheologijo Ljubljanske fakultete, in Marjan Slabe, študent 

arheologije, so leta 1956 pripeljala do uspešnih rezultatov. V Rajndolu in Lovskem 

vrhu so bili najdeni ostanki gradišč, v Gorenju pa so odkrili grob, keltskega izvora.878 

Dve desetletji kasneje se je arheološki del raziskovanj in izkopavanj razširil, saj so se 

na Kočevskem začela obsežna arheološka izkopavanja.  

 

Med primarnimi nalogami Muzejskega društva Kočevje je bila postavitev razstav. 

Objave o postavljenih razstavah je objavljal Dolenjski list in lokalna periodika za 

posamezno časovno obdobje posebej. Občasno so bili v njih objavljeni tudi vtisi in 

kratki članki o obisku razstav, zelo malo pa sem zasledila napisanih člankov o 

problematiki muzejskega društva, kasneje kočevskega muzeja. Konec petdesetih let 

je društvo ovekovečilo svoje uspešno delovanje s postavitvijo občasne razstave z 

naslovom »40 let Komunistične partije Jugoslavije«. Razstava je bila na ogled 

postavljena 14. junija 1959 v dvorani Množičnih organizacij, katero je obiskal tudi 

                                                                                                                                          
namenilo 30.000 dinarjev. Občinski ljudski odbor Kočevje je za delovanje odseka odstopil prostor, 
enako je storila Lovska zveza. Za predsednika komisije pri lovski sekciji je bil izvoljen Drago Bižal. 
Ta se je v dogovoru z ostalimi člani komisije dogovoril z upravo Državnih lovišč o odstrelu 
posameznih živali za lovsko sekcijo. Pri tem so sodelovali tudi lokalni lovci, ki so svoje lovske trofeje 
oddajali v hrambo lovski sekciji (PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik 
seje upravnega odbora Muzejskega društva Kočevje, 29. 6. 1959). Pogoji za otvoritev lovske sekcije 
so bili dobri, vendar zaradi številnih ovir je ta ostal nerealiziran. 
875 PMK, t. e. 1, fond  ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Poročilo predsednika, 1958. 
876 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Poročilo društva Oddelku za prosveto pri 
OLO Kočevje, 10. 2. 1958. 
877 PMK, t. e. 1, fond  ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Poročilo predsednika, 1958. 
878 Prav tam. 
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sekretar Občinskega komiteja KPS Kočevje, Boris Mikuš.879 Delo zbiranja in 

dokumentiranja različnega gradiva ob obletnici KPJ je steklo zelo hitro. Okrožnica 

pod številko 218/1, ki jo je poslal Zgodovinski arhiv v Ljubljani vsem arhivskim in 

muzejskim ustanovam, je natančno določila vrsto in vsebino gradiva, način zbiranja 

in termin oddaje gradiva. V njej je bil izrecno zapisan tudi datum posvetovanja, 

katerega so se morali nujno udeležiti vsi sodelujoči.880 V namen priprave in njene 

postavitve je bil 14. marca 1959 sklican pripravljalni odbor pri Muzejskem društvu 

Kočevje.881 Ta je bil zadolžen za nadzor in izvedbo proslave in razstave ob omenjeni 

priložnosti. Na njem so bile določene posamične komisije, med njimi je bila tudi 

Komisija za prireditev razstave. Poleg osrednje razstave je morala komisija poskrbeti 

za rotacijo občasne razstave po drugih kočevskih naseljih. Ob določenih datumih, ki 

so jih postavili na seji pripravljalnega odbora, je razstava gostovala v Fari, Osilnici, 

Dobrempolju, Sodražici, Predgradu in Kočevski Reki.882 Za stroške gostujoče 

razstave so poskrbeli posamični krajevni ljudski odbori. Ob praznovanju                

40-obletnice KPJ so posamična naselja pripravila tudi kratke kulturne programe v 

okviru delujočih kulturnih društev in šolskih krožkov. 

Ob sklicu seje Muzejskega društva Kočevje in Zgodovinske komisije pri Občinskem 

odboru ZB NOV Kočevje, 28. januarja 1959, so bile začrtane poglavitne naloge in 

idejna osnova potekajoče razstave. Muzejsko društvo in Zgodovinska komisija pri 

Občinskem odboru ZB NOV sta bili zadolženi za pripravo in organizacijo krajevnih 

razstav ob omenjeni proslavi. V komisijo so bili izvoljeni Rudi Podlogar, Milan 

Remih, Franc Gorše, Anton Križ, Jože Oberstar in Drago Bižal.883 Potrebna finančna 

sredstva za pripravo in organizacijo razstave so zahtevala 974.000 dinarjev, 

neporavnanih stroškov pa je ostalo v višini 61.000 dinarjev.884 Od tega so nekateri 

ljudski odbori prispevali delež finančnih sredstev. Občinski komite ZKS v Sodražici 

je prispeval denarna sredstva v višini 56.000 dinarjev, občinski komiteji ZKS v 

Velikih Laščah, Ribnici in Dobrempolju pa so skupno prispevali 100.000 dinarjev.885 

                                                 
879 Kordiš, Ivan: Pokrajinski muzej Kočevje 1953–2003. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2003, 
str. 22. 
880 AS 1589/III, t. e. 60, fond CK ZKS. Okrožnica Zgodovinskega arhiva Ljubljana, 5. 2. 1958. 
881 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik pripravljalnega odbora za 
proslavo,  21. 3. 1959. 
882 Prav tam. 
883 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik seje Muzejskega društva 
Kočevje, 28. 1. 1959. 
884 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik seje upravnega odbora 
Muzejskega društva Kočevje, 29. 6. 1959. 
885 Prav tam. 
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Obisk občasne razstave je bil zelo zadovoljiv, saj je presegel pričakovano. Razstavo 

je obiskalo 13.450 obiskovalcev, največ obiskovalcev pa je bilo v Kočevju.886 

Muzejsko društvo Kočevje je za potrebe ogledov razstave organiziralo tudi 

avtobusne prevoze iz bolj oddaljenih vaških naselij, za kar je moralo odšteti 27.000 

dinarjev.887 Uspešno postavljena razstava in dober obisk sta bila dobra popotnica za 

vse delujoče v muzejski dejavnosti ter sta pomenili uspešno delovanje muzejske 

dejavnosti. Občasno je muzejsko društvo pripravilo tudi manj obsežne razstave. 

Postavilo jih je po izložbah nekaterih podjetij, najpogosteje pa je za potrebe tovrstnih 

razstav svoj prostor v izložbi ponudilo trgovsko podjetje Tkanina. Informacije in 

razglasi o dejavnosti društva so bili obešeni na pomembnih »info« točkah v mestu, 

občasno tudi na postajah. 

Veliko prireditveno in organizacijsko senzacijo v muzejski dejavnosti je predstavljal 

Teden muzejev, ki je potekal v jesenskem času. V Kočevju se je Teden muzejev 

zvrstil okoli občinskega praznika in je trajal cel teden. Ob tej priložnosti se je obseg 

muzejskega dela v društvu zelo povečal, potrebno je bilo poskrbeti za pravočasno 

obveščanje o kulturnih (muzejskih) dogodkih, pripraviti seznam vseh muzejskih 

dogodkov ter se povezati z ostalimi kulturnimi ustanovami in društvi. Muzejsko 

društvo Kočevje je letno pripravilo okvirni načrt, v katerega je vključilo ureditev 

muzejskih in razstavnih prostorov, pripravo razstave v matičnem muzeju in v ostalih 

krajih, poskrbelo je za ureditev izložb, organiziralo šolska predavanja in skušalo 

privabiti čim večje število obiskovalcev muzejskih razstav.888 Za obveščenost 

prebivalstva o muzejski dejavnosti je bilo poskrbljeno z izdelanimi plakati, ki jih je 

društvo dostavilo vsem sindikalnim in družbenim organizacijam, šolam in drugim 

ustanovam, tudi izven naselja. Leta 1957 je Muzejsko društvo Kočevje pripravilo 

seznam muzejskih dogodkov, ki so bili zelo dobro obiskani. Za predsednika 

komisije, ki je usmerjala pripravo na Teden muzejev, je bil izvoljen Peter Šobar. 

Celotna muzejska dejavnost je obsegala pripravo razstav v Ribnici, Sodražici, 

Velikih Laščah in Fari, organiziralo je predavanja v osnovnih in srednjih šolah ter 

zbiranje zgodovinskega gradiva po terenu. Za posamezen teren je bil zadolžen eden 

                                                 
886 Prav tam. 
887 Prav tam. 
888 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik seje Komisije za izvedbo Tedna 
muzejev, 10. 9. 1957. 
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izmed članov odbora, ki so v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi izvedli popis in 

nabirko različnega zgodovinskega gradiva.889 

 

7. 1. 1. 1. FINANČNO STANJE MUZEJSKEGA DRUŠTVA KO ČEVJE 

 
Finančno stanje Muzejskega društva Kočevje je bilo v času njegovega začetnega 

delovanja solidno. Finančna bilanca se je neprestano spreminjala, ob svoji 

ustanovitvi pa je dotacija muzejskemu društvu znašala toliko, da je društvo lahko 

pričelo s svojim delovanjem. Skupna vsota finančnih sredstev, ki je bila potrebna za 

organizacijo muzejskega društva, je leta 1953 znašala okoli 1.000.000 dinarjev.890 

Letna finančna poročila razkrivajo, da je Muzejsko društvo Kočevje večinoma 

poslovalo pozitivno. Različni prostovoljni prispevki in dotacije so prihajale od 

različnih družbenih in delovnih organizacij, vendar so bile v primerjavi s potrebnimi 

finančnimi sredstvi, ki jih je društvo potrebovalo za nemoteno delovanje, večinoma 

(pre)nizke. Nastali stroški so zahtevali preudarno politiko finančnega poslovanja 

Muzejskega društva Kočevje, zato je bilo potrebno tehtno in razumno porazdeliti 

dodeljena finančna sredstva. Društvo je nekatere stroške krilo iz svojih lastnih 

sredstev, ki jih je pridobilo s pobiranjem vstopnin,891 prostovoljnih prispevkov in 

drugih virov dohodka. Za večje finančne naložbe pa je bilo primorano zaprositi pri 

Oddelku za prosveto in kulturo pri Okrajnem ljudskem odboru Kočevje in druge 

družbene ter delovne organizacije v občini. Samo za delno obnovo in adaptacijo 

Skubizove vile je bila potrebna ogromna vsota denarnih sredstev, katere stroške 

samo društvo ni bilo sposobno pokriti. Iz poročila tajništva Sveta za prosveto in 

kulturo pri OLO Kočevje iz leta 1954 je poraba finančnih sredstev muzejskega 

društva znašala 500.000 dinarjev. Enaka vsota je bila potrebna tudi v naslednjem 

letu.892 Konec petdesetih let se je znesek potrebnih finančnih sredstev za delovanje 

društva znatno povečal v primerjavi z zneskom v prvih letih njegovega delovanja. 

                                                 
889 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik seje Komisije za izvedbo Tedna 
muzejev, 10. 9. 1957. 
890 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik seje Muzejskega društva 
Kočevje, 30. 10. 1953. 
891 Vstopnina za odrasle je leta 1953 znašala 20 dinarjev, za dijake 20 dinarjev in za vojake 10 
dinarjev. Za večjo organizirano skupino ljudi pa je vstopnina znašala 5 dinarjev po osebi (PMK, t. e. 
1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik II. redne seje odbora Okrajnega muzejskega 
društva, 9. 10. 1953). 
892 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik seje Muzejskega društva 
Kočevje, 11. 8. 1954. 
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Leta 1958 je društvo potrebovalo že 1.000.000 dinarjev,893 dve leti kasneje pa je 

proračun društva za prvo polletje znašal 1.380.000 dinarjev. Od tega je bilo 500.000 

dinarjev gotovine, članarina je prinesla 30.000 dinarjev, Okrajni ljudski odbor 

Kočevje je redno prispeval 300.000 dinarjev, Socialistična zveza Kočevje pa je tudi 

prispevala enako vsoto finančnih sredstev kot OLO Kočevje. Redni stroški so istega 

leta znašali 150.000 dinarjev porabe, presežek ostalih denarnih sredstev pa je znašal 

400.000 dinarjev.894 Pregled proračuna nad dohodki in izdatki muzejskega društva v 

tretji četrtini istega leta je bil pozitiven. Dohodki so bili v višini 1.462.726 dinarjev, 

od tega sta dotaciji Občinskega ljudskega odbora Kočevje in Občinskega odbora 

SZDL Kočevje skupno znašali 880.000 dinarjev, ostala finančna sredstva pa so bila v 

višini 32.495 dinarjev pridobljena od članarin, prostovoljnih prispevkov v višini 

3.339 dinarjev in drugih dohodkov v višini 20.800 dinarjev. Izdatki društva so bili v 

omenjenem obdobju manjši, porabljenih je bilo 1.260.697 dinarjev. Največ stroškov 

pri porabi finančnih sredstev so predstavljali stroški nabave inventarja in panojev v 

višini 448.005 dinarjev ter stroški prevoza razstav in razna dela pri pripravah in 

organizaciji razstav, ki so znašali kar 206.302 dinarjev. Presežek proračuna 

muzejskega društva je znašal 202.029 dinarjev in se je prenesel v naslednje leto.895 

Blagajniško poročilo Toneta Križa ob koncu leta navaja zmanjšanje presežka, 

ustvarjenega v prejšnji četrtini leta, in je znašal 12.000 dinarjev. Predračun dohodkov 

in izdatkov za leto 1960 je predvidel 1.104.000 dinarjev.896 Iz navedenega je 

razvidno, da je bilo poslovanje Muzejskega društva Kočevje v petdesetih letih dokaj 

stabilno. Društvo je uspešno vodilo svoje finančno poslovanje ter razumno 

razpolagalo s finančnimi sredstvi. Nasprotno pa se je izkazalo pri drugih težavah, ki 

jih je moralo sproti reševati. Največje težave so nastale pri pomanjkanju prostorov in 

ustreznega strokovnega kadra za nemoteno in uspešno delovanje muzejskega 

društva. Muzejska dejavnost se je morala glede na razpoložljivost notranjih prostorov 

v Skubizovi hiši stisniti v en večji prostor. V njem so se nahajale vse muzejske 

zbirke in delovni prostor uslužbencev. Zaradi prostorske stiske je bil upravni odbor 

muzejskega društva in njegove komisije primoran organizirati seje izven Skubizove 
                                                 
893 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Dopis Muzejskega društva Kočevje, 23. 
10. 1957. 
894 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik seje upravnega odbora 
Muzejskega društva Kočevje, 29. 6. 1959. 
895 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Pregled dohodkov in izdatkov blagajne  
Muzejskega društva Kočevje od 1. 1. 1959–2. 9. 1959, 9. 9. 1959. 
896 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Poročilo blagajnika na seji upravnega 
odbora društva, priložen predračun za leto 1960, 25. 12. 1959. 
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hiše, najpogosteje so uporabljali dvorano in druge prostore OLO Kočevje. 

Neprimerni in slabo urejeni prostor v Skubizovi vili so nudili zelo slabe pogoje za 

arhivsko in dokumentarno gradivo ter zgodovinske predmete, saj je vlaga v 

omenjenih prostorih začela uničevati muzejsko gradivo. Leta 1957897 se je Muzejsko 

društvo Kočevje začasno preselilo v prostore Šeškovega doma,898 kjer je dobilo tri 

manjše prostore. Večji del muzejskega gradiva in muzealij je bil prenesen v nove 

prostore društva, nekaj materiala pa je ostalo še v stari vili. Sprva je bila načrtovana 

selitev v prostore Kajfeževe vile, vendar je načrt propadel.  

Kadrovsko problematiko so začasno reševali s honorarno zaposlenimi strokovnimi 

delavci ter dijaki in študenti. Do spremembe v kadrovskem zaposlovanju je prišlo 

leta 1957 z začasnim prestrukturiranjem delovne sile. Pri Muzejskem društvu 

Kočevje so bili konec petdesetih let zaposleni trije uslužbenci, z odločbo Občinskega 

ljudskega odbora Kočevje pa je 14. novembra 1962 vodenje muzeja kot ravnatelj 

prevzel Peter Šobar,899 ki ga je vodil vse do leta 1977. 

 

7. 1. 2. NOV STATUS MUZEJSKEGA DRUŠTVA IN NJEGOVO DELOVANJE  

 
Leta 1959 je bil v Jugoslaviji (veljal tudi za Slovenijo) sprejet Zakon o muzejih, ki je 

prvič določil zakonski okvir za ustanovitev muzeja. Muzej se je po določbah zakona 

lahko ustanovil le, če je imel dovolj primernega gradiva, prostorov, strokovnega 

osebja in zagotovljena finančna sredstva. Tedaj še delujoče Muzejsko društvo 

Kočevje je izpolnjevalo vse zahtevane pogoje za ustanovitev muzeja, zato je istega 

leta prenehalo delovati. Na podlagi omenjenega zakona je Občinski ljudski odbor 

Kočevje na seji občinskega zbora in občinskega Zbora proizvajalcev, 5. marca 1960, 

sprejel odločbo o ustanovitvi Splošnega lokalnega muzeja v Kočevju.900 Odločbo o 

novoustanovljenem splošnem muzeju v Kočevju, pod številko 01/177/1-1960, je Svet 

                                                 
897 Za leto preselitve iz Skubizove vile v Šeškov dom se navaja tudi letnica 1956 (Vir: Pokrajinski 
muzej Kočevje 1953–2003. PMK, Kočevje 2003, str. 10), navedeno letnico zasledim tudi v arhivskem 
viru: PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Program Muzeja v Kočevju za delo od 
1961–1965, sprejet 21. 10. 1960. 
898 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Poročilo tajnika Muzejskega društva 
Kočevje, 15. 1. 1960. 
899 PMK, t. e. 3, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1966–1970. Poročilo za sejo delovne skupnosti 
Pokrajinskega muzeja Kočevje, 6. 11. 1969. 
900 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Odločba o ustanovitvi muzeja, 5. 3. 1960. 
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za kulturo in prosveto LRS v Ljubljani izdal 18. maja 1960.901 Za predsednika 

muzejskega sveta je bil izvoljen Savo Vovk, ravnatelj muzeja pa je ostal Rudi 

Podlogar, blagajniške zadeve pa je prevzela Draga Lunder.902 Priprava na 

ustanovitev muzeja je potekala že leto poprej, podporniki njegove ustanovitve pa so 

bili upravni odbor društva, muzejski svet in člani. K ustanovitvi muzeja sta bili 

povabljeni tudi sosednji občini Ribnica in Grosuplje ter Krajevna skupnost Rudnik-

Šalka vas. Dne 3. novembra 1961 se je muzej z odločbo Občinskega ljudskega 

odbora Kočevje preimenoval v Pokrajinski muzej Kočevje,903 pod katerim imenom 

deluje še danes. Pri njegovem novem poimenovanju je prišlo do majhnih dvomov in 

različnih mnenj o imenu muzeja in njegovega statusa, vendar se je zadeva hitro 

razrešila. Prvi predlog je bil o preimenovanju muzeja v Splošni pokrajinski muzej 

Kočevje, drugi pa Lokalni muzej ljudske revolucije na Kočevskem.904 Obveljalo in 

uvedeno je bilo ime prvega predloga. Novoustanovljeni muzej je prevzel vse naloge 

dosedanjega Muzejskega društva Kočevje in v okviru svojega delovanja imel štiri 

muzejske zbirke, oddelek za NOB, etnološki oddelek, rudarski in lovski oddelek. 

Slednji se je še vedno nahajal v okviru prirodoslovne sekcije in se je pri svojem 

delovanju še vedno soočal s številnimi ovirami, namesto rudarskega oddelka pa je bil 

ustanovljen tehniški oddelek. Okvirni finančni načrt za razširitev posameznih 

muzejskih zbirk in opremo oddelkov je predvideval 4.800.000 dinarjev, dodatnih 

900.000 dinarjev pa je bilo potrebnih za postavitev razstav v naslednjih letih.905 

Slednje je bilo vključeno v petletni program delovanja Splošnega lokalnega muzeja v 

Kočevju, ki je bil sprejet na seji muzejskega sveta, 21. oktobra 1960. Program je 

začrtal nadaljnje delo muzeja, organizacijo oddelkov, predvidel datume postavitev 

razstav, popis spomenikov v občini, izdajo muzejskih publikacij in opredelil 

kadrovski in operativni program ter podal rekapitulacijo finančnih sredstev za 

omenjeno obdobje. V petletnem programu muzejskega dela je bila predvidena 

ponovna selitev muzeja, in sicer v stavbo preurejenega vajeniškega doma, ki naj bil 

dograjen leta 1961. Muzejska dejavnost se je v stavbo dijaškega doma preselila leto 

prej, kot je bila predvidena njegova dograditev. Omenjena stavba je bila za delovanje 
                                                 
901 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Poročilo k zaključki računa Splošnega 
lokalnega muzeja v Kočevju za leto 1960, 20. 3. 1961. 
902 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Primopredajni zapisnik, 1. 7. 1960. 
903 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Dopis o kočevskem muzeju, 1962. 
904 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik seje Muzejskega sveta, 6. 9. 
1962. 
905 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Poročilo k zaključki računa Splošnega 
lokalnega muzeja v Kočevju za leto 1960, 20. 3. 1961. 
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muzejske dejavnosti primerna in prostorsko dovolj velika, saj je skupna površina 

razstavnih in drugih prostorov znašala 500 m2, od tega je bilo 300 m2 namenjenih za 

razstave, 100 m2 za depoje, 20 m2 za delovne prostore, ostalo pa so bili sanitarni 

prostori in hodniki.906 Stavba je bila obnovljena in delno adaptirana, stroški delne 

obnove in adaptacije pa so znašali okoli 1.000.000 dinarjev. Celotna obnova 

Šeškovega doma, ki je bil potreben obnove, pa je po poročanju Petra Šobarja znašala 

28.000.000 dinarjev,907 kar je v primerjavi z delno obnovo vajeniškega doma 

predstavljalo velik finančni zalogaj. V ta namen so bili nekdanji muzejski prostori v 

Šeškovem domu dodeljeni Glasbeni šoli Kočevje za izvajanje glasbenega pouka, v 

stari Skubizovi vili pa je prostore za razvoj pletilstva uporabil Zavod za zaposlovanje 

invalidov. Umestitev in ureditev prostorov vajeniškega doma za delovanje 

posameznih oddelkov muzeja je bila nujno potrebna. V spodnjih prostorih doma je 

bilo predvideno delovanje etnološkega oddelka, na prvem nadstropju delovanje 

oddelka NOB in v drugem nadstropje naj bi se nahajal lovski oddelek, tehniški 

oddelek pa naj bi bil situiran glede na potrebe razpoložljivosti ostalih prostorov v 

stavbi. Posebnost programa sta bila popis spomenikov NOB, ki je bilo po desetletju 

kasneje od ustanovitve društva še vedno neobdelano, in izdajanje muzejskih 

publikacij, ki je bilo prav tako zelo skromno. Muzej je izdal samo posamične brošure 

in razglednice, v petletnem programu pa je bila načrtovana izdaja Kočevskega 

zbornika ob 20-obletnici zasedanja Zbora odposlancev slovenskega naroda ter 

publikacije o nastanku in delovanju kočevskega muzeja. Muzej je razširil tudi knjižni 

fond v svoji interni knjižnici. Na knjižnih policah se je nahajalo knjižno gradivo in 

revije, imel pa je tudi kartografsko in topografsko gradivo o kočevskem okraju. 

Postopoma se je število knjižnega in ostalega gradiva večalo, med gradivom so se 

znašli tudi življenjepisi borcev in številne kronike. Za realizacijo petletnega načrta je 

program predvidel zaposlitev treh uslužbencev. Razpisalo se je delovno mesto za 

upravnika muzeja, kustosa in pisarniškega uslužbenca. Zaradi nezasedbe delovnega 

mesta kustosa je muzej razpisal štipendijo za omenjenega strokovnega sodelavca, 

vendar so dela kustosa opravljali drugi uslužbenci. Za uresničitev celotnega 

programa dela kočevskega muzeja je bilo potrebno za petletno obdobje investirati 

                                                 
906 Kordiš, Ivan: Pokrajinski muzej Kočevje 1953–2003. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2003, 
str. 11. 
907 PMK, t. e. 2, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1962–1965. Poročilo ravnatelja muzeja, 3. 6. 1964. 
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18.000.000 dinarjev.908 Realizacija programa je bila delna, saj je vnovična finančna 

bilanca muzeja zahtevala nove izračune, na področju kadrovskega zaposlovanja pa ni 

prišlo do sprememb.  

Nadaljnja prostorska stiska Pokrajinskega muzeja Kočevje je močno ovirala 

muzejsko delo uslužbencev. Premajhni in slabo vzdrževani prostori so čedalje bolj 

postajali prostorsko polno zasedeni in nefunkcionalni. Na redni seji muzejskega sveta 

so 24. novembra 1962 sprejeli sklep o nujni preselitvi muzejske dejavnosti v Šeškov 

dom. Na podlagi sklepčne seje muzejskega sveta je bil sklep posredovan 

Občinskemu odboru SZDL, ki je moral do konca januarja 1963 podati dokončno 

odločitev o njegovi preselitvi.909 Nadaljnji pogovori in prizadevanja so omogočili, da 

se je Pokrajinski muzej Kočevje jeseni 1963 zopet preselil v prostore Šeškovega 

doma. Za potek preselitve in ureditve prostorov za potrebe muzeja je bila imenovana 

štiričlanska komisija v sestavi Franca Goršeta, Lada Šviglja, Sava Vovka in Petra 

Šobarja. Ta je poskrbela za funkcionalno in racionalno ureditev ter razdelitev 

prostorov, ki je ustrezala pogojem za dobro delovanje muzeja. Spodnji levi prostori 

Šeškovega doma z dvorano in odrom so bili namenjeni delovanju DPD Svoboda 

Kočevje, medtem so bili prostori na desni strani Šeškovega doma namenjeni 

delovanju muzejske dejavnosti. Pri tem so prostori, ki jih je muzej uporabljal v času 

prve nastanitve v domu kot razstavne prostore, ostali v uporabi za potrebe lutkovnega 

gledališča pri DPD Svoboda Kočevje. Površina razstavnih prostorov je znašala okoli 

240 m2, od tega je bilo 40 m2 načrtovano za delovni prostor in depo muzeja.910 O 

nadaljnji ureditvi notranjih preostalih prostorov je poskrbel Drago Bižal, ki je izdelal 

načrt o premiku sanitarij in ureditev prostorov za depo, sobe in souporabo velike 

dvorane za potrebe muzejske dejavnosti in lutkovnega gledališča pri DPD Svoboda 

Kočevje. Na predlog Komisije za nadzor ureditve notranjih prostorov in uprave 

Pokrajinskega muzeja Kočevje je bil načrt izveden v dogovoru z društvom. Po 

novem načrtu o ureditvi prostorov je muzej dobil v uporabo 360 m2 površine, od tega 

je bilo 314 m2 razstavne površine, 24 m2 depojskih prostorov, 10 m2 delovnega 

prostora in 12 m2 ostale površine.911  

                                                 
908 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Program dela Muzeja v Kočevju, sprejet 
na seji muzejskega sveta, 21. 10. 1960. 
909 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Zapisnik seje muzejskega sveta, 24. 11. 
1962. 
910 PMK, t. e. 2, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1962–1965. Zapisnik redne seje muzejskega sveta, 17. 
4. 1963. 
911 PMK, t. e. 2, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1962–1965. Odgovori na vprašalnik, 3. 6. 1964. 
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Pokrajinski muzej Kočevje je tudi v šestdesetih letih nadaljeval z uspešno muzejsko 

dejavnostjo. Znatno povečanje muzejskega dela in drugih administrativnih del je 

zapolnilo nekatere vrzeli v delovanju muzeja. Zavedanje o pomembnosti 

informativne in propagandne dejavnosti je postalo »nujno potrebno« med naborom 

vseh muzejskih opravil. V ta namen je muzej nadaljeval s prodajo knjig različnih 

založb, med katerimi je bila tudi založba Borec. Zaradi smrti Tineta Goloba, ki je bil 

zastopnik omenjene založbe,912 je uprava muzeja izrazila željo po zastopstvu založbe 

Borec v muzeju samem. Propagandna dejavnost muzeja je temeljila le na izdajanju 

različnih razglednic z motivi Kočevske, ki so izhajale v manjši nakladi. Zaradi 

izredno slabe propagandne muzejske dejavnosti se je slednja znašla med 

prioritetnimi nalogami muzejske dejavnosti v naslednjih letih. 

Iz poročil in zapisnikov muzejskega sveta in upravnega odbora muzeja je razvidno, 

da se je muzejsko delo iz leta v leto povečevalo, večal se je zbirni fond muzejskih 

zbirk in oddelkov za posamezno zgodovinsko obdobje, nadaljevala se je 

inventarizacija vsega zgodovinskega gradiva, delo na terenu je zahtevalo posebne 

postopke obravnave in ureditve arheološko-zgodovinskega materiala in gradiva ter 

poskrbeti za ustrezen in zadosten način obveščanja prebivalstva o muzejskih 

dogodkih in za dobro propagandno dejavnost. Novosti na muzejskem področju so se 

pojavile v novih razstavah in povečanem številu obiskovalcev. V znamenju treh 

obletnic na Kočevskem je Pokrajinski muzej Kočevje pripravil obsežne in bogate 

stalne in občasne razstave. Leta 1963 je muzej pripravil stalno razstavo z naslovom 

»Kočevska v boju za svobodo« avtorja Milana Brezovarja iz Muzeja ljudske 

revolucije Slovenije ter tri občasne razstave, ki so sledile v letu 1961 in letu 1963. 

Občasna razstava z naslovom »20 let vstaje« je gostovala v Dragi in Kočevski Reki 

leta 1961, dve leti kasneje pa sta bili v prostorih Šeškovega doma postavljeni razstavi 

z naslovom »Zbor odposlancev slovenskega naroda« in »Razvoj Občine Kočevje v 

povojnih letih«.913 Stroški postavitve prve so znašali 200.000 dinarjev, medtem ko 

sta ostali dve prinesli znatno manjše izdatke. Razstavo o boju Kočevske za svobodo 

je obiskalo okoli 15.000 obiskovalcev, obisk občasnih razstav pa se je gibal med 

                                                 
912 PMK, t. e. 2, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1962–1965. Na posvetu o kulturno-prosvetni 
dejavnosti v Občini Kočevje, januar 1964. 
913 Kordiš, Ivan: Pokrajinski muzej Kočevje 1953–2003. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2003, 
str. 21–22. 
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1.000–2.000 obiskovalcev.914 Leta 1967 je kočevski muzej pripravil še eno razstavo 

z naslovom »Gospodarski razvoj na Kočevskem«, katere postavitev je bila ocenjena 

na 500.000 dinarjev. Razstavo je obiskalo okoli 7.000 obiskovalcev.915 V prostorih 

kočevskega muzeja pa so gostovale tudi razstave drugih ustanov. Leta 1961 je 

Kulturno prosvetno vijeće Beograd gostovalo z likovno razstavo akvarelov številnih 

avtorjev, leto kasneje je bila v dvorani Množičnih organizacij razstava »Mladina v 

ilegali, borbi in obnovi«, leta 1967 pa se je v Domu telesne kulture zvrstila razstava 

»Tone Tomšič in Tomšičeva brigada«, ki jo je pripravil Muzej ljudske revolucije 

Slovenije. Slednji je v prostorih Pokrajinskega muzeja Kočevje pripravil tudi 

razstavo »Pionirji v NOB« ter razstavo »Razvoj ljudske oblasti v Sloveniji« v 

sodelovanju z Inštitutom za zgodovino delavskega gibanja iz Ljubljane.916 V 

povprečju so bile razstave drugih ustanov dobro obiskane, število obiskovalcev se je 

spreminjalo glede na zanimanje za temo posamične razstave. Dobre vtise in 

navdušenje nad obiskom muzeja so obiskovalci vpisali v knjigo vtisov, v kateri 

berem nekaj zanimivih osebnih zapisov. Obiskovalci iz Kranja so zapisali: »24. maja 

smo prvič obiskali muzej NOB Kočevje in smo odnesli zelo lep vtis. Gre mu vse 

priznanje,« medtem ko je skupina obiskovalcev iz Brežic zapisala sledeče: »Skupina 

kmetijcev je bila zelo navdušena nad znamenitostmi tega muzeja,« Fani Tomšič iz 

Ljubljane pa je v navdušenju nad razstavo o NOB zapisala: »Srečna sem, ko vidim, 

da se bo tudi mladina lahko spominjala težkih in slavnih dni, ki smo jih preživeli mi 

starejši.«917 

Zanimanje za terensko delo na Kočevskem kljub velikemu obsegu muzejskega dela 

ni zamrlo. Pod vodstvom Muzeja ljudske revolucije iz Ljubljane je bila deloma 

opravljena topografija kočevskega površja v republiškem merilu, ki je med množico 

radovednih obiskovalcev vzpodbudila veliko zanimanje. Zato je muzej organiziral in 

izvajal vodene oglede po Kočevju in Kočevskem, tudi po manj raziskanih območjih 

občine. Starostne skupine obiskovalcev so bile raznolike, prihajali so iz vseh krajev 

Slovenije, tudi iz sosednjih držav. Med rednimi nalogami muzeja so bile zapisane 

tudi smernice spomeniškega varstva, zato je muzej leta 1963 pričel z delom na 
                                                 
914 PMK, t. e. 2, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1962 – 1965. Poročilo o delu muzeja od 17. 4. do 1. 9. 
1963, 1963. 
915 PMK, t. e. 3, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1966–1970. Dopis Pokrajinskega muzeja Kočevje o 
programu dela, 27. 9. 1966. 
916 Kordiš, Ivan: Pokrajinski muzej Kočevje 1953–2003. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2003, 
str. 29. 
917 PMK, t. e. 2, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1962–1965. Dopis Pokrajinskega muzeja Kočevje 
Občinski skupščini Kočevje, 25. 10. 1964. 
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področju spomeniškega varstva, ki je bilo v predhodnem desetletju zanemarjeno. V 

sodelovanju z Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine je muzej izvedel 

izmere na gradu Fridrihštajn in gradu Kostel. V nadaljnjem je bil pripravljen tudi 

projekt za zavarovanje omenjenih gradov, kar je v prihodnjih letih privabilo veliko 

turističnega obiska. Na področju varstva kulturne dediščine je muzej opravil popis 

spomenikov NOB ter jih uvrstil na seznam za zaščito in obnovo. Pri popisu in 

pregledu spomenikov NOB je muzeju pomagala Zveza borcev NOB, elaborat o vseh 

kulturnih spomenikih in spomenikov iz NOB pa je opravil Zavod za spomeniško 

varstvo. Stroški opravljenega dela, ki ga je opravil Zavod za spomeniško varstvo, so 

znašali 930.860 dinarjev.918 Sodelovanje kočevskega muzeja z ostalimi kulturnimi 

ustanovami in muzeji je kočevskemu muzeju veliko doprineslo, saj je ta na 

omenjenem področju komaj začel aktualno delovati. Dopolnjevalna znanja iz varstva 

naravne in kulturne dediščine so popestrila muzejsko dejavnost ter pripomogla k 

večji pomembnosti in dragocenosti muzejske stroke. 

Zaradi preobsežnosti in povečani muzejski dejavnosti se je muzej še vedno soočal s 

pomanjkanjem strokovnega kadra. Na delovno mesto muzejskega uslužbenca, ki ga 

je opravljala Draga Lunder, je z delom leta 1963 nastopil Alojz Rauh.919 Ta je leto 

kasneje postal tudi predsednik delovne skupnosti Pokrajinskega muzeja Kočevje.920 

Na prvi seji delovne skupnosti, 22. oktobra 1963, je bil predložen predlog o 

zaposlitvi dodatne delovne moči, vendar je predlog ostal nerealiziran. V letu 1964 je 

v delovni organizaciji prišlo do rahlih sprememb. Funkcijo ravnatelja Pokrajinskega 

muzeja Kočevje je še vedno opravljal Peter Šobar, muzejska uslužbenca sta bila 

Anton Obranovič in Alojz Rauh, predsednik muzejskega sveta pa je vse do njegove 

ukinitve junija 1964 postal Rudi Mohar, za podpredsednik je bil izvoljen Anton 

Sovre.921 Istega leta sta z delom morala prenehati Anton Obranovič in Alojz Rauh 

zaradi novih predpisov o upokojencih. Opravljanje vsega muzejskega dela je 

opravljal Peter Šobar, ki je kadrovsko problematiko reševal s sklepanjem trimesečnih 

pogodb z Antonom Obranovičem. Ta mu je pomagal pri sprejemanju in vodenju 

večjih izletniških skupin ter pri ostalem muzejskem delu. Kasneje je muzej zaposlil 
                                                 
918 PMK, t. e. 2, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1962–1965. Poročilo Zavoda za spomeniško varstvo 
iz Ljubljane za leto 1964. 
919 PMK, t. e. 2, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1962–1965. Zapisnik redne seje muzejskega sveta, 22. 
10. 1963. 
920 PMK, t. e. 2, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1962–1965. Zapisnik prve seje delovne skupnosti  
Pokrajinskega muzeja Kočevje, 2. 6. 1964. 
921 PMK, t. e. 2, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1962–1965. Zapisnik prve seje novoizvoljenega 
muzejskega sveta, 11. 3. 1964. 
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še dodatnega honorarnega delavca, ki je prevzel opravljanje muzejskega dela. Do 

večjih delovnih obremenitev je prišlo ob zasedanju slovenskih zgodovinarjev in 

muzealcev, ki je leta 1964/1965 potekalo v Kočevju. Za njegovo pripravo, 

organizacijo in izvedbo je bil zadolžen kočevski muzej, ki je moral ob zaposlitvi le 

dveh delavcev pripraviti vse potrebno za srečanje zgodovinarjev in muzealcev. 

Spremembe v strukturi delovnih mest in delovnih organov so znatno vplivale na delo 

v muzeju, ki je zaradi preobremenjenosti strokovnih delavcev začelo počasi zastajati. 

Kmalu so se muzejski strokovni delavci znašli v nepopravljivi situaciji zaradi 

nakopičenega in neopravljenega muzejskega dela, ki je vse bolj zahtevalo popolno 

zbranost in sprotno obdelavo. Kljub temu je kočevski muzej v skladu s svojim 

poslanstvom nadaljeval s svojo dejavnostjo in ohranjal edini primat nad muzejsko 

dejavnostjo v občini.  

 

7. 1. 2. 1. FINANČNA BILANCA MUZEJA V ŠESTDESETIH LETIH 

 
Slaba kadrovska zasedba, neurejenost ter pomanjkanje razstavnih prostorov niso bile 

edine težave, s katerimi se je muzej spopadal že od začetka svojega delovanja. 

Izvedba vseh muzejskih del, vključujoč zamenjave stare muzejske opreme, plačila 

muzejskih uslužbencev ter terenskega dela, so predstavljali veliko finančno 

obveznost za kulturno ustanovo. Sprejet petletni program dela za obdobje 1961–1965 

je za delovanje muzeja predvidel vsoto finančnih sredstev višini 18.000.000 dinarjev. 

Toda program ni predvidel »majhnih« podrobnosti, ki so se pojavljale sproti in 

nepričakovano. V celoti zastavljen petletni program dela muzeja, v katerem so bile 

navedene tudi investicijske in operativne obveznosti, ni bil izpolnjen. Spremenjena 

finančna bilanca je nakazala (veliki) finančni primanjkljaj, ki ga je moral muzej 

pokriti. Iz finančnih poročil je razvidno, da je uprava muzeja krila finančni 

primanjkljaj s pomočjo dotacijskih sredstev različnih družbenih in delovnih 

organizacij. Dodeljena finančna sredstva, ki jih je vsakoletno prispeval Občinski 

odbor Kočevje, niso mogla pokriti vseh stroškov opravljenih nalog muzejske 

dejavnosti. Finančna sredstva, pridobljena s prostovoljnimi prispevki, članarinami in 

vstopninami,922 katere je Pokrajinski muzej Kočevje ponovno uvedel 23. oktobra 

                                                 
922 Ponovno uvedena vstopnina leta 1963 je znašala 50 dinarjev za odrasle osebe, vstopnina za otroke, 
dijake in vojake pa je znašala 20 dinarjev. Vstopnina za organizirano skupino odraslih je bila 30 
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1963,923 so predstavljale 0,16 % delež v skupnem deležu vseh denarnih sredstev. 

Letna poraba denarnih sredstev v petletnem obdobju je bila dokaj stabilna, kar 

pomeni, da so bili dohodki relativno enaki izdatkom. V prvem letu izvajanja 

petletnega programa so bili dohodki nekoliko višji od izdatkov, znašali so 1.168.989 

dinarjev, izdatki pa so bili za 30.195 dinarjev manjši od dohodkov,924 medtem ko so 

načrtovana finančna sredstva za omenjeno leto znašala 4.185.000 dinarjev.925 V 

naslednjem letu so zopet opazne razlike med dohodki in izdatki, prvi so znašali 

2.076.294 dinarjev, drugi pa so bili v višini 1.482.855 dinarjev. Leta 1963 je bila 

poraba finančnih sredstev enaka dohodkom, le-ti so znašali 4.490.000 dinarjev.926 

Tudi v naslednjem letu, leta 1964, je bila poraba denarnih sredstev ogromna, znašala 

je 2.543.000 dinarjev,927 v prvem polletnem obdobju je muzej porabil 1.215.814 

dinarjev, medtem ko so bili dohodki večji, znašali so v višini 1.467.680 dinarjev.928 

V zadnjem polletnem obdobju petletnega programa pa so bili dohodki zopet enaki 

izdatkom in so znašali 1.548.669 dinarjev,929 po drugem obračunu pa je dohodek 

muzeja znašal 2.086.229 dinarjev, izdatki pa 1.153.009 dinarjev.930 Za leto 1965 je 

bilo za muzejsko dejavnost načrtovano 2.900.000 dinarjev, od tega pa je bilo 

porabljenih le 2.100.000 dinarjev.931 Iz drugega poročila razberem, da je bil 

izpostavljen predračun v višini 6.000.000 dinarjev, od tega naj bi polovični znesek 

zagotovil Svet za kulturo pri Občinski skupščini Kočevje, za ostalo polovico 

finančnih sredstev pa je muzej zaprosil pri Republiškem skladu za kulturo.932 

Dejanski obračun je pokazal popolnoma drugačno finančno bilanco, znašala je le 

četrtino od predložnega obračuna. Skupni znesek dohodkov za obdobje petih let je 

znašal 11.826.952 dinarjev, medtem ko so bili skupni izdatki za isto obdobje za 

                                                                                                                                          
dinarjev, za skupino mladoletnih pa 10 dinarjev (PMK, t. e. 2, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1962–
1965.  Zapisnik redne seje muzejskega sveta, 22. 10. 1963). 
923 PMK, t. e. 2, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1962–1965. Zapisnik redne seje muzejskega sveta, 22. 
10. 1963. 
924 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Poročilo upravnika muzeja, 13. 1. 1961. 
925 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1953–1962. Poročilo upravnika muzeja, 13. 1. 1960. 
926 PMK, t. e. 1, fond ARHIV MUZEJA, SPISI, 1953–1962. Predlog predračuna za leto 1963. 
927 PMK, t. e. 2, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1962–1965. Zapisnik prve seje delovne skupnosti  
Pokrajinskega muzeja Kočevje, 2. 6.1964. 
928 PMK, t. e. 2, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1962–1965. Zapisnik prve seje novoizvoljenega 
muzejskega sveta, 11. 3. 1964. 
929 PMK, t. e. 2, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1962–1965. Obračun dohodkov in izdatkov, 30. 5. 
1965. 
930 PMK, t. e. 3, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1966–1970, leto 1966. 
931 PMK, t. e. 2, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1962–1965. Dopis Skupščine Občine Kočevje, 8. 10. 
1965. 
932 PMK, t. e. 2, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1962–1965. Dopis Pokrajinskega muzeja Kočevje 
Občinski skupščini Kočevje, 25. 10. 1964. 
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83.634 dinarjev manjši. Iz zapisanega je razvidno, da je bila poraba finančnih 

sredstev od predvidenih le 66 %. Po zapisu drugega blagajniškega poročila pa so 

številke obračuna za triletno obdobje med leti 1961 in 1963 pokazale drugačno 

finančno stanje. Slednje pokaže popolnoma drugačen obračun dohodkov in izdatkov. 

Leta 1961 so bili izdatki v višini 1.830.000 dinarjev, prav tako je bil priliv finančnih 

sredstev enak. V naslednjem letu so se izdatki in dohodki povečali na 2.100.000 

dinarjev, leta 1963 pa je bil dosežen najvišji obračun, ki je znašal 3.850.000 

dinarjev.933 Razlike med obema različicama obračunov za obdobje gre pripisati 

spremenjeni finančni bilanci muzeja, upoštevati je treba tudi različen postopek 

obračuna dohodkov in izdatkov, med katerimi je slednji najbolj nazorno pokazal 

stroške posameznega dela programa dejavnosti muzeja. Tudi delovni načrt za 

petletno obdobje je bil deloma realiziran, preostanek zastavljenih nalog iz 

omenjenega obdobja se je prenesel v program za obdobje 1964–1970. Za izvedbo le-

tega je bilo v obdobju 1964–1970 predvideno 27.300.000 dinarjev.934 Blagajniško 

poročilo iz leta 1967 kaže na povečano porabo finančnih sredstev, samo v 

omenjenem letu so stroški porabe znašali 18.105 dinarjev. Enako vsoto so 

predstavljali tudi dohodki muzeja, od tega je bilo 83 % dotacij, ostalo pa so bili lastni 

dohodki muzeja.935 Leta 1967 je program dela predvidel stroške v višini 23.000 

dinarjev, leta 1969 pa so le-ti znašali 16.925,70 dinarjev.936 Največji donator 

finančnih sredstev je bila Skupščina Občine Kočevje, ki je bila poleg financiranja 

drugih oblik kulturno-prosvetne dejavnosti obvezna financirati tudi kulturno 

dejavnost muzeja. Po podatkih Skupščine Občine Kočevje je bilo za kulturno-

prosvetno dejavnost v letu 1970 namenjenih 313.903 dinarjev, leto prej pa je bilo teh 

sredstev za polovico manj. Namembnost finančnih sredstev za posamezno obliko 

kulturno-prosvetne dejavnosti je bila različna, za delovanje kulturnih ustanov je bilo 

v letu 1969 namenjeno skupno 57 % vseh finančnih sredstev, največji delež 

finančnih sredstev je bil dodeljen muzejski dejavnosti. Za delovanje kulturno-

umetniških društev je Skupščina Občine Kočevje v istem letu namenila skromnih 

18.000 dinarjev, kar je predstavljalo le 15 % vseh denarnih sredstev. Leta 1970 je 

bila finančna bilanca za kulturno-prosvetno dejavnost popolnoma drugačna, 

                                                 
933 PMK, t. e. 2, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1962–1965. Poročilo ravnatelja muzeja, 21. 4. 1963. 
934 PMK, t. e. 2, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1962–1965. Dopis Pokrajinskega muzeja Kočevje 
Občinski skupščini Kočevje, 25. 10. 1964. 
935 PMK, t. e. 3, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1966–1970. Poročilo o realizaciji dohodkov v letu 
1967, 29. 1. 1968. 
936 PMK, t. e. 3, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1966–1970. Proračun za leto 1969, 11. 12. 1969. 
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načrtovana finančna sredstva so bila višja kot v predhodnem letu. Za delovanje 

kulturnih ustanov je bilo dodeljenih 77 % vseh sredstev, pri čemer je odstotek narasel 

zaradi visokih stroškov, namenjenih za Zavod za spomeniško varstvo in ureditev 

Šeškovega doma. Skupno so stroški znašali 89.653 dinarjev. Zvezi kulturno-

prosvetnih organizacij je bilo dodeljenih le 15 % vseh sredstev, kar je znašalo 43.000 

dinarjev.937 Predsednik delovne skupnosti muzeja, Miha Briški, je predložil predlog o 

povišanju finančnih sredstev za muzejsko dejavnost, ki so ga podprli tudi ostali člani 

delovne skupnosti. Ta naj bi znašala 70.000 dinarjev,938 kar je pomenilo skoraj 

dvokratno povečanje denarnih sredstev. V drugi polovici šestdesetih let je prišlo do 

nesporazuma med upravnim odborom Šeškovega doma in upravo gledališča Jože 

Šeško. Pogodba, sklenjena med obema strankama, je predpisala ureditev ločenega 

finančnega poslovanja, pri katerem se je tudi gledališče zavezalo investirati določeno 

vsoto za obnovo in adaptacijo Šeškovega doma. Uprava gledališča Jože Šeško je po 

izračunih uprave Šeškovega doma le-tej v letu 1965 dolgovala 270.000 dinarjev, za 

adaptacijo odra pa je prispevala le 159.792 dinarjev. Neporavnane dolgove po 

pogodbi je imelo tudi do uprave Rudnika in uprave Kovinarja. Prvi je dolgoval 

27.135 dinarjev, drugi pa 26.700 dinarjev.939 Zadeva se je zapletla še pri obstoječih, 

pri  neplačanih dolgovih gledališča do uprave Šeškovega doma, ki je izpred let 

skupno znašala 851.666 dinarjev. Skupna investicija za obnovo odra in nabavo 

odrskih rekvizitov, katere naročnik je bilo gledališče, je znašala 1.034.925 dinarjev, 

od tega je Občinski svet za kulturo in prosveto prispeval 899.133 dinarjev. Uprava 

Šeškovega doma, katere predsednik je bil Ivan Širaj, je dolgove gledališča »Jože 

Šeško« v višini 270.000 dinarjev odpustila ter krila polovično vsoto investicijskih del 

na odru v višini 200.000 dinarjev.940 Odbor gledališča, ki ga je kot predsednik 

zastopal Karel Mohar, se je z odločitvijo uprave doma strinjal in jo podprl. Ob 

tovrstni težavi se je med obema podpisnicama pogodbe porodila ideja o združitvi 

uprav Šeškovega doma in Pokrajinskega muzeja Kočevje. Ideja je bila predložena na 

eni izmed preteklih sej, njeni sklepi o združitvi pa so bili izvršeni nemudoma po 

sklepčni seji obeh uprav. Občinski svet za kulturo in prosveto Kočevje je tovrstno 
                                                 
937 PMK, t. e. 3, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1966–1970. Zahtevki po proračunskih sredstvih za 
leto 1970, 11. 12. 1969. 
938 PMK, t. e. 3, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1966–1970. Dopis Pokrajinskega muzeja Kočevje 
oddelku za gospodarstvo pri Skupščini Občine Kočevje, 14. 12. 1969. 
939 PMK, t. e. 3, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1966–1970. Zapisnik seje upravnega odbora uprave 
Šeškovega doma Kočevje, 28. 1. 1966. 
940 Prav tam. 
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združitev pozdravil ter potrdil že vnaprej predložene predloge. Nova uprava je 

sprejela načrt poslovanja in dorekla vse potrebne tekoče zadeve.  

Šestdeseta leta prejšnjega stoletja so v muzejsko dejavnost prinesla mnogo novosti in 

muzejska stroka se je morala spopasti s številnimi ovirami. Predvsem je potrebno 

poudariti, da sta bili desetletje kasneje od ustanovitve prvega muzejskega društva na 

Kočevskem muzejska dejavnost in stroka še vedno negotovi in predvidljivi. V 

desetletju svojega delovanja je muzejska stroka uspela razširiti svoje »obzorje 

muzejske znanosti« in bila pri tem uspešna. Redno muzejsko dejavnost so 

dopolnjevala dodatna muzejska dela, obseg muzejskega dela se je večal znotraj 

kulturne ustanove in izven nje, pri tem pa je največjo oviro za zastajanje določenih 

opravil in obveznosti predstavljala izredno slaba kadrovska zasedba. V naslednjem 

desetletju je bila ena izmed primarnih ciljev muzejske stroke pridobiti in zaposliti 

novo delovno moč. 

 

7. 1. 3. MUZEJSKA DEJAVNOST V SEDEMDESETIH LETIH 

 
V sedemdesetih letih je skrb za organizacijo, izvedbo in financiranje kulturne 

dejavnosti prevzela Temeljna kulturna skupnost Kočevje, ki je bila zadolžena za 

financiranje kulturnih ustanov. Posebno vlogo pa je imela tudi pri soustvarjanju 

kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih planov v kulturni dejavnosti. Tako sta 

njena dejavnost in vloga pri ustvarjanju kulturne politike v občini postali nujno 

potrebni in pomembni. Kot podpornica in spodbujevalka kulturne dejavnosti v občini 

je sodelovala pri vseh pomembnih odločitvah v razvoju in pospeševanju kulturne 

politike ter pri njenem soustvarjanju, tudi pri kulturnem ustvarjanju Pokrajinskega 

muzeja Kočevje. Slednja je bila predlagateljica o morebitni spremembi pravnega 

statusa kočevskega muzeja, vendar se na tem področju ni ničesar spremenilo. 

Pravni status Pokrajinskega muzeja Kočevje je ostal nespremenjen vse do leta 1974. 

Tedaj je bil muzej na podlagi Samoupravnega sporazuma med Temeljno kulturno 

skupnostjo (TKS) Kočevje, Krajevno skupnostjo Kočevje-mesto in Pokrajinskim 

muzejem Kočevje pripojen h Krajevni skupnosti Kočevje-mesto. Dve leti je 

Pokrajinski muzej Kočevje deloval brez pravnega statusa, 20. aprila 1976 pa je prešel 

pod okrilje Temeljne kulturne skupnosti Kočevje. V vmesne obdobju so nekateri 

zavzeli stališče o priključitvi muzeja k enemu izmed slovenskih muzejev, vendar do 

pripojitve ni prišlo. V začetku sedemdesetih let se je pojavilo tudi vprašanje o 
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njegovem delovanju, ki ga je predložila Temeljna kulturna skupnost (TKS) Kočevje. 

Ta je bila mnenja o potrebnem obisku komisije iz Muzejske skupnosti iz Ljubljane 

ali Muzeja ljudske revolucije iz Ljubljane, da oceni delo kočevskega muzeja. Na 

podlagi ocene komisije naj bi bilo dorečeno nadaljnje delovanje in položaj 

kočevskega muzeja. Uprava kočevskega muzeja je tovrstno mnenje in predlog TKS 

Kočevje odločno zavrnila ter zavrgla tudi možnost morebitnega sklepa, ki ga je 

predložila TKS Kočevje delovni skupnosti kočevskega muzeja o oddaji muzejskega 

gradiva drugim slovenskim ustanovam.941 Kočevski muzej je deloval kot osrednja 

kulturna ustanova na Kočevskem, ki ga je finančno podpirala Temeljna kulturna 

skupnost Kočevje. Slednja je po sklepu Izvršnega odbora TKS Kočevje, katere 

predsednik je bil Miloš Humek, plačevala tudi stroške najemnine muzeja upravi 

Šeškovega doma. Sklep je bil sprejet na seji TKS Kočevje 21. decembra 1971,942 na 

kateri so bile podane tudi smernice o nadaljnjem razvoju muzejske dejavnosti 

kočevskega muzeja. Temeljna kulturna skupnost Kočevje je prav tako skrbela za 

delno vzdrževanje Šeškovega doma, leta 1972 je financirala delno prenovo 

ogrevalnih naprav v Šeškovem domu. Prenovo le-teh je prevzelo podjetje Kovinar, 

nadaljnja prenova pa je zajela tudi ureditev odrske razsvetljave in okolice Šeškovega 

doma.943 Slednja je bila prioritetna šele v naslednjem desetletju. 

Sedež kočevskega muzeja je ostal enak, do novih kadrovskih sprememb pa v začetku 

sedemdesetih let ni prišlo. Ravnatelj muzeja in predsednik delovne skupnosti muzeja 

sta ostali enaki osebi, pridružila pa se jim je dodatna delovna sila, ki je bila v muzeju 

zaposlena le honorarno. Za polovični delovni čas je bil v muzeju ponovno zaposlen 

Anton Obranovič, občasno pa je vodenje po razstavah opravljal tudi hišnik 

Šeškovega doma, Milan Mihelič. Šele leta 1974 se je v muzeju zaposlila prva 

strokovna delavka, diplomirana arheologinja Greta Hirschbäck Merhar, ki je 

opravljala delo kustosa-arheologa, predsednika delovne skupnosti kočevskega 

muzeja je zamenjal Vlado Turk.944 Leto kasneje je bila izražena želja po zaposlitvi 

strokovnjaka za področju konzervatorstva in restavratorstva. Za dobro delovanje je 

bil nujno potreben strokovni delavec konservator-preparator, vendar prošnji ni bilo 
                                                 
941 PMK, t. e. 4, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1971–1974. Zapisnik sestanka delovne skupnosti 
muzeja v Kočevju, 27. 12. 1972. 
942 PMK, t. e. 4, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1971–1974. Dopis TKS Kočevje Pokrajinskemu 
muzeju Kočevje, 24. 12. 1972. 
943 ZAL, KOČ 34/3, fond SKUPŠČINA OBČINE KOČEVJE. Poročilo o delu organizacij za leto 
1972, 19. 4. 1973. 
944 PMK, t. e. 4, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1971–1974. Dopis Krajevne skupnosti Kočevje o 
imenovanju novega predsednika delovne skupnosti kočevskega muzeja, 9. 8. 1974. 
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ugodeno. Tri leta kasneje se je Greti Hirschbäck Merhar pridružila še etnologinja 

Vesna Berce, ki je v kočevskem muzeju delovala do leta 1981.  

 

Muzejska dejavnost Pokrajinskega muzeja Kočevje je v sedemdesetih letih 

nadaljevala svoje delo v okviru zastavljenih nalog po kratkoročnem in dolgoročnem 

programu. Muzejski uslužbenci so nadaljevali z zbiranjem, evidentiranjem in 

dokumentiranjem ter inventarizacijo materialnega, arhivskega in fotografskega 

gradiva. Pri tem je bilo v začetku sedemdesetih let zbranih, popisanih in delno 

inventariziranih okoli 1.100 muzealij, 6.000 fotografij in 1.000 negativov, 20 

dokumentiranih risb in okoli 15.000 arhivalij, knjižno gradivo pa je obsegalo okoli 

400 knjižnih publikacij in revij. Muzej je imel štiri osnovne muzejske zbirke, 

številčno najbogatejša zbirka je bila zbirka NOB, sledila je etnološka zbirka, 

kulturno-zgodovinska in arheološka zbirka. Kočevski muzej je v sodelovanju z 

ljubljanskim Regionalnim zavodom za spomeniško varstvo in Mestnim arhivom 

Ljubljana izvedel nadaljevalna dela na že omenjenih področjih. Stroški njune 

dejavnosti so znašali 93.475 dinarjev. Istočasno je muzej potrdil podaljšanje pogodbe 

z Inštitutom za arheologijo pri Slovenski akademiji znanosti in umestnosti (SAZU) 

Ljubljana, ki je nadaljeval arheološka dela v Ciganski jami pri Željnah, kjer so bila 

najdišča prazgodovinskih arheoloških najdb. Projekt sta financirali Raziskovalna 

skupnost Slovenije in Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ki sta ob pričetku 

del v sedemdesetih letih zagotovili finančna sredstva v višini 20.000 dinarjev, 

Temeljna kulturna skupnost Kočevje pa je namenila 7.000 dinarjev za izvedbo 

projekta.945 Od združitve uprav Šeškovega doma in kočevskega muzeja je bila skrb 

za vzdrževanje Šeškovega doma prenesena na Krajevno skupnost Kočevje, ki se je 

finančno obvezala za izvedbo gradbenih in drugih del na Šeškovem domu. Lastni 

dohodki od vplačanih najemnin in predstav so bili izredno majhni in niso pokrili 

stroškov, nastalih zaradi vzdrževalnih in gradbenih del na njem, ter delo hišnika. 

Stroški vzdrževanja in plačilo hišnika so povprečno zahtevali dotacijo od Temeljne 

kulturne skupnosti Kočevje v višini  55.000 dinarjev letno,946 vendar se je znesek le-

te med posamični obdobji spreminjal.  

                                                 
945 PMK, t. e. 4, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1971–1974. Poročilo o delu kulturnih ustanov in 
ZKO, 1972. 
946 PMK, t. e. 4, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1971–1974. Poročilo o delu kulturnih ustanov in 
ZKO, 1972. 
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Na podlagi zastavljenega triletnega srednjeročnega plana razvoja kulture v Občini 

Kočevje, ki ga je leta 1973 sprejela Skupščina TKS Kočevje in je zajel vso kulturno 

dejavnost v občini, so bile realizirane vse naloge muzejske dejavnosti. Med naborom 

nalog triletnega plana za obdobje 1973–1975, v sklopu katerih je bila načrtovana 

razširitev potujoče knjižnice in potujočega kina, štipendiranje mladine za delo v 

dramskem in folklornem odseku, uvajanje mladine v aktivno kulturno udejstvovanje, 

se je načrtovala tudi nastanitev kustosa v Pokrajinskem muzeju Kočevje, usposobitev 

dvorane in domov ter opremljanje odrov.947 Zastavljene prednostne naloge 

srednjeročnega plana niso bile istočasno in v zadanem časovnem obdobju realizirane, 

temveč je bilo potrebno začrtane naloge prenesti v naslednji plan razvoja kulturne 

dejavnosti v občini in v načrt dela kočevskega muzeja. Nadgradnjo triletnemu planu 

je pomenil petletni srednjeročni družbeni plan Občine Kočevje za obdobje         

1971–1975. Ta je vzporedno z gospodarskim in socialnim razvojem na podlagi že 

opravljenih analiz in obdelavi statističnih podatkov predvidel okvirni razvoj kulturne 

dejavnosti. Po ugotovitvah, zapisanih v petletnem planu, je kulturno življenje v 

omenjenem obdobju stagniralo. Razloga za stagnacijo kulturnega življenja sta bila, 

kot navaja plan, slaba udeležba prebivalstva v kulturno-prosvetnih društvih ter 

dostopnost kulturnih vrednot dobrin le ozkemu krogu prebivalstva. Statistična 

analiza je pokazala, da je število kulturnih društev upadlo, prav tako je bil slab obisk 

kulturnih ustanov. Opravljena analiza je zajela statistično obdelavo o številu 

kulturno-prosvetnih društev, amaterskih gledališč in dramske odseke, število 

predstav ter število obiskovalcev. Primerjava je bila opravljena za obdobje 

1959/1960 in 1970/1971. Izsledki so pokazali, da je bilo v prvem obdobju število 

društev večje, v primerjavi s kasnejšim obdobjem se je nekoliko povečalo. V 

kulturno društveno dejavnost je bilo včlanjenih 997 članov. Obisk je v povprečju 

beležil 4.159 oseb. Za desetletje kasneje se je stanje kulturne društvene dejavnosti v 

občini poslabšalo, saj se je število društev zmanjšalo na šest, število včlanjenih pa je 

bilo le 263. Tudi povprečen obisk kulturnih društev je upadel, društvene dejavnosti je 

obiskalo le 800 obiskovalcev. Podobno je bilo tudi z obiskom kulturnih ustanov, 

medtem ko je bil obisk Pokrajinskega muzeja Kočevje kar zadovoljiv. Zgornji 

podatki kažejo na slabo stanje kulturne dejavnosti v občini, med razlogi za njeno 

poslabšanje in upad števila društev ter obiska pa se navaja predvsem pomanjkanje 

                                                 
947 PMK, t. e. 4, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1971–1974. Dosedanji srednjeročni plan razvoja 
kulture v Občini Kočevje 1973 – 1975, 1973. 
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prostorov in slabo odmerjena finančna sredstva. Ne gre zanemariti dejstva, da je bila 

kulturno-prosvetna dejavnost kulturnih društev slabše financirana kot kulturna 

dejavnost kulturnih ustanov. V prid omenjenemu dejstvu govori odstotek namenjenih 

finančnih sredstev, ki je za kulturno društveno dejavnost znašal le 1,1 % v letu 1969 

in 1,4 % v letu 1970. Delež finančnih sredstev za kulturno društveno dejavnost je bil 

boljši v Občini Ribnici, medtem ko je za isto obdobje na ravni Slovenije delež znašal 

3,3 % v letu 1969 in 3,2 % v letu 1970.948 Delež finančnih sredstev, namenjen 

dejavnosti kulturnih ustanov, je bil različen v posameznem obdobju, medtem ko je 

bil delež finančnih sredstev za kulturno društveno dejavnost bolj statičen. Prav tako 

so podatki pokazali, da sta bili informiranost in osveščanje prebivalstva o kulturnem 

dogajanju v občini na zadovoljivi ravni. Enako velja tudi za informiranost o muzejski 

dejavnosti. Pokrajinski muzej Kočevje je v sedemdesetih letih poskrbel za boljšo 

propagandno in informativno dejavnost svoje kulturne ustanove, pri čemer je 

potrebno poudariti, da se je posluževal informiranja s pomočjo oglasnih desk in 

»info« točk. Izvzemajoč drugačne oblike informativne dejavnosti kočevskega 

muzeja, je bila Občina Kočevje med slabše informiranimi občinami v začetku 

sedemdesetih let. Leta 1966 je bilo v Občini Kočevje 279 radijskih sprejemnikov na 

1.000 prebivalcev, leta 1970 se je število le-teh zmanjšalo na 268. V istem obdobju je 

bilo v občini 79 televizijskih sprejemnikov, leta 1970 pa se je njegovo število 

dvignilo na 173. V primerjavi s številom radijskih in televizijskih sprejemnikov na 

državni ravni iz leta 1966 je bila Občina Kočevje med dobro informiranimi, prav 

tako tudi v dolenjskem okraju, leta 1970 pa se je stanje poslabšalo. Tedaj je 

zaostajala po števili radijskih in televizijskih sprejemnikov na državni ravni in med 

dolenjskimi občinami.949  

Isti srednjeročni družbeni plan je začrtal večjo pospešenost muzejskega dela ter 

sprotno reševanje kadrovskih težav. Po programu srednjeročnega družbenega plana 

je bilo potrebno do leta 1973 zaključiti z adaptacijo Šeškovega doma, urediti njegov 

pravni status in izvesti adaptacijo odra v dvorani doma. Opremljenost notranjih 

prostor je bila izvedena postopno, triletni srednjeročni program, sprejet na Skupščini 

TKS Kočevje, pa je predvidel njeno pospešitev. V naslednjih letih je delovanje 

Pokrajinskega muzeja Kočevje potekalo v skladu s programom dela Kulturne 

                                                 
948 PMK, t. e. 4, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1971–1974. Predlog srednjeročnega družbenega plana 
Občine Kočevje 1971–1975. 
949 Prav tam. 



 306 

skupnosti Kočevje in po smernicah planov muzejske dejavnosti. V okviru svoje 

dejavnosti je okrepil sodelovanje z Regionalnim zavodom za spomeniško varstvo in 

Zgodovinskim arhivom Ljubljana. Prvi je uspel popisati večino spomenikov na 

kočevskem območju, ki je predstavljal vsebinsko podlago in pripomogel k nastanku 

ter izdaji knjige Toneta Ožbolta o Narodnoosvobodilni borbi, drugi pa je pripomogel 

k boljši sistematiki registracije in omogočil večjo preglednost nad dokumentarnim in 

arhivskim gradivom muzeja.950  

 

Težišče muzejske dejavnosti je še vedno predstavljalo redno muzejsko delo, v drugi 

polovici sedemdesetih let pa se je muzejsko delo nekoliko preusmerilo tudi na 

terensko delo. Arheološka izkopavanja in sondiranja so se pričela v nekaj naselij in 

so zahtevala prisotnost muzejskega uslužbenca. To je pomenilo, da je bil kočevski 

muzej zaradi upravičenih razlogov dela na terenu zaprt ali pa je muzejsko delo 

občasno prevzel honorarno plačani strokovni delavec. Arheološka izkopavanja so 

bila izvedena v sodelovanju z drugimi kulturnimi ustanovami. Večina slednjih se je 

pričela v zgodnjih sedemdesetih letih, nadaljevala pa so se tudi v naslednjem 

desetletju. Leta 1977 so potekala arheološka izkopavanja na Debelem vrhu nad 

Predgradom, kjer so bili najdeni različni predmeti iz pozne bronaste dobe. Dve leti 

kasneje se je v posredni bližini pričelo sondiranje z malo sondo na Spahi pri 

Brezovici (Poljanska dolina), kjer so bili najdeni fragmenti keramike in lesa iz 

prazgodovinskega obdobja. Zaradi arheološke najdbe iz leta 1973, v kateri so bili 

najdeni delčki keramike in antična koščena igla z ušescem, se je nadaljevalo 

sondiranje na travniku pod Črno jamo.951 Istega leta je bilo opravljeno tudi 

sondiranje terena v Čepljah.952 Uspešna arheološka izkopavanja so obogatela 

arheološko muzejsko zbirko muzeja. Najdeni arheološki predmeti iz različnih 

zgodovinskih obdobij so bili osnovni nosilci osrednje teme posameznih razstav. Tako 

je kočevski muzej leta 1979 pripravil začasno razstavo z naslovom »Paleolitska 

Ciganska jama«, katere izkopavanja so se začela že leta 1971 pri Željnah. Avtorica 

razstave, katere spremno gradivo sta bila vabilo in plakat, je bila Greta Hirschbäck 

Merhar. Razstava je bila sestavni del razstave »Jugozahodna Dolenjska v arheoloških 

                                                 
950 PMK, t. e. 6, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1976. Program dela Kulturne skupnosti Kočevje v letu 
1976, 1976. 
951 PMK, t. e. 9, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1979. Program dela Pokrajinskega muzeja Kočevje, 
13. 10. 1979. 
952 PMK, t. e. 9, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1979. Kratko poročilo o stanju v Pokrajinskem muzeju 
Kočevje, 5. 6. 1979. 
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obdobjih«, pri kateri je sodeloval Mitja Brodar iz Inštituta za arheologijo pri SAZU, 

vodja arheoloških izkopavanj. Razstava je pod novim naslovom »Ledenodobne 

kulture Slovenije« gostovala po Jugoslaviji in leta 1980 gostovala tudi v tujini.953 

Razstavna dejavnost muzeja se je v sedemdesetih letih razmahnila, postavljene so 

bile dve stalni in enajst občasnih razstav. Leta 1973 so strokovni delavci Muzeja 

ljudske revolucije iz Ljubljane pripravili stalno razstavo z naslovom »Ljudska oblast 

na Slovenskem 1945–1947«, ob kateri je bil izdan tudi katalog razstave, in razstavo 

»Razvoj NOB na Kočevskem«, postavljeno leta 1978. Občasnih razstav je bilo v 

omenjenem obdobju kar nekaj. Leta 1971 je bila v prostorih Pokrajinskega muzeja 

Kočevja postavljena osnovnošolska razstava z naslovom »Pionirska razstava o šolski 

in izvenšolski dejavnosti« in polharska razstava, naslednjega leta sta bili zopet dve 

razstavi z naslovom »Polharska razstava« in »30 let Jugoslovanske ljudske armade«, 

ki jo je pripravil Občinski odbor združenja rezervnih vojaških starešin Kočevje, leta 

1972 je potekala postavitev razstave »Mladina Kočevske v NOB in svobodi«, 

naslednjega leta pa razstavi z naslovom »Kočevska v razvoju svoje zgodovine« in 

»Lovska razstava«. V naslednjih štirih letih so se v prostorih Pokrajinskega muzeja 

Kočevje v Šeškovem domu zvrstili razstavi »Ivan Cankar in umetnost« leta 1976 in 

naslednje leto je sledila razstava »Prazgodovinski depo Debeli vrh«, katere avtorica 

je bila Greta Hirschbäck Merhar. Ob slednji je Pokrajinski muzej Kočevje prvič izdal 

tudi vabilo. Ostali dve razstavi sta bili postavljeni v Likovnem salonu Kočevje in v 

Fari. V prvem je bila leta 1974 na ogled razstava z naslovom »Spomeniki NOB na 

Kočevskem«, v Fari pa je bila leta 1975 na ogled razstava z naslovom »Dolina Kolpe 

v borbi in svobodi«.954 V kočevskem muzeju pa so gostovale tudi razstave od 

drugod. V obdobju 1975–1980 je bilo v prostorih kočevskega muzeja postavljenih 

šest razstav, razstava z naslovom »Kultura v narodnoosvobodilnem boju«, ki jo je 

pripravil Muzej ljudske revolucije Ljubljana, pa je bila postavljena v Likovnem 

salonu leta 1978. Kronološko so si razstave sledile po sledečem zaporedju: »Veterina 

v narodnoosvobodilnem boju« avtorja Matije Žgajnarja leta 1975, »Zaključni boji in 

osvoboditev Slovenije« avtorja Iztoka Durjave, Ljudmile Osjak in Matije Žgajnarja 

(leto 1976), »Tito v Sloveniji« avtorice Jasne Horvat (leto 1977), »Arheološke 

najdbe iz Novega mesta« avtorja Danila Breščaka (1979), »Poslikane panjske 

                                                 
953 PMK, t. e. 9, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1979. Program dela Pokrajinskega muzeja Kočevje, 
13. 10. 1979. 
954 Kordiš, Ivan:Pokrajinski muzej Kočevje 1953–2003.  Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2003, 
str. 21–23. 
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končnice« v avtorstvu Čebelarskega muzeja iz Radovljice (1979), »Partizansko 

sodstvo« avtorice Nataše Urbanc (1979), »Podobe otrok iz preteklosti« in »Rešena 

arheološka dediščina Slovenije 1945–1980« v izvedbi Narodnega muzeja (1980) in 

razstava »Ukradeni otroci« v izvedbi Muzeja ljudske revolucije iz Celja (1980). 

Razstave so bile dobro obiskane, nekatere med njimi pa so privabile nadpovprečen 

obisk. Raznovrstnost tematike in številčnost postavitev razstav dokazujeta, da je 

muzejska dejavnost več kot po dvajsetih letih dosegla vrhunec svojega delovanja. 

Poleg opravljanja redne muzejske dejavnosti je bil Pokrajinski muzej Kočevje 

uspešen tudi na terenskem delu, kar dokazujejo arheološke najdbe. Tovrstna 

dejavnost kočevskega muzeja se je nadaljevala tudi v prihodnjih letih, vendar morda 

nekoliko v zmanjšanem obsegu zaradi organizacijskega prestrukturiranja. 

 

7. 1. 3. 1. FINANČNO STANJE MUZEJA V SEDEMDESETIH LETIH 

 
Pregled blagajniških poročil Pokrajinskega muzeja Kočevje iz omenjenega obdobja 

kaže na pozitivno finančno poslovanje muzeja. Ohranjeno arhivsko gradivo o 

finančnem stanju muzeja nudi vpogled v finančno bilanco, obenem pa se poraja 

vprašanje o racionalni in smiselni porabi namenjenih finančnih sredstev. Prikazana 

računska bilanca kočevskega muzeja daje le del vpogleda od celotnega finančnega 

poslovanja v danem časovnem obdobju, zato navajam samo naključno izbrana letna 

obdobja. Zaradi številčnosti in dobri ohranjenosti blagajniških poročil navajam samo 

nekatera.  

V prvi polovici sedemdesetih let je bilo stanje financ kočevskega muzeja izredno 

dobro premišljeno in zastavljeno. Pri tem je potrebno izpostaviti dejstvo, da je 

morala uprava muzeja vsako leto izstaviti zaključek blagajniškega poročila za tekoče 

leto ter podati okvirni finančni predračun za svoje delovanje za naslednje tekoče leto. 

Poročila so bila predložena zapisniku sestanka delovne skupnosti muzeja, ki jih je ta 

pregledala, nato pa posredovala Temeljni kulturni skupnosti Kočevje. Slednja je nato 

razporejala finančna sredstva za posamezno kulturno dejavnost, o odmeri finančnih 

sredstev TKS Kočevje pa je odločil Občinski ljudski odbor Kočevje.  

Zaradi uspešnosti muzejske dejavnosti v sedemdesetih letih so bili znesku za 

muzejsko delovanje ogromni. Potrebno je bilo pokriti vse sproti nastale stroške 

delovanja muzeja, plačati muzejske uslužbence in kriti stroške terenskega dela. 

Fleksibilnost med »finančnimi kanali« TKS Kočevje in kočevskim muzejem je 
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omogočala ugodeno in hitro izplačilo denarnih sredstev. Višina denarnih sredstev se 

je razlikovala iz leta v leto, ta je bila odvisna od začrtanega obsega programskega 

dela kočevskega muzeja ter predvidenih izvedenih nalog za naslednje leto. Leta 1972 

so izdatki muzeja znašali enako kot dohodki, 42.480. dinarjev. Od tega je občinska 

Kulturna skupnost nakazala samo 35.000 dinarjev dotacije.955 Zaradi povečanega 

obsega muzejskega dela je delovna skupnost muzeja v naslednjem letu predvidela 

povečanje stroškov. Izdelala je okvirni finančni načrt, v katerem je izstavila 

(okvirno) vsoto potrebnih denarnih sredstev. Dejansko nakazilo prihodkov leta 1973 

navaja priliv v višini 570.835,05 dinarjev, izdatki pa so presegli znesek dohodkov, 

znašali so 805.931,05 dinarjev.956 Nastalo razliko v višini 235.096 dinarjev je moral 

muzej pokriti z drugimi viri dohodkov ali/in poprositi za višji priliv sredstev v 

naslednjem letu. Drugačna finančna situacija je bila dve leti kasneje. Predračun je 

predvidel znesek v višini 285.000 dinarjev,957 dejanski izdatki pa so znašali skoraj 

dvakrat manj od navedenih, 166.500 dinarjev. Najvišjo dotacijo finančnih sredstev 

profesionalni kulturi je istega leta prejela Ljudska knjižnica Kočevje v višini 381.898 

dinarjev, sledila je dotacija Pokrajinskemu muzeju, za vzdrževanje Šeškovega doma 

v višini 164.700 dinarjev ter skupna dotacija v vrednosti 114.955 dinarjev je bila 

dodeljena delovanju Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljanskega regionalnega 

zavoda za spomeniško varstvo in Inštitutu za arheologijo pri SAZU.958 Finančno 

poročilo iz leta 1975 navaja, da je bilo za dejavnost profesionalne kulture namenjeno 

855.077,80 dinarjev, amaterski kulturi pa le 276.000 dinarjev. Skupna vsota 

dodeljenih finančnih sredstev za kulturno dejavnost v občini, upoštevajoč dejavnost 

Kulturne skupnosti in investicije, je znašala 1.411.656,30 dinarjev. Predloženi 

predlog Izvršnega odbora je za naslednje leto predlagal manjši finančni priliv za 

kulturno dejavnost. Ta naj bi znašal 1.883.817,95 dinarjev, potrebnih in porabljenih 

pa naj bi bilo 2.189.504,65 dinarjev. Od tega je bilo za delovanje kulturnih ustanov 

predvidenih 1.045.165,85 dinarjev, amaterska kulturna dejavnost pa naj bi bila 

deležna skromnih 424.250 dinarjev.959 Toda sprejetje srednjeročnega plana in 

dopolnitve Samoupravnega sporazuma je nekoliko spremenilo finančni načrt za 
                                                 
955 PMK, t. e. 4, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1971–1974. Poročilo o delu muzeja od 1. 1. do 31. 12. 
1972, 24. 12. 1972. 
956 PMK, t. e. 4, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1971–1974. Blagajniško poročilo kočevskega muzeja, 
1973. 
957 PMK, t. e. 4, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1971–1974. Program dela muzeja za leto 1975, 25. 11. 
1974. 
958 PMK, t. e. 6, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1976. Finančno poročilo, 1976. 
959 PMK, t. e. 6, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1976. Finančno poročilo, 1976. 
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kulturno dejavnost v primerjavi z že zastavljenimi finančnimi bilancami. Leta 1976 

je Občina Kočevje sprejela Samoupravni sporazum o temeljih plana Kulturne 

skupnosti (KS) Občine Kočevje in Kulturne skupnosti Slovenije za obdobje       

1976–1980. Slednji je pomenil nadgradnjo in dorečenost predhodno sklenjenega 

istoimenskega sporazuma, dve leti kasneje pa je bilo zakonu priloženo še dopolnilo, 

ki je natančneje opredelilo program in začrtalo finančno shemo, namenjeno kulturni 

dejavnosti v občini. Na podlagi srednjeročnega programa kulturne dejavnosti v 

občini je ta zagotavljal izvajanje nalog in ciljev na osnovi programa skupnih nalog 

ter dopolnitvenega programa. Iz tega je sledilo, da je prišlo do združevanja finančnih 

sredstev, od katerih je Kulturna skupnost Slovenije prispevala 0,39 % po prispevni 

stopnji v prvi polovici letnega obdobja in 0,58 % prispevne stopnje v drugi polovici 

leta. V programu občinske Kulturne skupnosti pa je bilo dogovorjeno o 0,45 % 

prispevne stopnje v prvi polovici leta in 0,31 % od bruto osebnega dohodka (BOD) v 

drugi polovici leta. Naloge dopolnilnega programa, dopolnjenega sporazumu, so 

zajele kulturno dejavnost tako na področju profesionalne kot amaterske kulture, 

kulturne akcije ter investicijsko vzdrževanje, prišteta sta bili tudi strokovna služba in 

rezervni sklad. Dejavnosti profesionalne kulture je bilo po sprejetem sporazumu 

dodeljeno 1.443.376 dinarjev, za amatersko kulturo je znesek znašal 410.000 

dinarjev, kulturne akcije so bile deležne 145.000 dinarjev, investicijsko vzdrževanje 

pa 62.720 dinarjev, medtem ko sta strokovna služba in administracija za kulturno 

delo in Zveza kulturnih organizacij prejeli 270.000 dinarjev, obvezna sredstva pa so 

bila v višini 23.216 dinarjev. Skupaj je občina za izvajanje kulturne dejavnosti 

namenila 2.354.312 dinarjev.960 Zbrana finančna sredstva v letu 1978 so bila višja in 

so znašala 6.139.312 dinarjev. V primeru finančnih presežkov za posamezno obdobje 

so se le-ti prenesli v naslednje leto. V nasprotnem primeru se je primanjkljaj 

obračunal ob koncu posameznega leta. Združevanje finančnih sredstev obeh 

kulturnih skupnosti je omogočil boljši pretok finančnih sredstev ter njihovo smiselno 

(u)porabo. Iz dodeljenih sredstev je bila delno financirala tudi dejavnost 

Pokrajinskega muzeja Kočevje. Skupna finančna sredstva so z odtegljaji od bruto 

osebnega dohodka, namenjenega za Kulturno skupnost Kočevje, leta 1977 znašala 

2.435.861 dinarjev in 2.794.000 dinarjev finančnih odtegljajev od bruto osebnega 

                                                 
960 PMK, t. e. 8, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1978. Dopolnilo k Samoupravnemu sporazumu o 
temeljih plana Kulturne skupnosti Kočevje in Kulturne skupnosti Slovenije za obdobje 1976–1980, 
marec 1978. 
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dohodka za Kulturno skupnost Slovenije. Skupen prihodek Pokrajinskega muzeja 

Kočevje je leta 1977 znašal 5.774.959 dinarjev, izdatki pa so zahtevali 5.558.549 

dinarjev.961 Preneseni presežek dohodkov v višini 216.046 dinarjev je bil obračunan 

pri proračunu muzeja v letu 1978. Istega leta je bil sprejet Samoupravni sporazum o 

ustanovitvi skupnih služb SIS962 Občine Kočevje, ki je zagotovil skupno opravljanje 

strokovnih, finančnih, administrativnih in drugih opravil po posebnem sporazumu.963 

S tem sporazumom je kulturna dejavnost lažje realizirala skrbno zadane naloge, 

načrtovane v programu dela, donator finančnih prilivov pa je še vedno ostala 

Kulturna skupnost Kočevje. Slednja je leta 1978 od Občinskega ljudskega odbora 

Kočevje dobila finančna sredstva v višini 2.566.613,20 dinarjev, realizacija pa je bila 

93 %. Od dodeljenih finančnih sredstev Kulturni skupnosti Kočevje je bil Pokrajinski 

muzej Kočevje deležen 200.000 dinarjev, realizacija pa je znašala le 82 %. Za 

vzdrževanje Šeškovega doma je TKS Kočevje namenila 150.000 dinarjev, dejavnosti 

Zgodovinskega arhiva Ljubljana (ZAL) in Regionalnega zavoda za spomeniško 

varstvo pa 290.000 dinarjev.964 Realizacija izdatkov poslednjih kulturnih ustanov je 

bila 60 %, kar pomeni, da je bil presežek sredstev zagotovljen za njuno nadaljnje 

delo. Istega leta je Pokrajinski muzej Kočevje zaprosil za dodatno finančno pomoč. S 

pogodbo, sklenjeno med kočevskim muzejem in Kulturno skupnostjo Slovenije 16. 

maja 1978, se je slednja obvezala za dodelitev 117.200 dinarjev za sofinanciranje 

rednega muzejskega programa.965 Kulturna skupnost Slovenije, katere predsednik 

Izvršnega odbora je bil Ivo Tavčar, je obljubljena finančna sredstva izplačala konec 

tekočega leta.  

V zadnjih dveh letih sedemdesetih let je bilo finančno stanje Pokrajinskega muzeja 

Kočevje sorazmerno solidno. Dotacija finančnih sredstev, ki naj bi jih za delovanje 

Pokrajinskega muzeja Kočevje namenila TKS Kočevje v višini 713.720 dinarjev, leta 

1979 niso bila dodeljena v dogovorjeni vsoti. Realni dodeljeni znesek je znašal 

570.200 dinarjev, Kulturna skupnosti Slovenije pa je dodelila 140.000 dinarjev. 

                                                 
961 PMK, t. e. 8, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1978. Kratka obrazložitev realizacije programa 
Kulturne skupnosti Občine Kočevje za leto 1977. 
962 Samoupravne interesne skupnosti (SIS) so bile v skladu z Ustavo Socialistične Republike 
Jugoslavije ustanovljene leta 1974 za vsako področje posebej. Med ustanovljenimi je bila tudi SIS za 
družbene dejavnosti, med katerimi je bil SIS za kulturno dejavnost. 
963 PMK, t. e. 8, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1978. Samoupravni sporazum o ustanovitvi skupnih 
služb SIS Občine Kočevje, 1978. 
964 PMK, t. e. 8, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1978. Realizacija programa in finančno poročilo TKS 
Kočevje, 1978. 
965 PMK, t. e. 8, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1978. Pogodba o sofinanciranju, 16. 5. 1978. 
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Skupna vsota dohodkov muzeja je znašala 870.563,15 dinarjev, porabljenih pa je bilo 

le 39 % vseh sredstev.966 Za nakup klavirja in ozvočenje v Šeškovem domu, za 

katerega je poskrbelo podjetje Iskra, je bila zadolžena Krajevna skupnost mesta 

Kočevje. Zanjo je ta odštela delno vsoto denarja, ki je bila dodeljena za vzdrževanje 

kulturnih domov.967 Dotacija za delo uslužbencev ZAL-a in Regionalnega zavoda za 

spomeniško varstvo se je povečala, skupno je znašala 434.993 dinarjev, za 

vzdrževalna in druga potrebna dela na Šeškovem domu pa je bila dodeljena vsota v 

višini  180.000 dinarjev.968 Na podlagi dopolnila k Samoupravnemu sporazumu o 

temeljih plana Kulturne skupnosti Občine Kočevje in Kulturne skupnosti Slovenije 

za obdobje 1976–1980 je leta 1979 prišlo do majhnih sprememb v finančnem 

poslovanju. Dopolnilo k sporazumu ni pomenilo spremembo programa Kulturne 

skupnosti Kočevje in Kulturne skupnosti Slovenije, temveč je na podlagi uspešnega 

gospodarskega razvoja določilo novo prispevno stopnjo za začrtani program obeh 

kulturnih skupnosti. Po novem dopolnilu je prispevna stopnja za dejavnost občinske 

Kulturne skupnosti znašala 0,34 % od bruto osebnega dohodka in 0,54 % od BOD za 

dejavnost Kulturne skupnosti Slovenije.969 Podobna finančna situacija je bila tudi ob 

koncu sedemdesetih let. Za muzejsko dejavnost je Pokrajinski muzej Kočevje v letu 

1980 potreboval 1.166.300 dinarjev, obljubljena vsota Kulturne skupnosti Kočevje je 

znašala 976.300 dinarjev. Od tega so v letu 1980 stroški za arheološke potrebe 

muzeja znašali 130.400 dinarjev, medtem ko je etnološki oddelek porabil skromnih 

20.000 dinarjev.970 V polletnem obdobju istega leta je kočevski muzej porabil že 

606.518 dinarjev, kar je predstavljalo 63 % porabe vseh finančnih sredstev.971 V 

prihodnjem trimesečnem obdobju so se stroški povečali za 427.215 dinarjev, kar je 

predstavljalo 73 % porabe od načrtovanih 584.430 dinarjev. Muzejska dejavnost je 

bila deležna le 15 % finančnih sredstev od Kulturne skupnosti Kočevje, najvišji priliv 

pa je dobila Ljudska knjižnica Kočevje.972 Leta 1980 je bil skupni znesek Kulturne 

                                                 
966 PMK, t. e. 9, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1979. Finančno poročilo Pokrajinskega muzeja 
Kočevje, 26. 6. 1979. 
967 PMK, t. e. 9, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1979. Poročilo Temeljne kulturne skupnosti Kočevje, 
26. 4. 1979. 
968 PMK, t. e. 8, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1978. Finančno poročilo, 1978. 
969 PMK, t. e. 8, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1978. Dopolnilo k Samoupravnemu sporazumu, 1978. 
970 PMK, t. e. 9, PMK, t. e. 9, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1979. Delovni in finančni načrt dela 
Pokrajinskega muzeja Kočevje, 1979/1980. 
971 PMK, t. e. 10, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1980. Blagajniško poročilo po stanju 30. 6. 1980, 29. 
8. 1980. 
972 PMK, t. e. 10, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1980. Realizacija finančnega načrta Kulturne 
skupnosti Kočevje od 1. 1. do 30. 9. 1980, december 1980. 
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skupnosti Kočevje, ki jo je ta porazdelila med amatersko in profesionalno kulturo, 

predviden v višini 9.656.457,10 dinarjev, njegova realizacija do 30. septembra pa je 

bila 76 %. Iz poročila je razvidna neenakomerna porazdelitev finančnih sredstev, saj 

je bilo za dejavnost ZAL-a namenjenih le 144.420,50 dinarjev, za Ljubljanski 

regionalni zavod za spomeniško varstvo 111.603 dinarjev in 151.500 dinarjev za 

vzdrževanje Šeškovega doma. V omenjenem letu so stroški adaptacije in različnih 

del na kostelskem gradu znašali 204.660,60 dinarjev, kar je omenjeno akcijo uvrstilo 

med največje porabnike občinskih finančnih sredstev.973 Iz finančnih poročil 

Pokrajinskega muzeja Kočevje in Kulturne skupnosti Kočevje je bila muzejska 

dejavnost med dejavnostjo profesionalne kulture druga najbolje financirana 

dejavnost. Praviloma je veljalo, da so bila dodeljena finančna sredstva porabljena v 

tekočem letu, v nasprotnem primeru pa se je vsota presežka prištela k finančni 

bilanci za naslednje leto. Najvišje stroške je ustvarilo interno delo v obsegu priprav 

in postavitve razstav, občasno tudi opremljenost razstavnih prostorov. Povečali so se 

tudi stroški, namenjeni ureditvi in dopolnitvi muzejskih zbirk, terensko delo pa je 

predstavljalo dodatno finančno obremenitev kočevskega muzeja. Sprva so le-ti 

znašali znatne vsote, v drugi polovici sedemdesetih let pa so se zaradi povečanega 

obsega dela na terenu zelo povečali. Vzporedno z muzejsko dejavnostjo je potekalo 

popisovanje spomenikov na kočevskem območju, njihovo zavarovanje in urejanje ter 

arhiviranje vsega muzejskega gradiva. Zaradi pomanjkljive delovne moči sta za 

potrebe muzeja omenjeno delo opravila Ljubljanski zavod za spomeniško varstvo in 

Zgodovinski arhiv Ljubljana.  

»Kulturni hram« profesionalne kulture je za svojo muzejsko dejavnost prejel 

namensko dodeljena finančna sredstva, ki so zagotavljala njegovo nadaljnje 

delovanje. Med muzejskimi uslužbenci se ni pojavila bojazen o prenehanju delovanja 

muzeja, saj je le-ta dobil vso podporo pri občinski oblasti in med ostalimi kulturniki. 

Kljub pojavu težav, med katerimi sta bili največji prostorska stiska in pomanjkanje 

ustrezne delovne sile, je muzej deloval uspešno v skladu s predpisi in pravilniki. 

Njegova priviligiranost pri dodeljevanju finančnih sredstev je pomenila zagotavljanje 

in brezskrbnost muzejskega dela ter ohranitev njegove tradicije. Strah pred njegovo 

ukinitvijo je bil odveč, Pokrajinski muzej Kočevje je nadaljeval s povečanim 

obsegom svoje dejavnosti tudi v naslednjem desetletju. 

                                                 
973 Prav tam. 
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Prikaz stroškovnikov za muzejsko dejavnost po posameznih obdobjih. Za nekatere 

stroškovnike podatki niso bili razpoložljivi. 

Obdobje/vrsta 

stroškovnika 

(€) 

50. leta 60. leta 70. leta 80. leta 

Prenova in obnova 

prostorov 

972,90 25.943,00 1.589,60 10.608,60 

Vstopnine 19,60 / / / 

Razstave 947,60 / / / 

Letna članarina 29,20 / / / 

Prihodki 1.423,00 1.092,60 6.839,70 3.424,00 

Izdatki 1.226,50 1.064,40 9.656,00 724,10 

Stroški prevoza in 

druge priprave 

200,70 / / / 

Dejavnost ZAL-a / / 732,50 2.701,50 

Dejavnost Zavoda 

za 

spomeniško varstvo 

/ / 556,10 / 

 

7. 2. OD ČITALNICE DO KNJIŽNICE 
 
Kulturno-prosvetno poslanstvo je opravljala tudi kočevska knjižnica. Začetki 

kasnejše kulturno-prosvetne knjižnične ustanove na Kočevskem segajo v čas po 

koncu prve svetovne vojne, 27. maja 1919.974 Tedaj se je v prostorih kolodvorske 

postaje v Kočevju sestal pripravljalni odbor, ki je pripravil vse potrebno za 

ustanovitev Kočevske čitalnice. Sklicatelj pripravljalnega odbora je bil Ivan Sajovic, 

njegovi člani pa ugledni kočevski veljaki. Veččlanski pripravljalni odbor so poleg 

Ivana Sajovica sestavljali še Frančišek Watzl, Štefan Rajh, Anda Lehman, načelnik 

železniške postaje in starosta kočevskega Sokola, Repovš, kaplan Pirkovič in številni 

drugi. Ivan Sajovic je v prostorih gimnazije, kjer je čitalniško društvo imelo svoje 

prostore od ustanovitve, nagovoril prisotne člane odbora z besedami, s katerimi je 

izrazil željo po ustanovitvi čitalnice, kasneje tudi knjižnice v Kočevju: »Soglasno se 

občuti potreba družabnega in kulturnega središča kočevskih Jugoslovanov na 

narodni večstrankarski podlagi /…/ To središče bi doseglo svoj namen s 

                                                 
974 Južnič, Stanislav: Razvoj kočevske čitalnice med letoma 1919–1941. V: Knjižnica-revija za 
področje bibliotekarstva in informacijskih znanosti, letnik 48, št. 3, 2004, str. 176. 
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centraliziranjem časopisja, /…/, dalje z naročanjem revij, ustanovi naj se lastna 

knjižnica.«975 Vpliv večinskega nemškega prebivalstva na Kočevskem je izrazito in 

jasno pokazal, da je ustanovitev kočevske čitalnice pomenilo nasprotovanje in 

obrambo tedanji nemški oblasti na Kočevskem, predvsem pa enoten nastop 

Slovencev proti nemškemu življu. Člani kočevarskih društev in Kočevarji so močno 

nasprotovali ustanovitvi slovenske čitalnice v Kočevju. Dogajalo se je, da so 

sabotirali ustanovitev slovenskih društev v Kočevju v znak močnega nasprotovanja 

in neodobravanja. Toda nemško neodobravanje ni oviralo namena in cilja 

pripravljalnega odbora. Ta se je pred ustanovitvijo sestal trikrat, 19. junija 1919 pa se 

je v prostorih gostilne Beljan sestal občni ustanovitveni zbor Kočevske čitalnice.976 

Ob ustanovitvi čitalnica ni premogla nobenega knjižnega fonda, prvi knjižni fond je 

leta 1921 obsegal le 100 knjig in nekaj revij v različnih jezikih. Sestanki Kočevske 

čitalnice so še naprej potekali v prostorih gimnazije, njeni občni zbori pa so bili v 

gostilni Beljan, kasneje pa v gostilni pri Bogataju v Žagi ter tik pred začetkom druge 

svetovne vojne v gostilni Činkl.977 V prvih letih od ustanovitve je čitalnica imela 150 

članov, med katerimi je bil tudi tedanji kočevski župan, Viktor Medved. Prvi 

ravnatelj Kočevske čitalnice je postal Ivan Sajovic, za nekaj časa ga je nasledil Vilko 

Maurer, prva knjižničarka pa je bila Anda Lehman. Položaj ravnatelja Kočevske 

čitalnice so zasedali tedaj veljavni kočevski prvaki, med njimi je bil tudi Frančišek 

Watzl, ki je Kočevsko čitalnico vodil med leti 1919–1920, nasledil ga je Josip Novak 

(1920–1924), Božidar Betriani (1925–1926) in Anton Burger, ki je ravnateljstvo 

čitalnice prevzel vse do leta 1941. Tudi menjave na delovnem mestu knjižničarja so 

bile del zaposlovanja v čitalnici. Prvo knjižničarko je nasledila učiteljica Rožman, 

enoletno dobo knjižničarja pa je po opravljal Alojzij Sivec (1920–1921). Od leta 

1921 do 1929 je bil za knjižničarja izbran Ignac Voštar, Alojzij Bizjak (1929–1934), 

nasledil ga je Konrad Stražar (1934–1935) in Miroslav Gorše (1935–1941), nekaj 

časa je bil njegov namestnik Niko Lahajnar.978 Za nabavo knjižnega in časopisnega 

gradiva so skrbeli knjižničarji, računsko poslovanje in oprema čitalnice pa je bilo 

prepuščeno Antonu Kajfežu iz Novih sel. Ta je čitalniški prostor opremil s 

pohištvom ter priskrbel kurjavo, samoiniciativno pa je čitalnici podaril dva Orožnova 

zemljevida. Kočevska čitalnica je imela tudi svojega tajnika, Ivana Sajovica, ki je v 

                                                 
975 Prav tam, str. 177. 
976 Prav tam, str. 177. 
977 Prav tam, str. 176. 
978 Prav tam, str. 189. 
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dogovoru s čitalniškim dobaviteljem za tehniško opremo skrbel za finančno 

poslovanje čitalnice. V prvih letih svojega obstoja se je Kočevska čitalnica spopadala 

z začetniškimi težavami. Potrebno je bilo poskrbeti za nabavo knjižnega fonda, 

časopisov in revij, prostorsko ureditev čitalnice in njeno opremo. Prva finančna 

dotacija čitalnici je bila v višini 200 kron, ki jo je podaril Rihard Skubic, ravnatelj 

Trboveljske premogovne družbe in eden izmed najpomembnejših kočevskih 

meščanov. V prvem desetletju svojega delovanja je knjižni fond Kočevske čitalnice 

obsegal 346 knjižnih enot, v času prve polovice ravnateljevanja Antona Burgerja je 

ta dosegel najmanjše število knjižnih enot, čitalnica je imela v lasti le 161 knjižnih 

enot. V drugi polovici pa se je število knjižnih enot izrazito povečalo, knjižni fond je 

ob koncu leta 1941 štel 1.623 knjižnih enot.979 Med knjižnim fondom so se znašli 

različni leksikoni, med njimi tudi Brockhausov leksikon, enciklopedije in knjižne 

publikacije v domačem in tujem jeziku. Med časopisnim gradivom so se znašli 

letniki Gottscheer Zeitung-a, Prager Presse, Wirtschaflische Rundschau, med 

slovensko in hrvaško periodiko pa so bile Ljubljanske novice, murska Straža, hrvaški 

Tipograf, Riječ in Jutranji list.980 Čitalnica je v svoj knjižni fond sprejemala tudi 

nevezano knjižno gradivo. Tega je dala vezati v lokalno tiskarno pri Jožefu 

Pavličku.981 Obiskovalci Kočevske čitalnice so bili pretežno pripadniki višjega sloja 

                                                 
979 Prav tam, str. 190. 
980 Prav tam, 177-178. 
981 Prva tiskarna v Kočevju je začela delovati leta 1903, njen ustanovitelj pa je bil Jožef Pavliček. Ta 
je finančna sredstva za njeno ustanovitev dobil pri nemški Mestni hranilnici v Kočevju. Tiskarna se je 
imenovala Buncdruckerei Josef Pavlicek Gottschee. Jožef Pavliček je bil član in predsednik 
Tiskarskega društva v Ljubljani, tiskarske obrti pa se je izučil pri veljavnih nemških mojstrih. Stavba 
njegove tiskarne se je nahajala v prostorih nekdanje občinske stavbe v središču mesta, hišna številka 
24 na Trgu svobode v Kočevju. Pavličkova tiskarna je bila grafično podjetje s črkovnim gradivom in 
tiskarskimi stroji, ki so tiskali letake, brošure in tudi obsežna knjižna dela. Črkovno gradivo je bilo v 
gotici, saj je Pavliček tiskal pretežno nemško gradivo. Za Slovence pa je imel tudi gradivo v latinici. 
Pri njem so naročila za tisk oddajali tudi člani  kočevskega Sokola. Tiskarna je prenehala delovati leta 
1941, ko jo je prevzelo italijansko podjetje Emona. Med drugo svetovno vojno je bila večina tiskarske 
opreme prenesena v Rog, ki so jo partizani uporabljali za svoje potrebe vse do konca druge svetovne 
vojne. Del omenjene tiskarske opreme pa je ostal v mestu. Mali zaklopni stroj je bil po vojni odpeljan 
v Pokrajinski muzej Kočevje, veliki brzotiskalni stroj pa v Mursko Soboto. Pavličkova tiskarna je bila 
med vojno močno poškodovana in uničena, po vojni pa so očistili njeno okolico. O čistilni akciji okoli 
nekdanje Pavličkove tiskarne so ohranjeni dokumentarni posnetki Antona Obranoviča, ki jih hrani 
Pokrajinski muzej Kočevje. Posnetih je bilo 8 fotografij. Na idejnih osnovah nekdanje nemške 
tiskarne je bila leta 1955 ustanovljena kočevska tiskarna Urška. Prizadevanja Okrajnega odbora SZDL 
Kočevje in Okrajnega ljudskega odbora Kočevje so bila uspešna, saj je bila 28. februarja 1956 
odobrena njena ustanovitev pod številko 5918/1. Tiskarna je bila registrirana pri Okrožnem 
gospodarskem sodišču v Ljubljani pod številko Rg I 107. Ime je dobila po partizanki Danici Svetek- 
Urški. Njena predhodnica je delovala pri Rdečem kamnu v Rogu v medvojnem obdobju in ostala 
neodkrita vse do konca vojne. Po vojni so tiskarne stroje in opremo porazdelili po tiskarnah v 
Sloveniji. Poleg partizanske tiskarne Urška so bila na Kočevskem naselja, ki so imela ciklostilno 
tehniko. Ta se je nahajala v Mahovniku,  s svojim delovanjem pa je pričela leta 1941. Naslednjega leta 
jo je sovražnik odkril in uničil. Med vojno delujoči ciklostilni tehniki sta bili še v Taborski steni nad 
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tedanje kočevske družbe, ki so morali ob vstopu v Kočevsko čitalnico imeti 

izkaznico. Obiskovali so jo prosvetni delavci, veletrgovci, davčni uslužbenci in 

upravitelji. Kočevska čitalnica je imela svoj čitalniški čas, odprta je bila nekaj ur 

dnevno, v okviru katerega je bil omogočen obisk njenih prostor in prebiranje knjižnih 

enot. V sklopu svoje dejavnosti pa je čitalnica organizirala tudi dramske večere. 

Dramski odsek čitalnice je občasno pripravil uprizoritvene nastope slovenskih in 

tujih del. Med prvimi dramskimi uprizoritvami leta 1919 je bila dvodnevna 

uprizoritev Jurčičevega »Desetega brata«.982 Istega leta je vodstvo čitalnice 

ustanovilo tudi propagandni odsek. 

Dejavnost Kočevske čitalnice je bila po pričakovanjih dobro obiskana. Zaradi 

dobrega obiska in rasti knjižnega fonda pa se je med člani občnega zbora porodila 

zamisel o ustanovitvi knjižničarske dejavnosti. Člani odbora Kočevske čitalnice so 4. 

februarja 1920983 soglasno sprejeli mnenje, da je ustanovitev knjižnice nujna in 

neodložljiva zadeva, ki je bila potrebna takojšnje realizacije. Pri ustanovitvi in 

njenem delovanju je pomagala tudi ribniška knjižnica, ki je odstopila dvojnike 

knjižnih enot, novomeška knjižnica in Leonova družba pa sta ji tudi podarili dvojnike 

in nekaj knjig. Nekaj knjižnih publikacij je kočevska knjižnica dobila od bivših 

izobraževalnih društev v Dolgi vasi in na Rudniku, nekaj pa so jih kupili pri različnih 

slovenskih založbah in dobili v dar od posameznikov. Leta 1921 je knjižnica 

Kočevske čitalnice imela 149 knjig in 86 zvezkov narodne knjižnice in tiskovin. 

                                                                                                                                          
Belico in na Goteniškem Snežniku. Tam je v obdobju 1943–1945 delovala ciklostilna tehnika, 
imenovana »Ivica 12«. Njen organizator je bil Ivan Vanič-Krški. Ime je dobila po ženi partizana 
Uroša Vetriha-Ivica. Ciklostilna tehnika je bila v vmesnem obdobju preimenovana v tiskarno Triglav. 
Nova tiskarna Urška je svoje prostore dobila na Ljubljanski cesti 24. Stavba, namenjena za tiskarno, je 
bila zgrajena leta 1955 na temeljih porušene Kajfeževe vinske kleti. Projektant stavbe je bil inženir 
Ferajnik iz Ljubljane, gradbena dela pa je opravilo podjetje Zidar. Prvi direktor kočevske tiskarne je 
postal Franc Lakner, doma iz Novega mesta, kolektiv prvih kočevskih tiskarjev pa je vključno z 
direktorjem štel 6 članov. V desetletnem obdobju delovanja tiskarne so se zamenjali trije direktorji. 
Franca Laknerja je nasledil Matija Cetinski, Ignac Karničnik in Janez Novak. Med zaposlenimi so bili 
Franc Sever (tiskar), Anica Stropnik (ročni stavec), Ivanka Mikulič (vlagalka), Anica Žagar (priučeni 
ročni stavec) in Janez Andlovic (knjigovez). Za vodenje finančnega poslovanja je bila zadolžena 
Fanika Kranjc, sledile so ji Sonja Košir, Majda Šmigl in Stane Logar. Kasneje so se na delovnem 
mestu računovodij zamenjale številne osebe. V šestdesetih letih je uprava tiskarne začela finančno 
vlagati v posodobitev in nabavo novih tiskarskih strojev. Za oddelke strojnice, ročne stavnice in 
knjigoveznice je nabavila modernejšo in kvalitetno strojno in tehnično opremo.Tiskali so letnike 
lokalne periodike, Novice, Geografski obzornik, Uradni vestnik, Upravljalec, Informator ter številne 
druge. Leta 1957 se je tiskarna Urška preimenovala v tiskarno Kočevski tisk, pod katerim imenom 
deluje še danes (Vir: Franc Cankar: Dve kočevski tiskarni. Tipkopis, Kočevje 1977, last Knjižnice 
Kočevje; Tipkopis neznane zapisovalke z naslovom Kronološki pregled tiskov Kočevske tiskarne od 
1956 do1966, last Knjižnica Kočevje). 
982 Južnič, Stanislav: Razvoj kočevske čitalnice med letoma 1919–1941. V: Knjižnica-revija za 
področje bibliotekarstva in informacijskih znanosti, letnik 48, št. 3, 2004, str. 178. 
983 Prav tam, str. 179. 
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Postopoma je knjižni fond rasel, prav tako pa se je večalo število obiskovalcev. 

Knjižnica Kočevske čitalnice ni bila javna, kar je pomenilo, da so vanjo lahko 

vstopali le izbrani. Slednji so lahko prvi prebirali in brali revije in časopise po 

prednaročilu in proti plačilu. Na knjižnih policah pa so se znašli že pridobljeni 

leksikoni, različne knjižne zvrsti, periodika in revialni tisk. Mednje sta sodila Zvon in 

Dom. V prostorih čitalnice je bilo po sklepih čitalniškega odbora dovoljeno družabno 

druženje ob kajenju in igranju šaha in kart. Igralne karte in šah je nabavilo vodstvo 

čitalnice, kasneje pa je le-ta prejela zabavne igre od posameznikov. Organizirani so 

bili tudi šahovski turnirji in druge oblike družabnega razvedrila. Knjižnični red je 

določal čas izposoje knjižnega gradiva. Izposojevalni čas knjižnice je bil ob 

nedeljskih dopoldnevih med deveto in enajsto uro.984 Spremembe knjižničnega reda 

je moral knjižničar vpisati v društveno knjigo, obiskovalce pa obvestiti s pisnim 

obvestilo na vratih knjižnice. Knjižnica Kočevske čitalnice je nabavno dejavnost 

razširila pri Mohorjevi družbi in Slovenski matici, katerih član je postala kmalu po 

ustanovitvi. Letno plačevanje članarine ji je omogočilo cenejši nakup nekaterih 

knjižnih novitet, obenem pa omogočilo izmenjavo in sodelovanje med njima. 

Delovanje in dejavnost Kočevske čitalnice je presegalo knjižničarsko dejavnost, saj 

je poleg uvedbe družabnih iger podpirala tudi predavanja z diapozitivi in 

organiziranje veselic. Prve so potekale v gimnazijski dvorani, veselice pa so bile na 

prostem. Po navedbah Stanislava Južniča je Kočevska čitalnica leta 1924 organizirala 

veselico pri Mrzlem studencu.985 Za nabavo posameznih prehrambenih živil in pijače 

so poskrbeli njeni člani, veselica pa je bila namenjena zaprtemu krogu ljudi. 

Praznično navdušenje in veseljačenje pa sta bila sestavni del (vsakoletnega) 

božičnega in novoletnega praznovanja v Kočevski čitalnici.  

Razširjena in razmahnjena dejavnost čitalnice in knjižnice sta bili zabeleženi po 

prevzemu ravnateljstva Kočevske čitalnice, Antona Burgerja. Ta je želel spodbuditi 

in poživiti njuni dejavnosti s prirejanjem čajank s poljudnimi predavanji. V prvi letih 

njegovega ravnateljevanja se je obseg knjižnega fonda zelo zmanjšal zaradi odpisa 

starih in zastarelih knjižnih enot, znatno rast knjižnih, revialnih in časopisnih enot pa 

je bilo zaznati v drugi polovici. Anton Burger je bil gimnazijski ravnatelj, ki se je 

spoznal na vodenje in zahtevnost direktorjevega položaja, bil pa je tudi velik »bralni« 

navdušenec. Leta 1926 je bil v Kočevju razpuščen nemški Lesenverein, katerega 
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knjižni fond je bil vsebinsko in številčno zelo bogat in dragocen. Po pogodbi, ki jo je 

Anton Burger v imenu Kočevske čitalnice sklenil z mestno občino, naj bi ta dobila 

knjižno zapuščino in tehnično opremo nemškega bralnega društva. Ta naj bi 

zapustila 1.800 knjig, ki je prešlo v posest Kočevske čitalnice. Kasneje pa jih je ta 

morala vrniti novoustanovljeni nemški Čitalniški družbi, ki v celoti ni dobila 

zapuščino svoje predhodnice. Koncem dvajsetih let je knjižnica štela 158 članov in 

razpolagala z 330 knjižnimi enotami.986 Z nastopom dela knjižničarja Alojzija 

Bizjaka leta 1929 se je spremenil izposojevalni čas knjižnice. Za potrebe izposoje je 

bila knjižnica odprta ob nedeljah med 13. in 14. uro. Povprečni prirast knjižnega 

fonda konec dvajsetih let je znašal 30 knjižnih enot in 5 revialnih enot. Med 

knjižnimi zvrstmi je prevladovalo leposlovje, strokovne in poljudne knjige. Med 

tujimi knjižnimi publikacijami je prednjačil knjižni fond v nemškem in hrvaškem 

jeziku, sledile so francoske in italijanske publikacije, medtem ko je angleška knjižna 

literatura bila najslabše prebirana med bralci. Zaradi omejene prostorske 

razpoložljivosti čitalnice in knjižnice se je odbor znašel v težavah. Pojavila se je 

bojazen pred izselitvijo čitalniške in knjižnične dejavnosti iz gimnazijskih prostorov 

zaradi širitve gimnazijskega programa, vendar je bila bojazen odveč. Čitalnica in 

knjižnica sta še naprej delovali v dosedanjih gimnazijskih prostorih. V prvem 

obdobju tridesetih let je prišlo do bistvenih sprememb pri obisku knjižnice in 

čitalnice. Svetovna gospodarska kriza, ki je zajela tudi slovenske dežele, se je 

odrazila z upadom števila obiskovalcev in knjižnične izposoje. Med 100–200 člani je 

na redne sestanke hodilo le 25–30 članov, knjižna zaloga je obsegala skromnih 200 

knjižnih enot in obisk je padel na minimalno. K slabši izposoji knjižničnega gradiva 

je botrovalo tudi dejstvo o razširitvi in dostopnosti knjige in časopisa širši množici 

prebivalstva. Dodaten udarec čitalniško-knjižničarski dejavnosti je zadala dejavnost 

mestnega kina, ki je v tridesetih letih »obvladoval« kulturno življenje v Kočevju. 

Kljub nespremenjeni vsoti izposojnine, ki je znašala pol dinarja, in skromni ter 

raznoliki nabavi knjižnega in revialnega fonda, sta obe dejavnosti beležili nadaljnji 

upad vse do leta 1934. Zaradi slabih razmer in stanja v čitalniško-knjižničarski 

dejavnosti je odbor predlagal združitev Kočevske čitalnice z drugimi društvi, med 

prvimi želenimi društvi za združitev je bilo Sokolsko društvo Kočevje.987 Predlogu 

združitve je močno nasprotoval Ivan Sajovic, pri čitalničarjih pa so prevladala 
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»patriotska« čustva k čitalniški pripadnosti. Izboljšanje delovanja Kočevske čitalnice 

je bilo po letu 1934, ko je tričlanska skupina v sestavi Zdravka Štolfe, Ivana Poloviča 

in Franja Uršiča, ugotovila, da je knjižnični fond zastarel in je maloštevilen ter ne 

vsebuje novejših knjižnih enot. Predlagali so prenovo knjižnega fonda ter nabavo 

hrvaškega knjižnega gradiva, ki so ga dopolnjevali z ostalo jugoslovansko literaturo. 

Pomembnost pri nabavi je bila nabava samo vezanih knjižnih enot, kar je pomenilo 

manjšo finančno bremenitev čitalniškega proračuna. Istega leta je po predlogu Franja 

Uršiča knjižnica dovolila vstop tudi mladini ob plačilu enake vsote izposojnine knjig, 

kot je bila že od začetka. Čas izposoje knjižnice je bil ob nedeljah med 10. in 11. uro. 

Po zaslugi novega knjižničarja, Konrada Stražarja, kasneje pa Miroslava Goršeta, se 

je ugled čitalnice in knjižnice v naslednjih letih močno izboljšal. Leta 1934 je 

vodstvo Kočevske čitalnice sprejelo odlok o dovoljenju obiska knjižnice in čitalnice 

delavskemu razredu, kmalu zatem pa tudi nečlanom društva. Knjižnica je postala 

javna, saj so vanjo zahajali vsi, ki so gojili ljubezen do knjige. S sprejemom 

Kočevske čitalnice v Zvezo kulturnih društev 4. aprila 1934 je ta pridobila obsežen 

in raznolik knjižni fond, ki je obsegal 900 knjižnih enot.988 Zveza kulturnih 

organizacij je knjižnici podarila 257 knjižnih enot, Umetniška propaganda pet 

knjižnih enot in Tiskarska zadruga deset knjižnih enot, kočevski rudnik pa je 

prispeval premog za kurjavo. Zaradi velikega zanimanja za knjižnično dejavnost je 

bila ta odprta tudi med šolskimi počitnicami. Vodstvo Kočevske čitalnice je med 

svoje vrste vabilo številne obiskovalce, s pomočjo plakatov ter pisnih in ustnih 

obvestil upravam delovnih in družbenih organizacij so uspešno povečevali dnevni 

obisk in število knjižnih navdušencev. Izposoja knjižnega in revialnega gradiva je 

letno znašala okoli 400 izposojenih knjižnih enot, kasneje pa se je izposoja knjižnega 

fonda dvignila na tri- do štirikratno število celotnega fonda. Pritisk nemškega 

prebivalstva in oblasti na dejavnost Kočevske čitalnice je bil še vedno močan in 

nepopustljiv. Člani Kočevske čitalnice in knjižnice so se upirali neprestanemu 

nemškemu pritisku ter v znak »upora« predlagali spremembo imena čitalnice. 

Predlog je predvidel uporabo imena »slovenska« ali »jugoslovanska« čitalnica, 

vendar zaradi mnogih nasprotovanj in preveč očitnih separatističnih teženj imeni 

nista bili uporabljeni kot novo ime Kočevske čitalnice. Korenita sprememba v 

preimenovanju knjižnice se je zgodila 20. aprila 1935, ko se je Kočevska čitalnica 
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preimenovala v Narodno čitalnico.989 Ta je obdržala stare gimnazijske prostore, svoja 

vrata pa je odprla vsak dan, še naprej pa je poslovala ob enakem poslovnem času. 

Knjižne novosti so bile predstavljene v velikem reklamnem oknu na zunanjih vratih, 

število njenih članov pa je bilo 100. Sčasoma je obisk čitalnice in knjižnice tako 

narasel, da je bilo potrebno razmisliti o časovnem poslovanju obeh. Ivan Sajovic je 

predlagal, da nečlani Narodne čitalnice obiskujejo njene prostore le med 10. in 15. 

uro, prebirajo pa le čitalniško gradivo, ki ga člani niso potrebovali.  

Priljubljenost Narodne čitalnice v Kočevju se je pokazala z velikim obiskom njenih 

prostorov, včlanjenjem in izposojo knjižničnega gradiva. Pozitiven trend naraščanja 

priljubljenosti in števila njenih obiskovalcev so odborniki Narodne čitalnice sprejeli 

kot pobudo za ustanovitev javne mestne knjižnice v Kočevju. Predlog o njeni 

ustanovitvi je bil podan že na seji odbornikov 19. avgusta 1931, kjer so zahtevali 

ustanovitev mestne knjižnice s slovenskimi in nemškimi knjigami. Sedež knjižnice 

naj bi bil v tedanjih gimnazijskih prostorih ali v prostorih gasilskega doma in Zavoda 

za slepo mladino. Naslednjega leta je bil predlog zopet predmet razprave odbornikov, 

vendar zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni naletel na odobravanje in potrditev. 

Čez tri leta so odborniki predlagali gradnjo Narodnega doma, v katerih prostorih naj 

bi se nahajala čitalnica s knjižnico.990 V njem bi poleg čitalnice in knjižnice delovala 

tudi ostala slovenska društva. Ideja o gradnji Narodnega doma se je uresničila leta 

1938, ko je pobudo za njegovo izgradnjo prevzelo Sokolsko društvo Kočevje991 in 

                                                 
989 Prav tam, str. 185. 
990 Prav tam, str. 186. 
991 Sokolsko društvo Kočevje je bilo ustanovljeno leta 1908, za katero ni ohranjenih pisnih 
dokumentov, o omenjeni letnici ustanovitve priča le izvezena letnica 1908 na sokolskem praporju 
kočevskega Sokola. Po navedbah sokolskih koledarjev in Jakoba Menarda, enega izmed udeležencev 
ustanovnega občnega zbora, pa je bilo ustanovno leto 1910. Ustanovni občni zbor je potekal 23. 
oktobra 1910 v gostilni Beljan. Prvi starosta društva je postal Nace Kvas, društvo pa je štelo 42 
članov. Vaje telovadnih nastopov so potekale pod Kajfeževim kozolcem, nato v hiši na Trati za 
pokopališčem, kasneje pa tudi na travniku pred Nebotičnikom in zelenici pred staro Bračičevo šolo. 
Sokolsko društvo Kočevje je imelo svojo lastno sokolsko godbo in je poleg telovadbe gojilo kulturno-
družbeno življenje v prosvetni, dramski, pevski in tamburaški sekciji. Te so dobile prostore v dvorani 
hotela Trst in čitalnici Dijaškega doma v Kočevju, po izgradnji Sokolskega doma pa je ta postal 
središče društvenega, telovadnega, družabnega in kulturnega življenja. Vodje posameznih sokolskih 
sekcij so bili prizadevni člani kočevskega Sokola, večinoma prosvetni delavci. Vodilna oseba 
prosvetnega odseka je bil Niko Novaković, kateremu je pomagal Mirko Trost, za spretna dramska 
režiserja sta se izkazala Vilko Videčnik in Milko Dobravec, moški in mladinski pevski zbor pa je  
deloval pod taktirko Vilka Videčnika ter orkester pod taktirko Darka Zupanića. Leta 1930 je Sokolsko 
društvo Kočevje prevzelo organizacijo miklavževih večerov, ki jih je do tedaj organizirala Kočevska 
čitalnica. Na podeželju je matično sokolsko društvo imelo sokolske čete, ki so telovadile na letnem 
telovadišču in šolskih prostorih. Sokolske čete so bile v Koprivniku, Mozlju, Stari Cerkvi, Osilnici, 
Fari in Novih selih (Več o kočevskem Sokolu glej publikacijo Ivan Kordiš, Natalija Mihelčić: Na 
zdar! Sokolsko društvo Kočevje. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2009). 
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pričelo z delom. Otvoritev Sokolskega doma,992 ki je bil sprva mišljen kot Narodni 

dom, je bila 22. avgusta 1938, na slavnosti otvoritvi pa je govoril tedanji starosta 

kočevskega Sokola, Vinko Sadar. Pred začetkom druge svetovne vojne je knjižnica 

imela okoli 1.200 knjižnega fonda in izposodila okoli polovico knjižnih enot, nabava 

knjižnih novitet pa je zdrsnila na 200 knjižnih enot. V Narodno čitalnico je bilo 

včlanjenih 82 članov. Ta je s knjižnico v sklopu svoje dejavnosti še naprej prirejala 

dramske uprizoritve, vendar je bila njihova pogostost odvisna od angažiranosti in 

časa njenih članov. Dramski odsek čitalnice je 4. decembra 1937 v režiji Jožeta 

Šeška v kočevskem kinu uprizoril dramsko delo Ivana Cankarja z naslovom 

»Pohujšanje v dolini šentflorjanski«.993 Čitalniško-knjižničarska dejavnost je v 

predvojnem času doživela še zadnje spremembe. Na njenem predzadnjem občnem 

zboru, ki je potekal v gostilni Ferdinanda Činkla, je knjižničar Miroslav Gorše 

poročal o (pre)zadovoljivem delovanju čitalnice in knjižnice. Svoje trditve je podprl 

z navedbo o povečanem številu obiskovalcev in nekoliko zmanjšanem številu njenih 
                                                 
992 Prizadevanja za izgradnjo doma segajo že pred ustanovitvijo Sokolskega društva Kočevje. V času 
intenzivnih in pospešenih gradenj sokolskih domov po Sloveniji si je tudi kočevski Sokol močno 
prizadeval za pridobitev lastnega Sokolskega doma. Začetni zapleti so se pojavili pri določitvi 
zemljišča, na katerem naj bi se gradil dom. Nemška oblast je imela še vedno zelo močan položaj v 
mestu, bila je lastnica skoraj vse zemlje v Kočevju. Po odstopu zemljišča zunaj urbaniziranega 
mestnega okolja v Mestnem logu v neposredni bližini živinskega sejma, ki ga je društvo prejelo od 
občine, se je gradnja doma lahko pričela. Prve lopate so zasadili 22. junija 1937. Po načrtu Jova Ureka 
je nadzor nad gradnjo in njeno izvedbo prevzel Joško Ivančič. Pri zidarskih delih je pomagal Matija 
Trampuš s svojo delovno ekipo, ostrešje doma pa je postavil tesarski mojster Matko iz Metlike. Načrt 
za gradnjo Sokolskega doma je izdelal Gustav Trenz iz Novega mesta, ki je dom predvidel kot 
večnamensko stavbo z veliko telovadnico-dvorano z gledališkim odrom in stranskimi prostori ob njej. 
Pri njegovi izgradnji so sodelovali Vinko Sadar, Oskar Kopitar in Božo Žagar (Kočevske novice, leto 
III, št. 4, datum 15. 5. 1986, str. 8). Zgrajena stavba Sokolskega doma je bila pritlična in je obsegala 
585 m2 zazidalne površine. Opeko za njegovo gradnjo je prispevala ribniška opekarna, nekaj le-te pa 
je podaril tudi Anton Butina, lastnik majhne opekarne v Mahovniku. Ob otvoritvi Sokolskega doma 
stavba ni bila dokončana. V nedokončanem stanju je ostala vse do druge svetovne vojne. Med vojno 
so italijanski vojaki imeli v dvorani doma kino dvorano in skladišče streliva. Po koncu druge svetovne 
vojne so močno poškodovano in uničeno stavbo začeli obnavljati in jo leta 1946 po narodnem heroju 
preimenovali v Šeškov dom. Po novih načrtih je tlorisna zasnova stavbe  pridobila novi obseg.  V 
veliki dvorani so opravili obnovitvena dela, gledališki oder so povečali z devetih na trinajst metrov ter 
ob jugozahodni strani dvorane prizidali še majhno dvorano. Povišan prostor nad odrom so zaključili 
skoraj z ravno streho ter popravili zunanjo fasado doma v skladu nove dobe. Leta 1953 so po načrtih 
Vinka Glanza preuredili še preddverje in vgradili spominsko ploščo, desetletje kasneje pa je bila po 
načrtih Milana Bižlja rekonstruirana dvorana s težnjo, da se prostoru v čim večji meri ohrani videz iz 
časa zasedanja zbora (Delegatska priloga Kočevskim novicam, leto V, št. 3, datum 15. 4. 1988). Idejni 
načrt ureditve okolice doma je predvideval javno letno in zimsko kopališče, športni bazen, nogometno 
in teniško igrišče. Od Šeškovega doma pa naj bi preko reke Rinže vodila cesta do Dijaškega doma na 
Reški cesti. Načrt ni zaživel v svoji idejni zasnovi. Pri obnovi doma so sodelovali številni s 
prostovoljnim delom, večinoma člani lokalnega sokolskega društva, prostovoljno delo pa so morali 
opravljati tudi nemški ujetniki. S prostovoljnimi prispevki različnih darovalcev, ki so zapisani v Zlati 
knjigi darovalcev za Sokolski dom v Kočevju, so zbrali 23. 450 dinarjev. Preimenovani Sokolski dom 
je po vojni postal središče kulturnega življenja na Kočevskem, do leta 1963 pa je njegova dvorana 
služila kot telovadnica za kočevsko šolsko mladino. 
993 Južnič, Stanislav: Razvoj kočevske čitalnice med letoma 1919–1941. V: Knjižnica-revija za 
področje bibliotekarstva in informacijskih znanosti, letnik 48, št. 3, 2004, str. 186. 
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članov. Število včlanjenih se je zmanjšalo na 66 članov, vendar to ni vplivalo na 

izposojo in obisk. Knjižni fond je narasel na 1.470 knjižnih enot, izposoja je znašala 

1.079 knjig, kar je predstavljalo več kot dve tretjini zaloge, z izposojnino, ki so jo 

dvignili na en dinar, pa so letno zaslužilo okoli 1.700 dinarjev.994 Med razširjenim 

knjižnim fondom so se znašla dela Dostojevskega, Karla Maya, Sienkiewicza in 

Tolstoja, med čitalniškim gradivom pa Misel, Delo, Rejec malih živali, Danica in 

druge.995 Narodna čitalnica je s svojo knjižnico svojim bralcem nudila tudi 

knjižnične informacije in nasvete, zaradi velikega zanimanja svojih bralcev pa je 

razvila sodelovanje s kočevsko sekcijo Slovenskega planinskega društva s 

podružnico v Kočevski Reki. Društvo je imelo sedež v Ribnici, njegova podružnica v 

Kočevski Reki pa je bila ustanovljena leta 1934. Medsebojno sodelovanje s kočevsko 

sekcijo planinskega društva je knjižnica za svoje bralce naročala Planinski vestnik.996 

Zadnji predvojni občni zbor Narodne čitalnice je bil 18. januarja 1941 v gostilni 

Činkl, na katerem so podali podatke o zadovoljivem delovanju čitalnice in knjižnice. 

Na njem je prisostvoval tudi knjižničar Miroslav Gorše, ki je bil s knjižnim fondom v 

obsegu 1.623 knjižnih enot in obiskom Narodne čitalnice zelo zadovoljen. Ta je v 

zadnjih letih presegla okvir svoje osnovne dejavnosti ter imela pomembno vlogo in 

vpliv v lokalnem okolju. V njej so delovali narodno zavedni Slovenci, ki so se s 

knjižno literaturo zoperstaviti nemškemu vplivu in kosali z nemškimi društvi na 

Kočevskem. 

Kočevska čitalnica je v obsegu svojega delovanja poskrbela za svoje bralce tudi na 

podeželju. Oddaljenost in reliefne ovire so podeželskemu prebivalstvu, željnemu 

knjižnega prebiranja, onemogočale vsakdanji dostop do izbrane literature. Prve 

knjige potujoče knjižnice so prispele na podeželje leta 1935, ki jo je organiziral 

Miroslav Gorše. Potujoča knjižnica, katere knjižni fond je bil sprva zelo skromen, je 

bila organizirana v Mozlju, Koprivniku in Kočevski Reki. Knjige za potujočo 

knjižnico je prispevala Kočevska čitalnica, ki je na podeželje poslala dvojnike v 

zavitkih po deset knjig, kasneje pa so za njeno dejavnost prispevale knjižni fond tudi 

druge čitalnice in posamezniki. Potujoča knjižnica je v naslednjih letih razširila 

teritorialno območje svoje dejavnosti, obiskala je še Štalcerje, Borovec, Škrilj in 
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995 Prav tam, str. 186, 189. 
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Dolnjo Toplo Reber.997 Leta 1937 je dejavnost potujoče knjižnice segla tudi v Dolnjo 

Brigo in Knežjo Lipo.998 Z razširitvijo teritorialnega območja se je povečal tudi 

knjižni fond potujoče knjižnice. Ta je na podeželju izposodila večje število literature, 

povprečna izposoja je znašala do 70 knjig. Izposoja za podeželsko prebivalstvo je 

bila brezplačna in je podeželske bralce obiskala tedensko. Poleg sprva skromne 

knjižničarske dejavnosti Kočevske čitalnice je bil njen nadaljnji razvoj tesno povezan 

z delovanjem šolskih999 in dijaških knjižnic. V 19. stoletju so bile na Kočevskem  

ustanovljene prve učiteljske knjižnice v Banja Loki in Kočevski Reki s skromnim 

številom zvezkov,1000 v Livoldu je delovala učiteljska knjižnica s 122 zvezki. 

Učiteljski knjižnici sta delovali tudi v Bosljivi Loki in Štalcerjih. Prva šolska 

knjižnica pa je bila ustanovljena leta 1890 v Banja Loki in je štela 125 zvezkov. Leta 

1937 je bila v Stari Cerkvi ustanovljena knjižnica, katere ustanovitelj je bila državna 

realna gimnazija v Ljubljani, dve leti kasneje pa so sledile ustanovitve šolskih 

knjižnic v Smuki, Spodnjem Logu in Dragi. Zatem sta bili ustanovljeni še knjižnici v 

Mozlju in Kočevski Reki, skupno sta premogli 541 zvezkov. Leta 1940 je Kočevska 

imela 10 šolskih knjižnic, ki so skupno imele 2.577 knjižnega gradiva, 18 društvenih 

knjižnic pa je premoglo 11.107 knjižnih enot.1001 Edina dijaška knjižnica pa je 

delovala na kočevski gimnaziji. Pred začetkom druge svetovne vojne je ta ob 

ustanovitvi razpolagala s 1.212 knjigami in po obsegu knjižnega fonda prekašala 

čitalniško knjižnico. Gimnazijska dijaška knjižnica je imela bogato zbirko knjig, te 

pa so bile razdeljene na oddelku za dijaško in učiteljsko literaturo. Knjižni fond je 

poleg slovenske obsegal tudi tujo literaturo. Med tujo literaturo so prevladovale 

knjige v nemškem, francoskem, srbohrvaškem in hrvaškem jeziku. Leta 1930/11931 

je knjižni fond dijaške knjižnice obsegal 1.408 knjižnih enot, istega leta pa je 

učiteljska knjižnica na gimnaziji imela 1.921 knjižnega gradiva. Izposoja pa je 

znašala 1.965 izposojenega knjižničnega gradiva. V naslednjih sedmin letih do 

začetka druge svetovne vojne se je fond obeh oddelkov gimnazijske knjižnice 

povečeval, leta 1937/1938 je dijaška knjižnica imela 1.636 knjižnih enot, učiteljska 

                                                 
997 Prav tam, str. 186, 187. 
998 Vilicer, Breda: Razvoj in stanje splošnoizobraževalne knjižnice v Občini Kočevje. Diplomsko 
delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 1987, str. 15. 
999 Šolske knjižnice so bile deležne veliko podpore od lokalnih prosvetnih društev. V Stari Cerkvi je v 
tridesetih letih delovalo prosvetno društvo Sloga, v Dolgi vasi pa Kopitarjevo izobraževalno društvo. 
Društva so bila podporniki širjenja bralnih navad in so tovrstno dejavnost spodbujala. 
1000 Vilicer, Breda: Razvoj in stanje splošnoizobraževalne knjižnice v Občini Kočevje. Diplomsko 
delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 1987, str. 12. 
1001 Prav tam, str. 15–16. 
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pa 3.648. V prvih letih njenega delovanja je za knjižnični fond skrbel knjižničar-

suplent Franc Capunder, kasneje pa je njegov delo prevzel France Pacheiner. Za njen 

fond so po prenehanju delovnega razmerja skrbeli tudi Vlasta Tominšek, Peter Eržen 

in Miroslav Gorše, medtem ko je na dijaškem oddelku gimnazijske knjižnice 

delovala Marija Kapler.1002 Knjižničarji-suplenti so prihajali iz vrst prosvetnih 

delavcev, ki so poleg svoje redne službe skrbeli tudi za knjižničarsko dejavnost. Ta 

se je v povojnem obdobju zelo razmahnila ter postavila temelje ustanovitvi največje 

in najdejavnejše knjižnice na Kočevskem. 

 

7. 2. 1. KNJIŽNIČNA DEJAVNOST OB KONCU DRUGE SVETOVNE VOJNE DO 

PETDESETIH LET 

 
Po koncu druge svetovne vojne se je začela postopoma razvijati knjižničarska mreža 

ljudskih knjižnic na Kočevskem. Do ustanovitev manjših ljudskih knjižnic je naprej 

prišlo na podeželju in v okoliških naseljih Kočevja. Leta 1946 je bila ustanovljena 

ljudska knjižnica v Stari Cerkvi, leto kasneje je sledila ustanovitev v Mozlju, tri leta 

kasneje pa se jima je pridružila še knjižnica v okviru KUD-a Mirko Bračič in 

knjižnica v Koprivniku. S svojim delovanjem so začele tudi sindikalne knjižnice v 

krajevni zadrugi poljedelcev in rudniku, v Tekstilani pa je knjižnica imela 125 

zvezkov. Skupni fond sindikalnih knjižnic je v prvih povojnih letih znašal 316 

zvezkov.1003 Leta 1948 je bili na Kočevskem 21 knjižnic, sodelovanje in udeležba 

partijcev pri knjižničarski dejavnosti pa sta bili izredno skromni. Obisk je zabeležil le 

15 % partijcev udeležencev, ki so (redno) sodelovali in obiskovali njeno 

dejavnost.1004 Dve leti kasneje se je knjižničarska mreža povečala na 31 knjižnic s 

skupnim 13.317 knjižnim fondom. Redno je delovalo le šest knjižnic,1005  ostale pa 

so hitro prenehale s svojo dejavnostjo zaradi premajhnega zanimanja in obiska. 

Kasneje se je število okrajnih knjižnic nekoliko zmanjšalo, knjižni fond pa se je 

                                                 
1002 Južnič, Stanislav: Razvoj kočevske čitalnice med letoma 1919–1941. V: Knjižnica-revija za 
področje bibliotekarstva in informacijskih znanosti, letnik 48, št. 3, 2004, str. 191–192.  
1003 Vilicer, Breda: Razvoj in stanje splošnoizobraževalne knjižnice v Občini Kočevje. Diplomsko 
delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 1987, str. 15. 
1004 AS 631, t. e. 2, fond ZKOS. Zapisnik prve redne seje Agitprop komisije pri Okrajnem komiteju 
KPS Kočevje, 5. 11. 1948. 
1005 AS 631, t. e. 2, fond ZKOS. Zapisnik Okrajne skupščine Ljudske prosvete Kočevje, 3. 2. 1951. 
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povečal na 13.820 knjižnih enot.1006 Skrb in vodenje krajevnih ljudskih knjižnic je 

bila prepuščena prosvetnim delavcem, ponekod pa je zanje skrbela tudi šolska 

mladina. Okrajni ljudski odbori izven kočevskega okraja so organizirali 

knjižničarske tečaje za začetnike, katerim je dopis o pričetku in vsebini tečaja poslal 

krajevni odbor na posameznem terenu. Krajevni ljudski odbori so enako okrožnico 

poslali tudi domovom Ljudske prosvete na terenu. Slednji so na podlagi prijavljenih 

udeležencev poskrbeli za materialne in finančne stroške udeležbe tečaja. Tečaji so 

bili največkrat organizirani v Ljubljani, redkeje pa v Novem mestu. Podobno je 

uvedel tudi Svet za prosveto in kulturo LRS, ki je leta 1957 razpisal enoletno šolanje 

za knjižničarje. Zaradi pomanjkanja knjižničarskega kadra je Okrajni ljudski odbor 

Kočevje podprl štipendiranje svojih pripravnikov-začetnikov ter jim omogočil 

strokovno usposabljanje. Po končanem opravljenem izpitu se je pripravnik zaposlil v 

ljudski knjižnici, med usposabljanjem pa je honorarno opravljal knjižničarska dela. 

Enoletna občasna šola za knjižničarje je svojim udeležencem omogočila tudi 

praktično delo v ljudski knjižnici izven okraja.1007 

Šele v začetku petdesetih let pa se je premaknilo tudi v Kočevju. Zaradi porušenega 

mesta in množičnega uničenja številnega arhivskega in dokumentarnega ter 

nematerialnega gradiva je bilo potrebno pričeti s postopnim zbiranjem in nabavo 

knjižnega materiala. Z akcijo nabave knjig je v začetku petdesetih let pričela Marija 

Cetinski.1008 Prvi poskusi o organiziranju in ustanovitvi knjižnice so se pojavili leta 

1948, ko je prišlo do ustnega sporazuma z Jožetom Starcem. Ta naj bi priskrbel 

ustrezen lokal za delovanje knjižnice.1009 Knjižnica naj bi s svojo dejavnostjo pričela 

17. junija 1948, vendar je bila njena ustanovitev preložena na štiri leta kasneje. 

Ponovni začetek ustanovitve kočevske knjižnice segajo v prvo polovico petdesetih 

let. Na Okraju je v tistem času delovala skromna sindikalna knjižnica, ki je 

honorarno zaposlila amatersko knjižničarko iz Mozlja. Knjižna omara, ki je 

vsebovala nekaj knjig, je bila namenjena izposoji za uslužbence, saj je delovala kot 

majhna interna knjižnica.1010 Po podatkih arhivskega gradiva je knjižnica imela 500 

                                                 
1006 AS 631, t. e. 3, fond ZKOS. Zapisnik zasedanja Okrajne skupščine Ljudske prosvete Kočevje, 28. 
12. 1951. 
1007 ZAL, KOČ 86, fond GIMNAZIJA KOČEVJE. Dopis za knjižničarje in arhivske pomočnike, 14. 
3. 1957. 
1008 Vilicer, Breda: Razvoj in stanje splošnoizobraževalne knjižnice v Občini Kočevje. Diplomsko 
delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 1987, str. 16. 
1009 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Dopis Okrajnega ljudsko-prosvetnega sveta Kočevje, 8. 6. 
1948. 
1010 Ustni vir: Tone Šercer, nekdanji tajnik Ljudske prosvete na Kočevskem, intervju 15. 12. 2010. 
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knjig in veliko število brošur, vendar je kmalu prenehala s svojim poslovanjem 

zaradi neprimernih prostorov.1011 Prve pobude in razmišljanja o formalni ustanovitvi 

knjižnice v Kočevju je predlagal Tone Šercer, ki je vanjo osebno investiral nekaj 

denarja. Okrajni odbor Ljudske prosvete v Kočevju, ki je deloval v okviru Sveta za 

prosveto in šolstvo ter katerega predsednica je bila Pepca Zajc, je podprl ustanovitev 

knjižnice v Kočevju. Svoj prostor je knjižnica dobila v pritlični sobi v Skubizovi vili 

na Trgu zbora odposlancev 8, kjer je bil do tedaj prostor menze državnega posestva. 

Po zaslugi Toneta Šercerja so večja dela ureditve prostora opravili njegovi znanci. Za 

brezplačno pleskanje sobe je poskrbel Jože Lisac, za knjižno pohištvo pa je poskrbel 

nekdanji referent za kmetijstvo, Lojze Šega. Ta je za potrebe knjižnice naredil 5 

steklenih knjižnih omar.1012 Po podatkih Brede Vilicer se je kočevska knjižnica v 

prostore nekdanje Skubizove vile preselila leta 1951,1013 po poročilih Ljudske 

knjižnice Kočevje pa je bil datum preselitve v omenjene prostore 21. december 

1951.1014 Ob tej priložnosti je predsednik Krajevnega ljudskega odbora Kočevje, 

Ignac Karničnik, podelil knjižnici denarno nagrado v višini 5.800 dinarjev za nakup 

knjižnega gradiva.1015 Po pričevanju Toneta Šercerja je knjižnica odprla svoja vrata 

5. januarja 1952 ob 9. uri dopoldan, slavnostni govor ob njeni otvoritvi pa je imel 

njen pobudnik, Tone Šercer.1016 Tedaj je knjižnica začela delovati s prvo poklicno 

knjižničarko, ki je skrbela in izposojala knjižni fond v obsegu 1.543 knjig.1017 

Knjižnica je bila odprta vsak dan, delovni čas knjižnice pa je bil raznolik. Uveden je 

bil prekinjeni delovni čas. Občasno je bila knjižnica odprta tudi ob nedeljah, vendar 

je bilo nedeljsko poslovanje kmalu ukinjeno zaradi premajhnega obiska knjižnice. 

Kočevska knjižnica je letno vodila statistiko o svojem delovanju ter imenik 

izposojevalcev in obiskovalcev. Dnevna statistika je zajemala način poslovanja 
                                                 
1011 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Dopis Krajevnega ljudskega odbora, 12. 10. 1951. 
1012 Ustni vir: Tone Šercer, intervju 15. 12. 2010. 
1013 Vilicer, Breda: Razvoj in stanje splošnoizobraževalne knjižnice v Občini Kočevje. Diplomsko 
delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 1987, str. 17. 
1014 Spletna stran Ljudske knjižnice Kočevje:   
URL:http://www.knjiznicakocevje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=
55  (citirano: 8. 8. 2011). 
1015 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Dopis KLO o nagradi Ljudski knjižnici Kočevje, 22. 12. 
1951. 
1016 Ustni vir: Tone Šercer, nekdanji tajnik Ljudske prosvete na Kočevskem, intervju 15. 12. 2010. 
Ob otvoritve knjižnice je Tone Šercer napisal slavnostni govor, ki ga hrani še danes. Zaradi 
subjektivnih razlogov izprašane osebe nisem imela priložnosti vpogleda v spisani govor. Ohranjeni 
govor po besedah Toneta Šercerja dokazuje dejanski datum otvoritve in pričetek delovanje knjižnice, 
o  katerem tedanje in tudi današnje vodstvo nima natančnih podatkov. 
1017 Spletna stran Ljudske knjižnice Kočevje: 
URL:http://www.knjiznicakocevje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=
55  (citirano: 8. 8. 2011). 
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knjižnice, nabavo knjižnih novitet in tiskovnega gradiva, število izposojenih knjig po 

strokah in število izposojevalcev. V imenik je knjižničarka vpisala osebne podatke 

izposojevalcev in obiskovalcev ter število izposojenega knjižnega gradiva po 

področjih. Z rednimi dnevnimi statistikami in vpisovanjem v imenik je knjižnica 

začela že leta 1952, le-te pa so ohranjene do leta 1979. O prihodu in odhodu poštnih 

in drugih storitev pa je vodila delovodnik. 

Prva Okrajna knjižnica v Kočevju je leto dni po ustanovitvi, ki jo navaja Breda 

Vilicer, imela že 6.556 knjižnih enot, število včlanjenih pa je bilo 947.1018 V letu 

1953 je število izposojenih knjig naraslo na 16.470, knjižnico pa je obiskalo 7.716 

bralcev.1019 Knjižnica je nabavljala knjižne novitete pri različnih založbah, 

najpogosteje pa pri založbi z najcenejšimi knjigami. Povprečna nabava novitet je 

znašala 800–1.000 knjig, samo v letu 1955 je nabavila 1.015 novih knjig in 

naslednjega leta se je število novitet povzpelo na 1.037.1020 V obdobju naslednjih 

desetih let sta se obe spremenljivki premo sorazmerno povečevali. Statistični podatki 

za omenjeno obdobje prikazujejo dobro stanje knjižničarske dejavnosti na 

Kočevskem. V letu 1953 je na Kočevskem delovalo 16 knjižnic s skupnim knjižnim 

fondom 15.921 knjig, izposoja je znašala 24.730 knjig in število bralcev se je 

povzpelo na 2.036. Naslednjega leta se je stanje spremenilo, saj je skupni knjižni 

fond 14 knjižnic obsegal 19.128 knjig, izposojenih je bilo 36.205 knjig in včlanjenih 

1.807 bralcev.1021 Leta 1954 je prišlo do združitve knjižničarske dejavnosti v Moravi 

s knjižnico v Kočevski Reki.1022 Glede na pretekla leta je bilo zaznati rahel upad 

števila knjižnic zaradi prenehanja delovanja majhnih in neperspektivnih knjižnic. 

Število včlanjenih se je povečalo, prav tako se je kljub zmanjšanju števila bralcev 

povečala tudi izposoja knjižnih enot. Potrebno je poudariti, da so bili za delovanje 

manjših knjižnic odgovorni prosvetni delavci-učitelji, ki niso imeli poklicne 

izobrazbe knjižničarja, medtem ko je osrednja Okrajna knjižnica Kočevje bila edina, 

ki je zaposlila poklicno izobražen kader, knjižničarja. V obdobju 1953–1960 se je 

število izposojenih knjig povečevalo, letno povprečno število izposojenih knjig je 

znašalo okoli 30.000 knjig, povprečen obisk bralcev pa 12.000. Rahel upad 
                                                 
1018 Vilicer, Breda: Razvoj in stanje splošnoizobraževalne knjižnice v Občini Kočevje. Diplomsko 
delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 1987, str. 17. 
1019 Prav tam, str. 33. 
1020 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Poslovno poročilo za leto 1964, 1964. 
1021 Vilicer, Breda: Razvoj in stanje splošnoizobraževalne knjižnice v Občini Kočevje. Diplomsko 
delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 1987, str. 18. 
1022 ZAL, KOČ 36, fond KLO KOČEVSKA REKA. Dopis Občinskega ljudskega odbora Kočevska 
Reka, 3. 2. 1954. 
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obiskovalcev je bil zabeležen v letu 1957, vendar je bilo že v naslednjem letu zaznati 

trend naraščanja obiska, knjižnega fonda in včlanjenih. 

Okrajna knjižnica Kočevje je od svoje ustanovitve do leta 1958 delovala kot 

knjižničarska enota pri Občinskem ljudskem odboru Kočevje, ki je bil posredno 

preko Ljudske prosvete Kočevje finančno odgovoren za njeno delovanje. Nadzor nad 

(pravilnim) delovanjem in izvajanjem drugih nalog knjižnice je opravljal upravni 

odbor knjižnice, ki so ga januarja 1958 sestavljali Janko Kovačič, Jože Smolej, Rudi 

Orel, Anton Šercer, Biserka Mikoš, Melita Jelenc, Valerija Starc, Ciril Anhlin in 

Marija Cetinski.1023 V enaki sestavi je odbor deloval vse do meseca aprila, ko je 

prišlo do majhne spremembe. V odbor je bil izvoljen Janez Andlovec, ki je zamenjal 

starega člana, Antona Šercerja.1024 Upravni odbor je deloval po pravilih Ljudske 

knjižnice Kočevje in predpisih o samostojnih proračunskih zavodih. Istega leta se je 

knjižničarska dejavnost preselila v nove prostore na Ljubljanski cesti 7 (stavba 

»Rdeče hiše«, v kateri so imele svoje prostore tudi mladinska organizacija, komite 

KPS Kočevje, kasneje pa tudi politične stranke). V teh prostorih je delovala vse do 

leta 1961. Knjižnica je postala pomemben člen v kulturno-izobraževalnem procesu 

socialističnega človeka in orodje oblasti, s katerim je ta posredno vplivala na njegovo 

»izoblikovanost«. 

 

7. 2. 2. USTANOVITEV SAMOSTOJNEGA KNJIŽNI ČARSKEGA ZAVODA IN  

NJEGOVO DELOVANJE V ŠESTDESETIH IN SEDEMDESETIH LET IH 

 
Po šestih letih svojega delovanja kot sindikalna knjižnica in kot enota Občinskega 

ljudskega odbora Kočevje je leta 1958 kočevska knjižnica postala samostojen 

knjižničarski zavod. Z izdano odločbo številka 04/2–1904/1 je Občinski ljudski 

odbor Kočevje na seji občinskega zbora in Občinskega zbora proizvajalcev 21. 

marca 1958 ustanovil samostojni zavod Ljudske knjižnice Kočevje.1025 Knjižnica je 

začela obratovati 1. aprila 1958, njeno finančno poslovanje pa je urejal Občinski 

ljudski odbor Kočevje, ki je bil glavni donator finančnih sredstev. Knjižnica je 

finančna sredstva pridobila tudi z dohodki pri zaračunani izposojnini knjižnega 

gradiva. Upravnica Ljudske knjižnice Kočevje za dobo petih let je postala Marija 
                                                 
1023 ZAL, KOČ 34/2, fond OLO KOČEVJE. Potrditev upravnega odbora, 27. 1. 1958. 
1024 ZAL, KOČ 34/2, fond OLO KOČEVJE. Potrditev upravnega odbora, 10. 4. 1958. 
1025 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Odločba o ustanovitvi Ljudske knjižnice 
Kočevje, 21. 3. 1958. 
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Cetinski z izdano odločbo Občinskega ljudskega odbora Kočevje pod številko    

02/5–1639/2,1026 za knjižničarko je bila izvoljena Ema Recek in računovodja 

knjižnice je postala Marija Peternost. Kot samostojni zavod je bila Ljudska knjižnica 

Kočevje registrirana na oddelku za gospodarstvo in komunalne zadeve na 

registrskem listu pod številko 32, v zvezku I, stran 70,1027 leta 1966 pa je bila vpisana 

v register zavodov pri Okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani.1028 Istega leta je 

bila z odločbo Občinskega ljudskega odbora Kočevje imenovana za matično 

knjižnico kočevske občine. Leta 1961 se je knjižnica preselila v bivše prostore 

podjetja Vezenina na Ljubljanski cesti 7a. V tamkašnjih prostorih je delovala do leta 

1964. Tega leta pa se je preselila v prostore Doma telesne kulture na Trgu zbora 

odposlancev 30, kjer je domovala vse do leta 1976. 

 

Šestdeseta leta prejšnjega stoletja so za knjižničarsko dejavnost naznanila obilico 

novosti. Dvakratna selitev je močno vplivala na obisk knjižnice, predvsem pa je 

povzročila uvedbo hitre in učinkovite organizacije knjižničarskega dela, ki je postalo 

preobsežno. Knjižnica je imela tri oddelke, namenjene obiskovalcem različnih 

starostnih skupin. Novost sta predstavljala uvedena mladinski in študijski 

oddelek,1029 medtem ko je bil oddelek za odrasle organiziran že v starih prostorih 

knjižnice. Najslabše je bil obiskan študijski oddelek zaradi slabe informiranosti 

lokalnega prebivalstva, dobro pa sta bila obiskana ostala dva oddelka knjižnice. 

Knjižni fond je naraščal, obiskovalci pa so pogosteje obiskovali knjižnične prostore. 

Stiskanje v nekaj kvadratnih metrih prostora je za knjižnico postalo neznosno in ta je 

bila potrebna večjih prostorov za svojo dejavnost in obiskovalce, ki so radi prihajali 

in prebirali knjižni fond med knjižnimi policami. Delavna moč knjižnice je premogla 

samo eno redno zaposleno osebo, Marijo Cetinski, in eno pomožno moč, ki je 

začasno nadomeščala upravnico in opravljala knjižničarska dela. Za časa odsotnosti 

Marije Cetinski je vsa dela v knjižnici prevzela Marica Batis, kateri je upravni odbor 

knjižnice odobril podaljšanje honorarne zaposlitve za nekaj časa, za red in čistočo 

prostorov pa je skrbela honorarno zaposlena čistilka.1030 Upravni odbor Ljudske 

                                                 
1026 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Sklepi in odločbe o imenovanju in 
razrešitvah vodstvenih delavcev, 1960. 
1027 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Vpis Ljudske knjižnice Kočevje v register, 
27. 3. 1963. 
1028 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Vpis v register zavodov, 12. 1. 1966. 
1029 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Poslovno poročilo za leto 1964, 1964. 
1030 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Poslovno poročilo, 1961. 
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knjižnice Kočevje, katerega predsednik je bil Janko Kovačič, je opozarjal na slabo 

zaposlitveno politiko knjižnice ter skupaj z upravnico stalno poudarjal, da se mora 

zaposliti dodaten strokovni kader. Toda zaradi dodatnih finančnih obremenitev, ki bi 

nastali ob novi zaposlitvi, je bilo to nekaj časa neizvedljivo. Šele leta 1964 je upravni 

odbor zaposlil še dve uslužbenki, ki sta bili potrebni zaradi preobsežnega dela.1031 

Knjižni fond je v prvi polovici šestdesetih let štel nekaj več kot 11.000 knjižnih enot, 

izposoja pa je bila skoraj za 5.000 knjižnih enot večja. Povprečen obisk knjižnice je 

znašal 15.000 obiskovalcev. Ob preselitvi knjižnice v nove prostore se je število 

obiskovalcev in izposojenih knjig nekoliko zmanjšalo. Leta 1964 je bilo izposojenih 

le 18.328 knjig, knjižnico pa je istega leta obiskalo samo 6.867 obiskovalcev.1032 

Kasneje istega leta je knjižnica imela 10.125 knjig in 211 letnikov revij in časopisov, 

nabava novih knjig pa je padla na 548 knjižnih enot.1033 V zadnjih treh letih 

šestdesetih let je Ljudska knjižnica Kočevje beležila upad izposojenih knjig in števila 

obiskovalcev. Obisk knjižnice se je v primerjavi s preteklimi leti istega desetletja 

zmanjšal približno za 4.300 obiskovalcev, medtem ko se je izposoja knjižnega 

gradiva zmanjšala skoraj za polovico. Leta 1969 je ta znašala 18.879 izposojenih 

knjig, knjižnica pa je zabeležila le 9.174 obiskovalcev.1034 Povprečna nabava 

knjižnih novitet je letno znašala okoli 300–500 knjig, nabava revij in časopisov pa je 

bila odvisna od finančnih zmogljivosti knjižnice. To je pomenilo, da je ta letno 

nabavila veliko število revialnega in časopisnega gradiva, naslednje leto pa le 

skromno število. Po statističnih podatkih knjižnice je ta leta 1962 nabavila 662 novih 

knjig, naslednjega leta se je število novitet zmanjšalo na 557 knjig.1035 Po normativih 

nabave knjižničarskega gradiva, da bi ta krila potrebe povpraševanja po določeni 

knjižni zvrsti, naj bi knjižnica nabavljala od osem do deset izvodov knjig. Ljudska 

knjižnica Kočevje pa je nabavljala polovično manj knjižnih izvodov zaradi visokih 

cen knjižnega gradiva. Potrebe po izbranih knjižnih zvrsteh so bile velike, 

primanjkovalo je knjižnih novitet, po katerih so bralci radi posegali. Nabava novih 

knjig in tiskovnega gradiva ni premo sorazmerno rasla s povpraševanjem bralcev. 

Med najbolj branim knjižnim gradivom so prevladovale poslovne in 

                                                 
1031 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Poslovno poročilo za leto 1964, 1964. 
1032 Vilicer, Breda: Razvoj in stanje splošnoizobraževalne knjižnice v Občini Kočevje. Diplomsko 
delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 1987, str. 33. 
1033 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Poslovno poročilo za leto 1964, 1964. 
1034 Vilicer, Breda: Razvoj in stanje splošnoizobraževalne knjižnice v Občini Kočevje. Diplomsko 
delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 1987, str. 33. 
1035 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Poslovno poročilo za leto 1964, 1964. 
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poljudnoznanstvene knjige, sledile so leposlovne vsebine, manj pa je bilo 

povpraševanja po strokovnih in znanstvenih vsebinah. Knjižničarska dejavnost je 

skoraj vsako leto presegla svoje naloge v okviru dejavnosti. Poleg redne 

knjižničarske dejavnosti je priredila vrsto razstav likovnih del najmlajših, ki so bile 

najbolj obiskane, in urejala ugankarski kotiček. Poleg ur pravljic so bile priljubljene 

tudi ure poslušanja pesmic in pravljic na posnetih ploščah. Naložbo v nakup radia z 

gramofonom in magnetofon je finančno podprl Sklad SRS za pospeševanje kulturnih 

dejavnosti. Sodelovanje z osnovnimi šolami pa je odprlo vrata knjižnice tudi šolski 

mladini in najmlajšim. Med obsežnim programov knjižnice je ta poskrbela tudi za 

potujočo knjižnico, ki je nadaljevala svojo tradicijo izpred predvojnega časa v obliki 

potujočih kovčkov. Ponovna uvedba potujoče knjižnice po drugi svetovni vojni je 

bila organizirana leta 1964 in je delovala v Koprivniku, Mozlju, Strugah in Osilnici. 

Njena dejavnost je bila v šestdesetih letih zelo priljubljena na podeželju, kjer so si 

vaščani izposojali knjige brezplačno. Za potujočo knjižnico so bili zadolženi 

amaterski knjižničarji, ki so tedensko izposojali knjige v podeželskih naseljih. 

Knjižni fond potujoče knjižnice je bil maloštevilčen. Ta je izposojala knjige, ki jih je 

za podeželje določila matična knjižnica in na željo bralcev. Med letom se knjižni 

fond potujoče knjižnice ni velikokrat zamenjal, občasno se je le-ta zamenjal z novimi 

knjigami. Njeno delovanje je bilo uspešno, saj je podeželsko prebivalstvo le na 

tovrsten način imelo dostop do knjižnega gradiva in nekaterih knjižnih novitet ter 

tiskovnega gradiva. 

Zaradi pomanjkanja strokovnega kadra so posamezne faze knjižničarskega dela 

zaostajale, nekatere knjižničarske dejavnosti pa niso bile izvedene. Sprotno 

zabeleženje izposojenega knjižničarskega gradiva in popisi knjižnega gradiva so 

zahtevali veliko časovno obremenitev knjižničarke in porabo časa. Večina knjižnega 

in drugega materialnega gradiva je ostala neobdelana, kopičenje zastarelih knjig in 

revialnega tiska pa je bilo potrebno odpisati. Poleg osnovnega knjižničarskega dela je 

moralo knjižničarsko osebje poskrbeti tudi za oskrbo in vzdrževanje tehnične in 

materialne opreme knjižnice. Stare in obrabljene knjižne police so bile potrebne 

zamenjave, zaradi porasta knjižnih enot pa je bilo potrebno postaviti dodatne knjižne 

police. Navidezno majhna vzdrževalna dela in sprotna skrb za knjižničarsko opremo 

so pomenili (dokaj) drago finančno breme za knjižnico. V letu 1959 so stroški 



 333 

vzdrževanja in drugih del znašali 101.275 dinarjev,1036 z večanjem obsega 

knjižničarske dejavnosti pa so tudi stroški postajali višji. Finančno stanje Ljudske 

knjižnice Kočevje je bilo v šestdesetih letih solidno, saj je morala racionalno 

razpolagati z namenjenimi finančnimi sredstvi, ki jih je prejela od Občinskega 

ljudskega odbora Kočevje. Dohodki iz zaračunanih izposojnin so predstavljali slabe 

3 % finančnih sredstev, ki so se letno spreminjali glede na dodeljena občinska 

finančna sredstva in višino izposojnine. Leta 1959 je Občinski ljudski odbor Kočevje 

za knjižničarsko dejavnost namenil 600.000 dinarjev,1037 naslednjega leta pa je višina 

dodeljenih denarnih sredstev narasla na 800.000 dinarjev.1038 Finančno poročilo 

knjižnice iz leta 1959 prikazuje stroške knjižničarske dejavnosti v višini 970.962,00 

dinarjev, kar pomeni, da je knjižnica poslovala z 349.007 dinarjev izgube. Iz poročila 

je razvidno, da je najvišje stroške ustvarila nabava knjižnega materiala, porabljenih je 

bilo 621.155 dinarjev, medtem ko so izposojnine prinesle dobiček v višini 277.041 

dinarjev.1039 Dve leti kasneje se je finančna bilanca zaradi povečane knjižnične 

dejavnosti povečala. Finančni načrt za leto 1962 je predvidel potrebna finančna 

sredstva v višini 2.100.000 dinarjev, dejanski priliv finančnih dohodkov pa je bil 

višji, v višini 2.551.410 dinarjev. Od tega je dotacija iz občinskega proračuna znašala 

1.900.000 dinarjev, bila je za 300.000 dinarjev večja od predvidene. Tudi dohodki od 

izposojnin so bili večji za 151.410 dinarjev od načrtovanih. V omenjenem letu je 

Ljudska knjižnica Kočevje zmanjšala finančne izdatke, od 2.100.000 dinarjev 

predvidenih stroškov je porabila 78 % delež dodeljenih finančnih sredstev, ki so bili 

v višini 1.641.791 dinarjev. Presežek v višini 909.619 dinarjev je porabila za nabavo 

knjižnega gradiva, za katere je odštela 701.083 dinarjev, ostalo pa uporabila za kritje 

izgube iz leta 1961.1040  

 

Do kadrovskih sprememb in delovanja je prišlo leta 1966. Dolgoletno upravnico 

Ljudske knjižnice Kočevje, Marijo Cetinski, je zamenjala Ema Štrumbelj, ki jo je na 

mesto upravnice izbrala razpisna komisija. Razpisna komisija, ki so jo sestavljali 

predsednik Nace Vidrih, Miloš Humek, Marija Miklič in Mara Batis, je 11. aprila 

                                                 
1036 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Poslovno poročilo knjižnice, 1960. 
1037 Prav tam. 
1038 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Poslovno poročilo, 1961. 
1039 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Poslovno poročilo knjižnice, 1960. 
1040 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Primerjava dohodkov in izdatkov s 
finančnim planom za leto 1962, 20. 2. 1963. 
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1966 izdala odločbo za njeno imenovanje na razpisano delovno mesto.1041 Upravnica 

Ljudske knjižnice je z odločbo pod številko 14/66 potrdil Zbor delovne skupnosti 18. 

aprila 1966.1042 V Ljudski knjižnici Kočevje sta bili poleg upravnice zaposleni še 

Marija Cetinski kot računovodkinja in Mara Batis kot knjižnični manipulant. Ob 

strokovnem delu uslužbenk je knjižnica razširila svojo dejavnost. Istega leta je na 

mladinskem oddelku uvedla ure pravljic, ki so potekale mesečno ob predvajanju 

barvnih diapozitivov in diafilmov. Za potrebe ur pravljic si je knjižnica izposodila 

diaprojektor pri Delavski univerzi Kočevje, občasno pa tudi diafilme.1043 Za 

najmlajše in šolsko mladino je mesečno organizirala večere s pisatelji in pesniki ter 

nadaljevala s pripravami različnih otroških in mladinskih razstav. Te so bile večkrat 

zaradi pomanjkanja prostorov organizirane ob zmanjšanem obisku knjižnice, 

občasno pa tudi ob pomembnejših literarnih dnevih in praznikih. Redna gosta 

Ljudske knjižnice Kočevje sta bila pisatelja France Bevk in Anton Ingolič, katerih 

obisk je bil izredno dobro obiskan. Med zanimivimi razstavami sta bili razstavi z 

naslovom »Razstava slik kočevskih amaterjev« in likovna razstava osemletkarjev.1044 

Knjižnica je razstavljala tudi v izložbenem oknu Čevljarstva in v Domu telesne 

kulture, prostor za svoje razstave pa je našla tudi v dvorani Množičnih organizacij. 

Organizirane so bile tudi ure ugank in literarna tekmovanja za šolsko mladino. 

Ljudska knjižnica Kočevje je v šestdesetih letih uvedla seznam knjižnega gradiva po 

strokah, katerega izposoja je bila možna tudi na dom. Ti so pomenili dopolnitev 

starim seznamom potopisnih in gospodinjskih priročnikov ter knjižnemu gradivu s 

športno vsebino. Urejeni so bili popisi lokalne periodike in drugega časopisja ter 

izdelani katalogi naravoslovnih, umetniških in športnih knjižnih enot. Tekoče je 

urejala abecedni, strokovni in naslovni katalog. O knjižnih novosti knjižnice je ta 

svoje bralce obveščala preko izložbe knjig, katere vsebina se je mesečno menjavala. 

Poleg knjižne izložbe pa so bralci imeli dostop tudi do seznamov tromesečnih 

novosti, ki so ponujale vpogled v svet knjige. Občasno je obveščanje meščanov 

potekalo tudi preko plakatov in vabil, ki so jih razdeljevali na pomembnih proslavah 

in prireditvah. Knjižnica je vabila in informacije o svoji dejavnosti poslala tudi 

družbenim in delovnim organizacijam. Leta 1966 se je upad dejavnosti pokazal tudi 

                                                 
1041 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Sklepi in odločbe o imenovanju in 
razrešitvah vodstvenih delavcev, 1966. 
1042 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Poslovno poročilo za leto 1966, 1966. 
1043 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Poslovno poročilo Ljudske knjižnice 
Kočevje za leto 1967, 1967. 
1044 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Zapisnik seje Sveta knjižnice, 27. 8. 1966. 
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pri nabavi knjižnih novosti. Te so se zmanjšale na 970, povečali pa sta obisk in 

izposoja knjižnega in revialnega gradiva. Istočasno se je z obiskom knjižnice 

povečalo tudi število včlanjenih, ki je naraslo za 380 novih bralcev.1045 Člani in 

nečlani knjižnice so radi posegali po tehnični, strojni in lesni literaturi in po literarnih 

revijah, med tujo literaturo pa so bile najbolj brane nemške in francoske knjige. 

Dodatno knjižničarsko delo sta pomenili skrb za novo osilniško knjižnico ter nabava 

in menjava knjižnega fonda potujoče knjižnice. Leta 1966 je ponovno začela delovati 

knjižnica v Osilnici, za katero je bila strokovno odgovorna Ljudska knjižnica 

Kočevje. Prevzela je tudi nabavo knjižnega fonda za njo, nekaj knjig sta ji podarili 

tudi ljubljanska in novomeška knjižnica. Finančno je bila osilniška knjižnica delno 

preskrbljena s sredstvi Občinskega sveta ZKPOS Kočevje in soudeležbo Sklada za 

pospeševanje kulturnih dejavnosti SRS iz Ljubljane. Potujoča knjižnica je 

nadaljevala svojo dejavnost v dosedanjih podeželskih naseljih, na novo pa je bila 

organizirana v Vas-Fara.  

V drugi polovici šestdesetih let je bilo delovanje kočevske knjižnice nekoliko slabše, 

saj je ukinila ure pravljic, upadli sta izposoja knjig in nakup knjižnih novitet, ki je 

padla na 798 knjižnih enot, ter povečalo se je število nevezanega knjižnega gradiva. 

Zaradi (pre)nizkih dodeljenih finančnih sredstev, samo Sklad za pospeševanje 

kulturne dejavnosti je za njeno dejavnost odobril skromno subvencijo v višini 5.000 

dinarjev, je prenehalo delovne razmerje s knjižničarko manipulantko. V knjižnici sta 

bila zaposleni samo dve uslužbenki. Število včlanjenih leta 1967 je znašalo 1.456 

članov,1046 medtem ko je bil obisk čitalnic na mladinskem oddelku in oddelku za 

odrasle zelo dober. 

Analiza stanja knjižničarske dejavnosti, opravljena konec šestdesetih let, je pokazala 

slabo stanje v primerjavi z državno statistiko. V analizi so bili primerjani trije 

parametri, ki so zajeli število knjižnic, število prebivalcev na eno knjižnico in število 

izposojenih knjig na 1.000 prebivalcev. Statistični podatki so pokazali, da je leta 

1960 Občina Kočevje imela le 4 knjižnice, osem let kasneje pa se je število 

zmanjšalo na 2 ljudski knjižnici. V primerjavi s številom knjižnic na ravni države je 

indeks zmanjšanja števila knjižnic na Kočevskem pokazal polovični upad števila 

ljudskih knjižnic, medtem ko je na državni ravni indeks upada števila knjižnic znašal 

                                                 
1045 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Poslovno poročilo za leto 1966, 1966. 
1046 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Poslovno poročilo Ljudske knjižnice 
Kočevje za leto 1967, 1967. 
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63. Slabše stanje so pokazali statistični podatki, ki so zajeli meritve o številu 

izposojenih knjig na 1.000 prebivalcev. Za Občino Kočevje je podatek za leto 1960 

znašal 1.048 izposojenih knjig, leta 1968 pa se je zmanjšal na 811 izposojenih knjig. 

Slednje pomeni, da se je izposoja zmanjšala skoraj za slabih 30 %, kar je vplivalo na 

vlogo in pomen knjige med občani. V primerjavi z državno ravnjo, katere indeks je 

narasel na 122, je indeks na občinski ravni znašal le 77. Boljše stanje je bilo na 

področju števila prebivalcev, ki so obiskovali izbrano knjižnico. Na Kočevskem je 

leta 1960 izbrano knjižnico obiskalo 4.121 obiskovalcev, osem let kasneje pa se je 

obisk povečal na 8.626 obiskovalcev. Na državni ravni je indeks med omenjenima 

letoma znašal 168, medtem ko je za Občino Kočevje ta znašal 209. Slednje pokaže 

na izboljšano sliko obiska izbrane knjižnice, vendar se kljub temu Občina Kočevje 

glede na obiskanost knjižnic ni uvrstila med najbolj obiskane in dejavne knjižnice v 

primerjavi z drugimi državnimi knjižnicami. Knjižni fond na prebivalca občine je bil 

še vedno izredno skromen, ki je v povprečju znašal 1,67 knjige na prebivalca. Veliko 

slabše pa so bile razmere na podeželju, kjer so statistični podatki pokazali, da so 

vaščani v povprečju prebrali le 1 knjigo (izračun je pokazal 0,87 knjig na 

prebivalca).1047 V začetku sedemdesetih let se je stanje na področju obtoka knjig in 

tiskovnega gradiva izboljšalo, knjižni fond se je večal, vendar Ljudska knjižnica 

Kočevje še vedno ni zadostila predpisanemu republiškem normativu o povprečnem 

številu (prebranih) knjig na prebivalstva. Na državnem nivoju je ta predpisal 4,5 

knjige na prebivalca, kateremu je knjižnica poskušala slediti tekom svojega 

delovanja. Predpisani normativ ni bil popolnoma dosežen, nakazal pa je izboljšanje 

na področju bralne kulture, saj je na Kočevskem dosegel 2 knjigi na prebivalca. 

Konec šestdesetih let je bila dejavnost Ljudske knjižnice Kočevje okrnjena. Nabavni 

in poslovni trend se je nadaljeval naprej, zaradi česar je knjižnica začela izgubljati 

svoje bralce. V letu 1969 je nabava knjižnih novitet padla na skoraj najnižje število 

knjižnih enot doslej, nabavljenih je bilo le 356 knjižnih enot. Knjižni fond je postal 

zastarel in večkrat prebran, sveženj novega knjižnega gradiva pa je pomenil skromno 

število knjig, ki so jih knjižnici podarila Delavska univerza Kočevje in posamezniki, 

nekaj jih je podaril tudi ameriški konzulat iz Ljubljane. Največ podarjenih knjig je 

Delavska univerza Kočevje podarila za potrebe srednješolcev in študentov. Tovrstne 

podaritve so bile redke, zato niso pomenile celovite zamenjave knjižnega fonda, tudi 

                                                 
1047 PMK, t. e. 4, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1971–1974. Diskusijski predlog srednjeročnega 
družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1971–1975, 1971. 
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niso mogle pripomoči hitro rastočemu prebiranju knjižnega gradiva. Matična 

knjižnica se je soočila s težko poslovno in finančno problematiko, saj ji dodeljena 

finančna sredstva niso omogočila boljše delovanje. Preveliki stroški delovanja so 

onemogočili skoraj vsakršnje prizadevanje za izboljšanje stanja v knjižnici. 

Prostorska stiska je postala očitna, saj je bilo potrebno redno skrbeti za vzdrževanje 

knjižnega fonda, revialnega in tiskanega gradiva, hkrati pa poskrbeti za prostor 

skladiščenja odvečnega in zastarelega gradiva. V ta namen je uprava knjižnice 

zaprosila upravo Doma telesne kulture za dodaten prostor, namenjen za knjižno 

skladišče. Uprava Doma telesne kulture je prošnji ugodila ter ji ponudila prostor za 

knjižno skladišče,1048 vendar sta višina najemnine in potreben material za pravilno 

skladiščenje zahtevali prevelik finančni zalogaj, ki ga knjižnica ni premogla. Ljudska 

knjižnica Kočevje je omenjenega leta prejela dotacijo Sklada SRS za pospeševanje 

kulturnih dejavnosti v višini 56.000 dinarjev, Občinski svet ZKPOS Kočevje pa je 

začasno »zamrznil« svoje dotacije kulturnim ustanovam. Od Občinskega Ljudskega 

odbora Kočevje je knjižnica prejela 4.500.000 dinarjev, s katerimi je morala pokriti 

vse stroške knjižničarskega dela in ustanove, tudi najemnino za začasne prostore 

skladiščenja.1049 V letu 1970 so stroški delovanja znašali 95.221,35 dinarjev. 

Največji del denarnih sredstev je prispeval Občinski ljudski odbor Kočevje, sledila je 

dotacija Sklada SRS za pospeševanje kulturnih dejavnosti, ki je znašala 6.000 

dinarjev, Delavska univerza pa je prispevala 3.000 dinarjev.1050 Upravnica knjižnice, 

Ema Štrumbelj, je vsakoletno potrdila in podpisala finančni program za knjižničarsko 

dejavnost za prihodnje leto, slednje pa je moral potrditi Občinski ljudski odbor 

Kočevje. Predvidena finančna sredstva, ki jih je v svojem programu določila uprava 

knjižnice, niso bila vedno v celoti dodeljena po dogovorjenem načrtu. To je 

pomenilo, da je bila dejavnost knjižnice včasih prikrajšana za večjo vsoto finančnih 

sredstev. Manevrski »programski« prostor, ki ni dopuščal izjem in neracionalnih 

finančnih programov, je striktno začrtal in zahteval natančno finančno poslovanje 

zavoda. Kljub različnim vsotam denarnih sredstev, ki so bila ponavadi predvidena in 

natančno izračunana, je morala uprava knjižnice razumsko in spretno ravnati s 

proračunskim denarjev. Pri tem pa je potrebno izpostaviti, da je kljub 

                                                 
1048 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Dopis Ljudske knjižnice Kočevje, 12. 12. 
1969. 
1049 Prav tam. 
1050 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Dohodki in izdatki v letu 1970, 1970. 
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(ne)zadostnemu finančnemu poslovanju, morala poskrbeti za dober program in 

delovanje zavoda. 

 

Začetek sedemdesetih let je za knjižničarsko dejavnost v Kočevju pomenil nekoliko 

slabšo in omejeno dejavnost, vsaj v prvi polovici obdobja. Zaradi primanjkljaja in 

nezadostnih finančnih sredstev je Ljudska knjižnica Kočevje delovala v okviru 

svojega osnovnega programa. Ukinitev razširjenega programa organizacije ur 

pravljic, literarnih večerov, obiskov književnikov ter pogovorov z bralci so močno 

vplivali na zmanjšano pestrost knjižničarske dejavnosti in obiska. Prednostna naloga 

knjižnice je postal osnovni program knjižničarske dejavnosti, ki je obsegal izposojo 

knjižnih enot, strokovno obdelavo novega knjižnega gradiva, nabavo in odpis 

knjižnega gradiva, nudenje različnih strokovnih informacij svojim bralcem, skrb za 

potujočo knjižnico ter sodelovanje z ostalimi krajevnimi knjižnicami. Leta 1971 je 

Ljudska knjižnica Kočevje zabeležila najmanjše število izposojenih knjig, 

izposojenih je bilo 23.940 knjig in najmanjši obisk. Knjižnico je istega leta obiskalo 

12.058 bralcev.1051 Nabava knjižnega gradiva je obsegala skromnih 465 knjižnih 

novitet, nekaj knjižnih novitet pa je bilo knjižnici podarjeno. V povprečju je v mestu 

bralo le 15 % prebivalstva.1052 Od leta 1971 je Ljudska knjižnica Kočevje opravljala 

tudi funkcijo šolske knjižnice za Delavsko univerzo Jože Šeško/Kočevje, saj je za 

potrebe šolske in študentske mladine zbirala in izposojala študijsko in šolsko 

literaturo. Zaradi slednjega pa je število članov knjižnice omenjenega leta naraslo. 

Vpisanih je bilo 190 novih članov knjižnice.1053 Novi triletni programski in finančni 

načrt Ljudske knjižnice Kočevje za obdobje 1972–1975 je začrtal nadaljnje smernice 

in naloge knjižničarske dejavnosti. Načrt je bil predložen Temeljni kulturni skupnosti 

Kočevje, ki je v sedemdesetih letih po določbah Zakona o kulturnih skupnostih še 

vedno ostala finančna podpornica in nakazateljica finančnih sredstev kočevski 

knjižnici. Zakon pa ni določil investicijsko vzdrževanje stavb in drugih kulturnih 

objektov,1054 to je bilo preloženo na krajevno skupnost. V programskem in 

finančnem načrtu je bila v triletnem obdobju predvidena ponovna uvedba 

                                                 
1051 Vilicer, Breda: Razvoj in stanje splošnoizobraževalne knjižnice v Občini Kočevje. Diplomsko 
delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 1987, str. 33. 
1052 Zapisnik Izvršnega odbora Temeljne kulturne skupnosti Občine Kočevje: Pregled stanja kulture in 
kulturne dejavnosti v Občini Kočevje, 1971, last Knjižnica Kočevje. 
1053 Poročilo o delu knjižnice za leto 1971, 13. 11. 1970, last Knjižnica Kočevje. 
1054 AS 1589, t. e. 1768, fond CK ZKS. Zapisnik 19. seje Komiteja konference ZKS Kočevje, 20. 12. 
1972. 
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razširjenega programa knjižnice ter izboljšanje nabavne politike. V okviru 

razširjenega programa so bile v prvem letu načrta vnovično uvedene ure pravljic, 

katerih izvedba je bila predvidena dvakrat do trikrat mesečno, v okviru osnovnega 

programa pa je bilo načrtovana 10 % rast celotne knjižničarske dejavnosti, nakup 

večjega števila knjižnega gradiva in pridobitev novih članov.1055 Posamezne točke 

triletnega načrta so se postopoma realizirale. Velika sprememba se je pokazala pri 

nabavni politiki knjižnice. Ta se je povečala na povprečno nabavo 1.500–1.800  

knjižnih novitet, medtem ko je le-ta najvišjo stopnjo dosegla leta 1973 z nakupom 

1.813 knjižnih novitet. Odpis zastarelih knjig je letno znašal okoli 300–400 knjig, 

letno pa so odpisali tudi okoli 40 starega tiskovnega gradiva. Pri nakupu knjižnih 

novitet se je nabava usmerila v nakup strokovne literature različnih strok, medtem ko 

se je zmanjšala nabava lažje in komercialne literature. Med tujo literaturo pa so še 

vedno prevladovale nemške in francoske knjige, povečalo pa se je tudi število 

jugoslovanske literature. Knjižničarska dejavnost je v posameznem letu triletnega 

načrta presegla okvir svoje dejavnosti znotraj razširjenega programa. Poleg ponovne 

uvedbe ur pravljic je pripravila literarne večere, med katerimi je bil najbolj obiskan 

»Večer Cankarjeve besede«, razstave različnih knjig in literarna tekmovanja. 

Razstavo knjig z naslovom »Pravljica«, organizirano v Likovnem salonu, je obiskalo 

malo število obiskovalcev. Ogledalo si jo je le 250 obiskovalcev.1056 Obisk 

posameznih točk programa je bil sorazmerno dober, obiskala jih je tako šolska 

mladina kot tudi predšolski otroci. Sodelovanje s kočevskimi šolami se je izkazalo za 

uspešno, saj je knjižnica z njihovim obiskom pridobila nove člane na mladinskem 

oddelku. Povprečno je bilo v okviru triletnega plana izposojenih okoli 50.000 knjig, 

knjižnico pa je obiskalo okrog 20.000 bralcev. Septembra leta 1974 je Ljudska 

knjižnica Kočevje ukinila plačevanje knjižnih izposojnin in uvedla letno članarino. 

Uvedbo članarine je podprlo 70 % anketirancev.1057 Zaradi visokih cen knjig je bila 

izposojnina visoka. Višina knjižne izposojnine je sprva predstavljala 3 % delež 

vrednosti knjige,1058 leta 1973 pa se je nekoliko zmanjšala. Njen delež je za določeno 

                                                 
1055 Program dela in finančni načrt Ljudske knjižnice Kočevje v letih 1972 do 1975, 23. 11. 1971, last 
Knjižnica Kočevje. 
1056 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA KOČEVJE. 
Poročilo o delu organizacij, ki jih financira TKS Kočevje za leto 1972, 19. 4. 1973. 
1057 ZAL, KOČ 94, t. e. 2, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Poročilo o raziskavi Ljudske knjižnice 
Kočevje, 8. 4. 1973. 
1058 Poročilo o delu Ljudske knjižnice Kočevje za leto 1971, 13. 11. 1970, last Knjižnica Kočevje. 
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zvrst knjižne enote znašal 2–3 % vrednosti knjige,1059 kar je znašalo nekaj manj kot 2 

dinarja na knjižno enoto. Po mnenju anketirancev-bralcev bi morala letna članarina 

znašati med 20 in 40 dinarjev, medtem ko je manjšina anketiranih menila, da bi le-ta 

morala biti nižja od večine. Znašala naj bi le med 15 in 20 dinarjev.1060 Uvedba letne 

članarine je poenotila izposojo in pomenila reden finančni dotok knjižnici. Ta je za 

odrasle znašala 30 dinarjev, za dijake in študente 20 dinarjev in šolsko mladino je 

letna članarina znašala 5 dinarjev.1061 Naslednje leto se je članarina za odrasle 

povečala za 10 dinarjev,1062 leta 1975 pa je ta znašala že 50 dinarjev, za šolsko 

mladino pa 10 dinarjev.1063 Na mladinskem oddelku je bila izposoja vse do 1. junija 

1971 brezplačna, le vpisnina je ob včlanjenju v knjižnico do leta 1971 znašala 0,6 

dinarja, od leta 1971 pa jo je uprava knjižnice zvišala na 5 dinarjev.1064 Istega leta je 

članarina na mladinskem oddelku nadomestila vpisnino za šolsko mladino.1065 

Ljudska knjižnica Kočevje je omogočila tudi brezplačen vpis ob posebnih 

priložnostih, največkrat je le-to potekalo ob mesecih knjige.1066 

Novosti, ki jih je knjižnica uvedla v sedemdesetih letih, so bile urejanje tematskega 

kataloga na mladinskem oddelku in intenzivno pridobivanje ter sodelovanje s 

sindikalnimi organizacijami. Pričetek urejanja tematskega kataloga se je začel leta 

1973, njegova dokončna oblika pa je bila oblikovana dve leti kasneje. Ta je za šolsko 

mladino pomenil veliko pridobitev, saj jim je omogočil hiter in pregleden vpogled v 

želeno literarno zvrst. Na oddelku za odrasle je bil knjižni fond razporejen po 

strokah, za nekatere literarne zvrsti pa je knjižnica izdala tudi katalog. Veliko pomoč 

je slednji pomenil delavskemu razredu, ki je začel redno obiskovati knjižnico. Večini 

pripadnikov delavskega razreda ni bilo potrebno plačevati letne članarine, saj je 

zanjo poskrbela njihova sindikalna organizacija pri podjetju, pri katerem so bili 

zaposleni. Tovrsten način je knjižnica uvedla leta 1972, s katerim si je pridobila nove 

bralce in obiskovalce. Izposoja knjižnih enot je bila brezplačna, prav tako tudi 

začetna vpisnina. V drugi polovici sedemdesetih let se je sodelovanje s sindikalnimi 

organizacijami podjetij močno okrepilo. Knjižnica je sodelovala z 20 sindikalnimi 

                                                 
1059 Program dela in finančni načrt za leto 1974, 14. 12. 1973, last Knjižnica Kočevje. 
1060 ZAL, KOČ 94, t. e. 2, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Poročilo o raziskavi Ljudske knjižnice 
Kočevje, 8. 4. 1973. 
1061 Program dela in finančni načrt knjižnice za leto 1974, 14. 12. 1973, last Knjižnica Kočevje. 
1062 Poročilo o delu za leto 1974, 2. 2. 1975, last Knjižnica Kočevje.  
1063 Poročilo o delu knjižnice, 20. 3. 1978, last Knjižnica Kočevje. 
1064 Realizacija programa in pregled izdatkov in dohodkov, 3. 11. 1971, last Knjižnica Kočevje. 
1065 Program dela in finančni načrt za leto 1974, 14. 12. 1973, last Knjižnica Kočevje. 
1066 Poročilo o delu knjižnice, 1974, last Knjižnica Kočevje. 
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organizacijami, njihovo število pa se je kasneje tudi povečalo. Za pridobitev večjega 

števila sindikalnih organizacij je knjižnica sofinancirala del letne članarine za 

zaposlene v podjetju. Leta 1973 je bila letna članarina za sindikalne organizacije 100 

dinarjev, ostalo razliko pa je knjižnica krila iz svojega lastnega proračuna.1067 V 

povprečju je obisk delavskega razreda znašal okoli 20 % obiska, kar je za tedanje 

razmere pomenilo veliko. Obisk mladine pa je bil največji, obiskalo jo je 70 % 

mladine.1068 Za knjižni fond, ki je v prvi polovici sedemdesetih let obsegal okoli    

18.300 knjižnih enot,1069 v drugi polovici je ta narasel na 24.000 knjižnih enot,1070 in 

za ostala knjižničarska dela sta skrbeli dve strokovni uslužbenki, septembra leta 1975 

pa se je število knjižničarskega osebja povečalo na tri strokovne uslužbenke. 

Dolgoletni upravnici knjižnici, Emi Štrumbelj, je upravni odbor knjižnice 28. aprila 

1975 potrdil podaljšanje mandatne dobe pri vodenju kulturno-izobraževalne 

ustanove, ki jo je izvolila razpisna komisija v sestavi predsednika Martina Marinča, 

Nade Hočevar, Antona Hočevarja, Ivana Vesela in Olge Lenac.1071 Računovodsko 

poslovanje knjižnice pa je prevzel Franc Velikonja. Ljudska knjižnica Kočevje je 

bila za potrebe svojih članov in bralcev odprta vsak dan, tedensko je čas poslovanja 

obsegal 28 ur. Septembra 1974 se je poslovni čas knjižnice spremenil. Knjižnica je 

bila odprta vsak dan, čas poslovanje je bil izmenično prekinjen v obsegu 50 ur 

tedensko.1072  

Konec marca leta 1976 se je Ljudska knjižnica Kočevje preselila v prostore nekdanje 

stavbe Avto-Kočevja na Ljubljanski cesti 6, na kateri je domovala vse do leta 2000. 

V naslednjem letu, leta 2001, pa je svojo novo lokacijo dobila v novozgrajeni stavbi 

na Trgu zbora odposlancev 26. Prvotno so bili prostori za njeno dejavnost predvideni 

v nekdanjem vzgojno-varstvenem zavodu,1073 toda zaradi različnih razlogov in 

nasprotovanj ni prišlo do realizacije zamisli. Zaradi nove prostorske razporeditve je 

prišlo do združitve mladinske čitalnice in čitalnice za odrasle. Čitalnica je bila 

situirana v predelu mladinskega oddelka in je nudila prostor 17 čitalničarjem. 

Čitalniški kotiček je nudil prebiranje domačih in tujih časopisov in revij, pestra izbira 

                                                 
1067 Program dela v letu 1972 in program dela za leto 1973, 22. 1. 1973, last Knjižnica Kočevje. 
1068 Poročilo o delu knjižnice, 20. 3. 1978, last Knjižnica Kočevje. 
1069 Poročilo o delu, 28. 1. 1974, last Knjižnica Kočevje. 
1070 Poročilo o delu, 20. 3. 1978, last Knjižnica Kočevje. 
1071 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Sklepi o imenovanju in razrešitvah 
vodstvenih delavcev, 1975. 
1072 Poročilo o delu v letu 1974, 2. 2. 1975, last Knjižnica Kočevje. 
1073 AS 1589, t. e. 1768, fond CK ZKS. Zapisnik 19. seje Komiteja konference ZKS Kočevje, 20. 12. 
1972. 
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tiskovnega gradiva pa je ponujala 56 različnih izvodov omenjenega tiska. Nova 

lokacija knjižnice se je pozitivno odrazila pri obisku knjižnice, izposoji in včlanjenju 

novih članov. Dobra dostopnost knjižnice v središču mesta je izboljšala izposojo 

knjig za 12 %.1074 Med knjižnim fondom so bile najbolj brane knjige leposlovja in 

strokovne knjige, izposojenih pa je bilo okoli 78.213 knjig, knjižnico pa je istega leta 

obiskalo 30.248 obiskovalcev.1075 Povprečno je bilo v razdobju 1976 do leta 1980 

izposojenih 82.000 knjig, povprečen obisk pa je bil 33.000 bralcev. V povprečju se je 

knjižni fond obrnil dva- do trikrat, nabava knjižnega gradiva pa se je gibala med 

1.500–1.800 knjig. Slabše je bilo pri nabavi tiskovnega gradiva, letno je bilo v 

povprečju nabavljeno okoli 40–50 izvodov revialnega tiska in okoli 50 izvodov 

različnih časnikov in časopisov. Ljudska knjižnica Kočevje je letno odpisala okoli    

2 % zalog, kar ni zadostilo normativom, ki so letno predpisali odpis od 6 % do 10 % 

knjižnih zalog. Nekaj zastarelega knjižnega fonda je podarila drugim kulturnim 

ustanovam, med katerima je bila tudi sežanska knjižnica. Neizpolnjevanje 

normativov se je pojavilo tudi pri nakupu knjig, ki je predvideval nakup 2 knjig na 

deset prebivalcev. Kočevska knjižnica je le delno zadostila izpolnjevanju 

omenjenega normativa, namreč v povprečju je nabavljala le eno knjigo na 10 

prebivalcev.1076 Za obiskovalce je še naprej prirejala ure pravljic za najmlajše, ki so 

potekale enkrat mesečno, občasne razstave in literarne večere, leta 1978 pa je uvedla 

tudi reševanje kvizov za višje razrede. Za potrebo izvedbe pravljičnih ur za najmlajše 

je nabavila projektor, za katerega je morala leta 1974 odšteti 3.642,75 dinarjev, in 

diafilme, nakup katerih je zahteval porabo 500 dinarjev iz proračuna knjižnice.1077 

Občasne razstave so se zvrstile pod geslom »Moja najljubša knjiga« in so bile dobro 

obiskane, tudi literarni večeri, ki jih je knjižnica priredila v sodelovanju z dijaki 

kočevske gimnazije, so poželi zelo dober obisk. Na literarnih večerih z Mimi 

Malenšek in Milo Kačič so prebirali njihova dela ter se seznanili s pomembnejšimi 

literarnimi osebnostmi ter s prelomnimi zgodovinskimi dogajanji. Ob Titovih in 

partijskih jubilejih je knjižnica pripravila vrsto aktivnosti. Za širšo javnost je 

pripravila razstave marksistične literature in kratke predstavitve pomembnejših 

zgodovinskih dogodkov, ki so zaznamovali slovensko socialistično zgodovino. 

                                                 
1074 Poročilo o delu knjižnice za leto 1976, 31. 1. 1977, last Knjižnica Kočevje. 
1075 Vilicer, Breda: Razvoj in stanje splošnoizobraževalne knjižnice v Občini Kočevje. Diplomsko 
delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 1987, str. 33. 
1076 Program dela in finančni načrt za leto 1977, 7. 10. 1976, last Knjižnica Kočevje. 
1077 Stroški in realizacija Ljudske knjižnice Kočevje za leto 1974, 31. 1. 1975, last Knjižnica Kočevje. 
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Konec sedemdesetih let je bilo v knjižnico včlanjenih 2.533 članov, od tega 1.038 

vpisanih na mladinskem oddelku,1078 leto kasneje pa je število njenih članov 

nekoliko upadlo. Leta 1979 je knjižnica imela 2.372 rednih članov, od tega je bilo na 

mladinskem oddelku vpisanih 932 otrok.1079  

Ljudska knjižnica Kočevje je poslovala vsak dan, vendar v prekinjenem delovnem 

času. Na seji Sveta knjižnice, 21. septembra 1979, je bil predložen predlog o uvedbi 

vsakodnevnega neprekinjenega delovnega časa, zaposlitvi dodatne delovne moči in 

združitvi knjižnice s Pokrajinskim muzejem Kočevje, Šeškovim domom in Likovnim 

salonom Kočevje.1080 Predlog o neprekinjenem delovanju knjižnice se je na seji 

Sveta knjižnice pojavil že na začetku leta, vendar je bila njegova obravnava 

vsakokrat preložena na naslednjo sejo. Uresničitev predlogov je bila za nekaj čas 

odložena, o posameznem predlogu se je razpravljalo tudi v naslednjih letih. Ema 

Štrumbelj, katero je razpisna komisija v sestavi Nade Šmalc, Anice Arko in Marije 

Cetinski ponovno izbrala za nadaljnje vodenje zavoda ter jo je 26. junija 1979 potrdil 

tudi upravni odbor knjižnice,1081 si je skupaj s svojimi zaposlenimi in upravo 

prizadevala za čim hitrejšo uresničitev predlogov, saj bi le-ti omogočili nemoteno in 

boljše delovanje knjižnice. Počasno, vendar postopno izboljšanje nekaterih 

dejavnosti, se je v knjižnici pokazalo šele v naslednjem desetletju. 

Za oživitev knjižničarske dejavnosti na podeželju, za katero je bila zadolžena 

potujoča knjižnica, se je porodila ideja o uvedbi in organizaciji knjižnega kombija v 

obliki bibliobusa, katerega mobilnost bi olajšala dejavnost potujočega knjižnega 

kovčka. Njegovo dejavnost naj bi financiral novoustanovljeni Sklad za podeželje, 

katerega ustanovitev je bila načrtovana v letu 1983. Formiranje sklada in uvedba 

bibliobusa nista bili nikoli izpeljani. Razširjena dejavnost Ljudske knjižnice Kočevje 

s pestrim in obogatenim programom je pritegnila veliko število obiskovalcev in 

bralcev, ki so radi zahajali v njene prostore. Spokojnost, tiho vzdušje med knjižnici 

policami in pestra izbira knjižnih zvrsti so vsakemu nudile prijetno zavetje in prijetno 

prebiranje. Med raznolikimi aktivnostmi sta obiskovalec in bralec našla razvedrilo in 

kulturne dobrine, ki jih je knjižnica pripravila v različnih kulturno-izobraževalnih 

oblikah. O svoji dejavnosti je občane redno obveščala preko knjižnih izložb, oglasnih 

                                                 
1078 Poročilo o delu knjižnice za leto 1977, 27. 2. 1978, last Knjižnica Kočevje. 
1079 Poročilo o delu knjižnice v letu 1979, 10. 10. 1980, last Knjižnica Kočevje. 
1080 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Zapisnik 5. seje Sveta knjižnice, 21. 9. 1979. 
1081 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Sklepi o imenovanju in razrešitvah 
vodstvenih delavcev, 1979. 
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desk, o knjižnih novitetah pa s seznami novosti. V sedemdesetih letih pa se je 

poslužila tudi obveščanja preko oglasov v kinu Jadran. Tesno sodelovanje z 

izobraževalnimi zavodi je knjižničarske aktivnosti in knjižne novosti poneslo med 

šolsko mladino. Potujoča knjižnica, za katero izvajanje so skrbeli honorirani 

amaterski knjižničarji, je v začetku sedemdesetih let zopet razširila teritorij svoje 

dejavnosti. Za »bralno kulturo« vaščanov je skrbela v Mozlju, Osilnici, Vas-Fara, 

Podpreski in Travi, leta 1971 pa je začela delovati tudi v Stari Cerkvi.1082 Z njenim 

delovanjem so bile pokrite bralne navade 80 % vaškega prebivalstva občine. Izposoja 

knjižnega gradiva potujoče knjižnice je bila še vedno brezplačna, letno pa je le-ta 

izposodila okoli 1.100 knjig. Program potujoče knjižnice je v prvi polovici 

sedemdesetih letih predvidel dvokratni tedenski obisk uslužbencev matične 

knjižnice, vendar je bil le-ta vse bolj skromen in nereden. Knjižničarji Ljudske 

knjižnice Kočevje so z letnimi obiski potujoče knjižnice na podeželju skrbeli za 

menjavanje knjižnega fonda in jo zalagali s sprotnimi knjižnimi novostmi. Knjižni 

fond potujočih kovčkov in njegova izposoja sta se večala, leta 1973 je bilo 

izposojenih 1.580 knjig.1083 Potujoča knjižnica je bila organizirana v manj/bolj 

oddaljenih naseljih, kjer so vaščani izrazili željo po izposoji knjižnega gradiva. Nove 

bralce si je leta 1974 pridobila še v Predgradu in Strugah. Zanimanje za njeno 

dejavnost je konec sedemdesetih let pojenjalo. Zamenjava njenega knjižnega fonda je 

začela zastajati, amaterski knjižničarji so tovrstno dejavnost opuščali zaradi 

nezanimanja in brezvoljnosti ter sodelovanje med potujočo in matično knjižnico je 

postalo neredno in neučinkovito. Matična knjižnica je izgubila reden nadzor nad 

njeno dejavnostjo, zaradi slabih stikov in sodelovanja pa je potujoča knjižnica 

postala zastarela oblika in slabo donosna. Enostranskost in slab programski načrt ter 

nizka finančna sredstva potujoče knjižnice so v nekaterih vaških naseljih povzročili 

prenehanje njene dejavnosti. Kljub prizadevanju matične knjižnice, ki je iskala 

prostovoljne amaterske knjižničarje, in razmišljanju o poklicnih knjižničarjih 

potujoče knjižnice, je njena dejavnost počasi izvenela. Poskusi o formiranju 

izposojevalnic potujoče knjižnice v Dolgi vasi, Livoldu, Mlaki, Gorenju, Stari Cerkvi 

in Kočarjih ter določitvi članarine so bili neuspešni. Posamezne izposojevalnice so 

zamirale, med še delujočimi potujočimi knjižnicami je s svojim delovanjem najprej 

prenehala v Fari leta 1976. Ta je zavrnila njen nadaljnji obisk z utemeljitvijo o bogati 

                                                 
1082 Realizacija programa knjižnice, 3. 11. 1971, last Knjižnica Kočevje. 
1083 Poročilo o delu knjižnice za leto 1973, 28. 1. 1974, last Knjižnica Kočevje. 
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knjižni zalogi šolske knjižnice. Istega leta je potujoča knjižnica prenehala obiskovati 

tudi Mozelj zaradi preselitve dotedanje amaterske knjižničarke.1084 Tri leta kasneje je 

bila ta ponovno uvedena v Mozlju, vendar za kratek čas. Podobno se je zgodilo v 

Travi, kjer je bilo zanimanje zanjo veliko, vendar jo je izgubila. Potujoča knjižnica je 

v Osilnici prenehala delovati zaradi adaptacije šolskih prostorov, do konca leta 1979 

pa je bilo njeno delovanje ukinjeno.1085 Izposoja knjig potujoče knjižnice je v 

sedemdesetih letih močno upadla, povprečno je bilo izposojenih okoli 700 knjig. 

Leta 1977 je bilo v Podpreski in Osilnici izposojenih le 608 knjig, podobno je bilo 

tudi drugod. Najdlje je potujoča knjižnica obiskovala Podpresko, kjer je zanimanje 

tamkašnjega prebivalstva ohranilo njeno dejavnost. Konec leta 1979 je matična 

knjižnica želela vzpostaviti njeno dejavnost v Vasi, leto kasneje pa tudi v Osilnici. V 

začetku naslednjega leta je potujoča knjižnica delovala samo še v Podpreski in 

ponovno v Fari.1086 Za organizacijo in izvedbo programa potujoče knjižnice je bil 

dotok finančnih sredstev zelo skromen. Za njeno dejavnost je matična knjižnica 

namenila od 5.000 do 8.000 dinarjev, s katerim je krila honorar amaterskih 

knjižničarjev. Konec sedemdesetih let pa se je priliv denarnih sredstev za njen 

zmanjšan obseg dejavnosti zelo skrčil, namenjenih je bilo le 2.000 dinarjev.1087 

Mesečni denarni odtegljaji za potujočo knjižnico so pomenili (ne)rentabilno finančno 

breme, saj je za celotno njeno delovanje finančno in materialno skrbela Ljudska 

knjižnica Kočevje. Izposoja knjižnega gradiva je bila brezplačna, prav tako tudi 

vpisnina za nove člane. V končnem finančnem obračunu je njeno delovanje v celotni 

knjižničarski dejavnosti matične knjižnice pomenil finančno izgubo. To je uprava 

knjižnice poskušala kriti iz drugih virov dohodka, leta 1980 se je odločila za 

povečanje članarine, s katero bi deloma nadomestila finančno izgubo potujoče 

knjižnice. Ta se je za odrasle povečala skoraj za polovico, znašala je 100 dinarjev ob 

prvem vpisu, za ostale pa 50 dinarjev. Rast cene članarine so občutili tudi na 

mladinskem oddelku, kjer je ta znašala 30 dinarjev ob prvem vpisu, ostali pa so letno 

plačevali 15 dinarjev članarine.1088  

Sprememba cenika knjižničarskih dejavnosti in članarine niso obogatile proračun 

Ljudske knjižnice Kočevje. Knjižničarska dejavnost je za svoje delovanje prejemala 

                                                 
1084 Poročilo o delu knjižnice leta 1976, 31. 1. 1977, last Knjižnica Kočevje. 
1085 Poročilo o delu knjižnice v letu 1979, 30. 8. 1979, last  Knjižnica Kočevje. 
1086 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Zapisnik seje Sveta knjižnice, 17. 11. 1980. 
1087 Prav tam. 
1088 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Zapisnik seje Sveta knjižnice, 17. 11. 1980. 
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finančna sredstva Temeljne kulturne skupnosti Kočevje, delno pa se je financirala iz 

lastnih finančnih virov in dotacij drugih množičnih organizacij. Leta 1971 je bilo za 

njeno dejavnost namenjenih 196.900 dinarjev,1089 finančni plan pa je za omenjeno 

obdobje predvidel 106.000 dinarjev.1090 V desetini leta je bilo porabljenih le 66 % 

finančnih sredstev. Finančna sredstva Temeljne kulturne skupnosti Kočevje so bila 

največja, predstavljala so 90 % delež vseh dohodkov knjižnice, medtem ko ji je 

Delavska univerza Kočevje za vodenje šolske knjižnice namenila znesek v višini 

3.000 dinarjev. Med najvišjimi stroški je bil strošek najemnine prostora, ki ga je 

morala knjižnica plačevati. Ta je letno znašal 4.440 dinarjev. Druga najvišja izdatka 

knjižnice sta bila izdatka za vezavo knjig in delovanje potujoče knjižnice. Za strošek 

vezave knjig je bilo potrebno odšteti slabih 6.000 dinarjev, za potujočo knjižnico pa 

2.400 dinarjev.1091 V naslednjem triletju je finančni plan Ljudske knjižnice Kočevje 

predvidel finančna sredstva v skupni višini 1.059.710 dinarjev. Predvidena letna rast 

potrebnih finančnih sredstev je bila v prvem letu triletnega finančnega načrta 

najvišja, znašala je 28 % povišanje denarnih sredstev. V naslednjih letih pa je bil 

prirast finančnih sredstev manjši, znašal je okoli 11 %. Dejanski dohodki so bili 

dodeljeni v skladu s predvidenim finančnim načrtom knjižnice, dejanski stroški pa so 

odstopali. Leta 1972 je Ljudska knjižnica Kočevje za svojo dejavnost porabila 

176.277,60 dinarjev, kar je predstavljalo 88 % vseh denarnih sredstev. V naslednjem 

letu je poraba znašala 84 % in leta 1974 se je delež porabe povečal, saj je knjižnica 

porabila 94 % vseh dodeljenih finančnih sredstev. V zadnjem letu triletnega načrta je 

bilo porabljenih skoraj polovico več denarnih sredstev, kot je to predvidel finančni 

plan za omenjeno obdobje. Za svojo dejavnost je knjižnica omenjenega leta porabila 

526.500 dinarjev,1092 dejanska vsota denarnih sredstev Temeljne kulturne skupnosti 

pa je znašala 317.610 dinarjev.1093 Najemnina prostorov v Domu telesne kulture je 

bila še vedno med najvišjimi stroški knjižnice, znašala je slabih 9.000 dinarjev, leta 

1975 pa se je njena cena močno zvišala. Ljudska knjižnica Kočevje je morala za 

najem prostorov v isti stavbi odšteti 20.000 dinarjev.1094 Tudi stroški potujoče 

                                                 
1089 Program dohodkov in izdatkov za leto 1971, 3. 11. 1971, last Knjižnica Kočevje. 
1090 Finančni plan knjižnice za leto 1971, 13. 11. 1970, last Knjižnica Kočevje. 
1091 Program dohodkov in izdatkov za leto 1971, 3. 11. 1971, last Knjižnica Kočevje. 
1092 Program dela in finančni načrt za leto 1976, 4. 9. 1975, last Knjižnica Kočevje. 
1093 Program dela in triletni finančni načrt za obdobje 1972–1975, 23. 11. 1971, last Knjižnica 
Kočevje. 
1094 Program dela in finančni načrt za leto 1976, 4. 9. 1975, last Knjižnica Kočevje. 
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knjižnice so se povečali s 5.000 dinarjev na 8.000 dinarjev letno.1095 V drugi polovici 

sedemdesetih let so se finančna sredstva za knjižničarsko dejavnost zopet povečala. 

Temeljna kulturna skupnost Kočevje je za delovanje knjižnice nakazala finančna 

sredstva v skupni višini 4.383.030,85 dinarjev, povprečna letna poraba knjižnice pa 

je znašala 876.606,17 dinarjev. S preselitvijo knjižnice v nove prostore nekdanje 

stavbe Avto-Kočevja se je povečala tudi najemnina, ki je najvišjo vrednost dosegla 

leta 1978. Višina najemnine je tega leta znašala 26.000 dinarjev,1096 v ostalih letih pa 

je knjižnica zanje odštela okoli 21.000 dinarjev. Dodatno finančno obremenitev 

knjižnice so pomenili stroški adaptacije prostorov, kamor se je knjižnica preselila 

leta 1976. Stroški so znašali 119.326 dinarjev. Kulturna skupnost Kočevje je za 

adaptacijo prostorov prispevala 32.432,65 dinarjev, ostalo pa je knjižnica krila iz 

lastnih finančnih virov in raznimi dotacijami.1097 Za preureditev prostorov so 

poskrbela kočevska podjetja, ki so proti plačilu priskrbela razne vrste materiala in 

tehnično opremo. Pri adaptaciji in obnovitvenih delih so sodelovali podjetje Kovinar 

in Inkop, Elektro Kočevje, Mercator, Komunalno podjetje Kočevje in Kočevski tisk. 

Slednji je poskrbel za vabila ob otvoritvi knjižnice v novih prostorih. Pleskarska dela 

v notranjosti stavbe je opravil podjetnik Jože Ule, Gasilsko društvo Kočevje pa je 

nove prostore knjižnice opremilo z gasilsko opremo.1098 

Upad dejavnosti potujoče knjižnice se je pokazal tudi pri finančni bilanci zavoda, v 

okrilju katerega je potujoča knjižnica delovala. S prenehanjem delovanja potujoče 

knjižnice v nekaterih vaških naseljih je zahtevalo nižja finančna sredstva. Ta v 

povprečju niso presegla 5.000 dinarjev, namenjena so bila za honorarje amaterskih 

knjižničarjev-prostovoljcev, ostalo pa za materialne in funkcionalne stroške potujoče 

knjižnice. Knjižničarska dejavnost je vsakoletno finančno bilanco morala predložiti 

Temeljni kulturni skupnosti Kočevje, ki je na osnovi predračuna za posamezne 

dejavnosti knjižnice odobrila ali zavrnila zahtevano in potrebno vsoto finančnih 

sredstev. Letno se je znesek potrebnih finančnih sredstev za knjižničarsko dejavnost 

spreminjal, do večjih odstopanj pa ni prihajalo. Knjižničarski dejavnosti je bilo 

zagotovljeno redno prejemanje občinskih finančnih sredstev in se ni soočala z veliki 

primanjkljaji, kot se je to dogajalo pri kulturni društveni dejavnosti. Kljub opaznim 

                                                 
1095 Prav tam. 
1096 Finančni načrt v letu 1978, 4. 11. 1977, last Knjižnica Kočevje. 
1097 Stroški investicije za adaptacijo prostorov, 26. 1. 1977, last Knjižnica Kočevje. 
1098 Prav tam. 
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težavam in pomanjkljivosti knjižničarske dejavnosti je bilo njeno delovanje 

nadpovprečno zadovoljivo glede na začrtane smernice programa, večkrat je le-ta tudi 

presegla okvirje svoje dejavnosti. Tudi v naslednjem desetletju se je njena dejavnost 

izkazala za zelo učinkovito in uspešno, saj je Ljudska knjižnica Kočevje kot matična 

in osrednja občinska knjižnica ohranila primat nad svojo dejavnostjo, medtem ko so 

bile nekatere krajevne knjižnice nekoliko manj uspešne pri izvajanju svojega 

poslanstva. Drugačno stanje je bilo v šolskih knjižnicah, kateri obstoj ni bil ogrožen, 

medtem ko so bile društvene knjižnice močno odvisne od (ažurnega) zanimanja 

lokalnega prebivalstva za tovrstno dejavnost in (ne)zadostnih (ne)dodeljenih 

finančnih sredstev za delovanje društev.  

 

O delovanju in priljubljenosti med bralci je Ljudska knjižnica Kočevje leta 1973 

izvedla anketo med poljubno izbranimi obiskovalci in bralci knjižnice. Raziskavo je 

za potrebe knjižnice izvedel Matija Cetinski, v kateri je s statističnimi podatki podprl 

uspešnost matične knjižnice. Na anketo s postavljenimi vprašanji je odgovorilo 147 

bralcev. Anketa je bila izvedena zaradi iskanja rešitev za nadaljnje izboljšanje 

knjižničarske dejavnosti. 

Osebni podatki o anketirancih so zajeli starost, spol, poklic in strukturo bralcev po 

poklicni izobrazbi. Prvi so pokazali, da je bilo v Ljudsko knjižnico Kočevje vpisanih 

največ žensk, delež je znašal 67 %. Med vsemi včlanjenimi bralci je prevladovala 

starostna skupina, v katero so se uvrstili bralci, stari med 15. in 20. letom starosti. 

Odstotek najmlajše starostne skupine je znašal 50 %, nato je sledila skupina starejše 

mladine (20,4 %) in starejša populacija, stara nad 41. letom (16,1 %), najslabše pa so 

bili zastopani bralci, med 31. in 40. letom starosti. Med vpisanimi člani in 

obiskovalci knjižnice so bili najbolj zastopani uslužbenci in dijaki, sledili so delavci 

in gospodinje. Poklicna struktura pa je pokazala, da knjižnico največkrat obiskujejo 

bralci s končano osnovno in srednjo šolo, sledili so bralci s poklicno izobrazbo in 

bralci z višjo in visoko izobrazbo, najmanj zastopani pa so bili bralci z nedokončano 

izobrazbo. Potrditev hipoteze o korelaciji med stopnjo izobrazbe in 

možnostjo/zanimanjem za branje v knjižnici je nakazala na morebitne izboljšanje in 

približanje »bralne kulture« tudi tistim, ki so knjižnico obiskovali najredkeje. Razlog 

za izbiro določene literarne zvrsti in področja se je pokazal v zanimanju bralcev za 

različno literaturo in iskanju znanja. Med najpogostejšimi navedbami razlogov za 

prebiranje knjižnega gradiva so navedli »spoznavanje sveta in življenja ljudi«, 
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tovrstno navedbo je izrazilo kar 33 % vseh anketirancev. Drugi najpogostejši razlog 

je bilo »izobraževanje in vzgoja«, sledili so »čustveni užitek pri branju«, »zahteva 

šole po branju« in »branje zaradi dolgčasa«. Med najbolj branimi knjigami je bilo 

leposlovje, kar 65,7 % bralcev je prebiralo razne romane in novele, medtem ko je 

strokovna literatura bila manj priljubljena. Zanjo se je odločilo le slabih 12,2 % 

bralcev. Bralna kultura kočevskih občanov je vključila največ 6 knjižnih enot, 

namreč 26,7% bralcev je mesečno prebralo tolikšno število knjižnega gradiva. Na 

drugem mestu je sledila izposoja 3–4 knjig, 1 knjigo pa si je v povprečju izposodilo 

le 4,5 % bralcev. Pri tem so statistični podatki o prebranem izposojenem knjižnem 

gradivu potrdili, da so bralci dejansko prebrali toliko knjig, kolikor so si jih 

izposodili. Knjige so bile večkrat prebrane, kar je potrdil delež, in sicer 42,4 % 

bralcev. Mnenje anketirancev je pokazalo željo po večjem številu leposlovja in 

poezije, medtem ko je 17,6 % anketirancev izrazilo željo po strokovnem in 

študijskem gradivu. Med redko prebiranimi in prebranimi knjigami so bili potopisi, 

biografije in poljudno-znanstvene knjige. Nekateri med njimi so navedli željo po 

pestrejši izbiri pedagoško-psihološke literature, zdravstvenih in pustolovskih knjig. 

Pokazal se je tudi velik primanjkljaj pri izbiri časopisov in revij. Anketiranci so 

izrazili željo po različnem revialnem in časopisnem gradivu. Med najpogostejšimi 

naštetimi so se pojavile modne in glasbene revije, revije o avtomobilizmu, Stop in 

Melody, med časopisi pa so pogrešali časopis Komunist, Ljubljanski dnevnik, Večer, 

Tribuno, redna šolska glasila in tudi erotične revije. Pri odprtem tipu postavljenih 

vprašanj so anketiranci navedli le nekaj pomanjkljivosti, ki jih je knjižnica tekom 

svojega delovanja in poslovanja poskušala čim bolje upoštevati. Med njimi se je 

našel tudi predlog o večjem številu knjig z narodnoosvobodilno tematiko, umetnosti 

in filozofiji ter večjem številu izvodov knjižnega gradiva, predvsem najbolj branih 

knjig. Pri (želenem) iskanju primerne literature je bila pomoč knjižničarke 

dobrodošla. Več kot polovica anketirancev je odgovorila, da jim je pomoč pri 

svobodni izbiri knjig v veliko olajšanje, le 26 % pa se je odločilo za samostojno in 

lastno izbiro. Približno enak odstotek (8 % anketirancev) je želelo, da jim knjigo 

izbere knjižničarka ali/in pa jim svetuje pri njihovi izbiri ter pomaga izbrati ustrezno 

knjižno gradivo. Pri izbiri ustrezne literature ali iskanju le-te so jim pomagali 

naslovni in abecedni seznam ter seznam po strokah. Večina jih je posegala po 

naslovnem seznamu, medtem ko je abecedni seznam uporabilo le 25 % bralcev. 

Manjšina pa je uporabljala le seznam po strokovnih področjih. Tudi poslovni čas 
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knjižnice je ustrezal večini anketirancev. Več kot 90 % vprašanih se je strinjalo z 

dotedanjim poslovnim časom knjižnice, kar je vplivalo na kasnejši predlog o 

spremembi delovnega časa zavoda. Raziskava z anketo je pokazala zadovoljstvo 

njenih bralcev, četrtina anketiranih pa je bila z njeno dejavnostjo več kot 

zadovoljna.1099 Podobne ankete je Ljudska knjižnica Kočevje večkrat izvajala, na 

podlagi sprotne analize anket pa je izdelala nadaljnje smernice in naloge ter 

izboljšala svojo dejavnost. 

 

Pregled knjižnega fonda, izposojenih knjig in število včlanjenih po posameznih letih 

v Ljudski knjižnici Kočevje. 

Čas (leto) Knjižni fond Izposoja knjižnega gradiva Število včlanjenih 

1921 100 / 150 

1941 1.623 1.079 66 

1952 1.543 / / 

1953 6.556 16.470 947 

1964 10.125 18.328 / 

1967 / 30.493 1.456 

1969 10.325 18.879 / 

1971 / 23.940 1.646 

1973 18.300 41.322 / 

1976 24.000 78.213 / 

1979 / 79.035 2.373 

1980 20.416 85.185 2.351 

1985 / 88.735 2.620 

1989 / / 3.000 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1099 ZAL, KOČ 94, t. e. 2, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Poročilo o raziskavi Ljudske knjižnice 
Kočevje, 8. 4. 1973. 
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Prikaz izbranih stroškovnikov za knjižničarsko dejavnost po posameznih obdobjih. 

Za nekatere stroškovnike ni ohranjenih podatkov. 

Obdobje/vrsta 

stroškovnika 

(€) 

50. leta 60. leta 70. leta 80. leta 

Stroški 

vzdrževanja 

98,40 / 1.151,70 / 

Prihodek / 778,28 3.257,80 3.588,00 

Izdatek / 944,60 2.150,20 8.201,00 

Izposojnina / 269,52 / / 

Potujoča 

knjižnica 

/ / 25,40–40,60 / 

Letna članarina / / 0,23 0,04 

Najem prostorov / / 198,50 / 

 

 

7. 3. LIKOVNI SALON POSTANE HRAM UMETNOSTI 
 
Na Kočevskem se je na narodnostno mešanem območju (izo)oblikovala tudi 

»umetniška« zavest. Primat nad razvojem kulturno-umetniško ustvarjalnostjo so 

imela kočevarska društva, medtem ko so manjšinsko zastopana slovenska društva 

prevladovala predvsem v središčnem mestu Kočevje. Že pred začetkom druge 

svetovne vojne je umetniška ustvarjalnost združevala in povezovala ljudi, ki so 

profesionalno ali ljubiteljsko gojili ljubezen do tovrstne dejavnosti. Njihova 

»ljubezen do umetnosti« se je dolgo časa ohranjala iz roda do roda ter med svoje 

vrste privabljala številne, ki so želeli na »umetniški« način izraziti tisto, kar so nosili 

v svoji notranjosti. Večina umetniško-zgodovinskih spomenikov ter umetniških del 

je bila uničenih med vojno, nekatera med njimi pa so se ohranila vse do danes.  

Kočevska umetniška ustvarjalnost je veljala za provincialno. Razvoj umetnosti, 

oddaljene od kulturnih in umetnostnih središč, je pomenil umetniško manjvredna 

ustvarjena dela, ki niso mogla »stopicati« ob umetniških delih, mednarodno 

priznanih slovenskih in tujih ustvarjalcev. Zaradi svojih posebnih značilnosti in 

etničnim značajem je Kočevska razvila svoj umetniški slog, ki je temeljil na 

ustvarjanju preprostega človeka. Njegov čut za umetnost in ljubezen do soustvarjanja 
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sta dali specifičnost umetniškega izražanja, ki nista bila zaznani v nobenem prostoru 

tedanjega slovenskega ozemlja. Mitja Ferenc v svojem delu navaja, da posvetne 

umetnosti Kočevska skoraj ni poznala. Prevladovala je cerkvena umetnost, na 

katerem področju je bilo veliko cerkvenih spomenikov.1100 Po odhodu kočevskih 

Nemcev se je zabrisala marsikatera sled za njihovim umetniškim ustvarjanjem, na 

področju sakralne umetnosti pa so sledovi številnih spomenikov popolnoma izginili. 

Le redki primeri zgodovinsko-umetnostnih spomenikov so se ohranili do danes. 

Omenjeni kulturno-zgodovinski spomeniki niso tema doktorske disertacije, zato jih 

le ta ne obravnava kot spomenike z vidika varstva in zaščite kulturne dediščine. 

Doktorska disertacija obravnava in prikazuje umetniško ustvarjanje s področja 

likovne in kiparske umetnosti. 

 

Po koncu druge svetovne vojne sta se umetniški stil in razvoj na Kočevskem počasi 

oblikovala. V prvih povojnih letih ni zaslediti nobenega delovanja kočevskega 

umetniškega društva, šele v naslednjem desetletju je prišlo do pojava prve skupine 

kočevskih umetnikov, ki so organizirano sodelovali z drugimi slovenskimi društvi in 

kulturnimi ustanovami ter oblikovali prve začetke tovrstne dejavnosti. Poudariti je 

potrebno, da je na Kočevskem na področju umetniškega ustvarjala prevladovala 

likovna ustvarjalnost, kateri je po zanimanju sledila tudi kiparska. Prva skupina 

umetniških ustvarjalcev-slikarjev se je oblikovala v petdesetih letih, katere pobudnik 

je bil Rado Meglič. Skupina je delovala kot Društvo likovnikov Kočevje, kasneje pa 

se je preimenovalo v Likovno društvo Kočevje.1101 V istem obdobju, leta 1953 je 

prišlo do prvega poskusa uveljavitve likovne zvrsti umetnosti na pobudo Jožeta 

Koširja. Ta je ob 10-obletnici Zbora odposlancev slovenskega naroda zbral kočevske 

likovne in kiparske amaterje,1102 da bi ob pomembnem zgodovinskem dogodku za 

Kočevje postavili prvo razstavo svojih del. Po omenjenem dogodku je sledilo zatišje. 

Megličeva skupina je kljub številnim oviram in nerazumevanju za likovno umetnost 

uspela ohraniti avtonomnost in nadaljevala s svojim delom. Število prvih članov 

društva je bilo majhno, šele tri desetletja kasneje se je število članov povečalo. Tedaj 

je štelo okoli 10–15 članov. Amaterska likovna dejavnost je svoj primat imela v 

                                                 
1100 Povzeto po odstavku: Ferenc, Mitja: Kočevska - pusta in prazna. Nemško jezikovno območje na 
Kočevskem po odselitvi Nemcev. Ljubljana: Modrijan, 2005, str. 168–170. 
1101 Ustni vir: Ivan Geder, amaterski slikar, intervju 26. 1. 2011.  
1102 Gašparac, Vladimir: Nekaj osnovnih podatkov o Likovnem salonu mesta Kočevje. Tipkopis, 25. 
11. 1999. 
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Kočevju, na podeželju pa tovrstna dejavnost ni nikoli zaživela. Osrednje mestno 

društvo ni bilo močno, kot so bila nekatera druga kulturna društva, toda to še ni 

pomenilo ničelnega ustvarjanja. Društvo je organiziralo in pripravilo samostojne 

likovne razstave, skrbelo pa je tudi za podmladek. Večinoma so ustvarjali v svojih 

domovih, včasih pa tudi na prostem. Občasno je društvo pripravilo tudi likovne 

delavnice za širši krog, le-te pa so bile skromno obiskane. Prvi prostori za delovanje 

društva so bili v kočevski gimnaziji, kasneje pa se je lokacija društva spreminjala 

glede na razpoložljivost prostorov v mestu.  

 

Prvi predor uveljavitve likovne umetnosti v Kočevju je bil leta 1956 na pobudo 

peščice entuziastov, ki so želeli organizirati razstavo likovnih del. Ideja in želja po 

samostojni likovni razstavi se je uresničila s podporo akademskega kiparja, Staneta 

Jarma, in Vladimirja Gašparca, ki sta dobila dovoljenje za postavitev likovne 

razstave v dvorani Množičnih organizacij Kočevje (nekdanji prostori tovarne 

Vezenina na Ljubljanski cesti 7a v Kočevju, danes stavba sameva). Prostor je bil 

potreben prenove, zato so s skromnimi finančnimi sredstvi, s podporo Krajevne 

skupnosti Kočevje-mesto in »železno voljo« posameznikov uspeli urediti prostor do 

otvoritve prve razstave. Za potrebe salona so uredili vežo in sobo,1103 v kateri so bila 

postavljena likovna dela. Na prvi razstavi likovnih del so sodelovali akademsko 

izobraženi umetniki, Stane Jarm, Bojan Golija, Jože Centa in Nada Lukežič.1104 

Likovna razstava je bila dobro obiskana in lepo sprejeta med lokalnim 

prebivalstvom. Kljub uspešni likovni razstavi in dobremu obisku je likovna umetnost 

postala »javno pozabljena« in na likovnem področju je nastopilo nekajletno zatišje. 

Toda med amaterskimi likovniki in ustvarjalci sta zanimanje in želja po nadaljnjem 

likovnem ustvarjanju živeli naprej. Delovanje skupine likovnikov, ki se je zbrala 

okoli Rada Megliča, je počasi zamiralo. Nekateri posamezniki so uspeli nadaljevati 

in ohraniti likovno umetnost živo, spet drugi pa so ustvarjalnost opustili ter se 

preusmerili v drugačne oblike kulturnega življenja. Največjo oviro pri delovanju 

amaterskih in profesionalnih likovnikov je predstavljalo pomanjkanje prostora. 

Megličeva skupina je prostore za svoje delovanje zamenjala za skromni likovni atelje 

v svojem domu, profesionalni likovniki pa so svojo pot našli v drugačnih sferah 

                                                 
1103 Kočevske novice, leto IV, št. I, datum 11. 2. 1987, str. 2. 
1104 Gašparac, Vladimir: nekaj osnovnih podatkov o Likovnem salonu mesta Kočevje. Tipkopis, 25. 
11. 1999. 
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likovne umetnosti. Večino svojih del so amaterski likovni ustvarjalci, med katerimi 

so bili Matija Glad, Janez Černač, Viktor Kobola, Jože Adamič in drugi, razstavljali 

tudi v dvorani Doma telesne kulture, občasno pa tudi v atrijih delovnih in družbenih 

organizacij. Šele v drugi polovici šestdesetih let so se začela intenzivna prizadevanja 

za ustanovitev »hrama likovnih in kiparskih umetnosti«. Na pobudo Staneta Jarma, 

Ivana Brudarja in Miloša Humeka je Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Občine 

Kočevje leta 1966 ustanovila Likovni salon. Slovesna otvoritev Likovnega salona 

Kočevje s prvo razstavo Staneta Jarma in Ivana Brudarja v novoustanovljenem 

salonu je bila 27. novembra 1966 ob 11. uri dopoldan. Na otvoritvi sta prisostvovala 

tudi Ivan Žužek, predsednik Sveta kulturno-prosvetnih organizacij Občine Kočevje, 

in republiška poslanka, Danica Kaplan. Slednja je bila zadolžena za uradno otvoritev 

Likovnega salona.1105 Ob slovesni otvoritvi je Likovni salon izdal tudi formalno 

povabilo na otvoritev in razstavo.1106 O otvoritvi Likovnega salona je poročal tudi 

Dolenjski list, ki je otvoritev pozdravil s sledečimi besedami: »Prvič v svoji 

zgodovini je Kočevje dobilo 27. novembra svoj Likovni salon.«1107 Miloš Humek pa 

je o težko pričakujočem hramu umetnosti dejal: »S skromnimi finančnimi sredstvi, a 

s tem večjo ljubeznijo smo opremili prostor, kamor bomo lahko zahajali, potrebni 

miru in zbranosti, oddiha, predvsem pa žejni lepote. Slikarji in kiparji ožje in širše 

domovine bodo tu razstavljali svoja dela in nam kazali, kako oni vidijo svet okoli 

sebe, kako ga dojemajo in občutijo.«1108 Tudi dopisnik Kočevskih razgledov ni ostal 

ravnodušen do nove pridobitve Likovnega salona, o katerem je zapisal, da »Likovni 

salon želi približati originalno likovno kulturo preprostemu človeku in privzgojiti čut 

za vrednotenje likovnih del in likovne kulture«.1109 Razstavni prostor Likovnega 

salona Kočevje je bil v dvorani Množičnih organizacij, ki je vse do leta 1970 nad 

vhodom stavbe nosila ime salona.  

 

Zanimanje za likovno umetnost je počasi naraščalo in med svoje vrste privabljalo 

večje število amaterskih likovnih navdušencev in ustvarjalcev. Vzpodbujali so ga 

učitelji in profesorji, ki so v sklopu šolskih dejavnosti vse bolj poudarjali in težili k 

likovni ustvarjalnosti. Razstave so se vrstile pogostokrat in obisk je bil večji od 

                                                 
1105 Ivan Brudar: Kronika Likovnega salona Kočevje, 1966–1975. 
1106 Slikovno gradivo: Vabilo na prvo razstavo v Likovnem salonu, 27. 11. 1966, Pokrajinski muzej 
Kočevje. 
1107 Dolenjski list, leto XVII, št. 48, datum 8. 12. 1966, str. 7. 
1108 Prav tam, str. 7. 
1109 Povzeto po: Kočevski razgledi, leto II, datum 8. 2. 1976, str. 41–42. 
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pričakovanj. V povprečju je razstavo v Likovnem salonu Kočevje obiskalo od 1.000 

do 1.500 obiskovalcev, število pa se je glede na raznolikost likovnih tem razlikovalo. 

Razstave so v povprečju trajale po štirinajst dni do treh tednov, nekatere med njimi 

pa so »svoj dom« v njem našle tudi za dlje časa. Likovni salon Kočevje je svoja vrata 

za ogled razstav odprl v popoldanskem času za nekaj ur, izjemoma pa tudi v 

dopoldanskem času ob izredno pomembnih priložnostih. V svojem šestletnem 

obdobju delovanja je Likovni salon Kočevje gostil 22 razstav.1110 Med razstavami 

profesionalnih likovnih umetnikov so bile tudi razstave amaterjev, samoukov in 

učencev. O vrsti in obisku razstav so poročali tudi Dolenjski list in lokalna periodika. 

V Dolenjskem listu iz leta 1967 zasledim članek o razstavi »Slikarstvo o kočevskih 

domovih«,1111 na kateri so se predstavili domačini s svojimi likovnimi deli, ki so 

krasila zidove njihovih domov. Njen pobudnik je bil Andrej Arko, ki je bil zaslužen 

za vložitev velikega truda in prizadevanja pri zbiranju razstavnega materiala.1112 

Razstava je privabila številen obisk, zaradi česar se je uvrstila med najbolj obiskane 

razstave v šestdesetih letih.  

 

Likovni salon Kočevje je že v prvem obdobju svojega delovanja upravičil svoj 

obstoj. V njem se je zvrstilo mnogo razstav, katere sporočilo je bilo posredovano 

nevsiljivo in neposredno vsem prebivalcem. Likovna snovanja, vezana na skromna 

finančna sredstva, so postala dostopna ljudski množici. Vodstvo Likovnega salona 

Kočevje je prevzel Stane Jarm v sodelovanju z Ivanom Brudarjem, občasno pa so 

jima pomagali tudi zunanji sodelavci. Za financiranje vzdrževanja in delovanja 

salona je skrbela Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Občine Kočevje, včasih pa je 

bil salon deležen tudi dotacij. Nizka finančna sredstva so narekovala obseg in razpon 

likovnih razstav. Vodstvo je moralo pripraviti pestre programe likovnih razstav, 

katerih namen je bila seznanitev prebivalstva z različnimi likovnimi smermi in 

tehnikami. Obiskovalcem je omogočil poglobitev v likovna snovanja ter med 

odraslimi in mladino spodbudil zanimanje za tovrstno umetnost. Obiski šolske 

mladine so bili še posebej dobrodošli, saj je le-ta neposredno spoznala načine in 

vrednote likovnega ustvarjanja ter znala ločiti »lepo od kiča«.1113 Dobro pripravljene 

                                                 
1110 Seznam likovnih razstav številnih profesionalnih umetnikov in amaterjev je objavljen v katalogu 
Nadje Kovačič z naslovom Zbirka Likovnega salona Kočevje, izdane leta 2009. 
1111 Dolenjski list, leto XVIII, št. 26, datum 29. 6. 1967, str. 9. 
1112 Brudar, Ivan: Kronika Likovnega salona Kočevje, 1966–1975. 
1113 Povzeto po: Dolenjski list, leto XXI, št. 39, datum 24. 9. 1970, str. 14. 
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razstave, katere je večinoma spremljal kratek kulturni program, so bile redka 

spretnost, ki jo je premogel malokdo. Zaradi kvalitete likovnih razstav vodstvo ni 

imelo težav s pripravo in organizacijo programov. Likovni salon Kočevje je bil edini 

med likovnimi razstavišči s tovrstnim načinom delovanja, ki je deloval na amaterski 

ravni z visokim kulturnim nivojem. Oprijel se ga je status (pol)profesionalne 

kulturne ustanove, saj je poleg amaterskih likovnih razstavni del gostil številna 

likovna dela profesionalnih slovenskih in tujih umetnikov. 

  

Pogostost likovnih razstav, pester kulturni program in želja po čim večjem obisku so 

narekovale pridobitev večjih razstavnih prostorov. Stavba Likovnega salona Kočevje 

je postala premajhna za vse načrtovane likovne razstave, spopadali so se s težavami 

ogrevanja, zavarovanjem razstavnih del in podobnimi težavami. Prostori Množičnih 

organizacij Kočevje so bili ob otvoritvi salona na hitro urejeni, vendar niso 

izpolnjevali predpisanih pogojev za galerijsko dejavnost. Konec šestdesetih let se je 

vodstvo Likovnega salona Kočevje začelo dogovarjati o pridobitvi ustreznejših 

prostorov za njegove potrebe. Pogovori so potekali o pridobitvi razstavnih prostorov 

v stari Skubizovi vili, kjer sta nekaj časa domovala kočevski muzej in Ljudska 

knjižnica, kasneje pa je stavba služila kot skladišče podjetja Trikon. Dotedanji 

prostori Likovnega salona Kočevje naj bi bili dodeljeni za delovanje mladinske 

organizacije, vendar se je pri tem zapletlo. Začasno je mladina dobile svoje prostore 

v omenjeni stavbi, vendar jih je morala kmalu zapustiti. Razmišljanja o dodelitvi 

prostorov tržnice Likovnemu salonu Kočevje so se pojavila že prej, vendar so ostala 

zgolj ideja. Na seji Občinske skupščine Kočevje, 8. septembra 1966, so o dodelitvi 

prostorov, ki ga je podal Občinski svet, temeljito razpravljali, toda brez uspeha.1114 

Šele 29. januarja 1970 je Krajevna skupnost Kočevje-mesto določila, da zaprte 

prostore kočevske tržnice izroči Likovnemu salonu Kočevje.1115 Štiri mesece 

kasneje, 13. maja 1970, je bila sklenjena pogodba med upravo Likovnega salona 

Kočevje in Krajevno skupnostjo Kočevje-mesto, v kateri sta se podpisnici dogovorili 

o najemnih pogojih. V njej je bilo navedeno, da je bilo potrebno za brezplačno 

najemnino prostorov popraviti streho stavbe, preurediti notranji prostor in obnoviti 

stavbo brez spremembe zunanjega videza ter redno vzdrževati prostore in čistočo v 

                                                 
1114 PMK, t. e. 3, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1966–1970. Dopis Skupščine Občine Kočevje, 16. 9. 
1966. 
1115 Dolenjski list, leto XXI, št. 6, datum 5. 2. 1970, str. 20. 
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njem. Najemna pogodba je bila med obema podpisnicama sklenjena za nedoločen 

čas.1116 Intenzivna obnova stavbe se je pričela po podpisu najemne pogodbe. Izkazalo 

se je, da je stavba potrebna temeljite prenove, vendar tako uprava Likovnega salona 

Kočevje kot Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Občine Kočevje nista imeli 

zadostnih finančnih sredstev. Nekaj dotacij za obnovitvena dela so prispevale 

različne delovne in družbene organizacije in sindikati, velik del obnovitvenih del pa 

so izvedli s prostovoljnim delom številnih. Likovni salon Kočevje je po obnovi dobil 

osvežen zunanji videz ter razstavljanje v njem je postalo prijetnejše in udobnejše. 

Prvotno je bila poleg razstavnih prostorov načrtovana tudi prodajalna likovnih del, 

vendar ta ni bila nikoli realizirana. Tudi preimenovanje salona v galerijo, saj je zaradi 

velikosti prostorov izpolnjeval pogoje, ni bilo realizirano.1117 Otvoritev novih 

prenovljenih prostorov Likovnega salona Kočevje je bila 2. oktobra 1970.1118 

Otvoritev so počastili s slikarsko razstavo akademskega slikarja Franceta Slane. 

Razstava je bila na dan otvoritve zelo obiskana, množica obiskovalcev se je zgrinjala 

pred stavbo in napolnila prostor salona. Razlog za izredno velik obisk je bila 

najverjetneje zaslužna tudi lokacija salona v središču mesta. Vsakodnevni pretok 

ljudi mimo salona je imel pozitiven vpliv na njegov obisk, med katerim so se znašli 

tudi otroci, gospodinje in preprosti ljudje. Likovni salon Kočevje je odprl svoja vrata 

vsakomur, ki je želel pokukati v svet umetnikov. 

V sedemdesetih letih razstavna dejavnost Likovnega salona Kočevje ni pojenjala. V 

obdobju 1970–1979 je bilo na ogled 69 razstav likovne umetnosti pomembnejših 

likovnih ustvarjalcev.1119 Po poročanju Dolenjskega lista se je v obdobju 1971–1976 

zvrstilo 87 razstav, ki jih je obiskalo 130.000 obiskovalcev.1120 Povprečno je salon 

pripravil do 8 likovnih razstav, povprečen obisk pa je znašal 1.265 obiskovalcev.1121 

V njem so razstavljali France Slana, Milan Butina, Miligoj Dominko, Klavdij Palčič, 

Milan Bizovičar, Živutin Nikolić, Siegfrid Herman, France Mihelič, Boris Zulian, 

Mira Uršič Šparovec, Gabrijel Humek, Desiderij Švara in številni drugi. Med 

                                                 
1116 Povzeto po: Kovačič, Nadja: Zbirka Likovnega salona Kočevje. Kočevje: Pokrajinski muzej 
Kočevje, 2009, str. 17. 
1117 Prav tam, str. 17. 
1118 Prav tam. 
1119 Kovačič, Nadja: Zbirka Likovnega salona Kočevje. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2009, 
str. 53–55. 
1120 Dolenjski list, leto XXVII, št. 50, datum 16. 12. 1976, str. 17. 
1121 Pregled stanja kulture in kulturne dejavnosti v Občini Kočevje. Tipkopis, jesen 1971, Knjižnica 
Kočevje. 
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razstavljenimi likovnimi deli so se znašla tudi dela kočevskih likovnikov1122 Matije 

Glada, Dušana Vidmarja, Rada Megliča, Janeza Černača, Ivana Brudarja, Boštjana 

Koširja, Franje Smoleta in Andreja Trobentarja.1123 V Likovnem salonu Kočevje so 

razstavljale tudi posamezne skupine. Med njimi je bila razstava likovne sekcije 

vojaškega kluba Kasarne Mirko Bračič iz Ribnice, ki je februarja 1973 pripravila 

dobro obiskano razstavo različnih tehnik.1124 Gostovala je tudi razstava Društva 

likovnih samorastnikov iz Ljubljane, razstava ptujskih amaterskih umetnikov ter 

osnovnošolske in srednješolske razstave. Mednje sodijo razstave fotografij članov 

KUD in OŠ Kočevje z naslovom »Moje mesto«, razstava likovnih del učencev OŠ 

Kočevje, razstava ročnih del učencev posebne šole in razstava Centra srednjih šol 

Kočevje. V njem so svoje izdelke in dela razstavljala tudi Pokrajinski muzej Kočevje 

in Ljudska knjižnica Kočevje.1125 Razstavljanje svojih umetniških del je bila enkratna 

priložnost za vsakega tujega in domačega ustvarjalca. Slednji so ob neutrudnem delu 

likovnih stvaritev občutili neomajno radost, ki se je obrestovala z javno 

predstavitvijo posameznega avtorja-ustvarjalca. Kočevski amaterski likovniki, ki so 

svojo začetniško prepoznavnost iskali v likovni skupini Rada Megliča, so se po 

zamrtju delovanja skupine morali znajti sami. Nevsiljivo in neopazno so ustvarjali 

naprej ter v upanju na boljše delovne pogoje, gojili likovno poslanstvo še naprej. 

Dolgoletnega mentorja in likovnega amaterskega ustvarjalca so na njegovem 

položaju zamenjali številni, med njimi tudi Stane Jarm in Ivan Brudar, ki sta z 

velikim prizadevanjem in trudom še naprej spodbujala mlade in starejše likovnike ter 

skupaj z njimi ohranjala likovno tradicijo na Kočevskem. Nekateri predstavniki 

občinskih oblasti niso bili naklonjeni kulturnemu ustvarjanju, še manj pa likovnemu 

in kiparskemu delu. O prepovedi postavitve umetniškega kiparskega dela na prosto 

govori dejstvo, da je bilo kiparsko delo »Mladenke s piščalko« strogo prepovedano 

predstaviti javnosti. Stane Jarm je naročilo o izdelavi kiparske stvaritve prejel leta 

1959 na pobudo takratnega župana, Janeza Riglerja. Zaradi prepovedi je bilo njegovo 

delo šele leta 1963 postavljeno na javni prostor sredi mesta.1126 Stane Jarm je bil 

                                                 
1122 Navedene osebe so bile rojene ali priseljene na Kočevsko, zato so poimenovane kot pripadniki/ce 
Kočevski. 
1123 Kovačič, Nadja: Zbirka Likovnega salona Kočevje. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2009, 
str. 53–55. 
1124 Dolenjski list, leto XXIV, št. 7, datum 17. 2. 1973, str. 16. 
1125 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR SKUPŠČINE OBČINE KOČEVJE. 
Poročilo o delu organizacij, ki jih financira TKS Kočevje, 1972. 
1126 Gašparac, Vladimir: Nekaj osnovnih podatkov o Likovnem salonu Kočevje. Tipkopis, 15. 11. 
1999. 
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vsestranski umetniški ustvarjalec, ki je svoje znanje in umetniške veščine posredoval 

naprej. Bil je avtor številnih kiparskih in likovnih del, ki so krasila avle in prostore 

družbenih in delovnih organizacij. Za svoje ustvarjalno delo je prejel številne 

nagrade in priznanja, bil je dobitnik nagrade za kiparstvo Republiškega odbora za 

proslavo ob 20-obletnici revolucije, prejel je tudi nagrado Prešernovega sklada, 

Plaketo Jože Šeško, bronasto jelko in številne druge. O njegovem naravnem 

umetniškem talentu in vsestranskosti je bilo v Kočevskih novicah zapisano: 

»Njegova dela izražajo globoko čuteč odnos in spoštovanje do narave in človeka ter 

njegovo navezanost na rodno zemljo, odraz zgodovinskih prvin, v katerih je moč 

zaslutiti odmeve kmečkih uporov, revolucije, trpljenja, vdanosti v usodo in hkrati 

nepomirljivo upornost slovenskega življa ter hrepenenja po lepšem – boljšem 

življenju.«1127 

Tekom delovanja salona pa je med likovnimi ustvarjalci zaživela ideja o formiranju 

stalne zbirke. Slednja je kmalu postala ena izmed osnovnih nalog uprave salona in 

njegovih privržencev. Razpoložljiva finančna sredstva, ki jih uprava salona prejela 

od dotacij različnih delovnih in družbenih organizacij ter Zveze kulturno-prosvetne 

organizacije Občine Kočevje, so bila namenjena za delovanje in vzdrževanje salona, 

del teh sredstev pa je uprava salona namenila za nakup likovnih del bodoče stalne 

zbirke salona. Ta je z akcijo zbiranja likovnih del za stalno zbirko Likovnega salona 

Kočevje pričela leta 1972. Od tega leta je tudi vodstvo salona začelo uspešno 

pridobivati sponzorje in podpornike razstav, pridobljena finančna sredstva pa so 

omogočila nakup likovnih del. Profesionalnost uprave Likovnega salona Kočevje je 

kljub prostovoljnemu upravljanju salona pripeljala so lepih uspehov salona. Pri tem 

je potrebno poudariti, da si je vodstvo prizadevalo za nakup vsaj enega likovnega 

dela od vsake razstave, vendar se je včasih prizadevanje tudi izjalovilo. Med prvimi 

darovalci likovnih del je bil slikar samouk Anton Plemelj in kipar samouk Drago 

Košir. Prvi je salonu daroval likovno delo »Tihožitje«, drugi pa leseno plastiko 

»Glad«.1128 Do leta 1975 je zbirka vsebovala 34 likovnih del, ki jih je salon odkupil 

ali pa so jih avtorji darovali sami.1129 Naslednje leto, 6. februarja 1976, je bila v 

Likovnem salonu Kočevje razstavljena zbirka umetniških del mesta Kočevje. 

Razstava je na ogled predstavila 35 likovnih del štiriinštirideset ustvarjalcev, ki so se 

                                                 
1127 Kočevske novice, leto IV, št. 7, datum 15. 10. 1987, str. 5. 
1128 Kovačič, Nadja: Zbirka Likovnega salona Kočevje. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2009, 
str. 18. 
1129 Dolenjski list, leto XXVI, št. 8, datum 20. 2. 1975, str. 7. 
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v prostorih Likovnega salona Kočevje od leta 1966 predstavili tudi kot razstavljalci. 

Razstava je omogočila lep vpogled v desetletno delovanje salona, pri tem pa 

prikazala tudi uspešnost akcije zbiranja umetniških del.1130 Do leta 1976 se je stalna 

zbirka obogatila za šest novih umetniških del, zbirka je tedaj štela več kot 40 

likovnih del tujih in domačih likovnih ustvarjalcev.1131 Ob 10-obletnici svojega 

delovanja je salon izdal tudi brošuro, s katero je obelodanil potek dogajanj.1132 Istega 

leta so se začela pojavljati vprašanja in zamisli o novih prostorih za hrambo stalne 

zbirke salona. Sprva si je vodstvo salona prizadevalo za pridobitev prostorov v 

nekdanjih prostorih kočevskega muzeja v Skubizovi vili, vendar zaradi zasedenosti 

stavbe ni prišlo do dogovora. Prizadevanja za pridobitev so se nadaljevala, o čemer 

se je razpisal tudi Dolenjski list s sledečim odstavkom: »Z reševanjem vprašanja 

prostorov ne bi smeli predolgo odlašati. Prav o tej zadevi je bilo namreč v zadnjih 

petnajstih letih izrečenih že veliko besed, popisanega precej papirja, vidnega učinka 

pa ni bilo nobenega.«1133 Za odgovore na morebitne predloge o novih prostorih se je 

uprava Likovnega salona Kočevje obrnila tudi na Krajevno skupnost Kočevje-mesto, 

ki je bila pravna lastnica salona.1134 Iskanje odgovorov pri občinski oblasti je bilo 

neuspešno in nadaljnja prizadevanja so bila slabo obetajoča. Naposled je uprava 

salona sklenila, da bo nekaj likovnih del prenesla v nekdanjo podružnico Službe 

družbenega knjigovodstva (SDK), kjer naj bi bila likovna dela učinkovito 

zavarovana.1135 Sčasoma se je izkazalo, da dodeljena lokacija ni predstavljala 

najboljšo rešitev zaradi neprimerne predstavitve del. O tem je dopisnik Dolenjskega 

lista zapisal: »/…/ Ta prostor je primeren le zato, ker so umetnine dobro zavarovane 

pred vlomilci, drugače pa ni primeren, ker vidi umetnine tu le malo občanov. Razen 

tega je ena izmed slik obešena tako nizko in nerodno, da se nanjo naslanja stol, kar 

sliki gotovo ni v korist.«1136 Večina umetniških del Likovnega salona Kočevje se je 

kasneje porazgubila po različnih družbenih in delovnih organizacijah, nekatera 

likovna dela pa vse do danes niso bila locirana. 

 

                                                 
1130 Dolenjski list, leto XXVII, št. 7, datum 12. 2. 1976, str. 9. 
1131 Dolenjski list, leto XXVII, št. 50, datum 16. 12. 1976, str. 17. 
1132 Gašparac, Vladimir: nekaj osnovnih podatkov o Likovnem salonu Kočevje. Tipkopis, 15. 11. 
1999. 
1133 Dolenjski list, leto XXVII, št. 9, datum 26. 2. 1976, str. 20. 
1134 Dolenjski list, leto XXIII, št. 36, datum 7. 9. 1972, str. 6. 
1135 Dolenjski list, leto XXVII, št. 18, datum 29. 3. 1976, str. 19.   
1136 Dolenjski list, leto XXVII, št. 18, datum 29. 3. 1976, str. 19. 
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Likovni salon Kočevje je v sklopu kulturne dejavnosti v občini sodeloval skoraj pri 

vseh pomembnejših zgodovinskih dogodkih. Svoja vrata je odprl ob občinskem in 

državnem prazniku, prazniku vstaje ter ob drugih lokalnih prireditvah in proslavah, 

sodeloval je tudi pri raznih kulturnih akcijah. Tovrstni pomemben zgodovinski 

dogodek je bila organizacija in priprava istoimenske razstave ob Tednu Komunista. 

Njegova dejavnost se je ob omenjenem tednu še posebej razmahnila. Leta 1976 je 

Teden Komunista potekal pod naslovom »Človek, delo, kultura«. Likovni salon 

Kočevje je pripravil likovno razstavo 14 domačih likovnih ustvarjalcev, ki je 

potekala od 1. do 11. oktobra 1976. Pokrovitelja razstave sta bili Občinska 

konferenca ZKS Kočevje in Skupščina Občine Kočevje. Razstava je bila dobro 

obiskana, saj je privabila 3.111 obiskovalcev. Po pregledu statističnih podatkov o 

obisku likovnih razstav se je omenjena razstava uvrstila na 9. mesto med 90. 

razstavami, ki jih je do leta 1976 pripravil Likovni salon Kočevje v svojem 

desetletnem delovanju.1137 Podobne kulturne akcije in kulturni dogodki so se vrstili 

tudi v naslednjih letih. Ob vsaki pomembni priložnosti je Likovni salon Kočevje 

poskrbel, da je »likovna hrana« postala dostopna vsem, tudi mimoidočim izletnikom 

in drugim skupinam, ki so obiskale Kočevje. 

 

Arhivsko gradivo o delovanju in finančnem poslovanju Likovnega salona Kočevje ni 

ohranjeno oziroma je zelo skromno. O njegovi ustanovitvi in delovanju delno 

razkrivajo različni zapisniki in poročila Pokrajinskega muzeja Kočevje in Dolenjski 

list, medtem ko je lokalna periodika iz tistega časa izredno skromna. O finančnem 

poslovanju salona je ohranjeno nekaj arhivskega gradiva, vendar le v blagajniških 

poročilih Temeljne kulturne skupnosti, medtem ko časopisje ne podaja nobenih 

podatkov o njegovem poslovanju. Blagajniška poročila TKS Kočevje ne razkrivajo 

podrobnosti o porazdelitvi denarnih sredstev za posamezno razstavno akcijo, podajo 

le skupen znesek finančnih sredstev, namenjen delovanju ustanove. Ob upoštevanju 

zgoraj napisanih dejstev je potrebno še upoštevati, da so tudi omenjena blagajniška 

poročila iz danega obdobja skromna in skopa, kajti slednja se niso ohranila v celoti. 

Pri tem bi bogato arhivsko gradivo TKS Kočevje v celoti za potrebe disertacije 

nedvomno podalo še bogatejši vpogled v njegovo finančno poslovanje, vendar na 

                                                 
1137 AS 1589, t. e. 1865, fond CK ZKS. Vsebinsko poročilo ob razpravi »Tedna Komunista« v Občini 
Kočevje,  20. 12. 1976. 
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žalost se je le-to porazgubilo ali bilo uničeno. Zato podajam le fragmente finančne 

bilance salona ter na temelju le-teh sklepam na podobno poslovanje tudi v prihodnje. 

Delovanje Likovnega salona Kočevje je od njegove ustanovitve leta 1966 delno 

financirala Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Občine Kočevje, ostalo pa so bile 

dotacije in prispevki različnih družbenih in delovnih organizacij ter sindikatov. 

Potrebno je izpostaviti dejstvo, da so bila dodeljena denarna sredstva majhna in niso 

pokrila vse nastale stroške delovanja salona, kar je tudi razvidno iz pričevanj 

pričevalcev. Eden izmed pobudnikov za ustanovitev salona, Stane Jarm, je njegovo 

delovanje upravičil z dejstvom, da »gre zahvala za delovanje in uspešnost salona 

številnim posameznikom, ki so s prostovoljnim delom in dobro voljo veliko časa 

posvetili Likovnemu salonu Kočevje, ne da bi za svoje delo zahtevali plačilo«.1138 

Toda kljub slabi finančni podpori občine in Zveze kulturno-prosvetne organizacije 

Občine Kočevje bi salon stežka prebrodil začetniške težave, zato je bilo nujno 

potrebno poprositi za denarna sredstva. V sedemdesetih letih, z ustanovitvijo 

Temeljne kulturne skupnosti Kočevje, sta se plačnik in način finančnega poslovanja 

spremenila. Temeljna kulturna skupnost Kočevje je od svoje ustanovitve prevzela 

skrb za kulturo in njeno finančno poslovanje. Denarna sredstva, ki jih je ta pridobila 

od Občinskega ljudskega odbora Kočevje, je morala porazdeliti med amatersko in 

profesionalno kulturno delovanje. Nakazilo denarnih sredstev je TKS Kočevje 

neposredno izplačala na račun ZKO Občine Kočevje. Ta je nakazano vsoto izstavila 

na račun omenjene ustanove ob predhodni predložitvi kulturne dejavnosti in 

programa ustanove za tekoče leto.  

Likovni salon Kočevje je za svoje delovanje potreboval in bil deležen majhnih 

finančnih zneskov. Leta 1973 je bilo za njegovo dejavnost dodeljenih 44.200 

dinarjev, od katerih je bilo največ sredstev porabljenih za odkup posameznih del 

razstavljalcev, ki so znašala 10.000 dinarjev. Po najemni pogodbi je moral salon 

mesečno plačevati 2.400 dinarjev najemnine, stroški razsvetljave, kurjave in vode pa 

so znašali 1.000 dinarjev. Dohodki salona, ki jih je nakazala Zveza kulturnih 

organizacij (ZKO) Občine Kočevje, so znašali 44.200 dinarjev, dohodek od 

pokroviteljstva razstav pa je prinesel 12.000 dinarjev dodatnih finančnih sredstev. 

Rekapitulacija sredstev je pokazala pozitivno računsko bilanco in je znašala 12.000 

                                                 
1138 Ustni vir: Stane Jarm, akademski kipar, intervju 21. 1. 2011. 
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dinarjev presežka.1139 Dve leti kasneje je bila dotacija finančnih sredstev ZKO 

Kočevje večja. Za kulturno dejavnost salona je ta namenila finančna sredstva v višini 

31.987,75 dinarjev, dodatni stroški odkupa likovnih del pa so znašali 21.752 

dinarjev.1140 Delna dodeljena vsota Krajevne skupnosti mesta Kočevje je leta 1979 

znašala v višini 300.000 dinarjev, namenjenih za njegovo adaptacijo.1141 Za nadaljnjo 

finančno poslovanje salona ni razpoložljivih blagajniških poročil, blagajniška 

poročila ZKO Kočevje pa navajajo zgolj celotno vsoto dodeljenih sredstev za 

financiranje vseh kulturnih dejavnosti v posameznem letu. Iz tega ni razvidno, 

kolikšen znesek je bil dodeljen Likovnemu salonu Kočevje za posamezno leto. 

Zaradi navedenega in na podlagi dejstva o statusu Likovnega salona Kočevje kot 

(pol)profesionalne oziroma amaterske ustanove sklepam, da so bila denarna sredstva 

nizka. Tako kot je ZKO Kočevje namenila drobec finančnih sredstev za kulturno 

društveno dejavnost, je bil tudi Likovni salon Kočevje prejemnik »bornih« denarnih 

izkupičkov. 

 

Osemdeseta leta so prinesla nekaj novosti v Likovni salon Kočevje, večjih sprememb 

pa ustanova ni doživela. Novoizvoljeni galerijski svet, katerega predsednik je postal 

Ivan Brudar, strokovni vodja in ravnatelj salona pa Stane Jarm, je sprejel odločitev o 

tesnem povezovanju in sodelovanju salona z drugimi kulturnimi ustanovami in 

organizacijami. Po petletnem zatišju so se v Likovnem salonu Kočevje zopet 

predstavili umetniki s svojimi umetniškimi deli. S sprejeto odločitvijo o nekajletnem 

zatišju so želeli popestriti in obogatiti program razstav ter likovnim umetnikom 

omogočiti, da se predstavijo s svojimi deli.1142 V naslednjih letih se je razstavna 

dejavnost povečala. Likovni salon Kočevje je v osemdesetih letih priredil 64 

pomembnejših razstav, v začetku devetdesetih let pa sta sledili še dve razstavi 

Pokrajinskega muzeja Kočevje in foto kluba Diana.1143 Na razstavah so se predstavili 

številni razstavljalci, ki na Kočevskem še niso razstavljali svojih del. Mednje sodijo 

umetniška dela Nine Šuštaršič, Aleša Fevžarja, Oskarja Dolenca, Ivana Gederja, 

Toneta Demšarja in drugih. Med zanimivejšimi razstavami so bile zagotovo tudi 
                                                 
1139 PMK, t. e. 4, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1971–1974. Finančno poročilo Likovnega salona 
Kočevje, 1973. 
1140 PMK, t. e. 6, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1976. Blagajniško poročilo ZKO Kočevje, 1976. 
1141 PMK, t. e. 9, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1979. Poročilo Temeljne kulturne skupnosti Kočevje, 
26. 4. 1979. 
1142 Dolenjski list, leto XXXI, št. 16, datum 17. 4. 1980, str. 7.  
1143 Kovačič, Nadja: Zbirka Likovnega salona Kočevje. Pokrajinski muzej Kočevje, Kočevje 2009, str. 
55, 57–58.  
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skupinske razstave, na katerih se je predstavila skupina likovnih ustvarjalcev. Leta 

1980 so se predstavili člani Likovne sekcije Doma JLA v Ribnici, leta 1982 se je 

predstavila skupina dvajseterih bežigrajskih likovnih ustvarjalcev,1144 štiri leta 

kasneje pa je sledila razstava 16 likovnikov ribniške kolonije.1145 Med 

najodmevnejšimi je bila razstava kočevskih gimnazijcev z naslovom 

»Dasevididasenekidela«, ki so jo pripravili Lela Mujkić, Ljubica Pavlovec, Matjaž 

Marincelj, Rudi Uran-Dado, Vito Oražem in Matjaž Weiss.1146 Razstava je pritegnila 

največje število obiskovalcev v tistem obdobju, posebno priljubljena pa je postala 

med mladino. Za njo je leta 1981 sledila razstava Jakčevih risb v počastitev           

40-obletnice vstaje, Osvobodilne fronte in praznika mesta Kočevje. Razstavo je odprl 

Alojz Hočevar, za kulturno-zabavni program pa je poskrbel harmonikarski orkester 

pod vodstvom Adija Škorjanca.1147 Slednja je bila dobro obiskana, zlasti med starejši 

občani. 

Že leta 1981 so se nakazale spremembe v izboru razstavljenih likovnih del. Uprava 

in galerijski svet Likovnega salona Kočevje sta se odločili, da bo v nadaljnjem 

Likovni salon Kočevje gostil zgolj razstave akademskih in uveljavljenih 

umetnikov.1148 Zaradi hitre in slabo premišljene odločitve je bila ta odložena za nekaj 

let, dokončna odločitev o omejitvi izbora umetniških razstav pa je bila sprejeta leta 

1984.1149 Tedaj sprejeta odločitev o omejitvi števila amaterskih razstav je nakazala 

tendenco uprave, ki je bila mnenja, da je potrebno razstavljati umetniška dela, ki jih 

ustvarijo le sposobni likovni ustvarjalci. To je pomenilo, da so kvalitetna umetniška 

dela lahko stvaritev le akademskih umetnikov, ki so sposobni ustvariti samo 

vrhunska likovna in kiparska dela. V celem letu so dovolili samo eno amatersko 

razstavo. Potrditev k podpori in pravilni odločitvi je pokazal tudi dopisnik 

Dolenjskega lista, ki je zapisal: »/…/ Ohraniti mora kulturno raven in ugled, ki si ga 

je pridobil. Kvaliteten izbor je sedaj možen le zato, ker je zanimanje za razstavljanje 

v Kočevju veliko.«1150 V skladu sprejetega dogovora o temeljih družbenega plana 

Občine Kočevje za obdobje 1981–1985 je uprava salona začrtala okvirne naloge 

                                                 
1144 Dolenjski list, leto XXXIII, št. 22, datum 3. 6. 1982. str. 9. 
1145 Kovačič, Nadja: Zbirka Likovnega salona Kočevje. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2009, 
str. 58. 
1146 Prav tam, str. 55. 
1147 Dolenjski list, leto XXXII, št. 17, datum 23. 4. 1981, str. 9. 
1148 Dolenjski list, leto XXXII, št. 15, datum 9. 4. 1981, str. 7. 
1149 Kovačič, Nadja: Zbirka Likovnega salona Kočevje. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2009, 
str. 22. 
1150 Dolenjski list, leto XXXV, št. 21, datum 24. 5. 1984, str. 7. 
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likovne dejavnosti. Med poglavitnimi usmeritvami je uprava navedla, da bo vsak 

mesec pripravila vsaj eno razstavo in redno odkupovala najboljša likovna dela z vseh 

razstav ter uredila stalno zbirko salona.1151 Začrtane naloge je Likovni salon Kočevje 

v danem obdobju tudi dosegel. Pri sestavi progama je vključil tudi sodelovanje z 

likovniki pobratenih občin in mest. Vabilu so se tuji in domači likovni ustvarjalci 

izven Slovenije z veseljem odzvali. Občina Kočevje je sodelovala z občino Dolina 

pri Trstu, s katero je 2. oktobra 1971 podpisala sporazum o pobratenju, podobno je 

storila Krajevna skupnost Kočevje-mesto, ko se je leta 1975 pobratila s Prokupljem 

in 3. oktobra 1985 z Rabom.1152 Prva je leta 1981 pripravila razstavo v Likovnem 

salonu Kočevje, na kateri so se predstavili Marija in Luciano Pancrazi v sodelovanju 

z Borisom Zulianom, Desideriem Švaro, Evgenom Pancraziem, Fabjom Smotlakom 

in drugimi. Razstavo je odprl nekdanji sekretar pri komiteju Občinske konference 

ZKS Kočevje in župan Občine Kočevje, Jože Novak, za kulturno-zabavni program 

pa je poskrbel nonet Vitra iz Ribnice.1153 

 

Vzporedno z razstavljanjem kvalitetno umetniških del akademskih ustvarjalcev v 

Likovnem salonu Kočevje je svoje delo nadaljevala tudi likovna skupina. Ta ni 

prenehala s svojim poslanstvom kljub strogi odločitvi, ki sta jo uprava in galerijski 

svet Likovnega salona Kočevje sprejela leta 1984. Likovna skupina, ki jo je dolgo let 

vodil Rado Meglič, je v osemdesetih letih poiskala drugačne načine za predstavitev 

svojega likovnega ustvarjanja. Začela si je utirati pot zunaj občine ter je pogosteje 

pripravljala likovne razstave. Smrt Rada Megliča leta 1983 pa je člane likovne 

skupine pustila dezorientirane, kar je v vmesnem obdobju privedlo do začasnega 

prenehanja vodenja, kasneje pa do menjave mentorjev likovne skupine. Maja 1987 je 

začasni mentor likovne skupine postal Vito Savić, nekaj tednov kasneje pa je 

mentorstvo prevzel Boris Zaplatil.1154 Likovna skupina, katero so sestavljali številni 

amaterski likovniki, med katerimi so bili Dušan Vidmar, Savo Vovk, Matija Glad, 

Marjan Kužnik, Alč Babič, Anton Fabjan, Miran Kač, Franc Lovšin, Ivo Paradžik in 

številni drugi, so se leta 1980 pod vodstvom Rada Megliča predstavili s svojimi deli 

                                                 
1151 AS 1589, t. e. 2002, fond CK ZKS. Poročilo o temeljnih nalogah in ciljev samoupravnega 
sporazuma za obdobje 1981–1985, 8. 11. 1982. 
1152 URL:http://www.kocevje.si/pobratene-obcine (citirano 16. 7. 2011). 
1153 Dolenjski list, leto XXXII, št. 42, datum 15. 10. 1981, str. 5. 
1154 Dolenjski list, leto XXXVIII, št. 21, datum 28. 5. 1987, str. 7. 
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na Ptuju. Pokrovitelj likovne razstave je bilo podjetje Itas Kočevje.1155 Leto kasneje 

so razstavljali v Brežicah, kjer so se s svojimi deli v brežiškem domu JLA predstavili 

Janez Arko, Stane Hočevar, Marjan Kužnik, Franc Lovšin, Ivo Paradžik, Dušan 

Vidmar, Peter Vovk in Savo Vovk,1156 nekaj let pozneje pa so gostovali tudi v 

Črnomlju. Svoja dela so razstavili Franc Lovšin, Ivo Paradžik, Ivan Geder, Marta 

Martelj, Stane Hočevar in Dušan Vidmar. Leta 1985 pa so si izborili možnost 

razstavljanja v Likovnem salonu Kočevje. Tedaj so se predstavili Dušan Vidmar, 

Matija Glad, Franjo Smole in Janez Arko z razstavo »Kostelski motivi«, svoja 

likovna dela pa sta v salonu predstavile tudi amaterske likovnice Irena Trobentar, 

Marta Martelj in Barbara Peterca. Pripravile so likovno razstavo z naslovom »Prosti 

čas in samozaposlitev.1157 Kljub omejenosti števila in vrsti likovnih razstav je 

likovna skupina imela veliko podporo uprave Likovnega salona Kočevje. Člana 

slednje, Stane Jarmi in Ivan Brudar, sta vzpodbujala mlade likovne ustvarjalce, 

predvsem sta želela likovno umetnost razmahniti tudi med najmlajšimi. Organizirala 

sta kolonije likovne in kiparske umetnosti, ki sta jo v sodelovanju z osnovnimi 

šolami izvedla na šolah. Mladina je bila nad tovrstno šolsko dejavnostjo navdušena, 

likovne kolonije pa so bile zelo dobro sprejete tudi med amaterskimi likovniki. Tudi 

likovna skupina je občasno organizirala brezplačne likovne kolonije svojih članov, 

po končani koloniji pa je svoja likovna dela dala na prodaj ali pa jo podarila raznim 

delovnim in družbenim organizacijam.1158 Dejavnost amaterskih likovnih 

ustvarjalcev je po smrti Rada Megliča začela upadati. Občasno organizirane likovne 

kolonije so prenehale, nekateri člani likovne skupine so še nadaljevali s svojim 

delom, večina pa je svoj prosti čas namenila drugim dejavnostim. Število likovnih 

razstav se je zmanjševalo, pa tudi te so bile po številu ustvarjenih likovnih del zelo 

skromne. Likovna dejavnost amaterskih ustvarjalcev je začela izgubljati svoj prvotni 

pomen in je bila konec osemdesetih letih popolnoma razpuščena. Ponovno se je 

skupina formirala leta 2001 kot Društvo ljubiteljev likovnega ustvarjanja Kočevje. 

Ob ustanovitvi je štela 14 članov, leta 2011 pa je število članov upadlo na 9 

amaterskih ustvarjalcev.1159 Društvo trikrat letno pripravi likovno razstavo v 

Likovnem salonu Kočevje, večino svojih del pa razstavijo tudi v Knjižnici Kočevje. 

                                                 
1155 Dolenjski list, leto XXXI, št. 9, datum 28. 2. 1980, str. 7. 
1156 Dolenjski list, leto XXXII, št. 8, datum 19. 2. 1981, str. 7. 
1157 Dolenjski list, leto XXXVI, št.  11, datum 14. 3. 1985, str. 7. 
1158 Ustni vir: Milan Vlašič, amaterski likovnik, intervju 22. 1. 2011. 
1159 Prav tam. 
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Člani društva delujejo prostovoljno, občasno pripravijo tudi likovne kolonije v Fari 

in Osilnici. Za nabavo potrebnega materiala in prostor poskrbijo sami, njihova 

umetniška dela pa še danes krasijo stene prostorov različnih organizacij in 

domov.1160 

Prenovljeni prostori Likovnega salona Kočevje so v osemdesetih letih začeli 

ponovno kazati znake slabe in neustrezne prenove. Uprava salona se je spopadala z 

veliki težavami glede njegovega vzdrževanja. V stavbo je začela zamakati voda, zato 

so morali do ponovne obnovitve razstavljena likovna dela sneti s sten in jih prenesti 

drugam. V zimskih mesecih so se pojavile težave z ogrevanjem prostora, kateri 

stroški so bili visoki. Zaradi slednjega je bil Likovni salon Kočevje večkrat zaprt.1161 

Uprava salona je prostore uspela nekoliko sanirati, da so bili le-ti funkcionalni za 

nadaljnje razstave. Dejavnost Likovnega salona Kočevje je še naprej cvetela, saj se je 

število razstav povečevalo, s tem pa se je bogatila tudi stalna zbirka salona. Do leta 

1987 je stalna zbirka vsebovala 57 slik in kipov. V Kočevskih novicah je bil leta 

1987 objavljen tudi seznam vseh do tedaj zbranih umetniških del.1162 Ob praznovanju 

20-obletnice delovanja Likovnega salona Kočevje leta 1987 je Ivan Brudar, tedanji 

predsednik salona, takole opisal poslanstvo in težave »hrama umetniške kulture«: 

»Na leto se je do sedaj zvrstilo 9–10 razstav, povprečno pa jih je obiskalo 1000–

1500 ljudi. Salon pohvalijo vsi. Edina nevšečnost je drago ogrevanje pozimi. 

Razstave so vzgojno vplivale na občane, še posebej na mladino. Če ne bi bilo našega 

Likovnega salona, marsikdo ne bi videl likovne razstave, saj bi moral na ogled v 

Ljubljano. Likovni salon Kočevje je eden izmed salonov, ki z amaterskim vodstvom in 

z majhno finančno podporo opravlja kulturno poslanstvo. Likovna dela so predvsem 

odkupovale delovne organizacije in Kulturna skupnost, občinstvo pa bolj malo. 

Zahvala za to gre Vladimirju Gašparcu. Za stalno zbirko, odkupljenih in podarjenih 

del ni prostora. Odkupljena dela se nahajajo v podružnici SDK, knjižnici in pisarni 

Kulturne skupnosti. Mislili smo, da bomo dobili prostore, a so tam uredili dvorano 

Krajevne skupnosti in poročno dvorano.«1163 Besede Ivana Brudarja dovolj zgovorno 

nakazujejo na problematiko salona, vendar so njegovi likovni ustvarjalci skupaj z 

upravo ostali zvesti svojemu delu in salonu. Istega leta je Ivan Brudar ob razstavi 

                                                 
1160 Prav tam. 
1161 Dolenjski list, leto XXX, št. 11, datum 15. 3. 1979, str. 7. 
       Dolenjski list, leto XXXV, št. 10, datum 8. 3. 1984, str. 7. 
1162 Kočevske novice, leto IV, št. 1, datum 11. 2. 1987, str. 2. 
1163 Dolenjski list, leto XXXVIII, št. 10, datum 12. 3. 1987, str. 7. 
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amaterskih likovnikov v Likovnem salonu Kočevje dejal: »Likovni salon ne ustvarja 

zato, da bomo prišli v zgodovino slovenskega slikarstva, ampak skušamo z likovno 

govorico izpovedati, kar je v nas, kar čutimo in cenimo. Taka oblika ustvarjanja 

vzdiguje tudi okolje na višjo kulturno raven.«1164 Vzpodbudne besede predsednika 

Likovnega salona Kočevje in neumorno delo likovnih ustvarjalcev na Kočevskem so 

zagotovo ponesle likovno umetnost med preprosto množico. Čeprav ne zavedajoč, je 

likovna umetnost našla svoj prostor pri marsikateremu občanu, kjer je osta(ja)la 

dolgo časa, tudi do danes. 

Od leta 1987 je dejavnost v Likovnem salonu Kočevje začela opazno upadati. Število 

razstav se je manjšalo, kvaliteta izbora pa se je občutno poslabšala.1165 Slednje se je 

pokazalo v manjšem obsegu likovnih del, razstavljenih v salonu, prav tako pa se je 

znatno poslabšalo stanje na področju (ne)redne organizacije likovnih razstav. 

Večmesečno obdobje med razstavami je privedlo do nevšečnosti, ki so počasi 

odvračale želene obiskovalce. Tudi amaterski likovniki so prenehali razstavljati v 

salonu, vrzel v zmanjšanem številu razstav pa so poskušale zapolniti razstave raznih 

društev, šolske in nešolske mladine. Zadnja razstava v Likovnem salonu Kočevje po 

osamosvojitvi Slovenije je bila razstava foto kluba Diana z naslovom »Živalski 

svet«, ki je trajala od 25. oktobra do 5. novembra 1991.1166 V naslednjih letih je 

Likovni salon Kočevje gostil številčno manj razstav v primerjavi s preteklimi leti, 

med razstavljalci pa so prevladovale razstave posameznih osnovnih šol, združenj in 

društev ter upokojencev in društev podeželskih žena. Profesionalna dela akademskih 

umetnikov so bila redko zastopana, med njimi je bila leta 1996 razstava z naslovom 

»Misel in korenine 95«, ki so jo pripravili Klavdij Palčič, Sašo Spasenovič Koprivec, 

Silvo Teršek in Lado Pengov.1167  

Težave pri vzdrževanja stavbe Likovnega salona Kočevje so se v osemdesetih letih 

poglobile. Za popravila in prenovo so bile potrebne visoke vsote denarnih sredstev, 

ki pa jih uprava salona ni imela. Na podlagi obstoječih finančnih poročilih podajam 

računsko bilanco TKS Kočevje, v sklopu katere se je vršilo tudi izplačevanje 

finančnih sredstev, namenjenih dejavnosti Likovnega salona Kočevje. Iz posameznih 

finančnih poročil TKS Kočevje ni razvidno, kolikšen sredstev je bilo dodeljenih 

                                                 
1164 Dolenjski list, leto XXXVIII, št. 21, datum 28. 5. 1987, str. 7. 
1165 Kovačič, Nadja: Zbirka Likovnega salona Kočevje. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2009, 
str. 23. 
1166 Prav tam, str. 58. 
1167 Prav tam, str. 58. 
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salonu, temveč le na podlagi izpričanih dejstev lahko domnevam, da je šlo za nizka 

finančna sredstva. V letu 1980 je TKS Kočevje za delovanje Zveze kulturnih 

organizacij (ZKO) Kočevje namenila 535.900 dinarjev, delež izkoriščenih sredstev 

pa je znašal 72 %, kar je sumarno predstavljalo 387.950 dinarjev. Istega leta je 

Kulturna skupnost Kočevje financirala izdajo Jarmovega kataloga ob njegovi razstavi 

umetniških del, kar je znašalo 15.000 dinarjev.1168 Ob izteku osemdesetih let je bilo 

finančno stanje omenjene organizacije drugačno. Vsote, dodeljene ZKO Kočevje, so 

bile ogromne. Leta 1989 je ta dobila 22.786.000 dinarjev, ki jih je razdelila med 

amatersko kulturno dejavnost, tudi za delovanje Likovnega salona Kočevje.1169 

Naslednjega leta pa so se izdatki ZKO Kočevje zmanjšali. Ta je pridobila le 867.000 

dinarjev,1170 kar je v primerjavi s preteklim letom pomenilo znatno krčenje finančnih 

sredstev za amatersko dejavnost v občini. Dogovor o temeljih družbenega plana 

Občine Kočevje za obdobje 1981–1985 je za Likovni salon Kočevje predvidel skupni 

znesek finančnih sredstev v višini 599.000 dinarjev. Porazdelitev le-teh pa ni bila 

enakomerna, temveč je temeljila na izračunih predloženih programov za posamično 

leto. Leta 1980 je Likovni salon Kočevje prejel dotacijo v višini 92.000 dinarjev, 

naslednjega leta je ta znašala 95.000 dinarjev, v letu 1982 so se finančna sredstva 

povzpela na 99.000 dinarjev in leta 1983 je pridobil 101.000 dinarjev. V zadnjih treh 

letih obdobja je salon prejel 104.000 dinarjev za izvajanje svoje dejavnosti, v letu 

1984, v zadnjem letu programa pa je dotacija dosegla najvišjo vrednost, 108.000 

dinarjev.1171 V primerjavi z dodeljenimi finančnimi sredstvi drugim kulturnim 

ustanovam v občini je Likovni salon Kočevje poleg filmske in kinematografske 

dejavnosti prejel najnižja finančna sredstva. Smotrna (upo)raba denarnih sredstev 

salona se je izkazala za pravilno in učinkovito. Poslanstvo majhnega kočevskega 

salona je s svojim organizacijskim in finančnim poslovanjem izkazalo, da je lahko 

»kos« številnim nalogam in se je lahko primerjal z drugimi državnimi in 

regionalnimi galerijami ter umetnostnimi ustanovami. 

 

 
                                                 
1168 PMK, t. e. 10, fond PMK, SPISI 1980. Realizacija finančnega načrta Kulturne skupnosti Občine 
Kočevje, december 1980. 
1169 PMK, t. e. 26, fond KULTURNI CENTER KOČEVJE, SPISI 1989. Realizacija finančnega plana 
KSO Kočevje, 1989. 
1170 PMK, t. e. 27, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1990. Realizacija finančnega plana KSO Kočevje, 
1990. 
1171 AS 1589, t. e. 1963, fond CK ZKS. Dogovor o temeljih družbenega plana Občine Kočevje za 
obdobje 1981–1985, 1981. 
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Prikaz stroškovnikov za likovno dejavnost po posameznih obdobjih. 

Obdobje/vrsta 

stroškovnika (€) 

60. leta 70. leta 80. leta 

Prihodek Ni podatkov 529,60 412,60 

Izdatek / 385,80 412,60 

Najem prostorov / 12,00 / 

Odkup razstavnih del / 126,30 / 

Adaptacija prostorov / 2.024,00 / 

 

Nekoč pomembna likovna dejavnost, ki je živela in bila doživeta med občani, je 

zamrla. Likovna razstavna dejavnost in ob njej pripravljeni kulturni programi, ki so 

bogatili kvaliteto kulturnega življenja lokalnega prebivalstva, spodbujali kritičnost in 

ustvarjalnost ter omogočali dostop do vrhunskih umetniških del, so koncem 

osemdesetih let izzvenele. O pomembnosti likovne dejavnosti na visoki ravni pričajo 

tudi posnetki RTV Slovenija, ki je objavila vrsto posnetkov likovnih razstav v 

oddajah »Kulturne diagonale«, »TV obzornik« in »Ne prezrite«.1172 Likovni salon 

Kočevje je od svoje ustanovitve do konca osemdesetih let pridobil na ugledu, saj so v 

njem razstavljali likovni umetniki iz celotne Slovenije, tudi iz držav bivše 

Jugoslavije.  

Stalna zbirka Likovnega salona do danes šteje 60 umetniških del 41 umetniških 

ustvarjalcev. Do današnjih dni stalna zbirka salona ni bila nikoli predstavljena 

javnosti, zanjo niso bili dodeljeni niti prostori. V letu 2009 se je Pokrajinski muzej 

Kočevje odločil, da razišče in predstavi javnosti umetniška dela stalne zbirke salona. 

Pripravil je razstavo z naslovom »Stalna zbirka Likovnega salona Kočevje«, na 

kateri je v prostorih muzeja predstavil le del umetniških del. Ob razstavi je muzej 

izdal tudi istoimenski katalog. 

Danes stavba Likovnega salona Kočevje kaže žalostno podobo s svojo zunanjostjo. 

Že pred leti je ta izgubil svoj pomen, predvsem pa namembnost in funkcionalnost. V 

njem občasno razstavljajo člani Društva ljubiteljev likovnega ustvarjanja in druge 

organizacije, tudi Klub mladih v Likovnem salonu najde svoj prostor za svoje 

dejavnosti. Notranjost in zunanjost salona ostajata zanemarjena, kar odvrača mnoge 

                                                 
1172 Kovačič, Nadja: Zbirka Likovnega salona Kočevje. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2009, 
str. 26. 
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umetniške ustvarjalce, da bi v njem razstavljali, in likovna dela, da bi lahko zaživela 

v svoji najboljši podobi. 

 

7. 4. ZAČETKI FILMSKE PRODUKCIJE V KO ČEVJU IN NA  

KOČEVSKEM 

 
Začetki prvih predvajanj filmskih predstav na Kočevskem segajo v predvojno 

obdobje. Pred začetkom druge svetovne vojne je bila koncesija za filmsko dejavnost 

v Kočevju v lasti Nemke,1173 ki je bila lastnica hotela Trst (danes stavba Zavoda za 

zaposlovanje) v središču mesta. V njem so se predvajale neme črno-bele filmske 

predstave, ki so bile priljubljene med kočevskimi Nemci. Zaradi uspešnosti filmske 

dejavnosti je za koncesijo pri občinski oblasti zaprosila tudi Slovenka, Marija Poje, 

ki je koncesijo dobila leta 1932.1174 V dogovoru z lastnico hotela Trst si je pridobila 

njeno dovoljenje o ureditvi dvorane v hotelu, v kateri so se predvajali različni, tudi 

nemi črno-beli filmski žanri. Predvajanje filmskih predstav je potekalo enkrat 

tedensko in so bile izredno dobro obiskane. Hotel Trst, ki je veljal za »nemški hotel« 

in v katerega Slovenci niso zahajali, je z novo začasno lastnico kino dvorane v njem 

postal središče filmske dejavnosti v Kočevju. Naslednjega leta sta Marija in Jože 

Poje kupila novo zemljišče od lastnikov gostinskega objekta Harde, na katerem sta 

zgradila novo poslopje s stanovanjem in kinematografsko dvorano. Notranjost kino 

dvorane sta opremila z vso potrebno kinematografsko opremo ter pričela s prvim 

predvajanjem filmskih predstav v novi stavbi. Dvorano v hotelu Trsta sta opustila ter 

se preselila v novo zgrajeno stanovanje nad kino dvorano. Otvoritev novega kina 

Jadran je bila 10. avgusta 1935 s predvajanjem prvega zvočnega črno-belega 

filma.1175 Marija Poje je kot lastnica in koncesionarka filmske dejavnosti v Kočevju 

skrbela za redno filmsko predvajanje, med prevladujočo nemško publiko pa je želela 

privabiti tudi slovenski živelj. Zaradi prevladujočega nemškega prebivalstva v 

Kočevju so se v kinu v predvojnem obdobju predvajali izključno nemški filmi 

različnih žanrov, med vojno pa so se zvrsti in poreklo filmskih predstav spremenila. 

                                                 
1173 Identiteto Nemke nisem uspela odkriti. V arhivskem gradivu nisem nikjer zasledila njenega imena, 
tudi v pogovoru s pričevalcem ta ni poznal njene identitete. 
1174 Ustni vir: Ivan Poje, sin Marije Poje in nekdanji biljarter pri kočevskem kinu, intervju 27. 11. 
2010. 
1175 Dolenjski list, leto XXIII, št. 33, datum 17. 8. 1972, str. 13. 
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Upravnica kina, ki je v tistem času opravljala tudi delo kinooperaterja, je poskrbela 

za raznolik repertoar filmskih predstav. Ta je na kino platna uvrstila ameriške, 

angleške, italijanske in francoske filme.1176 Predvojno in medvojno obdobje je zaradi 

napetih razmer v mestu naznanilo predvajanje le ob sobotah in nedeljah ter praznikih, 

kasneje pa se je čas filmskega razporeda spremenil. Filmska dejavnost kočevskega 

kina je bila registrirana kot gospodarska in samozadostna dejavnost, ki je z 

izkupičkom od (poceni) vstopnic prinašala dobiček za kinematografsko dejavnost in 

preživetje obeh zakoncev. S tem je filmska dejavnost postala dostopna vsakomur ne 

glede na družbeni status. 

Medvojno dogajanje ni prizaneslo filmski produkciji. Leta 1943 je bila stavba kina 

močno poškodovana, kino aparature in oprema v dvorani so bile uničene. Stavbo sta 

zakonca Poje obnovila leta 1945 ter nadaljevala s filmsko dejavnostjo. Leto kasneje 

sta izgubila lastništvo nad kino dvorano, zato sta jo vzela v najem, stanovanje nad 

dvorano pa je ostalo v njuni lasti. Tudi v naslednjih letih je upravnica kina ostala 

Marija Poje, v petindvajsetih letih pa je kot direktorica kina bila edina, ki je na 

svojem delovnem področju uživala ugled in suverenost. Marija Poje je na tem 

položaju delovala vse do upokojitve leta 1971. Za njenega naslednika je bil izvoljen 

Stane Trdan, po njegovem preteku mandata pa je vodenje kina prevzel Ive Stanič, za 

njim pa Irena Trobentar, ki je svojo funkcijo opravljala vse do devetdesetih let.1177 

Leta 1952 je bilo kino nacionalizirano,1178 kar je s potrditvijo novega lastnika 

pomenilo, da se je kino financiralo iz občinskih sredstev. Po letu izvršene 

nacionalizacije kina so filmske predstave potekale tudi med tednom, kar je na 

začetku pomenilo manjši obisk. Kasneje se je stanje obiska popravilo, za kar je bilo 

zaslužno tudi njegovo vodstvo. Skrbno, preudarjeno in premišljeno vodenje kina je 

Marijo Poje kot dolgoletno upravnico kina in njeno dejavnost uvrstilo med 

(naj)močnejšo kulturno-prosvetno dejavnost v mestu. Kinematografska dejavnost je 

postala zelo pomemben segment družbenega in kulturnega življenja v mestu in v 

občini, saj je s predvajanji različnih filmskih zvrsti vzgajalo in zabavalo prebivalstvo, 

posebno mladino. 

 

                                                 
1176 Ustni vir: Ivan Poje, intervju 27. 11. 2010. 
1177 Ustni vir: Ivan Poje, intervju 27. 11. 2010. 
1178 Dolenjski list, leto XXIII, št. 33, datum 17. 8. 1972, str. 13. 
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Filmska dejavnost je bila na Kočevskem dobro sprejeta in zaželena. Zaradi 

življenjskih in/ali delovnih obremenitev so ljudje iskali zabavo v gledanju prijetnih, 

romantičnih ali grozljivih filmskih prizorov, ki so popestrile njihov vsakdanjik. 

Socialistična oblast je spodbujala nastajanje kinematografskih mrež in 

kinematografov, saj je v njih videla priložnost za pri(e)vzgojo delovnih ljudi. Sprva 

je bila filmska dejavnost nosilka »zabavne atmosfere in druženja«, dostopna vsem. 

Ljudje so radi zahajali v kino dvorane, včasih se celo gnetli pred njenimi vrati, na 

koncu filmske predstave pa je bila njihova želja po zabavi in nepredvidljivih 

dogodkih na velikem zaslonu izpolnjena, vendar še vedno domišljijska in nerealna. 

Svet filmske zabave je krepil medsebojne odnose ljudi, jih povezoval in tudi 

združeval. S pojavom televizijskih sprejemnikov v petdesetih letih se je začel 

pričetek upadanja zanimanja za tovrstno dejavnost, dokler niso kino dvorane ostale 

popolnoma prazne. Televizijski sprejemniki niso samo kratili in »kradli« čas in denar 

kinematografom in njihovi dejavnost, temveč so tudi razdirali nekoč enotno in 

organizirano skupnost gledalcev, ki so med seboj postajali vse bolj odtujeni ter 

oddaljeni. Množična razpasenost televizijskih sprejemnikov je na Kočevskem 

dosegla vrhunec že kmalu po pojavu prvega televizijskega sprejemnika leta 1953, ki 

so si ga lahko privoščili samo nekateri posamezniki ali delovne organizacije. 

Njegovo število je sistematično naraščalo, doseglo je celo presežek povprečnega 

števila televizijskih sprejemnikov v ostalih slovenskih občinah. Ta se je pojavil že 

skoraj v vsakem domu Kočevca in Kočevke ter naznanil dobo še močnejše 

postindustrijske družbe. Na Kočevskem so spremembe vedno prihajale z zamudo, 

tako tudi v filmski dejavnosti. Če je na državnem nivoju hitrost (ne/sprejetih) 

sprememb na področju filmske dejavnosti pomenila njihovo nemudoma izvajanje, je 

slednje na Kočevskem pomenilo postopno in zamudno uvajanje spremenjenega. 

Slednje se je izkazalo tudi pri edinem kočevskem kinematografu, saj je le-ta zaradi 

zamika nastajajočih prevratov in sprememb, posebno na tehnološko-informacijskem 

področju, počasi drsel v ozadje kulturnega življenja, sčasoma tudi iz vsakdanjega 

življenja prebivalstva. 

Kino Jadran je bil osrednja ustanova filmske dejavnosti v občini, ki je s svojo izredno 

dobro dejavnostjo v petdesetih letih razširil mrežo majhnih kinematografov v okolici 

mesta. Kot matičen kinematograf je imel vodilni položaj v skromni kinematografski 

mreži na Kočevskem. Nadaljnja ekspanzija na področju razširitve filmskega 

repertoarja v mestu je diktirala (okvirne) filmske smernice majhnim podeželskim 
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kinematografom, ki so ponavadi delovali v okviru kulturnega društva. Leta 1947 je 

ljubljansko Podjetje za razdeljevanje filmov LRS poslalo dopis vsem krajevnim 

odborom na Kočevskem. Dopis s številko 5515/38/47, izdan 18. avgusta 1947, je 

zahteval podroben opis že obstoječih podeželskih kinematografov in statistične 

podatke o njegovem delovanju, zraven pa navedel še vprašanje o vzpostavitvi novih 

kinematografov v pokrajini.1179 V tistem času sta željo po vzpostavitvi 

kinematografske mreže izkazala Fara in Osilnica, medtem ko so ostali podeželski 

delujoči kinematografi izrazili željo po nespremenjeni kinofikaciji. Obstoj delujočih 

kinematografov v okviru kino sekcij je bil odvisen od načina in moči društva ter 

zanimanja za filmsko dejavnost. Podeželski kinematografi, ki so bili omejeni zgolj na 

majhno kino dvorano s kinoprojektorjem in platnom, so predstavljali (edino) vez 

podeželja z mestnim kinom. Podeželska kina, ki so bila v Predgradu, Fari, Osilnici in 

Kočevski Reki,1180 so za tamkašnje prebivalstvo pomenila veliko pridobitev, hkrati 

pa so predstavljala tudi skoraj edino razvedrilo, ki je bilo najbolj priljubljeno med 

vaško mladino. Z različno predvajano vsebino filmske predstave se je skozi njo 

neopazno širila vzgoja ljudstva, nudila je tudi vpogled v novosti na vseh področjih 

človekovega življenja. Podeželski kinematografi so razvili svoj način in izbor 

predvajanj, imeli pa so manjšo zastopanost različnih zvrsti filmskih predstav. 

Potrebno je poudariti, da je razumevajoče, da je kino Jadran nudil veliko 

filmsko/žanrsko raznolikost, z velikostjo dvorane, v kateri je bilo 280 sedežev, pa je 

znatno vplival na gledalčevo čutno dojemanje celotne kino produkcije in predvajanja. 

Teh prednosti podeželski kinematografi zaradi drugačnih okoljskih in razvojnih 

okoliščin niso mogli ponuditi gledalcem. Prav slednje pa je bil eden izmed razlogov 

za upadanje zanimanja za tovrstno dejavnosti tudi na podeželju v začetku 

osemdesetih let. Krepitev kinematografske mreže so družbene organizacije 

spodbujale in pozdravljale, zato so uvedle potujoči kino. Ta se je popolnoma 

organizacijsko in strukturno razlikoval od običajnih, splošnih kinematografov, saj je 

dejansko pomenil »podaljšek« dotičnemu kinematografu ali dodatek k delovanju 

družbene organizacije. V Kočevju je potujoči kino sprva deloval v sklopu Delavske 

univerze Kočevje, kasneje pa je njegovo dejavnost prevzela Zveza kulturno-

prosvetnih organizacij Občine Kočevje. Zaradi drugačne funkcije in smotra 

                                                 
1179 ZAL, KOČ 11, fond OKRAJNI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE. Dopis o vzpostavitvi 
kinematografov, 18. 8. 1947. 
1180 Značilnosti kina na podeželju so predstavljene v okviru delovanja kino sekcije pri matičnem 
društvu. 
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delovanja je financiranje potujočega kina bilo drugačno od klasičnega financiranja 

rednih dejavnosti osrednje kinematografske ustanove v Kočevju. Dejavnost 

potujočega kina je finančno podpirala Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Občine 

Kočevje, medtem ko je sprva kino Jadran sam skrbel za svoje finančno poslovanje. 

Od postopka nacionalizacije pa je tudi njegovo finančno poslovanje postalo domena 

Zveze kulturno-prosvetnih organizacij Občine Kočevje, v osemdesetih letih pa se je 

zaradi spremembe pravnega statusa kina Jadran spremenilo tudi njegovo finančno 

poslovanje. Kino Jadran je v sklopu Kulturnega centra Kočevje, ki je poleg filmske 

dejavnosti skrbel še za muzejsko in knjižničarsko dejavnost, deloval kot samostojna 

enota, katerega dejavnost je delno finančno podprla Kulturna skupnost Kočevje. 

Enako je bilo poskrbljeno tudi za ostali dve kulturni dejavnosti Kulturnega centra 

Kočevje. 

Kino Jadran in njegova filmska dejavnost sta imeli velik pomen za mesto in občino. 

Njegovi začetki in nadaljnji razvoj sta obravnavana na podlagi še ohranjenega 

arhivskega gradiva, ki daje delni vpogled v njegovo delovanje, finančno poslovanje, 

obisk in namembnost. V pomoč so služili le nekateri zapisniki in poročila iz 

osemdesetih let. Nekaj podatkov o kinu Jadran, podeželskih kinematografih in 

potujočem kinu razkriva Dolenjski list in lokalna periodika, vendar tudi slednji 

ostajajo preskromni. 

 

7. 4. 1. DELOVANJE KINA JADRAN V OBDOBJU OB KONCU D RUGE  

                               SVETOVNE VOJNE DO PETDESETIH LET 

 
V prvih letih končane druge svetovne vojne je bila filmska produkcija v Kočevju 

zelo skromna. Predvajanje filmskih predstav je bilo omejeno na majhno število 

tedenskih predvajanj, v povprečju so bile tedensko predvajane od tri ali štiri 

predstave istega filma,1181 skromni filmskih repertoar pa je nudil predvsem 

predvajanje poljskih in ruskih črno-belih filmov.1182 Kino Jadran kot osrednja in 

edina »filmska hiša« v mestu je prvih povojnih letih imel vodilno vlogo v 

kinematografski mreži v občini, nekoliko kasneje pa sta se mu pridružila še 

novoustanovljeni kino v Ribnici in Velikih Laščah, ki sta mu predstavljala 

                                                 
1181 Gledališki list, št. 6, datum 6. 1. 1947, str. 9. 
1182 Ustni vir: Ivan Poje, intervju 27. 11. 2010. 
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konkurenco in odvzemala obiskovalce. Kino Jadran je kot gospodarsko podjetje, ki 

se je financiralo iz lastnih finančnih sredstev, predstavljal (skoraj) edino razvedrilo v 

prvih povojnih letih. V predvajanjih filmskih predstav so obiskovalci in mnogi 

občani našli sprostitev in zabavo. Redni obiskovalci kina so bili meščani, podeželje 

pa je  zaradi prevelikih razdalj ostalo izolirano za številne filmske predstave. Večina 

podeželskega prebivalstva ni nikoli obiskala mestnih filmskih predstav, zato je 

mestni kino-podjetje Kočevje v ta namen zaprosil za potujoči kinoprojektor pri 

Državnem filmskem podjetju za Slovenijo.1183 Toda nabava omenjene aparature je 

ostala nedorečena, dejavnost potujočega kina na Kočevskem se je pojavila šele v 

šestdesetih letih. Tedanja občinska oblast se je zavedala pomena filma, zato je 

tovrstno dejavnost uvrstila med pomembnejše in jo spodbujala. Po zgledu Leninovih 

besed »izmed vseh umetnosti je za nas najvažnejši film« se je ta trudila pospeševati 

njeno dejavnost ter jo širila med ljudmi, katero je želela vzgajati in množico ljudi 

oblikovati v lik, katerega si je zamislila kot najboljšega povojnega delovnega 

služabnika socialistični revoluciji. Zato je bilo potrebno vplivati na vsebinski izbor 

filmskih predstav. To je storila z načrtno filmsko produkcijo določenih vsebinskih 

filmskih predstav, v kateri se je tematika navezovala na vrednote 

narodnoosvobodilnega boja, zmage socialistične revolucije in delovnih ljudi. 

Jugoslovanka (slovenska) oblast je predpisala, kateri filmi so bili dovolj dobri za 

velika platna kinematografov, omejila in kaznovala pa tiste, ki se predpisanih pravil 

niso držali. Kot primer slednjega navajam predvajanje ameriškega filma »Ben Hur« 

iz leta 1959. Zaradi krščanske vsebine filma je bil ta v slovenskih kinematografih 

prepovedan, kasneje pa je bilo filmsko gradivo prirejeno v skladu z normami za 

filmsko predvajanje, ki so ustrezale za socialistično obdobje.1184 V kočevski 

kinematograf je film prišel z dolgoletno zamudo, vendar v njegovi preoblikovani in 

prirejeni obliki.  

Kino Jadran je potrebam obiskovalcev po različnih filmskih žanrih zadostil. V prvih 

povojnih letih upravnica kina, Marija Poje, ni mogla nabavljati velikega števila 

filmov, saj jugoslovanski filmski trg (še) ni razpolagal z veliko količino filmskih 

predstav. V prvih povojnih letih so se na platnu kočevskega filma predvajali 

večinoma ruski filmi »Deklica iz Leningrada«, »Vrnitev«, »Brez krivde krivi« in 

                                                 
1183 Gledališki list, št. 6, datum 6. 1. 1947, str. 10. 
1184 Ustni vir: Tone Steklasa, kinooperater in sodelavec kina Jadran, intervju 6. 11. 2010. 
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drugi.1185 Med številnimi obiskovalci, ki so obiskovali kulturne ustanove, so bili tudi 

partijski sodelavci, katerih obisk je v prvih letih po koncu druge svetovne vojne 

presegel 70 % obisk.1186 Kasneje se je aktivnost komunistov pri udejstvovanju pri 

različnih kulturnih dejavnostih zmanjšala, tudi pri filmski dejavnosti, saj so le-te 

zaradi preobremenjenosti z opravljanjem več funkcij v kulturnem življenje postale 

odvečne. Kvaliteta tedanjih filmov je bila v veliki meri slaba, število slabih filmov s 

slabimi hrvaškimi podnapisi pa je odvračalo številne obiskovalce. Upravnica kina se 

je zavedala resnosti in »ogroženosti« obiska zaradi večine predvajanj ruskih in 

poljskih filmskih predstav, ki so vse manj privabljale obiskovalce v kočevski kino. 

Zaradi nestrinjanja s predstavniki občinske oblasti je pogosto prihajalo do besednih 

konfliktov, kjer se je ta morala zagovarjati za izredno slab obisk izbranih filmskih 

predstav.1187 Spretnost, poznavanje filmske stroke in želj obiskovalcev so Mariji Poje 

omogočili, da se je znala spretno zagovarjati pred okrajno oblastjo, ki svoje zmotne 

predstave o predvajanju zgolj s socialistično tematiko opojenih filmov niso priznali. 

Naposled pa so se le sprijaznili z razumno in praktično razlago Marije Poje o 

predvajanju filmov z drugačno tematiko. S tem ni bila zagotovljena filmska svoboda 

predvajanj, Marija Poje je s svojo odločnostjo dosegla le okrnjeno strogost filmske 

nesvobode. V naslednjih letih se je s prodorom zahodnjaških filmov v jugoslovanski 

prostor kinematografije izbor filmskih predstav močno spremenil. Nova razsežnost 

filmske produkcije je v kočevskem kinu dobila svoj krog stalnih obiskovalcev.  

Prvo povojno obdobje na področju filmske produkcije lahko označim za poskusno 

obdobje prakticiranja (ne)želenih filmskih žanrov, katerih vsebina je bila v mejah 

»dovoljenega«, a hkrati vsebine nekoliko neprimerne za tedanje razmere. Netipična 

tematska odstopanja filmske vsebine so vabila množico obiskovalcev v kino dvorano 

kočevskega kina, ki so z veseljem in velikim zanimanjem ohranjali filmsko dejavnost 

aktivno. Dvorana kočevskega kina, ki je premogla 280 sedežev, je bila ob vsakem 

filmskem predvajanju polna. Cene vstopnic so bile nizke, kar je pomenilo, da so bile 

kino predstave dostopne vsem, tudi kmečkemu in delavskemu družbenemu sloju.  

 

V petdesetih letih je kino Jadran beležil porast števila obiskovalcev filmskih 

predstav. Kino dvorana je bila vedno polno zasedena ob predvajanju najbolj 

                                                 
1185 Gledališki list, št. 6, datum 6. 1. 1947, str. 10. 
1186 AS 1589, t. e. 1500, fond CK ZKS. Zapisnik redne seje Agitprop komisije pri Okrajnem komiteju 
KPS Kočevje, 5. 11. 1948. 
1187 Ustni vir: Ivan Poje, intervju 27. 11. 2010. 
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priljubljenih filmskih žanrov, zato je morala upravnica poskrbeti za spremembo 

termina predvajanj kino predstav. Zaradi povečanega zanimanja in velikega števila 

obiskovalcev so filmske predstave potekale tudi med tednom. Z ekonomskega 

stališča je slednje (občasno) pomenilo večjo izgubo kot dobiček, kajti najslabše 

obiskane so bile kino predstave slabše kakovosti, ki so se večinoma predvajale ob 

ponedeljkih, medtem ko ob drugih dnevih pa je bil obisk večji. Najbolj obiskane pa 

so bile filmske predstave ob vikendih. Tedaj so se enkrat dnevno v večernih urah 

predvajale po kakovosti najboljše filmske predstave, v dopoldanskem času pa so 

potekale tudi otroške matineje. Ob predvajanju kvalitetnejših in za obiskovalce 

priljubljenih kino predstav je zasedenost kino dvorane znašala več  kot 70 %, včasih 

pa je njena polna zasedenost presegla kapacitete razpoložljivosti.1188 Za nabavo in 

izbor filmskih predstav je bila zadolžena upravnica kina, Marija Poje. Ta se je na 

podlagi izkušenj in dolge delovne dobe v kino podjetju odločala za nabavo tistih 

filmov, ki so bili najnovejši in za katere je predvidela, da bo bilo zanimanje zanje 

zelo veliko. Filmske novosti in najnovejši filmski trendi so bili predstavljeni tudi na 

Pulskem filmskem festivalu, katerega se je upravnica redno udeleževala.1189 Tako se 

je v petdesetih letih v kočevskem kinu predvajalo veliko število različnih filmskih 

zvrsti, med katerimi so največji obisk beležili ogledi filmov »Krvna osveta«, 

»Skrivnostna cesta«, »Na nebu ni cest«, »Rdečelaska in kavboj«, »Gospod Hulot na 

počitnicah« in »Vesna«. Med zelo gledanimi filmskimi predstavami sta se uvrstila 

tudi film »Amerikanec v Parizu« in »Zločin v Nevadi«.1190 Konec petdesetih let pa 

so se med najbolj gledane filme uvrstili »Moj vohunček«, »Zenica«, »Človek s 

puško«, »Dama s kamelijami«, »Zvezda Indije« in »Med nebom in zemljo«.1191 

Večinoma so se predvajali črno-beli filmi, na kinematografskem platnu pa so se 

barvno predvajali filmi ameriške, italijanske in francoske filmske produkcije. Med 

filmskimi žanri so po priljubljenosti prevladovale komedije, vesterni in kriminalke, 

zelo slabo pa so bile obiskane italijanske limonade in poučno-vzgojni filmi. Vsako 

filmsko gradivo, preden je prišlo v slovenske (jugoslovanske) kinematografe, je bilo 

pregledano in glede na kvaliteto tudi ocenjeno z lestvico. Oblast je primernost 

filmskih predstav ocenjevala z ocenami od ena do pet, pri čemer je ena pomenila 

najboljšo kvaliteto in najboljši film, ki je šel z odobritvijo državnih oblasti v obtok 

                                                 
1188 Ustni vir: Ivan Poje, intervju 27. 11. 2010. 
1189 Ustni vir: Ivan Poje, intervju 27. 11. 2010. 
1190 Dolenjski list, 1957. 
1191 Prav tam. 
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predvajanj.1192 Leta 1951 je kino Jadran predvajal 99 filmskih predstav in zabeležil 

247 obiskovalcev na eno predstavo. Dvorana kina je služila tudi za potrebe drugih 

proslav in prireditev v občini, zato je bilo istega leta organiziranih 386 predstav.1193 

Slednje potrdi dejstvo o večnamenski (upo)rabi dvorane, saj je poleg kino predstav 

nudila prostor številnim organizacijam za pripravo proslav, prireditev in druženj. 

Bila je tudi delovni prostor za izvedbe sej občinskih organov. V njej je imela nastope 

tudi Delavska godba Kočevje, člani sekcije DPD Svoboda Kočevje in šolska 

mladina. Med najbolj zanimivimi kulturnimi dogodki v tistem času je bila šolska 

proslava OŠ Mirko Bračič in OŠ Jože Šeško, ki so jo zaključili z ogledom filma 

»Major Bauk«. Ob omenjeni priložnosti so bile podeljene nagrade za najboljše šolske 

izdelke.1194 

Kino Jadran je obratoval z dvema kino projektorjema, sprva je predvajal ozkotirne, 

koncev petdesetih let pa so se filmske predstave začele predvajati že na širokotirnih 

projektorjih. Skrb za pravilno delovanje kino projektorjev je prevzel kinooperater, 

med ostalimi zaposlenimi v kočevskem kinu pa so bili še biljarter, upravnik in 

ravnatelj kina ter blagajnik. Strokovna izobrazba uslužbencev je morala biti glede na 

delovno mesto ustrezna, vendar je prihajalo tudi do izjem. Z zakonom iz 

sedemdesetih let se je situacija na področju zaposlitve v kinematografih spremenila, 

kar je pomenilo, da so morali dotedanji uslužbenci, v kolikor niso imeli ustrezne 

izobrazbe, opraviti strokovne izpite za delovno mesto, ki so ga zasedli. Od leta 1979 

dalje je moral imeti vsak kinooperater opravljen izpit, ki so ga morali opraviti v 

Ljubljani.1195 Uprava kina Jadran je za svoje zaposlene omogočila udeležbo na 

seminarjih za pridobitev znanj iz filmske dejavnosti. Tovrstni seminarji so potekali v 

stavbi komiteja na Ljubljanski cesti. Nekaj časa je pri kinu Jadran službo 

kinooperaterja opravljal Herman Struna, delo biljarterja in kinooperaterja pa tudi 

Ivan Poje. Ob pomanjkanju ustreznega kadra je bila v kinu Jadran možna združljivost 

delovnih mest. Tako je direktorica kina Jadran opravljala tudi delo upravnice. Za 

biljarterje je v petdesetih letih veljalo, da so morali nositi uniforme, kasneje pa je 

nošenje uniform postalo neobvezno.1196 Konec petdesetih let so morali kinematografi 

imeti programski svet, okrožnico o ustanovitvi programskih svetov je Svet za kulturo 

                                                 
1192 Ustni vir: Tone Steklasa, intervju 6. 11. 2010. 
1193 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Dopis o statističnih podatki kočevskega kina, 30. 1. 1951. 
1194 Novice, leto V, št. 1, datum 1. 1. 1960, str. 2. 
1195 Ustni vir: Tone Steklasa, intervju 6. 11. 2010. 
1196 Ustni vir: Ivan Poje, intervju 27. 11. 2010. 
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6. januarja 1957 poslal vsem kinematografom. Programski svet je odločal o izboru 

ustreznih filmskih predstav, ki so se smele predvajati v kinematografih.1197 Leto 

kasneje je bil pri kinu Jadran ustanovljen programski svet v sestavi Cirila Anhlina, 

Janka Kovačiča, Ota Voduška, Cvetke Žnideršič, Marjana Lukežiča in Marije 

Poje.1198 Podobno so storili tudi pri ostalih manjših kinematografih v Predgradu, 

Osilnici, Kočevski Reki in na Rudniku Kočevje.  

 

Kino Jadran se je tekom svojega delovanja spopadal z vidnimi težavami. Sprejeta 

gospodarska reforma je imela slab vpliv na delovanje kina, saj je bil le-ta zelo 

prizadet zaradi dviga najemnin filmskega gradiva za 30–40 %, zvišanja transportnih 

stroškov pri pošiljanju filmov ter naraščanja drugih materialnih stroškov.1199 Zaradi 

omenjenega je kino Jadran občutil majhen padec svoje dejavnosti, medtem ko sta 

kinematografa v Osilnici in Predgradu celo za nekaj časa prenehala z delovanjem. 

Ostali podeželski kinematografi pa so morali zmanjšati število tedenskih filmskih 

predstav. Nastale težave so pripeljale do nesodelovanja med posamezni 

kinematografi zaradi medsebojne konkurence. Vsak kinematograf je deloval kot 

samostojna kino enota, zato je bil poleg skrbi za svoje delovanje dolžan sam 

poskrbeti tudi za nabavo filmskega gradiva. Nabava filmskega gradiva je načeloma 

pomenila visoke stroške v filmski bilanci posameznega kinematografa, v skupnem 

proračunu občinske kinematografske dejavnosti pa so omenjeni stroški postali 

ogromni in neobvladljivi. Občasno se je nastali problem reševal s pomočjo uprave 

kina Jadran, ki je pomagala pri izposoji že predvajanih filmov v mestu. Marija Poje 

je pregledane filmske predstave večkrat izposodila kinu Rudnik Kočevje na 

priprošnjo upravnika, Draga Podreberška. Tudi ostali manjši kinematografi so storili 

enako. Filmska dejavnost je postala »zlata« dejavnost, z raznovrstnostjo filmskih 

zvrsti je povečala zanimanje za tovrstno dejavnost, kar je zagotovilo sorazmerno 

dobro poslovanje kina in dober ekonomski status od nje odvisnih oseb. S povečanim 

obiskom filmskih predstav je zanimanje zanjo raslo ter dvignilo kulturno-družabno 

raven v mestu. Toda porast števila rednih obiskovalcev kina je privedel do 

neprijetnih situacij, ko je marsikateri obiskovalec zaradi prepolne dvorane moral 

                                                 
1197 ZAL, KOČ 34/2, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Okrožnica o ustanovitvi programskih svetov pri kinematografih, 10. 2. 1957. 
1198 ZAL, KOČ 34/2, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Sestava programskih svetov pri kinematografih, 24. 2. 1958. 
1199 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Kinematografija v Občini Kočevje, 1967. 
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(po)čakati na želeno kino predstave do naslednjega njenega predvajanja. To je rušilo 

ugled kina in povzročilo številna nelagodja med obiskovalci. Marija Poje je ob 

tovrstnih situacijah posegla po hitrih in učinkovitih rešitvah. Ob prevelikem obisku 

kino predstav je občasno dovoljevala prodajo vstopnic za stojišča v kino dvorani na 

lastno odgovornost, kar je bilo strogo prepovedano in proti predpisom. Toda zaradi 

pogostosti tovrstnih situacij se je to moralo spremeniti. Na Krajevni ljudski odbor 

Kočevje je leta 1951 naslovila dopis, v katerem je zaprosila za dovoljenje za prodajo 

stojišč v kino dvorani. V dopisu je zapisala: »/…/ prosim, da se mi izda dovoljenje ali 

prepoved za prodajo stojišč v kino dvorani v Kočevju. Ker stalno narašča število 

obiskovalcev ter je čakalnica veliko premajhna, bi prosila, da mi pošlje ob nedeljah 

kakšnega energičnega civila ali miličarja, da dela red v čakalnici, ker to je obupno 

včasih. Skoro vsako nedeljo je nekaj šip razbitih.«1200 Naslovljeni odbor je prošnji 

upravnice le deloma ugodil. V dopisu številka 209, ki ga je 2. aprila 1951 poslal 

upravnici, je zapisal, da dovoljuje prodajo vstopnic le »obvezni« mladini za prvo 

popoldansko predstavo, v nasprotnem primeru se mora število vstopnic prodati le 

toliko, kot kino dvorana premore obiskovalcev.1201 Prodaja kino vstopnic je bila 

možna uro pred pričetkom kino predstave na blagajni kina, za večerne kino predstave 

pa je bilo možno kupiti vstopnico tudi v popoldanskem času.1202 Pred pričetkom 

filma se je na velikih platnih kinematografa pojavilo desetminutno predvajanje 

»Filmskih novosti«, v katerih so bili prikazani vsi pomembni dogodki v Jugoslaviji 

in o njenem predsedniku. Za kinooperaterje je bilo predvajanje kratkih vsebin iz 

Filmskih novosti obvezno in le-ti niso smeli zaradi dolgočasnosti in nezanimanja 

obiskovalcev preskočiti njenih vsebin. V primeru neobjave filmskih novosti je bil 

kinematograf finančno odškodovan, kinooperaterju pa je bila lahko izrečena denarna 

kazen ali odpoved delovnega razmerja. Oblasti so pošiljale svoje nadzornike, da so 

(občasno) preverjali obveznost predvajanj kratkih novosti pred začetkom filma. 

Tovrstni nadzori so bili redkost, vendar nepredvidljivi. 1203 Objave filmskih predstav 

v kinu Jadran so bile v zastekljenih lesenih omaricah pri kinu, v mestu pa so za 

tovrstno informiranje meščanov o terminu in vrsti filmskega predvajanja služile 

oglasne deske, ki so se nahajale pri knjigarni (stavba Državne založbe Slovenije-

                                                 
1200 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Dopis upravnice kina KLO Kočevje, 2. 2. 1951. 
1201 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Dopis KLO Kočevje upravnici kina Jadran, 3. 4. 1951. 
1202 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Dopis Ljudskega odbora Mestne občine Kočevje, 23. 6. 
1953. 
1203 Ustni vir: Tone Steklasa, intervju 6. 11. 2010. 
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DZS) in pri prodajalni Manufaktura v središču Kočevja.1204 Filmski razpored 

predvajanj je bil v petdesetih letih objavljen tudi v Dolenjskem listu in v Novicah. Za 

boljšo informiranost na področju filmske dejavnosti je Zveza Svobod in prosvetnih 

društev Slovenije leta 1959 izdala tudi Filmske razglede, s katerimi je z 

informacijami o vsebinski zasnovi filma in igralski zasedbi pripomogla 

programskemu svetu, da se je ta lahko vnaprej lažje odločil o izbiri filmskih 

predstav. Filmski razgledi so objavljali teoretično-strokovne članke iz filmske 

umetnosti, vzpodbudne članke o organizaciji razgovorov in posebne filmske 

predstave, analitične ocene pomembnih filmov in ocene filmov, ki so prihajali na 

program v kinematografih.1205 Uprava kina Jadran se je poslužila tovrstne periodike, 

sama pa ni izdajala nobenega filmska lista ali filmskega kataloga.  

 

Petdeseta leta prejšnjega stoletja so za filmsko dejavnost v Kočevju naznanila 

uspešnost in dobro razmahnjeno kinematografsko mrežo, pereč problem pa je ostala 

sanacija in adaptacija dvorane kina Jadran. Premajhno vlaganje finančnih sredstev za 

vzdrževanje dvorane in tehničnih sredstev so slabo vplivale na ugled stavbe in 

filmske dejavnosti. Marije Poje je v času svojega lastništva kina opravila nujnejša 

adaptacijska dela na stavbi in dvorani, po nacionalizaciji stavbe pa je skrb za njeno 

vzdrževanje in opremo prevzela občina. Za pomoč pri vzdrževanju in adaptaciji kino 

dvoran je Sklad SRS za pospeševanje predvajanja filmov vsako leto razpisal natečaj 

za pomoč kinematografom, ki prijavo uprava kina Jadran in drugih kočevskih kino 

podjetij niso nikoli vložili.1206 Konec leta 1951 se je začela obsežna akcija obnove in 

adaptacije stavbe kina Jadran. Zaradi obnovitvenih in adaptacijskih del na stavbi je 

bilo predvajanje filmskih predstav prekinjeno že v mesecu novembru istega leta, 

uprava kina pa je bila primorana poiskati rešitev za nadaljnje predvajanje kino 

predstav. Upravnica kina se je obrnila na pomoč pri Krajevnem ljudskem odboru 

Kočevje, ki je imelo veliko razumevanja za nastalo situacijo. Predsednik KLO 

Kočevje, Ignac Karničnik, je problem kina in predvajanja filmskih predstav 

posredoval delovnim in družbenim organizacijam. Tudi na zasedanju Okrajne 

skupščine Ljudske prosvete, 28. decembra 1951, so njeni predstavniki poskušali najti 

                                                 
1204 Ustni vir: Ivan Poje, intervju 27. 11. 2010. 
1205 Vinko Trinkaus: Kultura naj postane last vsega ljudstva. V: Sodobna pota, leto IV, št. 6–7, leto 
1959, str. 248. 
1206 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Kinematografija v Občini Kočevje, 1967. 



 383 

ustrezno rešitev.1207 Prebivalstvo je na svojih množičnih sestankih in sestankih OF 

izrazilo željo o začasnem predvajanju filmskih predstav v dvorani Šeškovega 

doma.1208 Temu so nasprotovali predstavniki Ljudske prosvete Kočevje, saj so 

menili, da bi prenos kino aparature v Šeškov dom povzročil spremembe v ureditvi 

prostorov v nasprotju s smernicami Zavoda za spomeniško varstvo Ljubljana in 

onemogočil delovanje tamkašnjega kulturnega in fizkulturnega društva.1209 Po 

uspešnem dogovoru o začasnem najemu prostora v Šeškovem domu je bilo potrebno 

poskrbeti tudi za nabavo kino aparature. Stara kino aparatura, ki se je nahajala v 

dvorani kina Jadran, je bila težko prenosljiva, njen tehnični ter finančni prenos pa še 

težje izvedljiv. Krajevni ljudski odbor Kočevje, ki je za prevzem kino aparature 

zadolžil Vida Petka, se je po pomoč obrnil na Filmsko podjetje Slovenija v Ljubljani. 

Podjetje je za potrebe kočevskega kina odstopilo prenosno kino aparaturo. To so 

namestili v eni izmed dvoran Šeškovega doma in za dobo treh mesecev je 

predvajanje filmskih predstav potekalo v novi stavbi.1210 V imenu uprave kina je 

Krajevni ljudski odbor Kočevje podpisal pogodbo o najemu kino aparature ter drugih 

obveznosti v primeru podaljšanja najemnine omenjene aparature. V času obnove 

stavbe kina so potekala popravna dela na strehi stavbe, opravili so gradbena dela v 

dvorani kina, zgradili balkon in tri lože, popravili razsvetljavo ter povečali kapaciteto 

dvorane na 480 sedežev. Otvoritev nove stavbe kina Jadran je bila 15. maja 1952. 

Investicija v obnovo kino dvorane je znašala 3 milijone dinarjev, namestitev novih 

stolov v dvorano pa je stala 1.200.000 dinarjev.1211 Obnovljena dvorana je v 

naslednjih letih omogočila prijetno počutje in ni predstavljala nobene nevarnosti za 

obiskovalce. 

 

7. 4. 2. RAST IN UPAD FILSMKE DEJAVNOSTI V ŠESTDESETIH IN  

                      SEDEMDESETIH LETIH PREJŠNJEGA STOLETJA 

 
V šestdesetih letih se je filmska dejavnost že tako razmahnila, da je njena vloga v 

kulturno-zabavnem življenju prebivalstva postala popolnoma samoumevna. Filmski 

                                                 
1207 AS 631, t. e. 18, fond ZKOS. Zapisnik zasedanja Okrajne skupščine Ljudske prosvete v Kočevju,  
28. 12. 1951. 
1208 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Dopis KLO Kočevje, 16. 12. 1951. 
1209 AS 631, t. e. 18, fond ZKOS. Zapisnik zasedanja Okrajne skupščine Ljudske prosvete v Kočevju,  
28. 12. 1951. 
1210 ZAL, KOČ 13, fond KLO KOČEVJE. Dopis KLO Kočevje, 16. 12. 1951. 
1211 Dolenjski list, leto III, št. 20, datum 16. 5. 1952, str. 3. 
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repertoar kina Jadran je nudil večjo pestrost filmskih predstav, ki so med obiskovalce 

privabljale tudi najmlajše. Obiski kino predstav so bili redni, razpored kino predstav 

pa je ostal nespremenjen. Med najbolj priljubljenimi filmskimi žanri so ostajale 

ameriške komedije, vesterni in kriminalke, med slabo gledanimi filmi pa so se 

uvrstili zgodovinski, poučno-vzgojni in kavbojski filmi. O slednjem priča članek iz 

Novic, v katerem je bilo zapisano, da »je vzrok razočaranja obiskovalcev kljub polni 

zasedenosti kino dvorane slab okus ljudi. To se mora spremeniti, kajti v nasprotnem 

primeru nam bodo ostali samo kavbojski filmi«.1212 Nepriljubljenost tovrstnih zvrsti 

filmskih predstav je narekovala ostro selekcijo filmskih predstav, ki je pri 

obiskovalcih požela odobravanje in zanimanje. Med filmske predstave, ki so bile 

dobrodošle in vsebinsko dobro ocenjene, so se uvrstile ameriške akcije, posnete tudi 

v neposredni bližini Slovenije. Lokalni časopis, Novice, je leta 1960 napovedal 

dobrodošlico trem ameriškim filmov, med drugim je bilo v Novicah tudi na kratko 

predstavljena filmska vsebina in igralska zasedba. Po dobri napovedi v Novicah so v 

kino Jadran dospele največje uspešnice tistega časa, ameriški film »Miss Stone«, 

»Zemeljski raj«, posnet v Italiji, in ameriški film »Gora«, ki je bil zaradi moralne 

note v svoji vsebini ocenjen z najvišjo točko.1213 Poleg omenjenih sta bili istega leta 

v kinu Jadran predvajani filmski predstavi z naslovom »El magniffico« in »Tisti, ki 

mora umreti«.1214 Rekordno gledanost in obisk je dosegel jugoslovanski film z 

naslovom »Šeki snema, pazi se«, v katerem je zaigral Dragoslav Šekularac, 

nogometna zvezda Crvene zvezde.1215 Število predvajanj filmskih predstav se je 

spreminjalo, odvisno od potreb in želj obiskovalcev, ki so redno obiskovali kino. 

Upravnica kina je vedno nabavljala različne zvrsti in število filmov, čas nabave 

vnaprej pa je zajelo dobo pol leta. Redkeje je sklepala pogodbe za nabavo filmov za 

obdobje enega leta, kajti nepredvidljivost okusa in zanimanje obiskovalcev sta lahko 

prinesli nerazumen izbor filmskih predstav in nejevoljnost med gledalci. To pa je 

lahko škodilo filmski dejavnosti in produkciji. Upravnica kina Jadran je filme 

nabavljala pri različnih filmskih distributerjih, najpogosteje pri Vesna film, hrvaškem 

in makedonskem distributerju.1216 Tudi cene filmov pri različnih distributerjih so bile 

različne, nabava filmov pa je bila stvar dogovora med upravnikom/nabavljalcem 

                                                 
1212 Novice, leto III, št. 9, datum 1. 3. 1958, str. 3. 
1213 Novice, leto V, št. 9, datum 27. 2. 1960, str. 3.  
1214 Novice, leto V, št. 35, datum 27. 8. 1960, str. 3. 
1215 Novice, leto VII, št. 17, datum 20. 4. 1962, str. 4. 
1216 Ustni vir: Ivan Poje, intervju 27. 11. 2010. 
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filma in distributerjem. Najdražji film, ki je v kočevski kinematograf prispel z veliko 

zamudo po svoji prvi premieri v Evropi, vendar privabil številen obiska in 

navdušenje gledalcev, je bil ameriški film »Most na reki Kvaj«.1217 Na filmskem 

repertoarju pa so se občasne znašle tudi otroške risanke. Te so bile predvsem 

priljubljene med najmlajšimi otroci, medtem ko je šolska in ostala mladina oboževala 

kriminalne filme, grozljivke in komedije. Vendar radovednost šolske mladine je 

potešila ljubezen do animiranih filmov, ki jih je kino večinoma predvajal v 

dopoldanskem času. Cene vstopnic so še naprej ostajale nizke in enake za vse 

termine filmskih predvajanj. Leta 1964 je bilo potrebno za kino vstopnico odšteti  

80–120 dinarjev za odrasle, za otroke pa 70–80 dinarjev.1218 Po višini zneska za kino 

vstopnice se je kino Jadran uvrstil med najcenejše kinematografe. 

Zaradi hitre nabave filmskih predstav pri distributerju in nato njenega predvajanja na 

velikem platnu kina Jadran so nekatere kino predstave ostale nepregledane s strani 

matičnega programskega sveta. Potrebno je poudariti, da je kino Jadran nabavljal 

filme takoj po odkupu filmskih podjetij, kar je pomenilo, da večina teh ni bila še 

pregledana in ocenjena. Iz navedenega razloga se je moral programski svet pri kinu 

Jadran zanesti na priporočila državne komisije. Zapozneli opisi vsebin in reklame 

najnovejših filmov niso vplivali na gledanost. Posledično je to pomenilo, da je 

gledanost najnovejših filmov bila vedno največja kljub dejstvu, da kino podjetje (še) 

ni prijelo vsebinskih opisov in ocen ter reklam o filmu. Letno je kino Jadran 

predvajal 180 filmskih predstav, v primeru pomanjkanja novega filmskega gradiva 

pa je moral kriti primanjkljaj z večkratnimi ponovitvami iste filmske predstave. 

Tedensko je to zneslo od pet do šest filmskih predvajanj,1219 njihovo število pa se je 

v posameznih obdobjih spreminjalo. Leta 1965 se je število tedenskih kino predstav 

močno zmanjšalo, predvajale so se tri ali štiri filmske predstave, število ponovitev pa 

se je nekoliko povečalo. Istega leta je obisk 799 predvajanih kino predstav s 

ponovitvami obiskalo 155 561 obiskovalcev.1220 Statistični podatki za obdobje 

šestdesetih let kažejo na povečano filmsko dejavnost v primerjavi s preteklim 

desetletjem. V letu 1964 je bilo predvajanih 10 domačih filmov, 56 ameriških filmov, 

15 filmov vzhodnega porekla in 3 filmi iz drugih držav. Po zvrsteh filma so 

                                                 
1217 Ustni vir: Tone Steklasa, intervju 6. 11. 2010. 
1218 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Anketa o kinematografu kino Jadran, 3. 9. 1964. 
1219 Prav tam. 
1220 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE.  Poročilo upravnice kina Jadran za leto 1965, 9. 2. 1966. 
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prevladovale komedije, sledile so drame in vesterni. V omenjenem letu je bilo 15 

tedenskih predstav, kar je kino Jadran uvrstilo med najbolj doslednimi in uspešnimi 

kini v Sloveniji. Po pestrosti in kvaliteti filmov kino Jadran ni zaostajal za 

ljubljanskimi kinematografi. Tako kot v preteklem desetletju je tudi v šestdesetih 

letih ta organiziral matineje za mladino in najmlajše. Matineje so potekale občasno, 

ponavadi so bile organizirane ob nedeljah. Število obiskovalcev je v primerjavi s 

prejšnjimi leti postopoma upadalo. Leta 1962 je kino obiskalo 162.957 obiskovalcev, 

v letu 1963 je zabeležil 159.193 obiskovalcev in leta 1964 pa je kino obiskalo 77.542 

obiskovalcev.1221 Leta 1965 pa je bilo zaznati velik upad obiska, saj je 38 kino 

predstav obiskalo le 7.550 obiskovalcev.1222 Pri tem je potrebno izpostaviti, da kino 

Jadran ni kril samo potrebe prebivalstva po filmski dejavnosti v mestu Kočevje, 

njegova dejavnost se je razširila tudi na okoliške vasi. Ljudje so na ogled kino 

predstav prihajali iz Dolge vasi, Šalke vasi, Livolda, Klinje vasi, Željn, Mahovnika, 

Slovenske vasi in Mlake pri Kočevju.1223 Dotrajanost opreme in slabo stanje kino 

stavbe je v šestdesetih letih zahtevalo redno vzdrževanje in občasna obnovitvena 

dela. Za vzdrževanje stavbe kina je bila zadolžena uprava kina, ki je za njegovo 

delno obnovo iz lastnega proračuna namenila skromno višino finančnih sredstev. 

Delna obnova dvorane je zahtevala znesek v višini 6.700.854 dinarjev, medtem ko je 

za notranje opremljanje kino dvorane zmanjkalo finančnih sredstev. Dohodki kina 

Jadran so leta 1964 znašali 13.584.020 dinarjev, izdatki pa 13.409.634 dinarjev, od 

tega je bilo iz Sklada za pospeševanje predvajanj filmov porabljenih 1.904.470 

dinarjev za opremo.1224 V naslednjem letu pa je bil dohodek kina večji, znašal je 

19.720.299 dinarjev.1225 Kino Jadran je za predvajanje filmskih predstav že od leta 

1953 uporabljal dva kino projektorja znamke »Iskra NP-2«, platno »CS«, za 

projeciranje se je posluževal standardne tehnike, ki je vključevala »V. V. 

vistavision« s »CS« svetlobnim tonom. Dolgoletni sodelavci pri kinu Jadran so bili 

poleg upravnice Marije Poje še Drago Košir, Malči Pezdirc, Karolina Lavrič, Franc 

Izlakar, Jože Dodič in Herman Struna. 

                                                 
1221 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE.  Poročilo upravnice kina Jadran za leto 1965, 9. 2. 1966. 
1222 ZAL, KOČ 34/3, fond  OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Zapisnik ZKPO Kočevje o dejavnosti in problemih v kulturnih dejavnostih, 15. 2. 1966. 
1223 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Anketa o kinematografu kino Jadran, 3. 9. 1964. 
1224 Prav tam. 
1225 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Poročilo upravnice kina Jadran za leto 1965, 9. 2. 1966. 
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Uspešnost kina Jadran je zmotila marsikatere nepodpornike filmske dejavnosti. 

Pojavila se je ideja o združitvi kinematografov, kar naj bi pomenilo, da bi kino 

Jadran v sklopu svoje dejavnosti prevzel še upravljanje manjših kočevskih 

kinematografov, ki so delovali v Predgradu, Kočevski Reki, Rudniku in Osilnici. 

Tovrstna združitev je našla podporo pri ljubljanskih in novomeških kinematografih, 

na Kočevskem pa je bila ideja močno »osovražena« in nesprejemljiva za upravo kina 

Jadran. Marija Poje je na Občinsko skupščino Kočevje naslovila dva dopisa o 

ugovoru proti združitvi kočevskih kinematografov. V njima je bilo jasno izraženo 

mnenje uprave kina o nepripojitvi manjših kočevskih kinematografov h kinu Jadran. 

Razlogi za nezdružitev so bili številni. Med najmočnejšimi argumenti je bil navedeni 

argument o nerentabilnosti majhnih kinematografov, ki bi s slabo filmsko 

dejavnostjo zagotovo oslabeli dejavnost matičnega kina. Slaba rentabilnost manjših 

kinematografov v kočevski občini je bila posledica porasta televizijskih 

sprejemnikov. Slednji so povzročili drastičen upad obiska lokalnih kinematografov 

in nezanimanje za filmsko dejavnost, saj sta nakup televizijskih sprejemnikov in 

nabava le-teh v klubskih prostorih omogočila brezplačni ogled številnih oddaj po 

lastni izbiri. Zamisel o pripojitvi lokalnih kinematografov h kinu Jadran bi pomenila 

namerno oslabitev matične filmske ustanove, obenem pa pohitela z začetkom 

poslabšanja njegovega delovanja. Izgovor nekaterih nepodpornikov matičnega kina o 

nekoristnosti filmskih predstav kina Jadran na podeželju ni dobil podpore pri upravi 

kina. Kljub razkošju filmskih predstav v mestnem kinu so podeželska kina kot 

neodvisni kinematografi od matičnega kina Jadran poskrbeli za lastni izbor filmskih 

predvajanj. Izključno je to pomenilo, da je bil (lahko) vsak vaščan deležen 

»filmskega razkošja« v mestu, če je imel omogočen in zagotovljen prevoz. Med 

zagovorniki o združitvi vseh kinematografov so bili posamezniki, ki so prihajali iz 

bližnjih okoliših vaseh mesta. Geografska oddaljenost v polmeru 10 kilometrov od 

Kočevja ni pripomogla k prepričanju o veliki oddaljenosti, slednjo so potrdili le tisti, 

ki so prihajali iz Kolpske, Osilniške in Poljanske doline. V tem primeru pa so za 

delovanje svojih kinematografov poskrbela lokalna društva. Zapletlo bi se tudi pri 

finančnem načrtu združenih kinematografov. Nerentabilnost manjših kinematografov 

in prazna blagajna bi privedli do stalnega črpanja finančnih sredstev iz skupnih zalog 

vseh predvideno združenih kinematografov. Tolikšnega finančnega primanjkljaja pa 

kino Jadran kot osrednja filmska ustanova ne bi mogla pokriti. Ideja o združljivosti 

kočevskih kinematografov je bila za kino Jadran nesprejemljiva in nepravilna, v njej 
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je upravnica videla polom in grožnjo občinski filmski dejavnosti. Postavilo se je tudi 

vprašanje pri plačevanju filmskih najemnin, ki so bile visoke ob nakupu najnovejših 

filmov. Teh stroškov manjši kinematografi ne bi bili finančno zmožni pokriti, zato so 

se morali zadovoljiti s predvajanji starih filmskih predstav, novejše filme pa so le-ti 

dobili v primeru dobrih poznanstev pri distributerju, ki je znižal ceno filmske 

najemnine. V prid nezdružljivosti je govorilo tudi dejstvo, da je uprava kina Jadran 

odločno zavrnila pokrivanje stroškov zaradi okvar na kino aparaturah pri manjših 

kinematografih. Ti so razpolagali s starimi kino aparaturami, na katerih je pogosto 

prihajalo do poškodb filmskega materiala. Velika škoda bi bila storjena tudi (rednim) 

obiskovalcem kina, ki bi morali za ogled predstave plačevati višjo ceno vstopnic, kot 

so jo plačevali za isto predstavo pred združitvijo. Cene vstopnic bi se potrojile, kar bi 

privedlo do nevšečnosti med prebivalstvom in pripomoglo k še večjemu upadu 

obiska filmskih predstav.1226 Podobno se je zgodilo že leta 1956, ko je Okrajna 

skupščina Sveta Svobod in prosvetnih društev okraja Kočevje podala predlog o 

prevzemu kino sekcije DPD Svoboda Kočevje pod okrilje kina Jadran.1227 Oba 

predloga sta bila neodobravana in nepotrjena. Kino Jadran je še naprej nadaljeval 

svoje delo kot samostojna gospodarsko-kulturna ustanova s svojim lastnim finančnim 

poslovanjem, manjši lokalni kinematografi pa so delovali kot sestavni del lokalnega 

društva. Nekaj časa je uprava kina Jadran skrbela za nabavo filmov za podeželske 

kinematografe, kot je to storila za kino v Predgradu in Osilnici. S tem so se zmanjšali 

stroški nabave filmskih predstav in transportni stroški, veliko pa je bilo prihranjenega 

tudi pri časovni nabavi.1228 Zaradi objektivnih razlogov in nesoglasij, ki so se 

pojavila med matičnim kinom in podeželskimi kinematografi, so kasneje posamezni 

kinematografi prevzeli skrb za nabavo svojih filmskih predstav. 

Osrednja filmska ustanova, zadolžena za filmsko dejavnost, je svojo kulturno-

zabavno vlogo poleg rednih kino predstav in številnih kulturnih (ne)šolskih 

prireditev in proslav ob občinskih in državnih praznikih upravičila tudi z organizacijo 

mladinskih plesov, ki so bili v šestdesetih letih zelo priljubljeni med mladino. Ti so 

                                                 
1226 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Dopis proti združitvi kinematografov, 10. 12. 1964. 
ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Dopis proti združitvi kinematografov, 14. 12. 1964. 
1227 AS 631,  t. e. 48, fond ZKOS. Zapisnik Okrajne skupščine Sveta Svobod in prosvetnih društev 
okraja Kočevje, 10. 2. 1956. 
1228 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Dopis Skupščine občine Kočevje prosvetnim društvom v Predgradu in Osilnici, 10. 9. 
1966. 
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bili največkrat organizirani med vikendom, ko je bila dvorana kina prosta. O uporabi 

dvorane kina so se morale množične organizacije dogovoriti z upravo kina, saj je ta 

določila, da so se filmske predstave predvajale ob sobotah in nedeljah ter praznikih, 

kasneje pa so filmske predstave potekale tudi med tednom, večkrat na dan. Zaradi 

prezasedenosti kino dvorane je večkrat prihajalo so nesporazumov med 

organizacijami in upravo, pa tudi med samimi delovnimi in družbenimi 

organizacijami. Poleg omenjenega problema pa so se težave pojavile tudi v zvezi z 

izborom filmskih predstav. Izbor zvrsti filmskih predstav je bil pester, vendar 

kvaliteta filmov se je v šestdesetih letih poslabšala. Vodstvo kina je na filmski 

repertoar uvrstilo več zabavnih filmov, premalo pa je bilo predvajanih filmov z 

vzgojno-poučnimi vsebinami. Uprava kina je bila večkrat zaradi neustreznih filmskih 

predstav deležna negativne kritike o izboru zvrsti filmov, saj so gledalci zaradi slabe 

kvalitete sredi filmske predstave odhajali iz kino dvorane. Upravi kina je bilo 

očitano, da izbira filmske predstave s slabim »vzgojnim« elementom. To je 

povzročilo nevšečnosti med odraslimi-gledalci in upravo kina. Prvi so menili, da 

tovrstne kino predstave kvarijo otroke in mladino. Lokalni časopis Novice je javno 

kritiziral početje uprave kina, v enem izmed kritik je dopisnik o stanju kočevske 

filmske politike zapisal: » /…/ Več filmov različnih zvrsti se predvaja, vmes pa filmi z 

dvomljivo vsebino. Podjetje kina bi se moralo zavedati, da otroci hodijo v kino in 

pregledajo vse filme, tudi s slabo vsebino. Skrbeti jih mora, da kino predstave niso 

samo zabava, ampak vzgojna, tudi za odrasle. /…/ Morajo se sestati zastopniki 

družbenih organizacij in oblasti, da rešijo »filmsko« politiko.«1229 Podobno se je 

dogajalo tudi pri predvajanju filmov na podeželju, kjer so se gledalci pritoževali 

upravi potujočega kina pri Delavski univerzi Kočevje, da le-ta predvaja samo 

kavbojske filme in premalo dokumentarnih filmov. Slednji primer se je zgodil v 

Osilnici, kjer so »kino predstave potujočega kina postajale nekulturne, saj le-te ne 

vzgajajo gledalce. O filmih, ki se predvajajo, potujoči kino ne posreduje filmske 

ocene in razlage niti umetniške vrednosti filma«.1230 Uprava kina Jadran je na zgoraj 

omenjeno kritiko odgovorila strogo, kjer je kot razlog za »slab« izbor zvrsti kino 

predstav navedla nezmožnost vpogleda naročenih filmov: »Naročilo za filme mora 

biti hitro, ker se potem ne dobi več dobrega filma. /…/ Filmi so skrbno in strokovno 

izbrani, tuje filme predvajamo po pregledu in navodilih državne filmske komisije, ki 

                                                 
1229 Novice, leto VII, št. 7, datum 9. 2. 1962, str. 6. 
1230 Povzeto po: Dolenjski list, leto XXV, št. 11, datum 14. 3. 1974, str. 10. 
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dopusti ali prepove predvajanje filma, medtem ko domači filmi pa se morajo 

predvajati.«1231 Komercialni filmi so bili deležni še posebno ostre kritike. Ti naj bi se 

poleg nemoralne vsebine navzeli tudi »zahodnega« nazadnjaškega duha, ki »kvari 

mladino in pri tem pozablja norme socialne moralne vzgoje«.1232 S povečevanjem 

števila filmskih predstav se je kino Jadran soočal s številnimi očitki in kritikami, ki 

so zaradi »nespodobnih« vsebin filmskih žanrov, pa čeprav so bili mnogi od teh 

dobro sprejeti v evropskih kinematografih, postali vsebinsko sporni. Nezadovoljstvo 

nekaterih ni preraslo v obremenjujoča dejstva, ki bi utegnila povzročiti propad 

delujočega kina. Poleg slabe kvalitete filma so se občani pritoževali tudi nad slabo 

informiranostjo gledalcev o vsebini filmske predstave. Vodstvo kina je sprva 

nedosledno in pomanjkljivo skrbelo za izdajanje filmskega razporeda in vsebine 

filma v zidanih omaricah za informacije gledalcem, kasneje pa je poskrbelo za 

sprotno in pravočasno obveščanje gledalcev tudi preko časopisja. V šestdesetih letih 

je pritisk časopisnih občil na upravo kina Jadran postal oster, saj je v Novicah možno 

zaslediti kar nekaj napisanega o omenjenem problemu. Na podlagi pregledane 

lokalne periodike navajam ugotovitev, da je bil razpored filmskih kino predstav v 

kinu Jadran še naprej objavljen v Dolenjskem listu, na pobudo (zahtevo) javnosti pa 

sta se razpored in vsebina filma objavila tudi v Novicah vse do leta 1963. Tudi v 

sedemdesetih letih zasledim filmski razpored v Dolenjskem listu, po prenehanju 

izhajanja lokalnih Novic pa so tovrstne filmske razporede objavljale Kočevske 

novice. Obveščanje o razporedu filmskih predstav pa je še naprej potekalo preko 

zidanih omaric za informacije gledalcem pri kinu Jadran ter v središču mesta. 

 

Filmska dejavnost kina Jadran je za mnoge pomenila razbremenjujočo zabavo in 

druženje, za manjšino pa kulturno-vzgojni navdih. Kino Kočevje je skrbel za filmske 

potrebe prebivalstva tudi v bližnjih okoliških naselij, od koder so prihajali prebivalci, 

željni ogleda dobre filmske komedije ali akcije. Uspešno obratovanje mestnega kina 

v prebivalcih Kočevske ni spodbudilo želje po ogledu filmskih predstav drugod, 

ljudje niso odhajali na ogled filmskih predstav v ljubljanski kino ali iskali zabavo 

izven občine. Kulturna diverzija filmskega repertoarja domačega kina je bila 

zadovoljiva in je ponudila enako kvaliteten filmski repertoar kot ljubljanski ali 

novomeški kino. Pri tem je potrebno izpostaviti tudi dejstvo, da ekonomski položaj 

                                                 
1231 Novice, leto VII, št. 8, datum 16. 2. 1962, str. 6. 
1232 Novice, leto VII, št. 24, datum 15. 6. 1962, str. 4. 
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večine kočevskega prebivalstva ni dopuščal cenovno dragih kulturnih dobrin, 

obenem pa je bila tudi kulturna raven kočevskega prebivalstva nizka, da bi iskali 

dodatne kulturne dobrine drugod. Tudi filmska dejavnost je bila več kot dovolj 

kompetentna drugim okrajnim kinom izven Kočevja, s svojo bogato filmsko 

ponudbo se je mestni kino uvrstil med najbolj dejavne in kvalitetnejše slovenske 

kinematografe tistega časa. 

Slabše stanje na področju filmske dejavnosti pa je bilo na podeželju. To je bilo dolgo 

časa osamljeno in brez filmskih predstav, čeprav je bila želja po tovrstni dejavnosti 

velika in je prerasla v (skoraj) nujno potrebno razvedrilo na vasi. Vaška naselja, 

večina le-teh ni imela pogojev za delovanje kino sekcije, so imela velike težave pri 

vzpostavljanju kinematografske mreže. Večina vaških naselij je bila reliefno in 

geografsko zelo oddaljena od središčnega mesta, ta pa zaradi geografskih danosti ni 

mogel kriti potreb tamkašnjega prebivalstva po filmskih predstavah. Zamisel o 

ustanovitvi potujočega kina je bila prisotna že dolgo časa, prvi predlog o njegovi 

ustanovitvi je bil podan že leta 1947 na redni seji Agitprop komisije pri CK KPS 

Kočevje. Zaradi objektivnih razlogov pa je bilo njegovo delovanje realizirano šele 

petnajst let kasneje. Potujoči kino, ki ga je organizirala Delavska univerza Kočevje v 

sodelovanju z Občinskim svetom Svobod Kočevje, je začel delovati leta 1962.1233 

Prvo filmsko predstavo je potujoči kino organiziral v Koprivniku in Strugah, nato pa 

sta sledili še filmski predstavi v Podpreski in Starem Logu. Prve filmske predstave 

potujočega kina so bili zabavni filmi z naslovom »Ko je kraljevala komedija«, 

»Nedeljska romanca«, »Zakon je zakon«, »Peto kolo« in »Kavboj«,1234 kasneje pa je 

filmski razpored ponujal tudi druge filmske žanre. Potujoči kino je svojo mrežo 

predvajanj filmskih predstav kmalu razširil tudi na druga podeželska naselja. Filmske 

predstave so bile organizirane v Livoldu, Kužlju, Črnem Potoku, Dolgi vasi, Polomu, 

Mozlju, Grčaricah, Osilnici in Brodu na Kolpi ter na Hribu in Loškem Potoku. 

Organizacijo in izbor zvrsti filmskih predstav je določila uprava potujočega kina, ki 

je s pomočjo zunanjih sodelavcev skrbela za zadovoljevanje »filmskega okusa« 

podeželskega prebivalstva ter omogočila zabavni program v oddaljenih naseljih na 

podeželju. V sklopu potujočega kina je ta organizirala tri programe predvajanj, dva 

redna programa s celovečernimi umetniškimi filmi ter program z občasnimi 

                                                 
1233 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Kinematografija v Občini Kočevje, 1967. 
1234 Novice, leto VII, št. 46, datum 16. 11. 1962, str. 6. 
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poučnimi in izobraževalnimi filmi. Najslabše zanimanje med vaškim prebivalstvom 

se je pokazalo za vzgojno-poučne in zgodovinsko-dokumentarne filme. Tedensko sta 

prva dva programa predvajala 12 predstav,1235 letno pa je bilo v povprečju 

organiziranih 20 predstav s predvajanjem 50 filmskih predstav.1236 Število 

predvajanih kino predstav potujočega kina se je spreminjalo, v času postopnega 

zamiranja njegove dejavnosti pa je število predvajanih filmov padlo na minimalno 

število predvajanj. Zaradi nezanimanja za vzgojno-poučnih zvrsti filmskih predstav 

je morala uprava potujočega kina spremeniti izbor filmskih žanrov. Na filmski 

repertoar je uvrstila tiste filme, za katere se je pokazalo veliko zanimanje med 

vaškim prebivalstvom. Sprva so bili med vaščani zelo priljubljeni kavbojski filmi in 

komedije, veliko nezanimanje pa se je kot že poprej pokazalo za zgodovinske in 

poučno-izobraževalne filme. Med priljubljenimi so bile drame, sledile so komedije in 

vesterni, največkrat pa so bili predvajani slovenski in sovjetski filmi, filmske 

predstave zahodnega sveta pa so postale priljubljene šele desetletje kasneje.1237 Isti 

film se je predvajal skoraj v vsakem naselju, kjer je bil organiziran potujoči kino, 

ponovitve filmskih predstav pa so bile zelo redke, medtem ko matineje niso bile 

organizirane. Uprava potujočega kina je filme nabavljala pri različnim filmskih 

distributerjih in bila popolnoma neodvisna od nabave filmskih predstav kina Jadran 

in drugih krajevnih kinematografov. Sčasoma se je »filmski okus« vaškega 

prebivalstva zelo spremenil. Geografsko in lokalno je slednje pomenilo težko 

zadovoljevanje potreb prebivalstva po »ustreznem in zanimivem« filmu, saj je bilo 

potrebno zelo dobro (pre)poznati prevladujoči »filmski okus« prebivalstva 

posameznega vaškega naselja. Neustrezen in neprimeren izbor predvajanj filmskih 

žanrov je lahko pomenil zaton filmske dejavnosti in življenja v vasi. O tem priča tudi 

sestavek, objavljen v Dolenjskem listu, v katerem se je dopisnik zgražal nad izborom 

filmske predstave, saj »nedeljske filmske limonade in kavbojke ne morejo biti edino 

razvedrilo«.1238 Filmske predstave potujočega kina so bile dobro obiskane, saj so kot 

edino zabavno razvedrilo brez večjega miselnega napora in truda prinesle veselje in 

zabavo v vaško naselje. Shema potujočega kina je bila zamišljena kot »prenosni« 

kinematograf, ki se je s kinematografskimi napravami selil iz kraja v kraj. Za 

                                                 
1235 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Kinematografija v Občini Kočevje, 1967. 
1236 PMK, t. e. 6, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1976. Program dela KS Kočevje v letu 1976, 1976. 
1237 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Statistični podatki o potujočem kinu Kočevje, 1964. 
1238 Dolenjski list, leto XXII, št. 43, datum 28. 10. 1971, str. 5. 
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organizacijo in izvajanje potujočega kina so bili zadolženi Edo Cetinski, Jože Novak 

in Stane Vidovič.1239 Vodja potujočega kina pri Delavski univerzi Kočevje pa je bil 

Matija Cetinski. Ta je kot vodilni za filmsko področje pri Delavski univerzi Kočevje 

določil honorarnega delavca za predvajanje filmskih predstav potujočega kina. 

Slednji je moral predvajati filmske predstave po vaških naseljih ter skrbeti za 

brezhibnost in pravilno delovanje filmske aparature. Ta je obsegala  prenosni kovček 

s kino aparaturo z zvočnim filmom in platnom. Za potrebe potujočega kina sta 

delovala dva kino projektorja. Prvi kino projektor je predvajal filme na ozkotirnem 

(16 mm) traku, drugi pa na širokotirnem (35 mm) traku. Oba sta bila starejše 

izdelave, zato je bila njuna iztrošenost visoka in predvajanje slabše kvalitete.1240 

Filmske predstave potujočega kina so bile organizirane v dvoranah vaških prosvetnih 

domov, v poletnem času pa tudi na prostem. V primeru neprimernih in neurejenih 

dvoran pa so predvajanja filmskih predstav potekala v osnovnih šolah. Za potrebe 

predvajanj filmskih predstav potujočega kina so vaška naselja morala poskrbeti za 

urejenost in primernost vaških dvoran. S pomočjo Sklada SRS za pospeševanje 

predvajanja filmov, občinskih ljudskih odborov in prostovoljnim delom občanov so 

uredili dvorane vaških domov v Podpreski, Livoldu, Črnem Potoku, Dolgi vasi in 

Kužlju, opremili so tudi dvorani v Koprivniku in Polomu.1241 Nakup vstopnic za kino 

predstavo je bil možen uro pred začetkom predvajanja, cena vstopnice pa je bila 

enaka ceni vstopnice mestnega kina v Kočevju. Ta je leta 1964 znašala 40 dinarjev 

za otroke in 80 dinarjev za odrasle osebe.1242 Povprečen obisk kino predstav 

potujočega kina je bil 400 obiskovalcev, ki so prihajali iz središčnega mesta, Livolda, 

Trave, Osilnice, Drage, Banja Loke, Stražnega vrha, Dolenje vasi, Oneka ter drugih 

vaških naseljih. Ob ustanovitvi potujočega kina je njegove filmske predstave 

obiskalo 3.000 obiskovalcev, naslednjega leta pa je obisk znašal le tretjino kot v letu 

1962, medtem ko je obisk leta 1964 porasel na 6.000 obiskovalcev.1243 Podoben 

obisk je bil tudi v naslednjih letih. Razpored filmske predstave je bil fiksno določen, 

uprava potujočega kina pa je izdajala tudi brezplačni Filmski list. Ta je vaško 

prebivalstvo seznanil s kratko vsebino filma, filmsko kritiko in igralsko zasedbo, 
                                                 
1239 Ustni vir: Ivan Poje, intervju 27. 11. 2010. 
1240 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Statistični podatki o potujočem kinu Kočevje, 1964. 
1241 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Kinematografija v Občini Kočevje, 1967. 
1242 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Statistični podatki o potujočem kinu Kočevje, 1964. 
1243 Prav tam. 
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občasno pa so bila pred predvajanjem filma organizirana predavanja o filmski 

vsebini. O izdaji Filmskega lista je poročal tudi Dolenjski list, njegova izdaja pa ni 

dosegla pričakovanega učinka. Dogajalo se je, da vaško prebivalstvo ni imelo 

zanimanja za tovrstni list in je na kino predstave hodilo nepripravljeno in nepoučeno. 

Izvodi Filmskega lista niso ohranjeni, njegov namen pa je že kmalu po pričetku 

izhajanja začel bledeti. V osemdesetih letih je Filmski list popolnoma izgubil svojo 

vlogo pri informiranju in seznanitvi vaškega prebivalstva zaradi zamiranja dejavnosti 

potujočega kina. Razpored filmskih predstav potujočega kina je bil občasno 

objavljen v lokalnem časopisju, tekoče filmske predstave potujočega kina pa so bile 

objavljene tudi na plakatih na pomembnejših vaških točkah. V lokalni periodiki je 

bilo za določeno časovno obdobje objavljeno le nekaj vtisov o obisku filmskih 

predstav potujočega kina in kritike, slednji pa so bili zelo skromni in nezadostno 

izčrpni. Nezadovoljstvo vaškega prebivalstva pri obisku filmskih predstav 

potujočega kina se je začelo pojavljati kmalu po njegovem začetku delovanja, v 

naslednjih letih pa je doseglo visoko mero nezadovoljstva in nečimrnosti. V Novicah 

iz leta 1962 je bil objavljen članek o kritiki delovanja podeželskega kina, v katerem 

je bilo zapisano: »Gledalci beže iz kina, ker ne razumejo filma. Podjetje kina 

naročajo samo nižje razredne filme in še ti so v drugih jezikih. Ljudje hočejo brati 

slovenske podnaslove. Ti pa so ponavadi tako hitri, da jih človek ne more prebrati, 

včasih manjkajo celi stavki.«1244 Omenjeni članek je bil prav tako objavljen v 

mladinskem listu »M«, ki je prvi objavil ostro kritiko o slabem delovanju matičnega 

kina.1245 Majhno število filmskih predstav, vnovična predvajanja že prikazanih 

filmskih predstav in predolgi vmesni premori pri predvajanju so pri podeželskem 

prebivalstvu vzbujali dolgočasnost in nezanimanje za filmsko predstavo in njegovo 

dejavnost. Dolžnost uprave potujočega kina je bila, da je poskušala nastale neprijetne 

situacije popraviti z dobrim filmskim repertoarjem. Tovrstne napake in nevšečnosti 

so se dogajale tudi nadalje, kar je vse bolj odvračalo prebivalstvo od ogleda filmskih 

predstav. Potujoči kino je poleg svoje redne dejavnosti do leta 1965 organiziral in 

izvajal tudi dejavnost filmskega gledališča, ki je imelo svoje redne predstave vsak 

                                                 
1244 Povzeto po članku v: Novice, leto VII, št. 1, datum 1. 1. 1962, str. 12. 
1245 Prav tam, str. 12. 
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teden.1246 Njegova dejavnost je zelo hitro zamrla zaradi pomanjkanja članov in 

nezadostnega zanimanja za filmsko gledališče. 

Za svoje delovanje je potujoči kino potreboval finančna sredstva. Zaradi 

pomanjkljivih finančnih poročil o finančnem poslovanju potujočega kina lahko 

navedem le skope podatke o potrebnih denarnih sredstvih za izvedbo njegove 

dejavnosti. Iz finančnega poročila Delavske univerze Kočevje o kinematografih iz 

leta 1966 je bilo za delovanje potujočega kina namenjenih 15.000 dinarjev, kar je 

predstavljalo 5 % davek na prodane vstopnice. Istega leta je kino v Predgradu in 

Osilnici od Delavske univerze Kočevje prejel 11.272 dinarjev za nabavo tehnične 

opreme in pregled kino projektorja. Denarna sredstva, ki jih je prejela Delavska 

univerza Kočevje za delovanje potujočega kina, so dodelili Skupščina Občine 

Kočevje v višini 5.000 dinarjev, Sklad za filmsko dejavnost v višini 5.000 dinarjev in 

Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Občine Kočevje, ki je namenila 1.272 dinarjev 

za potujoči kino.1247 V naslednjih letih je dodeljena vsota denarnih sredstev znašala 

nekaj tisoč dinarjev manj, leta 1968 je bilo dejavnosti potujočega kina dodeljenih le 

10.000 dinarjev.1248 Tudi v naslednjih letih je bil potujoči kino deležen sorazmerno 

enakega deleža finančnih sredstev, kar kaže tudi znesek v višini 20.000 dinarjev leta 

1973, kar je predstavljalo 9 % vseh finančnih sredstev za kulturno dejavnost.1249 Leta 

1975 se je finančno poslovanje potujočega kina zelo poslabšalo. Za svoje delovanje 

je prejel le 4,8 % delež od skupno dodeljenega zneska v višini 405.871,70 dinarjev, 

namenjenega za kulturno dejavnost. Priliv je znašal 19.770,55 dinarjev.1250 Finančna 

sredstva so koncem osemdesetih let znašala primerljivo neznatno pomanjšanje 

dodeljenih denarnih vsot, zato je njegova dejavnost začela zamirati in postala je 

nerentabilna. 

Potujoči kino ni dobil tolikšnega ugleda, kot je bilo pričakovano. Njegova dejavnost 

je bila med vaščani sprva dobrodošla, pozneje pa je začela izgubljati na pomenu in 

rentabilnosti. Predlog o združitvi kina Jadran in Delavske univerze Kočevje, v sklopu 

katere je deloval potujoči kino, ni bil sprejet 11. februarja 1966 na seji predstavnikov 

                                                 
1246 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Kinematografija v Občini Kočevje, 1967. 
1247 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Finančno poročilo Delavske univerze Kočevje, 26. 10. 1966. 
1248 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Dopis ZKPO Kočevje, 24. 1. 1968. 
1249 PMK, t. e. 4, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1971–1974. Finančno poročilo ZKPO Kočevje, 1973. 
1250 PMK, t. e. 6, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1976. Blagajniško poročilo Občinskega sveta ZKPO 
za leto 1975, 1976. 



 396 

kulturnih inštitucij, občinske skupščine, šolstva in kolektiva prosvetnih delavcev.1251 

Navdušenec in podpornik omenjenega predloga je bil direktor Delavske univerze 

Kočevje,1252 Matija Cetinski, ki je v njem videl dobro priložnost za finančne 

prihranke potujočega kina, ki je za svoje delovanje iz leta v leto zahteval večje vsote 

denarnih sredstev. Predlogu je bila naklonjena tudi upravnica kina Jadran, Marija 

Poje, ki je bila mnenja, da bi tovrstna združitev pomenila veliko pridobitev za 

občinsko kinematografijo. Prenehanje predvajanj filmskih predstav v Predgradu in 

Osilnici ter krčenje kino predstav nekaterih podeželskih kinematografov na enkrat 

tedensko so pokazali resen problem, s katerim se je spopadla kinematografija v 

celotni občini. Visok finančni prihranek, ki bi ga ustvarila združitev obeh kulturnih 

zavodov, bi pomagal rešiti nekatera vprašanja, ki so nastala znotraj kinematografske 

mreže. Predlog je ostal nerealiziran, k omenjenemu predlogu je sledil tudi predlog o 

združitvi vseh manjših kinematografov k matičnemu kinu, čemur pa je upravnica 

kočevskega kina močno nasprotovala. Kasneje so potekali dogovori o dosegu 

sporazuma za združitev, vendar neuspešno. Potujoči kino je od leta 1967 začel 

delovati neposredno pod okriljem Zveze kulturnih organizacij Občine Kočevje,1253 ki 

je prevzela odgovornost in skrb za njegovo delovanje. Od tedaj naprej je ZKO 

Kočevje neposredno skrbela za finančno podporo potujočega kina za razliko od 

obdobja, ko je le-to delovalo pod okriljem Delavske univerze Kočevje. Ta je bila 

posrednica pri finančni podpori potujočega kina, ki je denarna sredstva za njegovo 

delovanje prejela od ZKO Kočevje. V vmesnem obdobju do leta 1966 je potujoči 

kino organizacijsko deloval tudi v okviru DPD Svoboda Kočevje,1254 vendar je 

njegovo organizacijo kmalu zopet prevzela uprava Delavske univerze Jože Šeško 

(Kočevje). Programski svet potujočega kina pri Delavski univerzi Kočevje je začrtal 

planske smernice, ki so jih morali delavci izpolnjevati. Te so med svoj nabor nalog 

uvrstile tudi vzajemno tehnično skrb za posamezne podeželske kinematografe, kar je 

pomenilo tesnejše povezovanje in sodelovanje manjših vaških kinematografov. 

Osilniški in predgrajski kinematograf sta zašla v krizo obratovanja, saj sta se soočala 

s težkimi finančnimi težavami in pomanjkanjem kvalitetne kino opreme. Stara kino 
                                                 
1251 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Zapisnik razgovora o kulturnih vprašanjih mesta in Občine Kočevje, 11. 2. 1966. 
1252 Leta 1970 se Delavska univerza Kočevje preimenuje v Zavod združenega dela Jože Šeško 
Kočevje. 
1253 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Dopis SO Kočevje o statusu potujočega kina, 20. 1. 1967. 
1254 PMK, t. e. 3, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1966–1970. Dopis Skupščine Občine Kočevje, 16. 9. 
1966. 
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oprema je bila potrebna nadomestila z novejšo in bolj kvalitetnejšo opremo. Pregled 

in popravilo na obeh kino projektorjih je opravil servis »Iskra«, prav tako je bilo 

poskrbljeno za prehod na predvajanje filmov na širokotirnem platnu.1255 Medsebojna 

pomoč podeželskih kinematografov je pripomogla k boljšemu delovanju le-teh, 

obenem pa pomenila velik finančni zalog in obremenitev Delavske univerze Jože 

Šeško in ZKO Kočevje. Konec sedemdesetih let je finančni dotok za delovanje 

potujočega kina znašal skromnih 37.063 dinarjev, kar je bilo le  13 % vseh denarnih 

sredstev, ki jih je ZKO Kočevje v tistem času namenila kulturni dejavnosti.1256 

Potujoči kino kljub svojemu osnovnemu namenu, da poskrbi za filmsko razvedrilo v 

najbolj oddaljenih vaških naseljih, ni bil vedno deležen dobrodošlice na podeželju, še 

posebno pa ne v tistih krajih, ki so že imeli svoje kino sekcije v okviru lokalnih 

društev. To velja predvsem za Predgrad, Osilnico in Kočevsko Reko. S svojim 

izborom filmskih predstav je ta predstavljal veliko konkurenco sekciji kina v naselju, 

ki je povzročila upad števila gledalcev pri društveni kino sekciji. Po drugi strani pa je 

obisk potujočega kina v omenjenih naseljih pomenil tudi večjo (bogatejšo) filmsko 

ponudbo, saj so gledalci imeli večjo izbiro po ogledu filmske predstave pri lokalni 

kino sekciji in/ali pri potujočem kinu.  

 

Sedemdeseta leta so naznanila začetek upada filmske dejavnosti na Kočevskem. 

Obisk kina Jadran, podeželskih kinematografov in potujočega kina je upadal, 

zanimanje za filmsko dejavnost je začelo počasi zamirati. Mestno in podeželsko 

prebivalstvo je vse manj obiskovalo filmske predstave in zanemarjalo filmsko 

dejavnost v društvenih kino sekcijah. Med skromnim obiskom kino predstav je 

prevladovala šolska mladina, ki je v zabavnih in akcijskih filmskih predstavah še 

vedno našla dobro priložnost za zabavo in smeh, medtem ko je ostala populacija vse 

bolj opuščala zanimanje za tovrstno dejavnost. Število mladinskega obiska 

kinematografov je bil v primerjavi s preteklimi leti zelo zanemarljiv. Le peščica 

filmskih nadebudnežev je v filmski dejavnosti našla kanček zabave in si z ogledi 

filmskih predstav krajšala dneve med šolskimi počitnicami. V drugi polovici 

sedemdesetih let se je stanje na področju obiskov kinematografov močno poslabšalo. 

Vse večji porast televizijskih sprejemnikov je omogočal prihod in raznovrstnost 

                                                 
1255 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Dopis potujočega kina Kočevje, 13. 9. 1966. 
1256 PMK, t. e. 9, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1979. Poročilo o porabi finančnih sredstev kulturnih 
institucij, 1979. 
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filmskih predstav na dom, ogled le-teh pa je bil brezplačen in časovno neomejen. 

Potrebno je poudariti, da je bila ponudba raznovrstnosti in številčnosti filmskih 

predstav posledica pestrega televizijskega programa, ki so ga ponujale televizijske 

hiše in načrtno privabljale k večjemu ogledu (pestrega) televizijskega programa. 

Televizija je postala najmočnejši distributer in proizvajalec filmov, medtem ko so 

dvorane kinematografov samevale in izgubljale svoj pomen. Kar so v preteklih 

desetletjih ponujali filmski repertoarji na velikih kinematografskih platnih, je v 

sedemdesetih letih postalo nedvomno arhaično in zastarelo. Vdor televizijskih 

sprejemnikov in programov je po dvajsetih letih dosegel neprimerljivo visoko rast, 

kar je imelo za posledico, da se je razblinil vtis o »velikem kinematografskem 

mediju«, ki je kulturno in vzgojno vplival na mlade in stare generacije. Vzgojno-

kulturni in izobraževalni vzgib medgeneracijske povezanosti v času razmaha 

kinematografskega omrežja je po množičnem pojavu televizije začel izgubljati svoj 

prvotni pomen. S krepitvijo televizijske mreže in programov se je začel izgubljati 

osnovni vzgojni in kulturni dejavnik, s katerim so filmske predstave v 

kinematografih pritegnile množice z namenom, da s prikazanimi predstavami 

vzpodbudijo in okrepijo »kulturno in vzgojno« plat v posameznikovem družabnem 

življenju. V prid kinematografov govori opazka, da so le-ti ponujali pestrost kino 

predstav, vendar njihovo prikazovanje je bilo časovno omejeno in določeno. Pri 

televizijskih programih tega ni bilo, saj je lahko posameznik časovno neomejeno 

presedel pred televizijskim zaslonom in sledil programu. Bojazen pred obsedenostjo 

in zasičenostjo s filmskimi žanri je bila večja pri gledanju televizijskih programov 

kot pri kino predstavah. Razkorak med kinematografi in televizijskimi sprejemniki je 

postajal vse večji, priljubljenost obeh medijev pa je bila različna. Po statističnih 

podatkih o številu televizijskih sprejemnikov in obisku kinematografov za omenjeno 

obdobje je bila splošna priljubljenost prvih večja, medtem ko med posameznimi 

ruralnimi in urbanimi predeli Kočevske zasledim velike razlike. Dejstvo o 

tehnološkem zaostanku podeželja v primerjavi z mestom dokazuje, da je bil porast 

števila televizijskih sprejemnikov manjši kot v mestu, vendar je še vedno bil med 

priljubljenimi mediji, ki so omogočali prenos informacij in nudili ogled različnih 

programov. Toda slednje ne dokazuje, da so podeželski kinematografi popolnoma 

izumrli. Nasprotno se je izkazalo prav pri potujočem kinu in pri nekaterih 

podeželskih kinematografih, katera priljubljenost je bila med vaščani še vedno 

velika. Zaradi finančnih in tehničnih razlogov pa so le-ti slabo delovali in včasih 
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onemogočali predvajanje rednih kino predstav. Problem pri počasnem hiranju 

kinematografske dejavnosti pa je zagotovo pomenila slaba tehnična oprema in slabo 

vzdrževane kino dvorane. Pri tem je potrebno poudariti, da večina podeželskih 

kinematografov sprva ni imela primernih kino prostorov, v katerih bi predvajali kino 

predstave. Sčasoma so morala društva poskrbeti za primernost prostorov za kino, 

vendar le-ti še zdaleč niso kazali pravega vtisa kino dvorane. Slabo opremljeni ali 

neopremljeni kinematografi, ki so jih vodili amaterji, prostovoljci in navdušenci brez 

zadostne poklicne usposobljenosti in strokovnega znanja, so kazili zgled in ugled 

kinematografije v občini. Edini kino, ki je izpolnjeval pogoje za dobro delovanje 

kinematografa, je bil osrednji kino v Kočevju, kino Jadran. Težave so se pojavile tudi 

pri slovenskih prepovedih podnapisov pri tujih filmih, ki so se še vedno pojavljali pri 

nekaterih kino predstavah na Kočevskem. Nekateri tuji filmi so bili v slabem stanju 

zaradi prekomernega predvajanja in so jih poskušali popraviti z izseki filmskega 

traku, prihajalo je do tresenja, pokanja in vmesnega prekinjanja kino predstav zaradi 

okvar na kino projektorjih.1257 Nastale težave so bile pogoste pri podeželskih 

kinematografih, tudi pri potujočem kinu. Kino Jadran je nastale okvare sproti 

odpravil in (redno) skrbel za pregled tehnične opreme v kino dvorani in kino kabini.  

V sedemdesetih letih je kino Jadran uspel obdržati enak časovni potek predvajanj 

kino predstav, spremembe so bile le v številu predvajanih kino predstav. Tedensko je 

predvajal dve predstavi na dan, ob nedeljah pa so bile predvajane tri kino predstave. 

Povprečen obisk kina Jadran je znašal 150 obiskovalcev,1258 kar je predstavljalo 

tretjino zasedenosti dvorane. Nihanje števila obiskovalcev je bil odraz priljubljenosti 

in zanimanja za filmski žanr. Najbolj priljubljeni filmski žanri so v kino dvorano 

privabili prekomerno število obiskovalcev. Ob predvajanju ameriških komedij je bila 

dvorana polno zasedena, dokumentarni in zgodovinski filmi pa so privabili skromno 

število obiskovalcev. Kino Jadran je na filmski repertoar uvrstil francoske, ameriške, 

italijanske filme, slovenski filmi pa so predstavljali le peščico vseh predvajanih 

filmskih predstav. Med priljubljenimi in najbolj predvajanimi filmski žanri so še 

vedno prednjačile ameriške komedije in akcijski filmi, sledili so vojaški in 

pustolovski filmi, med najmlajšimi pa so bili najbolj priljubljeni animirani otroški 

filmi. Tako v kinu Jadran zasledim predvajanje ameriškega akcijskega filma 

                                                 
1257 Ustni vir: Tone Steklasa, intervju 6. 11. 2010. 
1258 Zapisnik Izvršnega odbora Temeljne kulturne skupnosti Občine Kočevje: Pregled stanja kulture in 
kulturne dejavnosti v Občini Kočevje, 1971, str. 6, last Knjižnica Kočevje. 
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»Peklenska steza Indianopolisa«, francoski film »Erotismo« in italijanski film »Bora 

Bora«.1259 Prevlada tujih filmskih predstav na velikem platnu kina Jadran je vse bolj 

zapostavljala uveljavljanje slovenskih filmov na Kočevskem. Kočevski gledalci so 

rajši posegali po obisku tujih filmov, malo pa je bilo zanimanja za slovenski in 

jugoslovanski film. To je kazalo na večjo nabavo tujih filmskih predstav, medtem ko 

se je pri nabavi domačih filmov uprava kina Jadran raje odločala za manjše število in 

redek nakup. Leta 1973 se je kočevski kino po obisku kino predstav uvrstil na 24. 

mesto, med prvo tretjino najbolj obiskanih kinematografov.1260 Obiskalo ga je 260 

obiskovalcev, medtem ko je državno povprečje obiska znašalo 323 obiskovalcev. 

Kasneje pa je število obiskovalcev kina začelo upadati in v naslednjem desetletju je 

dosegel že izjemno majhen obisk. 

Sorazmerno dobro urejena in opremljena kino dvorana matičnega kina je nudila 

prijetno udobje in vzdušje pri ogledu kino predstav vsakemu, ki je zahajal vanjo. Ta 

je bila po vojni večkrat deležna obnove, zamenjati je bilo potrebno pod in urediti 

oder, dodani so bili novi sedeži, zgrajeni novi prostori za blagajno in pisarno ter 

nabavljena sta bila nova kino projektorja in platno. Leta 1970 je bil izdelan načrt za 

centralno ogrevanje dvorane in ponovno preureditev prostorov.1261 Načrt je bil 

izpeljan v naslednjih letih, ki je stavbi kina dal popolnoma nov in sodoben zunanji ter 

notranji videz. Kino Jadran je v sedemdesetih letih veljal za najnovejše (pre)urejeni 

kinematograf na Kočevskem, ki naj bi s svojo novo podobo postal kulturna atrakcija, 

deležna množičnega obiska. Poleg matičnega kina je v neposredni bližini mesta 

deloval še kino v Šalki vasi. Tu so bile kino predstave manj pogoste in redkeje 

obiskane. Le-te so se predvajale enkrat ob sobotah in dvakrat ob nedeljah. Dvorana s 

250 sedeži je bila (večinoma) polna v času šolskih počitnic, ko so otroci iz okoliških 

vasi Rudnika, Šalke vasi in Željn redno prihajali na ogled filmskih predstav. 

Povprečen obisk rudniških kino predstav je beležil petino obiska kapacitete dvorane. 

Skupaj s kino predstavami v kinu Jadran je bilo v mestu približno 18 kino predstav 

tedensko.1262 Zaradi (pre)velike kino dvorane, ki je večino časa samevala, je 

Temeljna kulturna skupnost Kočevje leta 1972 predlagala zamenjavo prostorov in 

namestitev rudniškega kina v prostorih Skubizove vile, kjer je podjetje Trikon imelo 

                                                 
1259 Izbor filmskih predvajan izvzet iz: Dolenjski list, 1970. 
1260 Kinematografi v letu 1973. V: Primeri in študije Statističnega urada Republike Slovenije. 
Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana, letnik XX, št. 7–8, 1974, str. 49. 
1261 Dolenjski list, leto XXIII, št. 33, datum 17. 8. 1972, str. 13. 
1262 Zapisnik Izvršnega odbora Temeljne kulturne skupnosti Občine Kočevje: Pregled stanja kulture in 
kulturne dejavnosti v Občini Kočevje, 1971, str. 6, last Knjižnica Kočevje. 
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skladišče.1263 Predlog TKS Kočevje ni uspel, zato je rudniški kino še naprej deloval v 

dotedanjih prostorih. Podeželski kinematografi niso uživali »prestiža«, kot ga je bil 

deležen kino Jadran. Njihovo delovanje je bilo še zmeraj omejeno na poljubno 

določen filmski razpored in finančno stanje društva, v okviru katerega so delovali. 

Vpliv in priljubljenost televizijskih sprejemnikov sta načenjali slabiti njihovo 

delovanje. Četudi je podeželski kino veljal za edino pestrejšo obliko »oživljenih 

obrazov« na platnu, se je njegova dejavnost ohranila najdlje. Nekateri med njimi so 

začasno prenehali s predvajanjem zaradi tehničnih okvar. To se je zgodilo s kinom v 

Osilnici in  Predgradu, kjer so morali za nadaljnje predvajanje kino predstav nabaviti 

novi kino projektor. Ponovni zagon kino sekcije v Osilnici in Predgradu ni dal večjih 

uspehov. Kino sekcija v Osilnici je v prvi polovici sedemdesetih let popolnoma 

prenehala s svojim delovanjem, v Predgradu pa je predvajanje kino predstav potekalo 

dvakrat mesečno.1264 V Kočevski Reki so bile kino predstave le ob sobotah in 

nedeljah s sorazmerno dobrim obiskom, v Stari Cerkvi pa je filmska dejavnost kljub 

lastništvu novega kino projektorja popolnoma zamrla.1265 Tudi potujoči kino ni 

zabeležil uspešnejših filmskih podvigov, kot prenosni kino kovček je še naprej 

opravljal svojo dejavnost. S pomočjo dejavnosti potujočega kina se je reševala 

filmska dejavnost pri posamičnih društvih. Ta je bil še vedno enkrat tedensko 

organiziran po vaseh Mozelj, Livold, Dolga vas, Stara Cerkev, Osilnica, Predgrad in 

Brod na Kolpi. Letno je bilo povprečno organiziranih 303 kino predstav,1266 tudi po 

vaseh, kjer so vaščani naknadno izrazili željo po filmskih predstavah. Skupna 

kapaciteta petih dvoran1267 v mestu, v katerih so potekale prireditve in v nekaterih, 

med njimi tudi filmske predstave, je znašala 1. 175 sedežev. V povprečju je bilo v 

kino dvorani kina Jadran in potujočega kina letno organiziranih 936 filmskih 

predstav. Manjše število dvoran za prireditve in kino dvorane so imela naselja v 

bližnji okolici mesta in nekatera podeželska naselja. Bližnja okoliška naselja, Livold 

in Mozelj sta imeli večnamenski dvorani, skupno sta obe dvorani premogli 80 

                                                 
1263 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Poročilo Izvršnega odbora TKS Kočevje, 19. 4. 1973. 
1264 Zapisnik Izvršnega odbora Temeljne kulturne skupnosti Občine Kočevje: Pregled stanja kulture in 
kulturne dejavnosti v Občini Kočevje, 1971, str. 12, last Knjižnica Kočevje. 
1265 Prav tam, str. 11, 13. 
1266 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Poročilo Izvršnega odbora TKS Kočevje, 19. 4. 1973. 
1267 Kočevje-mesto je imelo pet dvoran za organizacijo raznih prireditev in proslav. Te so se nahajale 
v Šeškovem domu in kinu Kočevje, v stavbi Množičnih organizacij, v Domu telesne kulture in na 
Rudniku. 
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sedežev. V njiju je bilo letno organiziranih 104 filmskih predstav. Enako število 

organiziranih kino predstav je imela tudi Kočevska Reka, kjer je kino dvorana 

sprejela 100 obiskovalcev. V Stari Cerkvi je bila situacija na področju filmske 

dejavnosti slabša, kajti dvorana s 150 sedeži je letno gostila le 52 kino predstav, 

vključujoč s predstavami potujočega kina. Tudi v dvorani v naselju Vas-Fara je bilo 

letno organizirano enako število filmskih predstav, le da je bila skupna kapaciteta 

dvoran večja, sprejela je 200 obiskovalcev. Najmanjše število predvajanih kino 

predstav je imel kino v Predgradu, ki je v dvorani s 170 sedeži gostil le 25 filmskih 

predstav.1268 Kočevska je v sedemdesetih letih imela 12 dvoran s skupno kapaciteto 

1.875 sedežev, vključujoč še dvorano v Podpreski, pa je premogla 13 dvoran za 

prireditve in proslave s 1.975 sedeži.1269 Iz napisanega je razvidno, da je na 

Kočevskem primanjkovalo dvoran za prireditve in proslave, prav tako je bilo veliko 

pomanjkanje kino dvoran. Za dobro zadovoljitev potreb prebivalstva po kulturnih 

dobrinah ob izvedbi prireditve ali proslave bi morala posamezna dvorana sprejeti 

okoli 1.400 obiskovalcev, kar pa je bilo nemogoče in neizvedljivo. Razpoložljivost 

prireditvenih prostorov je bila premajhna, zato je prihajalo do neprestanega rivalstva 

med društvi in njihovimi sekcijami. Po podatkih srednjeročnega plana Občine 

Kočevje za obdobje 1971–1975 je Kočevska premogla 100 kinematografov, katerih 

je skupna razpoložljivost sedežev znašala 11.000 sedežev. V primerjavi s stanjem 

kinematografov v Sloveniji v obdobju 1966–1970, ki je v istem obdobju beležila 96 

kinematografov s 9.312 sedeži, je bilo stanje kinematografske mreže kočevske 

občine boljše. Zasedenost dvorane osrednjega kočevskega kinematografa je leta 1970 

znašala 20 %, kar je Kočevje uvrstilo na »rep« lestvice o zasedenosti kino dvoran v 

Sloveniji. Za njim sta bila samo še kinematograf v Tržiču in Kamniku.1270 Nasprotno 

se je pokazalo pri številu prebivalca na sedež in letnem obisku filmskih predstav. 

Kočevski kinematografi so povprečno zabeležili 91 gledalcev na sedež 

kinematografa in letni obisk je znašal 20 gledalcev, medtem ko je na državni ravni 

prva spremenljivka znašala 109 gledalcev na sedež kina in letni obisk 75 

gledalcev.1271 Podatki, ki jih je opravil Statistični urad Republike Slovenije o stanju 

                                                 
1268 Zapisnik Izvršnega odbora Temeljne kulturne skupnosti Občine Kočevje: Pregled stanja kulture in 
kulturne dejavnosti v Občini Kočevje, 1971, str. 16, last Knjižnica Kočevje. 
1269 Prav tam, str. 16. 
1270 75 let kinematografije. V: Primeri in študije Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični 
urad Republike Slovenije, Ljubljana, letnik XVIII, št. 9–10, 1971, str. 40. 
1271 PMK, t. e. 4, fond ARHIV MUZEJ, SPISI 1971–1974. Srednjeročni družbeni plan Občine 
Kočevje 1971–1975, 1971. 
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slovenskih kinematografov v letu 1973, so pokazali, da se je kočevski kino uvrstil na 

12. mesto glede števila obiskovalcev na 1.000 prebivalcev. Leta 1973 je kočevski 

kino zabeležil 6.323 obiskovalcev.1272 Leto kasneje so podatki pokazali, da je v 

povprečju kočevski kino obiskalo 6 ali več obiskovalcev na enega občana, kar je 

pomenilo zadovoljiv obisk,1273 medtem ko je bil v Ribnici obisk kino predstav večji, 

čeprav je bil ribniški kino manjši in je imel manjšo zasedenost kino dvorane.1274  

Filmska dejavnost je bila še posebno izredno priljubljena in dobrodošla med 

mladino, še posebej med šolsko. Zaradi velikega zanimanja za tovrstno dejavnost je 

bil konec petdesetih let ustanovljen foto-kino krožek na OŠ Mirko Bračič, ki je začel 

tesno sodelovati tudi z lokalnim foto-kinom klubom. Foto krožek na OŠ Mirko 

Bračič je svojo dejavnost oživel leta 1961 pod vodstvom Matije Jamnika. Temnico 

za razvijanje fotografskih izdelkov je imel na podstrešju vajeniškega doma.1275 

Kasneje je razširil svojo dejavnost še na filmsko področje in deloval kot foto-kino 

krožek. Njegova dejavnost se je močno razmahnila v sedemdesetih letih s pripravo in 

organizacijo številnih fotografskih razstav, ki so gostovale tudi izven okraja. Foto-

kino krožek se je z ustanovitvijo KUD OŠ Kočevje preimenoval v foto-kino klub OŠ 

Kočevje. Njegovi mentorji so bili učitelji, klub pa je štel okoli 25 učencev. Šolski 

foto-kino klub je požel številne uspehe in sodeloval na raznih filmskih festivalih 

mladih filmskih amaterjev. Leta 1970 so člani foto-kina kluba posneli film z 

naslovom »Narod si bo pisal sodbo sam« in sodelovali na šestem republiškem 

srečanju pionirjev kino amaterjev v Ljutomeru,1276 od koder so črpali nove ideje za 

svoje nadaljnje delo. V naslednjih letih so člani kluba posneli film »Raziskovalci«, s 

katerim so sodelovali na srečanju pionirjev kino amaterjev v Pitomači, njihova 

udeležba na srečanju filmskega festivala na Jesenicah in Weldnu pa je dodatno 

obogatila njihovo delo. Na srečanju filmskih amaterjev v Skopju so prejeli srebrno 

medaljo, film z naslovom »Jaz, kolesar« v režiji Franca Brusa pa je bil nagrajen z več 

nagradami za dobro tehnično in vzgojno plat filma.1277 Foto-kino klub OŠ Kočevje je 

                                                 
1272 Kinematografi v letu 1973. V: Primeri in študije Statističnega urada Republike Slovenije. 
Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana, letnik XX, št. 7–8, 1974, str. 47. 
1273 Kinematografi v letu 1973. V: Primeri in študije Statističnega urada Republike Slovenije. 
Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana, letnik XX, št. 7–8, 1974, str. 48. 
1274 PMK, t. e. 4, fond ARHIV MUZEJ, SPISI 1971–1974. Srednjeročni družbeni plan Občine 
Kočevje 1971–1975, 1971. 
1275 Novice, leto VI, št. 33, datum 12. 8. 1961, str. 3. 
1276 Dolenjski list, leto XXI, št. 12, datum 19. 3. 1970, str. 20. 
1277 ZAL, KOČ 34/3, fond OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA OBČINE 
KOČEVJE. Poročilo Izvršnega odbora TKS Kočevje za leto 1972, 19. 4. 1973. 
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za svoja fotografska in filmska dela prejel številna priznanja in nagrade, dela pa so 

bila predstavljena na raznih razstavah in filmskih festivalih. Med zanimivejšimi 

posnetimi filmi kluba je nagrado prejel film z naslovom »Poslednji vlak«, ki so ga 

posneli z najmlajšimi iz kočevskega vrtca.1278 Kratek film je med najmlajšimi in 

filmskimi navdušenci požel uspeh, obenem pa potrdil dobro delovanje kluba. Člani 

kluba so delovali v prostorih šole, občasno pa so imeli prostore tudi drugod po 

mestu. Za tehnično in finančno stanje kluba so poskrbeli člani, nabava opreme pa je 

bila odvisna od finančnega stanja šole. Večinoma so za opremo poskrbeli sami, šola 

in zunanji sodelavci pa so pomagali pri nabavi drugih potrebnih pripomočkov. 

Veliko podporo je bil klub deležen od posameznikov, ki so se ukvarjali s filmsko 

produkcijo in fotografiranjem. Veliko navdušenje in ljubiteljstvo do tovrstne 

dejavnosti je omogočilo ponovno ustanovitev in oživitev fotografske dejavnosti v 

Kočevju, kar je pripeljalo do ustanovitve amaterskega foto-kluba. Ta je bil po 

večletnem premoru ponovno ustanovljen leta 1959, njegov predsednik je postal 

Bojan Slokar, tajnik pa Vladimir Gašparac.1279 Primarna dejavnost kluba je svoje 

poslanstvo dolgo časa gojila med amaterji-fotografi, kasneje pa se je dejavnost 

razširila še na filmsko dejavnost. Razširitev dejavnosti in zanimanje zanjo sta se 

pokazali v spremenjenem imenu kluba, ki je nosil ime foto-kino klub Kočevje. 

Finančno je bil klub odvisen od dodeljenih finančnih sredstev ZKO Kočevje, za 

svoje delovanje pa je poskrbel tudi s svojimi viri dohodkov. Prostorska stiska je 

člane foto-kino kluba Kočevje prisilila v večkratno iskanje primernih prostorov za 

svoje delovanje. Nekaj časa so za svoje delo najeli prostor starega kočevskega mlina, 

leta 1971 pa so dobili nove prostore in temnico v Domu telesne kulture.1280 Člani 

fotografske dejavnosti kluba so svoja dela razstavljali v Likovnem salonu in 

priložnostno tudi v drugih dvoranah v Kočevju, večjo razstavo fotografskih del pa so 

pripravili v času novega leta v Likovnem salonu Kočevje. Dvotedenska razstava je 

bila na ogled od 22. decembra 1969 do 5. januarja 1970.1281 V naslednjih letih se je 

dejavnost foto-kino kluba Kočevje razmahnila. Sledile so številne razstave in 

sodelovanja ter udeležba na pomembnejših foto-kino dogodkih. Med foto-amaterji 

razstavljalci so svoja dela razstavljali Janez Černač, Dušan Tošaj, Peter Vovk, Peter 

                                                 
1278 Dolenjski list, leto XXV, št. 40, datum 3. 10 1974, str. 19. 
1279 Novice, leto IV, št. 7, datum 7. 2. 1959, str. 1. 
1280 Dolenjski list, leto XXII, št. 8, datum 25. 2. 1971, str. 18. 
1281 Kovačič, Nadja: Zbirka Likovnega salona Kočevje. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2009, 
str. 53. 
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Šobar, Lojze Janežič in France Brus.1282 Slednji je sedemdesetih letih postal tudi 

vodja foto-kino kluba na Osnovni šoli Kočevje, za svoja dela pa je prejel številne 

nagrade. Med njimi tudi nagrado za film »Junaki našega časa«. Leta 1970 je v 

Jeruzalemu na amaterskem filmskem festivalu prejel drugo nagrado za film z 

naslovom »Čemu?«.1283 Njegova večstranskost se je pokazala tudi pri pripravi in 

vodstvu razstave »Pionirski foto 1971« v Likovnem salonu Kočevje, ki jo je 

organiziral Foto-kino klub zveze Slovenije, na njej pa so razstavljali lokalni foto- 

amaterji in člani osnovnošolskega foto-kino kluba. Za najvišje dosežke na 

fotografskem področju so bila podeljena priznanja foto-amaterjem ter pohvale 

šolskemu foto-kino klubu.1284 Med uspešne foto-amaterje so se uvrstili tudi Dušan 

Oražem, Milan Bižal, Jože Košir in Miha Briški, ki so v okviru foto kluba razstavljali 

tudi drugod po slovenskih krajih. V Kočevju je deloval še tretji foto-kino klub Diana, 

sekcija matičnega ljubljanskega kluba Diana. Klub Diana je nastal leta 1974 na 

pobudo nekaterih članov Lovske zveze, ko se je porodila ideja, da bi lovci namesto 

pušk nosili na lov fotografske aparate in celo filmske kamere. Od prvotne povsem 

»lovske« fotografije se je dejavnost kluba razširila tudi na področje slikarstva, 

kiparstva in literature. Klubu se je pridružilo tudi več naravoslovnih fotografov, 

katerih motiv ni bil samo divjad, ampak tudi drugi motivi iz žive in nežive 

narave.1285 Člani lokalnega kluba Diana so bili Janez Černač, Marko Figar, Janez 

Konečnik, Konrad Lampet, Janez Papež, Stane Lavrič in Stanko Lavrič. Klub Diana 

je redno sodeloval tudi s kinom Jadran pri pripravah izbora poučnih filmskih 

predstav.  

Pri uspešni filmski dejavnosti na Kočevskem je svoj pečat pustil tudi Rado Meglič. 

Osnovnošolski učitelj geografije in zgodovine je svojo talentiranost pokazal na več 

kulturno-prosvetnih področij. Poleg literarnega in umetniškega ustvarjanja, katerega 

rezultat so bili roman »Jokalo bo tudi Sonce« in številne likovne razstave, se je 

poskusil tudi kot amaterski filmski tekstopisec. Napisal je drami »Monitor« in 

»Major, ustreljeni boste«. Slednja je bila 29. novembra 1971 prikazana na 

televizijskih sprejemnikih in bila zelo dobro sprejeta med občani. Ob tej priložnosti 

je Stane Jarm pohvalil prizadevnost in marljivost Rada Megliča z besedami: »Vesel 

sem, ker je v kočevski kulturni Sahari zrasla drama, ki jo je gledala vsa 

                                                 
1282 France Brus je režiral tudi 3 filme, ki so bili na festivalu v Novem Sadu zelo dobro ocenjeni. 
1283 Dolenjski list, leto XXI, št. 46, datum 12. 11. 1970, str. 14. 
1284 Dolenjski list, leto XXII, št. 47, datum 25. 11. 1971, str. 22. 
1285 Ustni vir: Janez Konečnik, član kočevskega kluba Diana, intervju 24. 8. 2011. 
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Jugoslavija.«1286 Razpon nekaterih kočevskih amaterskih kulturnikov je bil 

večstranski, njihova ustvarjalnost in kreativnost sta s kulturno-umetniškimi deli 

bogatili kulturo pokrajine in bili del kulturnega ustvarjanja. Rado Meglič, številni 

drugi amaterski in profesionalni kulturniki ter kulturni navdušenci so kljub težkim 

tedanjim razmeram skušali ohraniti stanje »kulturne treznosti«, ki naj bi svojim 

občanom (po)nudila le najboljše kulturne dobrine. Zamisel o dosegu kulturnih 

vrhuncev na posameznem kulturnem področju pa je bila samo neuresničljiva ideja, ki 

na Kočevskem ni mogla zadovoljiti (potencialnih) potreb prebivalstva. Ustvarjeni 

krog kulturnikov, prosvetnih delavcev in ljudske množice je bil faktor poganjanja 

kulturnega »kolesa« na kulturnem področju, ki je več kot pogostokrat zašel v »slepo 

ulico« z navidezno dobrim povratkom. Stranski učinek le-tega pa je bilo zamudno 

proizvajanje kulturnih dobrin, ki niso nikoli dosegle uspehov in ravni kulturnega 

dogajanja v prestolnici. Kočevska kultura je postala provincialna kultura, drugotnega 

pomena. To pa se je pokazalo pri vedno slabšem obisku kulturnih dogodkov, 

neizživetosti kulturnih dobrin in stalnem posnemanju že odigranih in izžetih 

kulturnih stvaritev. 

 

Prikaz stroškovnikov za filmsko dejavnost po posameznih obdobjih. 

Obdobje/vrsta 

stroškovnika 

(€) 

50. leta 60. leta 70. leta 80. leta 

Obnova 

kinodvorane 

2.918,60 6.208,60 / / 

Oprema 

kinodvorane 

1.167,40 / / / 

Prihodek / 12.586,20 / 273,90 

Izdatek / 12.424,60 / 373,80 

Potujoči kino / 334,10 239,60 / 

 

 

 

                                                 
1286 Dolenjski list, leto XXII, št. 49, datum 9. 12. 1971, str. 12. 
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7. 5. USTANOVITEV KULTURNEGA CENTRA KO ČEVJE IN NJEGOVO 

                                                            DELOVANJE 

Zadnje desetletje pred osamosvojitvijo Slovenije je za kulturno dejavnost na 

Kočevskem naznanilo »umirajoče« delovanje amaterske in profesionalne dejavnosti, 

ki sta drseli v kulturni zaton. Želje in prizadevanja za ohranitev in poživitev 

kulturnega življenja na Kočevskem so bila enostranska, večina nekoč zagretih in 

aktivnih posameznikov je opustila željo in voljo po kulturnem ustvarjanju, peščica 

le-teh pa je vztrajala še naprej. Zadnji poskus, ki naj bi prinesel popolnoma novo 

obliko in sveženj kulturnih dobrih, je bila združitev več kulturnih zavodov pod 

domeno enega kulturnega zavoda. Ta naj bi vzajemno povezoval delovanje več 

kulturnih ustanov ter pripomogel k boljši pretočnosti kulturnih dobrin. Prvi zametki 

združitve so se pojavili že leta 1981, ko sta v imenu združitve pod isto »kulturno 

streho« delovala Pokrajinski muzej Kočevje in Ljudska knjižnica Kočevje. Istega leta 

je prišlo do ureditve finančnega poslovanja Pokrajinskega muzeja Kočevje, katerega 

finančno poslovanje je bilo iz delovne skupnosti Kulturne skupnosti Kočevje 

preneseno v sklop poslovanja Ljudske knjižnice Kočevje. Enoti sta delovali skupno, 

njuno finančno poslovanje pa je bilo ločeno. Sprejeti sklepi so bili začasni, veljali pa 

naj bi do ustanovitve Zavoda za kulturo do 30. junija 1981.1287 Leto kasneje nastala 

sprememba je narekovala nekoliko drugačno vizijo kulturnega zavoda ter spremenila 

celotno njegovo organizacijo. Leta 1982 je bil na podlagi Samoupravnega sporazuma 

ustanovljen Kulturni center Kočevje (KCK), v sklopu katerega so delovali 

Pokrajinski muzej Kočevje, Ljudska knjižnica Kočevje in kino Jadran.1288 Njegov 

vodja je postal Ive Amalija Stanič, posamične enote znotraj KCK pa so upravljali 

izvoljeni posamezniki. Kulturni center Kočevje, ki je deloval kot delovna 

organizacija s statusom pravne osebe, je bil ustanovljen na podlagi namena, da 

zagotovi trajen in skladen družbenoekonomski razvoj po načelih združevanja dela in 

sredstev ob dogovorjeni delitvi dela ter upoštevanju medsebojne vzajemnosti, 

povezanosti, odgovornosti, ekonomske in socialne varnosti delavcev ter z 

usklajevanjem svojih skupnih in splošnih družbenih interesov. Posamezne enote 

kulturnega zavoda so imele svojega upravnika in so delovale ločeno po predpisanih 

pravilih in predpisih zavoda, odgovorne so bile za izvajanje svojih lastnih 
                                                 
1287 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Zapisnik o prenosu poslovanja 
Pokrajinskega muzeja Kočevje v sklop Ljudska knjižnice Kočevje, 6. 1. 1980. 
1288 PMK, t. e. 11, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1981. Samoupravni sporazum o združitvi v delovno 
organizacijo posebnega družbenega pomena Kulturni center Kočevje, 1981. 
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programov. Programe posameznih enot KCK je potrdil skupen organ, Svet delovne 

organizacije. Finančna sredstva centra so se stekala na skupen račun, posamezne 

delovne enote pa so imele svoje obračunske enote.1289 Težko pričakovana 

ustanovitev enotnega kulturnega centra v začetku osemdesetih let je Kulturni center 

Kočevje povzdignil na raven »vsemogočnega« kulturnega magnata, ki naj bi 

predstavljal proizvodnjo vrhunske kulture in nudil vsestranskost kulturnega 

ustvarjanja in udejstvovanja. Njegova dejavnost je temeljila na enakovrednem 

vrednotenju posameznih enot zavoda, medsebojnem povezovanju in sodelovanju ter 

vzajemnem koordiniranju kulturnega ustvarjanja. Z združitvijo v enovito kulturno 

ustanovo so podpisnice Samoupravnega sporazuma v okviru svoje dejavnosti izrazile 

težnjo po uresničitvi enotne kulturne politike v občini, racionalno porazdelitev 

sredstev, širše sodelovanje z družbenimi skupnostmi ter zagotovilo načrtne in enotne 

investicijske politike za nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v občini.1290 Enote centra 

so poslovale na svojih obstoječih lokacijah in so poskrbele za izvajanje svojih 

programov in nalog. Dejavnost Kulturnega centra Kočevje je finančno podprla 

(Temeljna) Kulturna skupnost Kočevje, ki je prispevala večino finančnih sredstev, 

medtem ko je tretjino finančnih sredstev prispevala tudi Kulturna skupnost Slovenije. 

Sprva je kazalo, da je bila ideja o ustanovitvi enotnega kulturnega zavoda na 

Kočevskem imenitna in dobro premišljena ter strateška poteza, ki naj bi poenotila 

šibko kulturno ustvarjanje profesionalnih inštitucij, vendar je njegovo delovanje 

kmalu zašlo v veliko finančno in poslovno krizo. Ta je z velikimi finančnimi 

primanjkljaji kina Jadran, ki se je v osemdesetih letih soočil z zelo slabim obiskom in 

nezanimanjem za filmsko dejavnost, pomenila začetek krhanja trdno postavljenega 

kulturnega centra, ki je po nekaj letih od ustanovitve »pokal po šivih«. Finančne 

izgube so bile tako ogromne in nenadomestljive, da je iz Kulturnega centra Kočevje 

najprej izstopila Ljudska knjižnica Kočevje, konec leta 1990 pa je Kulturni center 

Kočevje dokončno prenehal delovati. Posamezni kulturni zavodi so svoje poslanstvo 

nadaljevali naprej kot samostojne kulturne enote. 

                                                 
1289 Prav tam. 
1290 PMK, t. e. 11, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1981. Samoupravni sporazum o združitvi v delovno  
organizacijo posebnega družbenega pomena Kulturni center Kočevje, 1981. 
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7. 5. 1. POKRAJINSKI MUZEJ KO ČEVJE V OSEMDESETIH LETIH  

PREJŠNJEGA  STOLETJA 

 
Pokrajinski muzej Kočevje je v začetku osemdesetih let nadaljeval s svojim 

delovanjem pod dotedanjo kadrovsko zasedbo. Leta 1981 je s svojim delom 

zaključila Vesna Berce, v obdobju 1981–1984 pa je bila v muzeju zaposlena samo 

arheologinja Greta Hirschbäck Merhar. Dodatno strokovno pomoč je konec leta 1984 

pomenila pridobitev muzejskega pripravnika, Ivana Kordiša, ki je kmalu po odhodu 

arheologinje ostal edini strokovni kader v muzeju. Minimalna kadrovska zasedba in 

prostorska stiska sta se odrazili v muzejskem delu. Poleg svoje redne dejavnosti, ki je 

obsegala nadaljevanje popisa in obdelave vse večjega števila muzealij, 

dokumentiranje in inventariziranje, vodenje depoja, diateke, negoteke, fototeke in 

inventarne knjige, je kustodinja Vesna Berce skrbela tudi za razstavno dejavnost 

muzeja in terensko izkopavanje. V osemdesetih letih je Pokrajinski muzej Kočevje 

pripravil dve stalni razstavi z naslovom »Narod si bo pisal sodbo sam« leta 1983 in 

dve leti kasneje razstavo z naslovom »Osvoboditev Kočevske«. Avtor prve razstave 

je bil sodelavec iz Muzeja ljudske revolucije Slovenije, Matija Žgajnar, avtor druge 

pa Ivan Kordiš. V času svoje zaposlitve v muzeju je Vesna Berce pripravila občasno 

razstavo »Življenje in delo Jožeta Šeška«, ki je bila na ogled postavljena leta 1981. 

Istega leta je sledila občasna razstava Grete Hirschbäck Merhar z naslovom 

»Paleolitska Ciganska jama«. Ta je bila pripravljena v sodelovanju s sodelavci z 

Inštituta za arheologijo pri SAZU. Razstavna muzejska dejavnost se je leta 1986 

povečala zaradi pridobitve nove kadrovske moči. V muzeju se je Ivanu Kordišu, ki je 

postal tudi direktor Pokrajinskega muzeja Kočevje kot sestavne enote Kulturnega 

centra Kočevje, pridružil Martin Marinč, ki je v muzeju deloval vse do leta 1994. V 

obdobju 1986–1991 so strokovni delavci muzeja pripravili deset občasnih razstav, 

večina le-teh je bila delo Ivana Kordiša. Slednji je leta 1990 pripravil kar štiri 

občasne razstave z naslovom »Najstarejše listine in knjige Muzeja Kočevje«, 

»Hranilništvo na Kočevskem«, »Šolstvo na Kočevskem« in »II. božična razstava«. V 

sodelovanju z etnologinjo Marijo Makarovič in Martinom Marinčem je bila leta 1986 

na ogled razstava »Predgrad in Predgrajci« in šest let kasneje razstava »Kostelska 

noša«. Ta je gostovala tudi na Osnovni šoli Fara, Gospodarskem razstavišču v 

Ljubljani, na Nami Kočevje, Nami Velenje in Cankarjevem domu. Razstavna 

dejavnost muzeja se je nadaljevala tudi v zadnjih letih pred osamosvojitvijo 
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Slovenije. Leta 1989 je Ivan Kordiš pripravil dve občasni razstavi z naslovoma 

»Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju 1.−3. oktobra 1943« in »I. 

božična razstava«. Razstavi sta bili postavljeni na ogled na Nami Kočevje. V letu 

propadajočega socialističnega režima pa je Pokrajinski muzej Kočevje pripravil 

razstavo avtorice Marie Kundegraber v sodelovanju z Marijo Makarovič in Mileno 

Kumer z naslovom »Razvoj kočevske noše« ter avtorja Ivana Kordiša in Martina 

Marinča z naslovom »Velikonočna razstava«. Ob prvi razstavi, ki je gostovala v 

Likovnem salonu Kočevje in je bila zelo dobro obiskana, je bil poleg vabila in 

plakata izdan tudi katalog, medtem ko je bila druga razstava ob izdani zloženki na 

ogled na Nami.1291 Izredno velikega pomena za Kočevsko in njene prebivalce je 

imela razstava etnologinje Marie Kundegraber in soavtorice Marije Makarovič, ki je 

požela velike uspehe, saj je prikazala razvoj kočevske noše. Stroški postavitve 

razstave in honoriranega avtorskega dela Marije Makarovič so znašali 156.900.000 

dinarjev.1292 Pred izidom kataloga ob pripravljeni razstavi na Kočevskem je bila 

narodna noša okraja zelo slabo poznana in raziskana. Najbolj raziskana je bila 

kostelska noša, ki jo je podrobneje raziskala in predstavila soavtorica zgoraj 

omenjene razstave, Marija Makarovič, medtem ko je kočevska narodna noša dolgo 

časa ostala nepoznana in neopisana, čeprav o njenem obstoju govorijo številni 

zgodovinski in drugi viri. Prve zapise o kočevski narodni noši je podala Barbara 

Peterca leta 1983, ki jo je ob pomoči Marije Makarovič uspešno prikazala in 

predstavila v svojem diplomskem delu z naslovom »Kočevska narodna noša«. Kmalu 

zatem je bila raziskana in prikazana tudi predgrajska narodna noša v delu Marije 

Makarovič »Predgrad in Predgrajci«. Rekonstrukcija predgrajske narodne noše je 

bila predstavljena na številnih razstavah. V osemdesetih letih se je pokazala tudi želja 

po rekonstrukciji kočevske narodne noše. Prve lutkovne modele-steklenice, oblečene 

v kočevsko narodno nošo iz 19. stoletja, je izdelala Marija Staniša iz Starega Loga, z 

njimi se je prestavila tudi na izboru za »najspominek« s Kočevske. Prvič pa je bila 

kočevska (ljudska) noša v Kočevju predstavljena na otvoritvi 18. mladinske gasilske 

olimpijade, ki je potekala od 17. do 24. julija 2011. Živo rekonstrukcijo kočevske 

ljudske noše sta na podlagi arhiva Pokrajinskega muzeja Kočevje, Valvasorjeve 

upodobitve iz leta 1689 in zapisov prvič javno predstavila Savo Mutić in Saša 

                                                 
1291 Kordiš, Ivan: Pokrajinski muzej Kočevje 1953–2003. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2003, 
str. 21, 24–25. 
1292 PMK, t. e. 26, fond ARHIV KCK, SPISI 1989. Utemeljitev za posamezne postavke predloga 
programa dejavnosti muzeja Kočevje, 9. 10. 1989. 
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Stanković na Prangerjadi 2011, nato pa še v Kočevju.1293 V Kočevju se je v oblačilih 

ženske kočevske noše predstavila Božena Majerle, v moški kočevski noši pa Savo 

Mutić.1294  

Prostori Pokrajinskega muzeja Kočevje so poleg postavljenih stalnih in občasnih 

razstav gostovali tudi razstave drugih ustanov, najpogosteje so razstave prihajale iz 

prestolnice. V razstavnih prostorih muzeja so gostovale razstave slovenskih muzejev 

in galerij ter nekaterih slovenskih kulturnih društev. V drugi polovici osemdesetih let 

je Pokrajinski muzej Kočevje gostil osem postavljenih razstav, v Likovnem salonu 

Kočevje pa je bila leta 1987 postavljena razstava Marjana Marinška »Gasparijeve 

razglednice iz zbirke Marjana Marinška«. Razstava, katera dela so prikazovala 

narodne noše iz Kočevja, Ljubljane, Bohinja, Škofje Loke in iz Vipave ter motive, v 

katere je bilo vključeno ljudsko življenje in običaji, je bila zelo dobro obiskana. 

Razstavljenih je bilo 350 razglednic iz njegove zbirke pod pokroviteljstvom 

kočevskega muzeja.1295 Leta 1980 so bile postavljene tri razstave, ki so jih pripravili 

Narodna galerija in Narodni muzej iz Ljubljane ter Muzej ljudske revolucije iz Celja. 

Narodna galerija je gostovala z razstavo »Podobe otrok v preteklosti«, slednja pa je 

postavila razstavo »Rešena arheološka dediščina Slovenije 1945–1980«, medtem ko 

je celjski muzej postavil razstavo »Ukradeni otroci«. V naslednjem letu sta sledili 

razstavi »Slovenski partizanski denar« in »Človek skozi objektiv etnologa«, ki jo je 

pripravilo Slovensko etnološko društvo iz Ljubljane. Otvoritve razstave sta se 

udeležili Greta Hirschbäck Merhar in Vesna Berce. Dve leti kasneje sta gostovali 

razstavi Nataše Urbanc iz Muzeja ljudske revolucije Slovenije z naslovom 

»Mladinske delovne akcije 1945–1948, ob kateri sta bila izdana vabilo in istoimenski 

katalog, ter razstava Matije Žgajnarja z naslovom »Partizanske delavnice na 

Dolenjskem«. Sledila je še razstava »Tito v partizanskem tisku 1941–1945, in sicer 

avtorjev Istorijskega muzeja Srbije iz leta 1984, ki so ob priložnosti pripravili tudi 

kratko brošuro o razstavi.1296 Razstavna dejavnost Pokrajinskega muzeja Kočevje je 

vse do leta 1985 slonela na prikazu in predstavitvah dogodkov in dogajanj iz 

delavskega gibanja, narodnoosvobodilnega boja, razvoja ljudske oblasti in povojne 

obnove, manj pa je bilo etnoloških, arheoloških in kulturno-zgodovinskih razstav. 

                                                 
1293 Novak, Romana: V Kočevju predstavljena kočevska ljudska noša. V: Kočevski utrip, lokalni 
mesečnik. Kočevje, julij/avgust 2011, str. 10. 
1294 Tudi na Kočevskem imajo ljudske noše. V: Kočevar, utrip. Kočevje, avgust 2011, str. 11. 
1295 Kočevske novice, leto IV, št. 7, datum 15. 10. 1987, str. 6. 
1296 Kordiš, Ivan: Pokrajinski muzej Kočevje 1953–2003. Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje, 2003, 
str. 30. 
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Prikazani so bili posamezni segmenti iz zgodovine Kočevske, ne pa njen celostni 

prikaz in podoba pokrajine in Kočevja iz prejšnjega stoletja. Vzporedno so njegovi 

strokovni delavci z manjštevilnimi etnološkimi in arheološkimi razstavami želeli 

razbliniti monotonost razstav iz medvojnega in povojnega obdobja Kočevske. Z 

njimi so predstavili ljudske navade in način življenja na tem območju. V drugi 

polovici osemdesetih let je težišče muzejskega dela postalo raziskovanje in obdelava 

arhivskega gradiva o nevojni tematiki iz istega obdobja, osredotočili so se na 

kompleksni kulturno-zgodovinski prikaz območja. Tovrstno raziskovanje je postalo 

eden izmed temeljnih ciljev muzejskega programa v zadnjih letih pred 

osamosvojitvijo slovenske države. Muzejski program z novimi nalogami in 

smernicami je postal osnova pri načrtovanem srednjeročnem programu dela 

Pokrajinskega muzeja Kočevje za obdobje 1981–1985. Zastavljeni cilji in naloge so 

zaradi velikega vsebinskega obsega programa postali primarna dejavnost muzeja tudi 

v nadaljnjem delu, ki so težile k sistematičnemu pregledu kulturnih in zgodovinskih 

prikazov na območju Kočevske. V tem obdobju je prišlo do izoblikovanja muzejskih 

zbirk, ki so po dolgem času dobile svojo dokončno podobo. Pokrajinski muzej 

Kočevje je dobil štiri muzejske zbirke, katerih imena so po nekaj majhnih 

spremembah v veljavi še danes. V osemdesetih letih je kočevski muzej imel 

etnološko, arheološko, kulturno-zgodovinsko1297 in zgodovinsko muzejsko zbirko. 

Zaradi velikega obsega muzejskega in terenskega dela je bilo delo na posameznih 

zbirka zamudno, zbirke pa so postale zastarele in nefunkcionalne. Z delno 

posodobitvijo zbirk so bile le-te še vedno neurejene, inventarizacija in 

dokumentiranje arhivskega gradiva pri muzejskih zbirkah pa sta zaostajali. 

Srednjeročni načrt za omenjeno obdobje je v sklopu etnološkega in zgodovinskega 

oddelka muzeja predvidel izvedbo popisa in dokumentiranja arhivskega in ostalega 

muzealskega gradiva na območju Krajevnih skupnosti Poljanske doline, Ivana 

Omerza, Kostela, Osilnice in Drage, v okviru etnološkega oddelka pa je bila poleg 

omenjenih geografskih območjih izvedena še topografija na območju Krajevne 

skupnosti Struge.1298 Arheološki oddelek muzeja je nadaljeval sistematična 

arheološka izkopavanja na območju Spahe nad Brezovico, Lovskem vrhu pri 

Mačkovcu, Črnega Potoka, Rajndola, Mozlja in Kostela. Za slednjo je Republiški 

                                                 
1297 Kulturno-zgodovinska muzejska zbirka se je kasneje preimenovala v zgodovinsko-umetniško 
zbirko. 
1298 PMK, t. e. 10, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1980. Srednjeročni program dela v Pokrajinskem 
muzeju Kočevje za obdobje 1981–1985, 1980. 
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komite za kulturo izdal odločbo o dovoljenju za arheološko izkopavanje na 

prazgodovinskem najdišču parcele 3340 katastrske občine Suhor. Arheološko 

dovoljenje je bilo izdano Greti Hirschbäck Merhar.1299 Pri arheoloških izkopavanjih 

na Spahi pri Brezovici je sodelovalo deset vojakov vojašnice Mirka Bračiča iz 

Ribnice. Prošnji vojašnice za sodelovanje pri raziskovalnem delu je odobrila uprava 

Pokrajinskega muzeja Kočevje. Arheološka dela na Spahi so potekala v času od 4. do 

23. junija 1984, za izvedbo in nadzor izkopavanj pa je bil odgovoren vodja akcije. 

Pokrajinski muzej Kočevje je finančno poskrbel za prehrano in prevoz vojakov, 

plačilo dnevnice vojaškemu nadzorniku ter zagotovil plačilo nezgodnega 

zavarovanja vojakov.1300 Ostale finančne obremenitve, neizhajajoč iz medsebojno 

sklenjene pogodbe, so pripadle odgovornosti ribniške vojašnice. Poleg vojakov so pri 

izkopavanjih sodelovali tudi študenti arheologije. Skupni stroški znanstveno-

raziskovalne akcije so znašali 142.129 dinarjev, od tega je bilo vojašnici Mirko 

Bračič plačano 63.600 dinarjev in 53.946 dinarjev za delo študentov.1301 

Raziskovalno akcijo je delno sofinancirala Raziskovalna skupnost Občine Kočevje, 

ostale stroške pa je kril kočevski muzej. 

Na omenjenih območjih je bila izvedena tudi specialna topografija, zaščitna 

izkopavanja in sondiranja, slednja so bila izvedena v Gorenju pri Stari Cerkvi v 

sodelovanju z Regionalnim zavodov za varstvo naravne in kulturne dediščine. 

Arheološki oddelek muzeja je sodeloval s študenti arheologije, z laboratorijem 

Narodnega muzeja in arheološkimi oddelki sorodnih ustanov in inštitucij. Redna 

muzejska dejavnost je postala obtežena in preobsežna, delo na posameznih enotah in 

točkah muzejskega dela je zaostajalo, večji del muzejske dejavnosti pa je ostal 

zanemarjen. To se je pokazalo pri konzerviranju, restavriranju in lamiranju 

arhivskega gradiva, ki ga je za potrebe kočevskega muzeja opravljala ljubljanska 

kulturna ustanova. Nekoliko bolje je bilo pri terenskem delu, ki je v osemdesetih 

letih nekoliko izgubilo svojo vlogo. V sklopu nalog si je kočevski muzej zadal 

izvedbo partizanske topografije in topografije spomenikov na Kočevskem, podobne 

naloge so bile izvedene tudi na ribniškem območju. Večina muzejskega in terenskega 

                                                 
1299 PMK, t. e. 20, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1983. Odločba za arheološko izkopavanje, 24. 5. 
1983. 
1300 PMK, t. e. 20, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1983. Prošnja za sodelovanje pri raziskovalni akciji, 
12. 12. 1983. 
1301 PMK, t. e. 20, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1983. Vloga za sofinanciranje raziskovalne akcije, 
12. 12. 1983. 
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dela je bila izvedena po srednjeročnem načrtu za muzejsko dejavnost, nadaljevala pa 

so se tudi v naslednjih letih.  

Nadzor in vpogled v muzejsko delo Pokrajinskega muzeja Kočevje je imela izvoljena 

Komisija za zgodovino delavskega gibanja pri OK ZKS Kočevje. Vanjo so bili na 

programski konferenci organizacije Zveze komunistov v Občini Kočevje dodeljeni 

predsednik Rajko Jenko, Nace Karničnik, Savo Vovk, Franc Ožbolt, Pepca Ferderber 

in Dušan Zamida,1302 tri leta kasneje pa so jo poleg predsednika sestavljali Vlado 

Škulj, Boštjan Fabjan in Marko Tekavec.1303 Program programske komisije je zajel 

spodbujanje sodelovanja med Pokrajinskim muzejem Kočevjem in 

družbenopolitičnimi organizacijami, evidentiranje in popis spominov še živečih 

komunistov na območju celotne Kočevske, obeležitev pomembnih zgodovinskih 

dogodkov in skrb za preimenovanje kočevskih ulic po kočevskih narodnih 

herojih.1304 Komisijo za naloge komunistov v kulturi in raziskovalni dejavnosti pa so 

sestavljali predsednik Dragan Stijepić, Janez Konečnik, Miloš Praščevič, Miran Klun 

in Janez Pezdirc.1305 Med primarnimi in prioritetnimi nalogami komisije je 

najpomembnejši del izvajanih nalog slonel na muzejski dejavnosti, ki je opravljala 

večino obveznosti, zarisanih v nalogah in programu Komisije za zgodovino 

delavskega gibanja. Skupaj v sodelovanju z množičnimi organizacijami je 

Pokrajinski muzej Kočevje prisostvoval pri pomembnih zgodovinskih kulturnih 

dogodkih ter v dolgoročnem programu komisije predvidel vsakoletno obeležitev 

zasedanja Zbora odposlancev slovenskega naroda in postavitev spominskih obeležij, 

ki so ju poleg številnih postavili tudi na kinu Jadran v spomin na sodni proces proti 

narodnim izdajalcem in na stavbi gostilniškega obrata Kmet (danes gostilna Beljan), 

kjer so v preteklosti potekali pomembnejši sestanki političnih in družbenih 

organizacij, občasno pa tudi dramske prireditve na Beljanovem odru.1306 Ena izmed 

pomembnejših nalog komisije je bilo tudi sodelovanje z uredniškim odborom 

lokalnih Kočevskih novic, ki so objavljale članke o najpomembnejših dogodkih in 

prireditvah v zgodovini delavskega gibanja na Kočevskem, in sodelovanje pri izdaji 

                                                 
1302 AS 1589, t. e. 2024, fond CK ZKS. Poročilo o delu Občinske organizacije ZKS Kočevje, februar 
1983. 
1303 AS 1589, t. e. 2066, fond CK ZKS. Zapisnik programske konference Občinske organizacije ZKS 
Kočevje, 23. 3. 1985. 
1304 Prav tam. 
1305 AS 1589, t. e. 2066, fond CK ZKS. Zapisnik programske konference Občinske organizacije ZKS 
Kočevje, 23. 3. 1985. 
1306 AS 1589, t. e. 2024, fond CK ZKS. Poročilo o delu občinske organizacije ZKS Kočevje, februar 
1983. 
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knjižnih publikacij Franca Fajdige z naslovom »Pogreznjen otok« ter Jožeta Žagarja-

Jagrova z naslovom »Kostel-ljudje in zemlja ob Kolpi«.1307 Veliko podporo pa je 

Komisija za zgodovino delavskega gibanja namenila tudi izdaji Zbornika o Kočevski 

v narodnoosvobodilnem boju. Pokrajinski muzej Kočevje je poleg redne muzejske 

dejavnosti in terenskega dela skrbel za strokovna izpopolnjevanja svojih strokovnih 

delavcev, za delo z javnostjo in bogatil svojo interno knjižnico. Slednja je bila 

izključno namenjena le za njene uslužbence, izjemoma pa je bila možna izposoja tudi 

za zunanje sodelavce in obiskovalce. Knjižnica je imela skromen knjižni fond, ki je 

obsegal nekaj manj kot 2.000 knjig, časopisov ter 10 rokopisov. Med 

dokumentarniim gradivom je bilo ohranjenih 334 etnoloških predmetov, 4 

topografski rokopisi, 320 enot fototečnega gradiva, 270 enot negotečnega in 27 enot 

diatečnega gradiva. Muzej je o svojem gradivu vodil inventarno knjigo, medtem ko 

lastnih publikacij ni izdajal.1308 Z vpisovanjem knjižnih enot v inventarno knjigo je 

muzej hkrati vodil tudi abecedno-imenski katalog. Z intenzivno založniško 

dejavnostjo je muzej pričel šele leta 1991 ob izdaji prvega razstavnega kataloga. 

Kasneje je ob vsaki razstavi izdal katalog ali vsaj zloženko in brošuro, med izdanim 

založniškim materialom sta bili tudi dve videokaseti in knjiga. Poleg izdanega 

knjižnega gradiva je nudil mentorstvo kočevskim dijakom in študentom. Med 

sofinanciranimi seminarskimi in raziskovalnimi nalogami je bila raziskovalna naloga 

o arheološkem najdišču na prazgodovinski naselbini Spaha nad Brezovico. Opravil jo 

je kandidat Raziskovalne skupnosti Kočevja, katerega predsednik, Janez Lesar, je 

podpisal pogodbo s Pokrajinskim muzejem Kočevje. Stroški naloge so znašali 

300.000 dinarjev, pri čemer je občinska Raziskovalna skupnost sofinancirala 

raziskovalno nalogo v višini 30.000 dinarjev.1309 Danes je založniška dejavnost 

muzeja okrepljena, saj poleg svojih publikacij ponuja raznovrsten nakup drugih 

domačih in tujih publikacij. Pokrajinski muzej Kočevje je za obiskovalce odprl svoja 

vrata vsak delovnim med 8. in 12. uro. V povprečju je muzejske razstave obiskalo 

okoli 3 000 obiskovalcev, ki so si ogledali razstave tudi pod strokovnim vodstvom. 

Letni obisk muzeja je znašal okoli 100 obiskovalcev posameznikov, ostalo pa so bile 

organizirane skupine obiskovalcev. Med obiskovalci so bili tudi šolski otroci in 

                                                 
1307 PMK, t. e. 20, fond ARHIV KCK, SPISI 1983. Statistični podatki kočevskega muzeja, 11. 3. 
1983.  
1308 PMK, t. e. 20, fond ARHIV KCK, SPISI 1983. Statistični podatki kočevskega muzeja, 11. 3. 
1983.  
1309 PMK, t. e. 20, fond ARHIV KCK, SPISI 1983. Pogodba med PMK in občinsko Raziskovalno 
skupnostjo, 14. 6. 1983. 
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mladina ter tuji obiskovalci. V sklopu vzgojno-izobraževalne dejavnosti muzeja je ta 

za šolske skupine pripravil tudi krajša predavanja o razstavah in ogled dvorane 

Šekovega doma. Občasno so vodenja po razstavah in dvorani izvajali tudi dijaki in 

študenti, zaposleni po pogodbi. Pedagoška dejavnost muzeja je bila omejena, saj je v 

okviru svojega programa izvajala zgolj kratka predavanja in vodstvo po stalnih in/ali 

občasnih razstavah. Razmišljanja o uvedbi programa usmerjenega izobraževanja z 

učnimi urami in predavanja z diapozitivi so ostala neuresničena zaradi premajhne 

kadrovske zasedbe. Šele leta 1993 je Pokrajinski muzej Kočevje razširil svojo 

pedagoško dejavnost, s katero je želel pritegniti številčnejšo množico obiskovalcev. 

Razvil je aktivnejše in bolj povezano sodelovanje z obiskovalci, predvsem z šolsko 

mladino, ki je postala redna obiskovalka kočevskega muzeja. S širjenjem zanimanja 

za lokalno zgodovino in spoznavanjem kulturne dediščine je v sklopu pedagoškega 

programa uvedel razširjeno dejavnost s številnimi aktivnostmi za predšolsko in 

šolsko mladino. Strokovni delavci muzeja so izvajali muzejske delavnice, muzejske 

učne ure, počitniške programe ter naravoslovne in družboslovne dneve, za odrasle pa 

so bile organizirane tudi predstavitve knjižnih publikacij in konference. Leto dni 

kasneje je bil uveden tudi muzejski abonma, s katerim so obiskovalci muzeja imeli 

cenejši dostop do muzejskih kulturnih dobrin in nekaterih muzejskih storitev. Istega 

leta je kočevski muzej začel sodelovati z lokalno radijsko postajo Univox, ki je 

predvajala kratke oddaje iz zgodovine Kočevske pod naslovom »Utrinki iz zaprašene 

skrinje«.  

Realizacija srednjeročnega programa Pokrajinskega muzeja Kočevje za obdobje 

1981–1985 je bila uspešno zaključena, za naslednje petletno obdobje pa je kočevski 

muzej sprejel novi srednjeročni načrt za obdobje 1986–1990. Novi načrt je zajel 

nadaljevanje že zaključenega srednjeročnega programa, v katerem je natanko 

predvidel in določil naloge in cilje posameznih delovnih enot Kulturnega centra 

Kočevje. Program posameznih delovnih enot KCK je bil v obliki dopisa poslan 

občinski Kulturni skupnosti, katere predsednica je bila Andreja Remžgar. V njem je 

Pokrajinski muzej Kočevje predvidel postavitev stalne in občasne razstave ter 

gostovanje tuje občasne razstave.1310 Med prioritetnimi nalogami srednjeročnega 

programa je bila potrebna okrepitev sodelovanja s turističnimi društvi in drugimi 

ustanovami pri oblikovanju turistične ponudbe, zaposlitev honorarnih vodičev, 

                                                 
1310 PMK, t. e. 22, ARHIV KCK, SPISI 1985. Analitična ocena razvojnih možnosti za obdobje 1986–
1990, 12. 9. 1985. 
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postavitev stalne likovne razstave, preselitev Zgodovinskega arhiva v nove prostore 

ter prenova Šeškovega doma.1311 Slednja je med navedenimi prioritetnimi nalogami 

postala najzahtevnejša in obsežna ter je zahtevala veliko finančno investicijo. Stavba 

Šeškovega doma je bila zaradi svojega zgodovinskega in kulturnega pomena 

potrebna nujne adaptacije. Vzdrževanje doma, za katerega je bila finančno zadolžena 

Krajevna skupnost Kočevje-mesto kot njegov lastnik, je bilo slabo zastavljeno in z 

enakim nadaljnjim vzdrževanjem neperspektivno. Svet Krajevne skupnosti Kočevje-

mesto je na svoji seji, 23. avgusta 1985, obravnaval problematiko vzdrževanja 

Šeškovega doma in sprejel sklepe o njegovem nadaljnjem vzdrževanju. Sprejeti 

sklepi so pomenili spremembo v načinu in gospodarjenju z omenjeno stavbo, za 

katero sta bila odgovorna tako Krajevna skupnost Kočevje-mesto kot uprava 

Šeškovega doma. Med sprejetimi sklepi je bilo izrecno zapisano, da se je prenehalo s 

centralnim ogrevanjem v stanovanju hišnika Milana Miheliča in prostorih muzeja. Za 

ogrevanje omenjenih prostorov je moral poskrbeti uporabnik sam, za ogrevanje 

hišnikovega stanovanja in muzejskih prostorov pa je poskrbela uprava muzeja. V 

času prireditev se je ogrevala le osrednja dvorana doma, katere stroške je plačevala 

Krajevna skupnost Kočevje-mesto. Za časa izredno nizkih temperatur v zimski 

sezoni pa je bilo sprejeto, da so se prostori stavbe ogrevali minimalno, stroške le-tega 

pa so si med seboj delili uporabniki prostorov.1312 Šeškov dom je bil na podlagi 

Zakona o naravni in kulturni dediščini in predloga Ljubljanskega regionalnega 

zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine razglašen za kulturni in zgodovinski 

spomenik, z odločbo številka 28-144/51, izdano 21. julija 1951, pa mu je bil dodeljen 

status spomenika narodnoosvobodilne borbe.1313 Skoraj tri desetletja kasneje je bil 

Šeškov dom ponovno zavarovan kot zgodovinski spomenik, ki ga je Skupščina 

Občine Kočevje z odlokom razglasila na svoji seji dne 24. maja 1988.1314 Istega leta 

je na podlagi odloka o razglasitvi Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in 

kulturne dediščine izdelal konservatorske smernice za obnovo in korekturne posege 

na stavbi. Program obnove je zajel rekonstrukcijo dvorane in hkrati njeno 

polivalentno funkcijo, sanacijo in adaptacijo stavbe ter zagotovil dodatne prostore za 

                                                 
1311 PMK, t. e. 26, fond ARHIV KCK, SPISI 1986. Poročilo o uresničevanju srednjeročnega plana za 
obdobje 1986–1990, 6. 7. 1989. 
1312 PMK, t. e. 22, fond ARHIV KCK, SPISI 1985. Dopis Krajevne skupnosti Kočevje-mesto o 
vzdrževanju Šeškovega doma, 23. 8. 1985.  
1313 ZAL, KOČ13, fond KLO KOČEVJE. Dopis Mestnemu ljudskemu odboru, 20. 11. 1951. 
1314 PMK, t. e. 27, fond ARHIV KCK, SPISI 1990. Poročilo o poteku pripravil na prenovo Šeškovega 
doma, 19. 1. 1990. 
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nemoteno delo muzeja. Na javni razpravi, ki jo je pripravil kočevski muzej, je bila 

potrjena prenova Šeškovega doma. Odločitev in odlok o prenovi sta potrdila tudi 

Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Kulturna 

skupnost Slovenije, Kulturna skupnost Kočevje, uprava kočevskega muzeja in 

občani. Idejno zasnovo prenove je izdelal iniciativni odbor v sodelovanju z 

omenjenimi kulturnimi ustanovami, leto kasneje pa je bil izdelan tudi predlog idejne 

zasnove, ki ga je potrdila Skupščina Občine Kočevje. Idejni projektant prenove je bil 

Božo Podlogar, obnovitvena in adaptacijska dela naj bi se pričela v prvi polovici leta 

1989. Toda zaradi ugotovitve neskladnosti projekta s konservatorskimi posegi in 

programov je bil idejni predlog zavrnjen. Na sestanku vseh sodelujočih pri prenovi 

Šeškovega doma, 12. decembra 1989, je bil predložen spremenjen predlog v skladu s 

konservatorskimi smernicami.1315 Po konservatorskih smernicah je bila ohranjena 

avtentična osrednja dvorana Šeškovega doma, kot večnamenska dvorana za kulturne 

in druge prireditve pa je bila zagotovljena v prizidku novogradnje z opremljenim 

odrom, medtem ko so ostali prostori ostali v obstoječem stanju po prvotnem 

projektu. Tedanji predsednik Skupščine Občine Kočevje, Mihael Petrovič, je o 

pomembnosti obnove Šeškovega doma naslovil dopis predsedniku Predsedstva 

Republike Slovenije, Milanu Kučanu, v katerem je zapisal: »Sprašujemo se, ali bo 

Republika Slovenija tudi v bodoče dogodku (op.: gre za občinski praznik občine, 3. 

oktober) priznavala takšen zgodovinski pomen, kot mu ga je pripisovala prejšnja 

politična in druga oblast. To vprašanje je namreč tesno povezano s problemom 

obnove stavbe, v katerem je zasedanje potekalo. Šeškov dom je izredno v slabem 

stanju in potreben temeljite obnove. /…/ V primeru, da bi tako predsedstvo kot 

Skupščina Slovenije sprejela oceno, da dogodek za slovenski narod ni tako 

pomemben kot smo to trdili doslej, bo Občina Kočevje objekt še nadalje uporabljala 

za gledališke predstave in druge kulturne prireditve in opravila na objektu samo 

nujna vzdrževalna dela.«1316 Za prenovo stavbe, katerega rok je bil postavljen do 3. 

oktobra 1993, je Skupščina Občine Kočevje namenila 70 milijonov dinarjev, enako 

vsoto je prispevala tudi Kulturna skupnost Slovenije.1317 Načrtovana prenova stavbe 

ni bila zaključena do dogovorjenega datuma, zaključena je bila šele leta 1999. Pri 

                                                 
1315 PMK, t. e. 27, fond ARHIV KCK, SPISI 1990. Poročilo o poteku priprav na prenovo Šeškovega 
doma, 19. 1. 1990. 
1316 PMK, t. e. 27, fond ARHIV KCK, SPISI 1990. Dopis tovarišu Milanu Kučanu, 23. 8. 1990. 
1317 PMK, t. e. 26, fond ARHIV KCK, SPISI 1989. Zapisnik skupščine Kulturne skupnosti Kočevje, 6. 
7. 1989. 
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izdelavi projekta je bila upoštevana polivalentna funkcija uporabe Šeškovega doma, 

po kateri je stavba postala osrednji kulturni in prireditveni prostor mesta Kočevje ter 

obenem tudi sodobni muzej. Leta 1993 je bila izvedena rekonstrukcija glavne 

dvorane doma, pri kateri so se ohranili osnovni praporci iz časa nastajanja slovenske 

državnosti med drugo svetovno vojno. Dvorana je ohranila osnovno tlorisno zasnovo 

s primarnimi gabariti, balkonom in prilagodljivim odrom ter ravnim tlakom in 

stropom. Muzej je pridobil kvalitetne površine za svoje razstave, hrambo gradiva, 

interno muzejsko knjižnico in delovne prostore. Oceno vrednosti investicije za 

prenovo Šeškovega doma, ki jo je podala uprava Šeškovega doma in je znašala 

48.000.000.000 dinarjev, je bila posredovana Strokovni službi pri Kulturni skupnosti 

Slovenije z dopisom pod številko 59–3/89.1318 Naknadno je uprava doma 

posredovala Kulturni skupnosti Slovenije vlogo za sofinanciranje projekta v 

vrednosti 24.000.000.000 dinarjev,1319 medtem ko je ostali polovični delež prispevala 

Občina Kočevje. Leta 1989 je adaptacija Šeškovega doma zahtevala dodatno 

financiranje za izvedbo obnovitvenih del v višini 3.194.650 konvertibilnih 

dinarjev.1320 Financiranje je bilo razdeljeno v enakem razmerju, polovično vsoto 

denarnih sredstev je zagotovila Skupščina Občine Kočevje, ostalo pa Republiški 

komite za kulturo, ki je prispeval 1.597.325 dinarjev.1321 V naslednjem letu je 

Skupščina Občine Kočevje prispevala 2.524.593 dinarjev1322 za investicijska dela na 

Šeškovem domu, ostali delež pa je priskrbel Republiški komite za kulturo. Povečana 

kvadratura adaptiranega Šeškovega doma, v katerem je bilo za postavitev razstav na 

razpolago le 400 m2, je s prenovo in adaptacijo stavbe znatno vplivala na izboljšane 

razmere muzejskega dela, vendar je bila po površini razstavnih prostorov še vedno 

med zadnjimi. Kljub revitalizaciji in obnovi stavbe je muzejsko delo potekalo 

stihijsko in zamudno, saj so bile zbirke slabo urejene, primanjkovalo pa je prostorov 

za hrambo muzejskega gradiva. Muzejsko delo, katerega obseg je povzročil 

kopičenje neobdelanega gradiva, je bilo za dva zaposlena kustosa preobsežno ter 

inadekvatno porazdeljeno. Zastarele metode in tehnike izvajanja muzejskega dela so 

zahtevale uporabo naprednejših in sodobnejših načinov muzejske dejavnosti. Med 
                                                 
1318 PMK, t. e. 26, fond ARHIV KCK, SPISI 1989. Dopis o investiciji za prenovo Šeškovega doma, 
24. 10. 1989. 
1319 PMK, t. e. 26, fond ARHIV KCK, SPISI 1989. Dopis o prenovi Šeškovega doma, 13. 11. 1989. 
1320 PMK, t. e. 27, fond ARHIV KCK, SPISI 1990. Dopis o sofinanciranju izdelave investicijsko-
tehnične dokumentacije za prenovo Šeškovega doma v Kočevju, 18. 1. 1990. 
1321 PMK, t. e. 27, fond ARHIV KCK, SPISI 1990. Predlog sklepa za zagotovitev 50 % deleža SO 
Kočevje za prenovo Šeškovega doma, 13. 3. 1990. 
1322 PMK, t. e. 27, fond ARHIV KCK, SPISI 1990. Prenova Šeškovega doma, 28. 11. 1990. 
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novimi in sodobnejšimi metodami muzejskega dela je bila načrtovana uporaba avdio-

vizualnih sredstev pri predstavitvah muzejskega gradiva, novost pa je pomenila tudi 

računalniška obdelava muzejskega gradiva. V ta namen je bila nabavljena 

računalniška oprema in diaprojektor. Muzejsko delo je v nadaljnjih letih slonelo na 

pospeševanju terenskega raziskovanja in internega muzealskega dela, vstop v novo 

epoho mlade slovenske države pa je muzejsko delo okronal z njegovo usmeritvijo v 

kulturni turizem. Slednja novost je bila posebej izpostavljena pri vzpostavitvi 

medsebojnega povezovanja z lokalnim turističnim društvom, katerega participacija je 

nakazala na pomembno vlogo muzeja v oblikovanju turistične ponudbe. Podobno je 

bilo zasledili tudi pri medsebojnem aktivnem in pogostem sodelovanju Pokrajinskega 

muzeja Kočevje z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, s katerimi si je muzej želel 

pridobiti večjo obiskanost ter delno zagotoviti (reden) dotok obiska muzejske 

ustanove. Popularizacija muzeja se je v naslednjem obdobju izkazala za zelo 

učinkovito, saj je beležila največji vsakoletni obisk. V prihodnje je zanimanje za 

muzejsko dejavnost slonelo na dobro pripravljenih in izvedenih pedagoško-

muzejskih učnih urah, izjemoma pa tudi muzejskih šolskih urah, organiziranih v 

šolah. V sklopu terenskega dela so se nadaljevala obnovitvena dela na gradu Kostel, 

pripravljeno je bilo raziskovalno delo »Grad Kostel« in nadaljevanje etnološke 

topografije v Kostelski dolini v sodelovanju z Marijo Makarovič.1323  

V drugi polovici osemdesetih let je muzejska dejavnost svoj fond umetnin obogatila 

s pridobitvijo umetniške zbirke Božidarja Jakca. Podarjena Jakčeve zbirka 

umetniških del, ki jo je ta podaril Skupščini Občine Kočevje, je zajemala 34 

umetniških risb, nekaj reprodukcij in dve fotografiji.1324 Po Jakčevi smrti leta 1989 je 

njegova žena, Tatjana Jakac, podarila nekaj njegovih opusov Pokrajinskemu muzeju 

Kočevje, kjer njegova izbrana dela še danes krasijo zidove večnamenske dvorane 

Šeškovega doma. Z njeno dotacijo postaja Pokrajinski muzej Kočevje, ob zbirkah 

njegovih del v Kostanjevici in nekdanjem domu v Novem mestu, izredno pomemben 

varuh in skrbnik dela njegovih likovnih del. Zbirka Jakčevih umetniških del sodi tako 

kot zbirki v Črnomlju in Dolenjskem muzeju v Novem mestu v vojni čas, povezana 

pa je z zgodovino mesta in njegovega zaledja, še posebej z medvojnim dogajanjem v 

Kočevskem rogu. Med umetniškimi deli se poleg risb nahajajo tudi krokiji in 

                                                 
1323 PMK, t. e. 26, fond ARHIV KCK, SPISI 1989. Predlog programa dela KCK za leto 1989, 3. 2. 
1989. 
1324 Kočevske novice, leto IV, št. 2, datum 12. 3. 1987, str. 4. 
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portreti. Ideja o daru nekaj svoj umetniških del Občini Kočevje se je porodila že pred 

leti, ko je Božidar Jakac razstavljal v Šeškovem domu. Njegove risbe in grafike 

predstavljajo edinstven in originalen dokument o medvojnem dogajanju na 

Kočevskem, predvsem poseben pa je seznam originalnih podpisov udeležencev 

Zbora slovenskega naroda, ki ga je zbral samoiniciativno.  

Delovanje Pokrajinskega muzeja Kočevje je bilo v osemdesetih letih nedvomno 

okrnjeno in nekoliko zapostavljeno, vendar kljub številni finančni in tehnični 

okorelosti je ta samodržno nadaljeval s svojim muzejskim poslanstvom in nalogami. 

Težave, ki so bile najpogosteje vezane na prostorsko stisko in pomanjkanje 

strokovne delovne sile, se tudi v naslednjih letih niso uspešno rešile. Neprestano 

kopičenje in nalaganje novih nalog je muzejsko dejavnost oviralo, saj je bilo 

potrebno istočasno skrbeti tudi za dodatno muzejsko delo, ki je postajalo vse bolj 

zahtevnejše in kompleksnejše. Zaradi obilice (pre)obsežnejšega muzejskega dela so 

muzejski strokovni delavci prioritetno opravljali nekatere muzejske naloge, medtem 

ko je interno muzejsko delo ostajalo v izostanku. Premajhni depojski prostori so 

širitev muzejskih zbirk upočasnili, arhivsko in dokumentarno ter materialno gradivo 

pa je ostalo neobdelano in neklasificirano. Številne bogate in obsežne muzejske 

zbirke, ki so ostale neobdelane, so ostale skrite pred javnostjo, kar je osiromašilo 

profesionalno (muzejsko) kulturno dejavnost v občini. O slednjem pričajo tudi izjave 

nekaterih anonimnih kočevskih meščanov, ki so se zavedli resnosti položaja in vloge 

lokalnega muzeja, nekateri med njimi pa so bili tudi zgroženi nad (slabim) 

delovanjem kulturne ustanove. Med najpogostejšimi opazkami meščanov je bilo 

zaznati komentar o izolirani lokaciji Šeškovega doma, saj se »oskubljeni muzej 

sramežljivo skriva v odmaknjenem, zatohlem in dolgočasnem Šeškovem domu«.1325 

Podobno je zaslediti tudi opazko o slabi signalizaciji lokacije muzeja, med drugim je 

nanjo opozorila tudi meščanka z vprašanjem »Kje so table, smerokazi? Kje imamo 

sploh kakšen muzej?«.1326 Nezadovoljstvo lokalnega prebivalstva nad kočevskim 

muzejem se je pokazalo tudi pri obisku omenjene kulturne ustanove. Mnogi so bili 

mnenja, da bi moral kočevski muzej dobiti nove prostore v središču mesta zaradi 

prijaznejše okolice. Med predlaganimi rešitvami za njegovo preselitev je bil prostor v 

stari hiši ob cerkvi na Trati ter porušeni kočevski grad v središču mesta,1327 ki bi bil, 

                                                 
1325 Kočevske novice, leto VI, št. 9, datum 21. 11. 1990, str. 3. 
1326 Prav tam, str. 3. 
1327 Prav tam, str. 3. 
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sodeč po prostornosti in legi v centru mesta, najbolj funkcionalen in primernejši. 

Odmaknjenost Šeškovega doma in kočevskega muzeja je mnoge obiskovalce pustila 

nevedne o muzejski dejavnosti v mestu, saj »je muzej vendarle mrtev, preveč je 

odmaknjen, nima ustrezne zgodovinske vsebine, nima obiskovalcev in ljudje ga 

enostavno ne najdejo«.1328 Najbolj opazna pripomba, s katero vsebino so se strinjali 

tudi zaposleni v kočevskem muzeju, je bila namenjena »ločitvi« kočevskega muzeja 

od Šeškovega doma. Tovrstna sprememba v muzejski dejavnost bi zagotovo 

omogočila boljšo delovno okolje strokovnim delavcem, predvsem pa izboljšano 

prostorsko razstavno in depojsko funkcionalnost. Kljub nekaterim izboljšavam v 

delovanju Pokrajinskega muzeja Kočevje so prebivalci Kočevske ostali enotni v 

prepričanju o njegovi slabotni in šibki dejavnosti. Nekonkurenčnost in skromna ter 

šibka propagandna muzejska dejavnost sta slabo vplivali na prepoznavnost 

kočevskega muzeja, še posebno izven Kočevske. Metode in tehnike muzejskega dela 

so bile okostenele, predstavitve posameznih razstav in zbirk pa so obiskovalce 

odvračale od obiska. O slednjem potrjuje izjava anonimnega meščana, ki je javno 

izpostavil problem vsebinske prezentacije in njenega načina s sledečimi besedami: 

»Tujci so prepričani, da jih z obiskom muzeja v Šeškovem domu nameravamo 

posiljevati s preživelim realsocializmom. /…/ Naš muzej je še vedno predpotopni. 

Marsikje že prikazujejo zgodovino s sodobnimi avdiovizualnimi sredstvi, pri nas pa 

še vedno pripovedujejo in servirajo svojo resnico senilni politiki in borci.«1329 S 

posodobitvijo tehnične opreme in uvajanjem drugačnih oblik dela z obiskovalci je 

Pokrajinski muzej Kočevje v obdobju po osamosvojitvi Slovenije pridobil na boljši 

konkurenčnosti, zagotovo pa je vključitev v mrežo slovenskih muzej pripomogla k 

hitrejšemu in učinkovitejšemu muzejskemu delu. Razstavna dejavnost je še vedno 

temeljila na predstavitvi zgodovinskih, arheoloških, umetniških in etnoloških 

značilnostih Kočevske, spremenila pa se je tematika razstavnega muzejskega 

gradiva. Danes so v Pokrajinskem muzeju Kočevje postavljene tri stalne razstave, 

katere otvoritve so sledile v devetdesetih letih v sodelovanju z zunanjimi sodelavci.  

 

 

 

                                                 
1328 Prav tam, str. 3. 
1329 Prav tam, str. 3. 
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7. 5. 1. 1. FINANČNO STANJE POKRAJINSKEGA MUZEJA KO ČEVJE 

 
Finančno poslovanje Pokrajinskega muzeja Kočevje je bilo v začetku osemdesetih let 

solidno. Finančna poročila kočevskega muzeja in Kulturne skupnosti Kočevje 

razkrivajo racionalno in smotrno rabo dodeljenih finančnih sredstev, med kulturnimi 

ustanovami je Pokrajinski muzej Kočevje dobil drugo najvišjo vsoto denarnih 

sredstev. Najvišja dodeljena sredstva so bila namenjena knjižničarski dejavnosti, 

medtem ko je filmska dejavnost prejela najmanjšo denarno vsoto za svoje delovanje. 

Finančno poročilo Kulturne skupnosti Kočevje iz leta 1980 uvršča kočevski muzej 

po namenjenih in uporabljenih finančnih sredstev na drugo mesto, takoj za 

knjižničarsko dejavnost. V finančnem načrtu muzeja je bila začrtana dotacija        

584.430 dinarjev, porabljenih pa je bilo le 73 %.1330 Finančni program za obdobje 

1981–1985 je za delovanje muzejske dejavnosti skupno predvidel 2.729.000 dinarjev 

finančnih sredstev, kar je predstavljalo 6,1 % vseh finančnih sredstev, ki jih je 

Kulturna skupnost Kočevje namenila za profesionalno in amatersko kulturno 

dejavnost. Od skupnih sredstev je za kulturno dejavnost v petletnem obdobju 

Kulturna skupnost Slovenije prispevala 25.206.000 dinarjev, kar je predstavljalo 

skoraj polovico finančne dotacije. V okviru programa so bili predvideni tudi stroški 

za vzdrževanje in obnovo kulturnih domov v Strugah, Mozlju ter gradnjo kulturnega 

doma. Zanj naj bi finančna sredstva prispevala tudi Kulturna skupnost Slovenije in 

množične organizacije s pomočjo samoprispevka. Po posameznih časovnih obdobjih 

se je vsota dotacij denarnih sredstev spreminjala, do velikih odstopanj med 

posameznimi leti ni prihajalo. Najvišjo dotacijo finančnih sredstev  v srednjeročnem 

načrtu za obdobje 1981–1985 je Pokrajinski muzej Kočevje prejel zadnje leto 

finančnega programa, prejel je 581.000 dinarjev. V preteklih letih so bile dotacije 

nekoliko manjše, finančna odstopanja med posamezni leti so maksimalno dosegla 

razpon med 10.000–20.000 dinarjev.1331 Isti finančni program je v enakem obdobju 

za dejavnost Ljubljanskega regionalnega zavoda za spomeniško varstvo, ki je 

opravljal dela v Kostelu, ter za dejavnost Zgodovinskega arhiva Ljubljana skupno 

predvidel 2.081.000 dinarjev. Dejanska dodeljena finančna sredstva so bila znatno 

manjša od predpisanih v finančnem programu za petletno obdobje. V letu 1982 je 

                                                 
1330 PMK, t. e. 10, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1980. Realizacija finančnega načrta Kulturne 
skupnosti Občine Kočevje, december 1980. 
1331 AS 1589, t. e. 1963, fond CK ZKS. Dogovor o temeljih družbenega plana Občine Kočevje za 
obdobje med 1981–1985, 1980. 
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dotacija Kulturnemu centru Kočevje znašala 6.116.000 dinarjev, v naslednjem letu 

pa se je povečala na 7.702.000 dinarjev.1332 V obeh primerih je bila dejanska poraba 

finančnih sredstev Kulturnega centra Kočevje manjša od predvidene v programu, 

samo v letu 1982 je znašala 45 % finančnih sredstev, leto kasneje pa 51 %. 

Pokrajinski muzej Kočevje je leta 1982 prejel 1.020.434 dinarjev,1333 medtem ko je 

istega leta porabil le 215.800,30 dinarjev. V naslednjem letu pa se je vsota 

namenjenih denarnih sredstev za muzejsko dejavnost dvignila na 1.747.256,35 

dinarjev.1334 Tudi v naslednjih letih ni prišlo do velikih odstopanj v finančnem 

poslovanju kočevskega muzeja. Ta je v letu 1984 porabil vsa dodeljena finančna 

sredstva v višini 1.094.766 dinarjev, kar je predstavljalo le 21 %, v naslednjem letu 

pa je finančnih načrt predvidel 1.532.672 dinarjev.1335 Dodeljeni delež denarnih 

sredstev je v primerjavi s preteklim letom ostal približno enak. Realizacija porabe 

denarnih sredstev za muzejsko dejavnost je bila leta 1985 skoraj izpolnjena, muzej je 

istega leta posloval s pozitivnim saldom, ki je znašal 162.000 dinarjev.1336 Po izteku 

petletnega finančnega programa Kulturne skupnosti Kočevje je zbor delavcev 

Kulturnega centra Kočevje pripravil finančni načrt za obdobje 1986–1989. V njem so 

bili predvideni morebitni prihodki z dotacijami in odhodki posamezne enote 

Kulturnega centra Kočevje. Iz finančnih poročilih je razvidno, da je Pokrajinski 

muzej Kočevje v štiriletnem obdobju delovanja enakomerno uskladil razmerje med 

prihodki in odhodki. V prvem letu štiriletnega plana je kočevski muzej prejel 

dotacijo v višini 8.899.000 dinarjev, v naslednjem letu je sledila dotacija v višini 

23.138.000 dinarjev, v letu 1988 je prejel 75.550.000 dinarjev in v zadnjem letu 

finančnega načrta so dodeljena finančna sredstva znašala 70.603.000 dinarjev. 

Skupno je v predvidenem časovnem obdobju kočevski muzej prejel 178.190.000 

dinarjev.1337 Delež denarnih sredstev, ki ga je Kulturna skupnost Kočevje namenila 

za delovanje kočevskega muzeja, je bil konstanten. Znašal je skromnih 17 % vseh 

finančnih sredstev. V primerjavi s preteklim finančnim načrtom se je obseg 

                                                 
1332 AS 1589, t. e. 2046, fond CK ZKS. Finančno poslovanje družbenih organizacij v letu 1982 in 
1983, 18. 4.1984. 
1333 PMK, t. e. 20, fond ARHIV KCK, SPISI 1983. Pregled dohodkov in odhodkov Pokrajinskega 
muzeja Kočevje za leto 1982, 1983. 
1334 PMK, t. e. 20, fond ARHIV KCK, SPISI 1983. Finančno poročilo Pokrajinskega muzeja Kočevje 
za leto 1983, 18. 10. 1983. 
1335 Kočevske novice, Delegatska priloga, datum 25. 2. 1985, str. 22. 
1336 PMK, t. e. 22, fond ARHIV KCK, SPISI 1985. Zapisnik zbora delavcev Kulturnega centra 
Kočevje, 5.  3. 1985. 
1337 PMK, t. e. 26, fond ARHIV KCK, SPISI 1989. Pregled poslovanja KCK v obdobju 1986–1989, 3. 
3. 1989. 
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dodeljenih denarnih sredstev za muzejsko dejavnost zmanjšal, povečala pa se je 

skupna dotacija finančnih sredstev za delovanje vseh treh enot Kulturnega centra 

Kočevje. Slednje pomeni, da je najvišjo vsoto denarja prejela knjižničarska 

dejavnost, sledila je muzejska dejavnost, skromne vsote denarnih sredstev pa je 

prejemal kino Jadran. Slednji je v finančni bilanci Kulturnega centra Kočevje 

pomenil veliko »luknjo brez dna«, ki je kljub stalni finančni podpori pomenil veliko 

izgubo. Finančni kazalci iz leta 1988 navajajo, da je Kulturni center Kočevje prejel 

73.105.000 dinarjev,1338 kar potrjuje navedeno dotacijo, predvideno v finančnem 

načrtu centra. Odstopanje od višin dotacij v obeh poročilih finančnega poslovanja ni 

bilo veliko, saj so bili kazalci vrednosti malenkostno različni zaradi nastalih 

sprememb v predvidevanju (morebitnih) potrebnih denarnih sredstev za delovanje 

Kulturnega centra Kočevje v omenjenem obdobju. Z vstopom v obdobje samostojne 

slovenske države so se finančna sredstva za muzejsko dejavnost zmanjšala zaradi 

nastale politično-gospodarske situacije v državi, ki je močno vplivala tudi na 

kulturno dejavnost v občini. Finančno poročilo za leto 1990 kaže na planirani 

finančni načrt v višini 6.600 dinarjev,1339 ki so bili porabljeni za odkup knjižne 

publikacije o Kostelu. V naslednjem letu je bilo za muzejsko dejavnost namenjeno 

113.000 dinarjev, največ denarnih sredstev je bilo porabljeno za razstavno dejavnost, 

sledila je sanacija makete dnevnega kopa rudnika Kočevje, ki je zahtevala 43.000 

dinarjev, najnižja denarna sredstva pa so bila porabljena za izdelavo priponk grba 

mesta Kočevje.1340 Polovični delež dodeljenih in prejetih finančnih sredstev je 

prispevala občina, ostali delež pa je prispeval kočevski muzej iz lastnih sredstev. 

Istega leta je uprava kočevskega muzeja zaprosila za dodatno financiranje ostalega 

muzejskega dela, za katerega je potrebovala 243.470 dinarjev. Z izjemo prejšnjih let 

je Občina Kočevje odobrila predlog muzeja o celovitem financiranju muzejske 

dejavnosti.1341  

Novo obdobje samostojne Slovenije je naznanilo sveženj novosti v delovanju 

kočevskega muzeja, pri tem pa je bilo potrebno rekonstruirati tudi finančno politiko 

pri dodeljevanju denarne podpore za posamezne enote Kulturnega centra Kočevje. 

                                                 
1338 Kočevske novice, Delegatska priloga, datum 15. 12. 1988, str. 8. 
1339 PMK, t. e. 27, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1990. Program in finančni načrt kulturne dejavnosti 
v Občini Kočevje, januar 1990. 
1340 PMK, t. e. 27, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1990. Soglasje za sofinanciranje programa Muzeja 
Kočevje v letu 1991, 18. 9. 1990. 
1341 PMK, t. e. 27, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1990. Soglasje za sofinanciranje programa Muzeja 
Kočevje v letu 1991, 18. 9. 1990. 
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(Pre)velike ekonomske nerentabilnosti in nezadostne konsolidacije kinematografske 

dejavnosti znotraj Kulturnega centra Kočevja so vodilne pri muzejski in knjižničarski 

dejavnosti prisilile v razmislek o odcepitvi in/ali odstopu obeh kulturnih ustanov iz 

Kulturnega centra Kočevje, kar je naposled pripeljalo k njegovi razdružitvi in 

propadu. Želja in namen po izločitvi iz sestave Kulturnega centra Kočevja sta se 

pokazali v drugi polovici osemdesetih let, saj je uprava kočevskega muzeja 

eksplicitno izrazila namero o svoji izločitvi in osamosvojitvi muzeja kot samostojni 

kulturni ustanovi. Po izločitvi kočevskega muzeja iz KCK je ta nameraval vzporedno 

ustanoviti tudi galerijo, vendar do realizacije njegovih namer ni nikoli prišlo. V zvezi 

izločitvijo kočevskega muzeja je bil izdelan elaborat o družbeni in ekonomski 

upravičenosti ustanovitve, ki sta ga obravnavala Kulturna skupnost Slovenije in 

Občinska skupnost Kočevje. Neuspela izločitev in osamosvojitev muzeja sta bili 

kljub sprejetemu predlogu in elaboratu o osamosvojitvi rezultat neustrezne in 

nedodelane sistemske muzejske zakonodaje.1342 Pokrajinski muzej Kočevje je vse do 

propada Kulturnega centra Kočevje leta 1991 (prisilno in protivoljno) deloval v 

njegovi sestavi, tekom večletnega delovanja v okviru centra pa je bil primoran delno 

kriti finančno izgubo kinematografije. Po sprejeti reorganizaciji družbenih dejavnosti 

leta 1990 je bila muzejska dejavnost Pokrajinskega muzeja Kočevje vključena v 

nacionalni program, ki je pomenil prehod na financiranje kočevskega muzeja iz 

Republiškega sekretariata za kulturo, financiranje nerednih in izven muzejskih 

dejavnosti pa je še vedno ostala domena Občinske skupščine Kočevje. Program 

slednjega je prepovedal prelivanje nepovratnih denarnih sredstev iz ene dejavnosti v 

drugo. Z novim načinom financiranja, iz katerega je bila odvzeta knjižničarska 

dejavnost, ki se je 1. junija 19901343 osamosvojila in izločila iz KCK, se tovrstni 

način ni izvajal zakonito. Dohodki Pokrajinskega muzeja Kočevje so bili uporabljeni 

za delno kritje materialnih stroškov kočevskega kina in za izplačilo njegovih 

zaposlenih. Finančno poročilo iz omenjenega leta navaja, da je kočevski muzej kril 

stroške kina v višini 29.500 dinarjev, izgube kinematografske dejavnosti pa so bile 

vedno večje. Za prekinitev tovrstnega prelivanja muzejskih finančnih sredstev je 

uprava kočevskega muzeja 4. septembra 1990 naslovila zahtevek na Republiški 

sekretariat za kulturo, v katerem je zaprosila za varstvo pravic Pokrajinskega muzeja 

                                                 
1342 PMK, t. e. 27, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1990. Delovno in finančno poročilo za leto 1989, 4. 
4. 1990. 
1343 PMK, t. e. 27, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1990. Zahtevek za varstvo pravic, 4. 9. 1990. 
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Kočevje.1344 Problematika delovanja in finančnega poslovanja Kulturnega centra 

Kočevje je bila obravnavana tudi na sestanku Občinske skupščine Kočevje, ki ga je 

3. septembra 1990 v prostorih pisarne predsednika SO Kočevje sklical njen 

predsednik, Mihael Petrovič. Med ugotovitvami sestanka je bilo zapisano, da Občina 

Kočevje ne bo mogla nadalje kriti finančni primanjkljaj kočevskega kina, ki naj bi se 

izrecno preživljala z opravljanjem lastne dejavnosti. V ta namen je bilo na sestanku 

sklepčno sprejeto, da je bilo potrebno doseči medsebojni sporazum o racionalizaciji 

kinematografske dejavnosti in zmanjšanju njenih stroškov.1345 Po propadu 

Kulturnega centra Kočevje je posamična enota centra postala enovita in samostojna 

enota, z urejenim delovnim in finančnim poslovanjem. 

 

7. 5. 2. KNJIŽNIČARSKA DEJAVNOST V OBDOBJU PRED OSAMOSVOJITVIJO 

 
Knjižničarska dejavnost v osemdesetih letih ni doživela korenitih sprememb. Svoje 

prostore je še vedno imela v stavbi v središču mesta, na Ljubljanski cesti 6, ki ji je 

omogočila večji in boljši pretok obiskovalcev. Ljudska knjižnica Kočevje, ki je v 

dotedanjih prostorih na Ljubljanski cesti ostala vse do leta 2001, je razpolagala s 

prostorom v izmeri 248 m2, v sklopu katerih so bili prostori za obiskovalce in delovni 

prostori. Poleg oddelka za mladino, oddelka za odrasle in majhne čitalnice je celotni 

prostor knjižnice zajemal še prostor za obdelavo gradiva, skladišče ter upravne in 

tehnične prostore. Pomanjkanje prostorov je postalo neizogibno, saj se je že od 

samega začetka svoje preselitve v omenjene prostore knjižnično osebje moralo samo 

znajti. Utesnjenost, natrpanost in premajhni prostori so povzročili veliko nevoljnosti 

pri delu in nezadovoljstvo pri obiskovalcih. Knjižne police so bile prepolne, zato je 

večina knjižnih, časopisnih in revialnih enot našla svoj prostor tudi na tleh, nekatere 

knjižne enote pa so bile položene tudi po okenskih policah. Po mednarodnih kazalcih 

in standardih, ki so predpisali 60 knjižnih enot/m2,1346 je Ljudska knjižnica Kočevje 

krepko prekosila postavljeni normativ. Prizadevanja za rešitev prostorske stiske 

knjižnice so bila prisotna od samega začetka, obljube o novih prostorih pa začasne. 

Toda prostorska stiska je še naprej ostala nerešena, prizadevanja za njeno rešitev pa 

                                                 
1344 Prav tam. 
1345 PMK, t. e. 27, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1990. Zapisnik sestanka članov Kulturnega centra 
Kočevje, 3. 9. 1990. 
1346 Vilicer, Breda: Razvoj in stanje splošno izobraževalne knjižnice v Občini Kočevje. Ljubljana: 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 1987, str. 28. 
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neuspešna. Predložena mnenja o novih prostorih knjižnice so predvidela nove 

prostore v zgornjih adaptiranih prostorih iste stavbe, pojavil pa se je tudi predlog o 

preselitvi knjižnice v prostore nekdanje gimnazije.1347 Zataknilo se je pri financiranju 

adaptacije dotrajanih in neurejenih prostorov, denarna sredstva Kulturne skupnosti 

Kočevje, ki jo je tudi finančno podpirala, in lastne knjižnice pa so bila prenizka za 

izvedbo tovrstne previsoke investicije. Ljudska knjižnica Kočevje je ostala v starih in 

utesnjenih prostorih v središču mesta, osebje knjižnice pa se je moralo prilagajati 

prostorskim razmeram.  

Ljudska knjižnica Kočevje je zaposlovala tri strokovne delavce, leta 1984 pa so bile 

zaposlene štiri strokovne delavke. Število zaposlenih se je leto kasneje zmanjšalo na 

tri in se je obdržalo vse do devetdesetih let. Upravnica Ljudske knjižnice Kočevje je 

bila Ema Štrumbelj, leta 1985 pa je (občinski) Zbor delavcev Kulturnega centra 

Kočevje na razpisno mesto knjižnega manipulanta izbral Nevenko Jazbec. Njena 

izvolitev na razpisno mesto, na katerega se je prijavila tudi Stanka Zajc, je bila 

potrjena na sestanku (občinskega) Zbora delavcev Kulturnega centra Kočevje, 28. 

novembra 1985. Potrdila jo je tudi predsednica Zbora delavcev KCK, Franja 

Virant.1348  Za (nemoteno) delovanje Ljudske knjižnice Kočevje so poleg upravnice 

knjižnice skrbele še višja knjižničarka in knjižničarka-referentka. Poslovni čas 

knjižnice je bil vsak delavnik, knjižnica je svoja vrata odprla dvakrat tedensko v 

dopoldanskem času po pet ur in trikrat tedensko v popoldanskem času po šest ur. Ob 

sobotah je obratovala v dopoldanskem času od 8. do 11. ure.1349 V jesensko-zimskem 

času je bila knjižnica zaradi velikega obiska odprta vsak dan. Tudi za mladino so 

podaljšali čas odprtosti knjižnice, mladinski oddelek je bil prav tako odprt vse 

popoldneve in v soboto dopoldan.1350 V poletni sezoni pa je veljal standardni 

poslovni čas.  

Knjižničarska dejavnost je v osemdesetih letih nadaljevala s svojo redno dejavnostjo, 

zaradi krčenja in/ali zmanjšanja finančnih sredstev pa je bila občasno primorana 

ukiniti tudi nekatere programe. Ljudska knjižnica Kočevje je kot enota Kulturnega 

centra Kočevje delovala po že ustaljenem programu, v katerega je poleg redne 

dejavnosti vključila tudi razširjeni program. Redna dejavnost je poleg skrbi za 

                                                 
1347 Prav tam, str. 31. 
1348 PMK, t. e. 22, fond ARHIV KCK, SPISI 1985. Zapisnik zbora delavcev KCK, 28. 11. 1985. 
1349 Vilicer, Breda: Razvoj in stanje splošno izobraževalne knjižnice v Občini Kočevje. Ljubljana: 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 1987, str. 27. 
1350 Poročilo o delu knjižnice v letu 1982, 14. 3. 1983, last Knjižnica Kočevje. 
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knjižno in drugo gradivo, sprotnega evidentiranja novega gradiva ter skrbi za 

njegovo izposojo vključevala tudi izdelavo konceptov dolgoročnega razvoja 

knjižničarstva v občini, izdelavo študij o možnosti avtomatizacije v knjižnici in 

koncepta o proučitvi vseh možnosti za realizacijo zastavljenih načrtov, sistematično 

zbiranje, strokovno obdelavo, hranjenje in predstavljanje knjižničnega gradiva, skrb 

za informacijsko-dokumentacijsko delo, dopolnjevanje knjižničnega gradiva, 

sodelovanje z OK ZKS pri nabavi določene literature, sodelovanje z drugimi 

knjižnicami in izvajanje dejavnosti potujoče knjižnice, objavljanje člankov v lokalni 

periodiki ter sistematično zbiranje avdio in video kaset.1351 Za lažjo dostopnost do 

želenega gradiva so bili bralcem dostopni abecedni imenski katalog, UDK katalog in 

naslovni katalog, na mladinskem oddelku pa je bil dostopen tematski katalog. Poleg 

ponujenih katalogov pri iskanju želenega knjižnega in neknjižnega gradiva so 

bralcem pomagale tudi strokovne delavke knjižnice. Slednja je bila potrebna večkrat, 

posebej pri najmlajših na mladinskem oddelku, vendar je bila zaradi prezasedenosti 

strokovnih delavk večinoma omejena. Skupaj z vsakoletnim naraščanjem števila 

knjižnega fonda se je povečalo tudi število včlanjenih v knjižnico. V začetku 

osemdesetih let se je število včlanjenih bralcev povzpelo na 2.351 članov,1352 leta 

1985 pa je doseglo že 2.620 članov,1353 medtem ko je ob koncu desetletja število 

včlanjenih preseglo 3.000 članov. Obsežni knjižni fond je obsegal literaturo različnih 

knjižnih zvrsti. Med najbolj branimi knjižnimi zvrstmi je primat obdržalo leposlovje, 

sledila je izposoja literature s področja uporabnih ved, literatura s področja družbenih 

ved, filozofije, umetnosti, glasbe, iger in športa, medtem ko je bilo poseganje po 

literaturi s področja tehniških in poklicnih ved, zgodovinsko-vzgojnih vsebin ter 

literature s področja poezije manjše. Na mladinskem oddelku je bilo veliko 

povpraševanje po otroških pravljicah in risankah, posebej za animiranimi junaki. 

Knjižni fond je leta 1980 štel 29.416 knjižnih enot,1354 leto kasneje pa je obsegal že 

31.462 knjižnih enot.1355 Tri leta kasneje je ta narasel na 36.239 knjižnih enot,1356 

medtem ko je število revij in časopisov doseglo 70 enot. Knjižni fond se je letno 

trikrat obrnil, o izposojenem gradivu pa se je vodila dnevna evidenca. Povprečna 
                                                 
1351 PMK, t. e. 26, ARHIV KCK, SPISI 1989. Predlog programa dela za knjižnico za leto 1989, 23. 1. 
1989. 
1352 Poročilo o delu knjižnice v letu 1980, 4. 3. 1981, last Knjižnica Kočevje. 
1353 Vilicer, Breda: Razvoj in stanje splošno izobraževalne knjižnice v Občini Kočevje. Ljubljana: 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 1987, str. 26. 
1354 Poročilo o delu knjižnice v letu 1980, 4. 3. 1980, last Knjižnica Kočevje. 
1355 Poročilo o delu knjižnice za leto 1981, 12. 1. 1982, last Knjižnica Kočevje. 
1356 Poročilo o delu knjižnice v letu 1984, 13. 2. 1985, last Knjižnica Kočevje. 
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nabava knjižnega gradiva je znašala 1.500–1.800 knjižnih enot, le-ta je bila odvisna 

od razpoložljivih denarnih sredstev knjižnice. Primer slednjega se je zgodil leta 1983, 

ko je prišlo do omejitve uvoza pri nakupu knjižnih enot in Ljudska knjižnica Kočevje 

tisto leto ni mogla nabaviti nobeno knjižno enoto.1357 Cena nabave knjižnih enot je 

letno narasla za 37 %, finančna sredstva, namenjena za nakup knjižnih enot, pa so 

znašala 10 %.1358 To je posledično povzročilo, da je uprava knjižnice zahtevala večjo 

dotacijo denarnih sredstev za kritje stroškov in nabave knjižnih enot. V primeru 

nezadostnih denarnih sredstev pa je knjižnica zmanjšala število knjižnega, revialnega 

in časopisnega gradiva. Leta 1983 se je knjižni fond obogatil le za 1.411 knjižnih 

enot,1359 kar je pomenilo najnižji nakup knjig v prvi polovici osemdesetih let. V 

naslednjih letih je trend naraščanja števila knjižnih, časopisnih in revialnih enot ostal 

enak načrtovanemu in nabava knjižnih novosti je postala prednostna naloga pred 

ostalimi dejavnostmi knjižnice. Pri nabavi knjižnega gradiva je bila ta usmerjena v 

nabavo slovenskih knjižnih enot, sledila je številčno manjša nabava tujih knjižnih 

enot in revij. Med revijami so prevladovale revije v slovenskem jeziku, nato so 

sledile jugoslovanske in tuje revije. Leta 1982 ni bilo nabavljeno nobeno knjižno 

gradivo v tujem jeziku zaradi skrčenega finančnega proračuna knjižnice, istega leta 

se ja zaradi skrčenega programa domačih naložb in ukinitve uvoza beletristike 

zmanjšal tudi prirastek knjižnih novosti.1360 V drugi polovici osemdesetih let se je 

obseg knjižnega in revialnega fonda povečal, saj je štel 38.727 knjižnih enot in 85 

različnih revij in časopisov,1361 leta 1991 pa je zaloga revij in časopisov štela že 560 

enot.1362 Nekoliko se je zmanjšala tudi nabava knjižnih novosti, število nabavljenih 

knjig je znašalo 1.000–1.100 knjižnih enot.1363 Letno je Ljudska knjižnica Kočevje 

izločila okoli 200–300 knjižnih enot in 100–120 revij, občasno pa se je odpisani 

knjižni fond povzpel tudi na 400 in več knjižnih enot.1364 Poleg knjižnega in 

revialnega gradiva ter časopisov je Ljudska knjižnica Kočevje izposojala tudi kasete 

za mladino. Število kaset je bilo sprva zelo skromno, fond je štel 37 kaset,1365 konec 

                                                 
1357 Poročilo o delu knjižnice v letu 1983, 5. 12. 1983, last Knjižnica Kočevje. 
1358 Prav tam. 
1359 Poročilo o delu knjižnice v letu 1983, 5. 12. 1983, last Knjižnica Kočevje. 
1360 Poročilo o delu knjižnice v letu 1982, 14. 3. 1983, last Knjižnica Kočevje. 
1361 Poročilo o delu knjižnice v letu 1986, 11. 3. 1987, last Knjižnica Kočevje. 
1362 Dolenjski list, leto XLII, št. 15, datum 11. 4. 1991, str. 7. 
1363 Poročilo o delu knjižnice v letu 1987, 1. 3. 1988, last Knjižnica Kočevje. 
       Poročilo o delu knjižnice v prvem polletju 1988, 16. 8. 1988, last Knjižnica Kočevje. 
1364 Poročilo o delu knjižnice v letu 1980, 4. 3. 1981, last Knjižnica Kočevje. 
1365 Poročilo o delu knjižnice v devetih mesecih 1985, 7. 11. 1985, last Knjižnica Kočevje. 
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osemdesetih let pa je štel že 1.190 kaset,1366 leta 1991 pa je število kaset in 

videokaset naraslo na 1.952.1367 Odpis knjižnih enot se je povzpel na 200–400 

knjižnih zalog, včasih pa je število odpisanih knjižnih enot znašalo tudi več kot 500 

enot. Obisk knjižnice je bil več kot zadovoljiv, saj je vsako leto zabeležil veliko 

število obiskovalcev. Enako je bilo na področju izposoje knjižnega in neknjižnega 

gradiva, ki sta vsako leto naraščali. Statistični podatki kažejo, da je bilo rekordno 

število izposojenih knjig leto 1983, izposoja je dosegla 90.643 izposojenih knjižnih 

enot. Naslednjega leta se je ta zmanjšala, znašala je 86.900 knjižnih enot, leta 1985 

pa se je povzpela na 88.735 knjižnih enot.1368 V drugi polovici osemdesetih let se je 

število izposojenih knjižnih enot zelo zmanjšalo. Na mladinskem oddelku se je 

izposoja zmanjšala za 8 %, medtem ko so na oddelku za odrasle zabeležili porast 

izposoje za 1 %. Leta 1987 je bilo izposojenih 84.255 knjižnih enot,1369 dva leti 

kasneje pa je ta v prvi polovici leta 1988 znašala že 43.056 izposojenih knjižnih 

enot.1370 Izposoja revij je ostala na enaki stopnji kot v preteklih letih, letno je bilo 

izposojenih 2.800 revij ter okoli 5.300 kaset.1371 Med obiskovalci knjižnice so bili 

tako odrasli kot mladina. Leta 1981 je knjižnico obiskalo 33.868 obiskovalcev, dve 

leti kasneje pa 36.219 obiskovalcev, medtem ko je leta 1985 knjižnico obiskalo 

36.686 obiskovalcev.1372 Med najštevilčnejšimi obiskovalci je bila mladina in 

najmlajši, odrasli pa so knjižnico obiskali povprečno dobro. Podatki kažejo, da se je 

na oddelku za odrasle povečalo število vpisanih članov, izposojo knjižnih enot pa je 

bila v primerjavi z izposojo na mladinskem oddelku manjša. Slednje potrjujejo 

statistični podatki za leto 1982, ko je bilo na oddelku za odrasle vpisanih 1.439 

članov, na mladinskem oddelku pa 965 vpisanih otrok.1373 K večji izposoji v prvem 

polletju osemdesetih let je pripomogla nižja kupna moč njenih bralcev in daljša 

odprtost knjižnice in čitalnice. Obisk čitalnice je bil izredno dober, v popoldanskih 

dnevih je bila popolnoma zasedena. Povprečno je obisk čitalnice letno zabeležil okoli 

14.000 obiskovalcev.1374 Množičen obisk čitalnice je pokazal njeno priljubljenost 

                                                 
1366 Poročilo o delu knjižnice v letu 1986, 11. 3. 1987, last Knjižnica Kočevje. 
1367 Dolenjski list, leto XLII, št. 15, datum 11. 4. 1991, str. 7. 
1368 Vilicer, Breda: Razvoj in stanje splošno izobraževalne knjižnice v Občini Kočevje. Ljubljana: 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 1987, str. 33. 
1369 Poročilo o delu knjižnice v letu 1986, 11. 3. 1987, last Knjižnica Kočevje. 
1370 Poročilo o delu knjižnice v prvem polletju 1988, 16. 8. 1988, last Knjižnica Kočevje. 
1371 Poročilo o delu knjižnice v letu 1987, 1. 3. 1988, last Knjižnica Kočevje. 
1372 Vilicer, Breda: Razvoj in stanje splošno izobraževalne knjižnice v Občini Kočevje. Ljubljana: 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 1987, str. 33. 
1373 Poročilo o delu knjižnice v letu 1982, 14. 3. 1983, last Knjižnica Kočevje. 
1374 Poročilo o delu knjižnice v letu 1981, 12. 1. 1982, last Knjižnica Kočevje. 
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med obiskovalci, zanimanje zanjo pa je preraslo tudi v željo po študijski čitalnici.1375 

Do njene uresničitve naj bi prišlo po pridobitvi novih dodatnih prostorov oziroma po 

preselitvi knjižnice v nove prostore. Študijski oddelek je bil ustanovljen šele 

desetletje kasneje, ko je knjižnica pridobila lastno stavbo na Trgu zboru odposlancev 

26.  

Drugačno stanje obiska knjižnice je bilo v drugi polovici osemdesetih let. Obisk je 

zaradi prostorske stiske in utesnjenosti začel upadati, predvsem na mladinskem 

oddelku, približno enako število obiskovalcev pa je obiskalo čitalnico. Na 

mladinskem oddelku, kjer je bilo čutiti padec števila vpisanih članov, so že nekaj let 

beležili zmanjšano število mladine in najmlajših zaradi uvedbe šolskega pouka tudi v 

popoldanskem času in nezanimanja mladine za obisk knjižnice zaradi premajhnih 

prostorov in utesnjenosti v čitalnici. Mladinski oddelek, na katerem je bilo vpisanih 

1.280 članov,1376 je obiskalo 7.421 obiskovalcev, kar je predstavljalo 40 % vsega 

obiska. V primerjavi s prvim polletjem je bil obisk mladinskega oddelka slabši, 

vendar zadovoljiv. V času šolskega pouka je obisk mladinskega oddelka porasel na 

račun obiska osnovnošolskih in srednješolskih otrok, znaten upad pa je bilo zaznati v 

času šolskih počitnic. Zanimanje mladine za čitalnico je bilo veliko, njen obisk se je 

prav tako povečal. Zastavljene naloge petletnega načrta za obdobje 1981–1985 so 

bile večinoma realizirane in uresničene. Po začrtanem programu je Ljudska knjižnica 

Kočevje povečala nabavo knjižnih enot, povečal se je knjižni fond, ki je predvidel 2 

knjižni enoti na prebivalca in prav tako se je povečalo število vpisanih članov. Načrt 

pridobivanja novih članov je predvidel povečanje za 0,5 %, kar je bilo več kot 

doseženo. Prav tako je bila dosežena stopnja letnega nakupa knjižnih enot, ki je 

predvidela nakup 1 knjižne enote na 10 prebivalcev.1377 Nadgradnjo prejšnjemu 

programu je pomenilo oblikovanje petletnega načrta za obdobje 1986–1990, ki je bil 

integriran v petletni načrt Kulturne skupnosti Kočevje za enako obdobje. Na podlagi 

Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Kulturne skupnosti Kočevje je petletni 

načrt Ljudske knjižnice Kočevje začrtal nujne smernice in konkretne naloge, med 

katere so sodile prioritetni nalogi o uveljavljanju normativov in standardov za 

vzpostavitev matične knjižnice v občini in razširitev prostorske utesnjenosti z 

                                                 
1375 PMK, t. e. 24, fond ARHIV KCK, SPISI 1987. Delovno in finančno poročilo Kulturnega centra 
Kočevje za leto 1987, 1988. 
1376 Poročilo o delu knjižnice v letu 1986, 11. 3. 1987, last Knjižnica Kočevje. 
1377 PMK, t. e. 9, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1979. Okvirna usmeritev kulturnega razvoja v Občini 
Kočevje v obdobju 1981–1985, oktober 1979. 
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adaptacijo zgornjih prostorov v stavbi knjižnice.1378 Zastavljeni nalogi sta bili 

realizirani postopoma v neenakem časovnem obdobju. Uveljavitev knjižnice kot 

matične knjižnice je bila realizirana še v predvidenem obdobju, medtem ko je 

prostorska stiska knjižnice ostala nerešena še v naslednjem desetletju. Iskanje rešitev 

se je vedno prestavljalo, zataknilo pa se je pri visokih zneskih investicije pri 

adaptaciji prostorov, ki jih knjižnica ni premogla, in pri smernicah Zavoda za 

spomeniško varstvo, ki je menil, da je bila začrtana obnova prostorov v neskladju s 

smernicami spomeniškega varstva in popolnoma neustrezna.1379 Ljudska knjižnica 

Kočevje je svoje lastne nove prostore dobila šele leta 2001 na novi lokaciji ob Rinži, 

na Trgu zbora odposlancev 26, kjer domuje še danes. 

Redno dejavnost je Ljudska knjižnica Kočevje dopolnjevala z izvajanjem 

razširjenega programa, v sklopu katerega je pripravila in organizirala številne 

kulturne prireditve. Med dejavnosti razširjenega programa so sodile kulturno-vzgojna 

dejavnost za mladino, organiziranje ur pravljic, priprava razstav z naslovom »Moja 

najljubša knjiga«, občasne projekcije videofilmov, obisk vrtcev in šol, posebni 

počitniški programi, srečanja z literati in predavanja ter priprava predstavitve 

šolskega literarnega krožka, občasno pa je organizirala tudi številne namizne igre in 

aktivnosti. Programska usmeritev knjižnice je poleg redne dejavnosti zavoda 

predvidela izvajanje različnih oblik kulturnih in šolskih prireditev. Ljudska knjižnica 

Kočevje je v program svojega delovanja vključila tudi vabila številnih predstavnikov 

in članov družbenih organizacij, šolski kader in predstavnike ter člane sindikalnih 

organizacij. Te so še vedno nadaljevale s sistemom plačevanja članarine za svoje 

člane-delavce, za katere je bila izposoja in uporaba knjižnega in neknjižnega gradiva 

ob plačilu sindikata brezplačna. Letna članarina je bila simbolična, ob vpisu na 

mladinskem oddelku je znašala 30 dinarjev in 100 dinarjev na oddelku za odrasle.1380 

Kasneje se je ta povečala na 200 dinarjev, medtem ko je bila za mladinski oddelek 

celo nižja kot v preteklih letih.1381 Knjižnica je v osemdesetih letih sodelovala z 

dvajsetimi sindikalnimi organizacijami, med zadnjimi podjetji sta se v sistem 

sindikalnega plačevanja vključila Tekstilana in Vzgojno varstvena organizacija 

                                                 
1378 PMK, t. e. 26, fond ARHIV KCK, SPISI 1989. Poročilo o uresničevanju srednjeročnega plana 
Kulturne skupnosti Kočevje za obdobje 1986–1990, 6. 7. 1989. 
1379 Prav tam. 
1380 ZAL, KOČ 94, t. e. 2, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Zapisnik Knjižnice Kočevje, maj 1981. 
1381 Kočevske novice, leto III, št. 4, datum 15. 5. 1986, str. 3. 
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(VVO).1382 Sodelovanje in informiranje o knjižničarski dejavnosti je zaživelo tudi v 

šolah in vrtcih, posebej je bilo med najmlajšimi veliko zanimanje za ure pravljic. Ta 

je za svoje najmlajše pripravila ure pravljice, ki so potekale med tednom v čitalnici 

knjižnice in so bile zelo dobro obiskane. Zaradi prostorske stiske in krčenja finančnih 

sredstev so bile ure pravljic za najmlajše leta 1980 ukinjene. Prizadevanja za njihovo 

ponovno uvedbo so zaživela leto kasneje, v okviru katerih so najmlajši dvakrat 

tedensko obiskali knjižnico v popoldanskem času. Leta 1981 so ure pravljic za 

najmlajše potekale ob ponedeljkih in petkih v prostorih Kulturne skupnosti v 

popoldanskem času,1383 kasneje pa ob ponedeljkih in petkih od 16.–17. ure za 

predšolske otroke, za prvošolce pa ob 17.–18. ure v čitalnici knjižnice.1384 S kasnejšo 

časovno spremembo programa pa so ure pravljic potekale ob torkih in četrtkih med 

9. in 10. uro, enkrat mesečno pa so bile ure pravljic organizirane tudi v Državni 

založbi Slovenije1385 ob 16. uri.1386 Kmalu po ponovni uvedbi je bil program ur 

pravljic skrčen na minimalno, leta 1983 pa zopet ukinjen za nekaj časa. Težavo pri 

njihovi izvedbi je predstavljalo pomanjkanje prostora za njihovo izvajanje, kajti 

prezasedenost knjižnice in čitalnice zaradi drugih kulturnih prireditev ni dopuščalo 

realizacijo izvedbe. Toda z nekajkratnimi prekinitvami so bile ure pravljic znova 

uvedene leta 1984 in so sodile v program knjižničarske dejavnosti vse do leta 1991, 

vendar v manjšem urnem obsegu. Tovrstna knjižničarska dejavnost je bila izredno 

priljubljena pri najmlajših, v povprečju jo je obiskalo 400–500 otrok. Razširjeni 

program knjižničarske dejavnosti je zajel pester nabor neknjižničarskih dejavnosti, ki 

so skupaj s poslanstvom knjižnice gojile in širile kulturne dobrine. Uspešno 

sodelovanje knjižnice je bilo zaznati tudi z osnovnimi in srednjimi šolami. Ljudska 

knjižnica Kočevje je za osnovnošolce in srednješolce pripravila kratko predstavitev 

knjižnice in njenega dela, srečanja mladih bralcev, srečanje bralcev z bralci, literarni 

večer za mladino, predstavitev starih inštrumentov in mladinske razstave. Novost, ki 

jo je knjižnica uvedla v svoj program, je bil obisk knjižničarke na Posebni osnovni 

šoli za osebe z motnjami v duševnem razvoju (danes Osnovna šola Ljubo Šercer), 

kjer jim je v okviru interesnih dejavnosti predstavila knjižničarsko dejavnost in njeno 

                                                 
1382 Poročilo o delu knjižnice v devetih mesecih 1985, 7. 11. 1985, last Knjižnica Kočevje. 
1383 ZAL, KOČ 94, t. e. 2, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Zapisnik Knjižnice Kočevje, maj 1981. 
1384 Poročilo o delu knjižnice v prvem polletju 1981, 28. 8. 1981, last Knjižnica Kočevje. 
1385 Občasno je DZS prirejala literarne večere z znanimi slovenskimi in domačimi literarnimi 
ustvarjalci. 
1386 Kočevske novice, leto III, št. 8, datum 26. 9. 1986, str. 3. 



 435 

delovanje.1387 Knjižnična vzgoja, ki je bila namenjena za mlade uporabnike 

knjižnice, je bila med obiskovalci dobro obiskana in zaželena. Za odrasle 

obiskovalce je knjižnica poskrbela s pripravo številnih razstav, potopisnih in drugih 

predavanj, recitalov, večerov ob diapozitivih, glasbenih, literarnih in filmskih 

večerov ter koncertov iz plošč z dodanimi komentarji. Med dobro obiskanimi 

razstavami, ki jih organizirala v osemdesetih letih, so bile »Moja najljubša knjiga«, 

»Napredna delavska gibanja v knjigah naše knjižnice« in »Tisoč let slovenske pisane 

besede«.1388 Gostje recitalov so bili slovenski pesniki, med katerimi so kočevsko 

knjižnico obiskali Tone Pavček, Vida Škrabar in Ervin Fritz, med predavatelji pa so 

bili povabljeni slovenski in domači umetniki, Ivan Gams, Rudi Mohar, Janez 

Šinkovec, Bojan Štih, Andrej Trobentar, Miloš Humek, Marija Makarovič, Janez 

Stanič, Andrej Grabar in drugi. Leta 1982 je knjižnica v jesensko-zimskem času 

pripravila obsežen repertoar prireditev, ki so bile dobro obiskane. Pripravila je 

potopisno predavanje Miloša Humeka z naslovom »Popotovanje po štirih tropskih 

otokih«, filmski večer kratkih amaterskih filmov ljubljanskih ustvarjalcev, glasbeni 

večer, literarni večer z Vitom Malom in razstavo ob kongresu ZKS.1389 Dve leti 

kasneje je popestrila svojo dejavnost z obsežnejšim programom prireditev, v okviru 

katerih je pripravila predavanja Sama Simčiča o kulturi v Prešernovem času, recital 

pesmi Franca Lovšina, predavanje o mladini in revoluciji, literarni večer z 

osnovnošolci, glasbeni večer z Mozartom, potopisno predavanje z diapozitivi »Kaj 

nam je povedala Korzika« in pogovor z Igorjem Torkarjem o njegovem delu 

»Umiranje na obroke«.1390 Med zelo dobro obiskanimi predavanji je bilo predavanje 

Marije Makarovič leta 1986, ki je predstavila svoje obsežno delo z naslovom 

»Predgrad in Predgrajci«. Istega leta je knjižnica organizirala še predstavitev 

knjižnega dela Janeza Staniča z naslovom »Bele pege socializma«, Janeza Šinkovca 

z naslovom »Kritična analiza političnega sistema« in Bojana Štiha, ki je jedrnato in 

slikovno govoril o literaturi in kulturi.1391 Manjše kulturne prireditve so potekale v 

prostorih knjižnice, za izvedbo večjih prireditev pa je morala knjižnica najeti druge 

prostore. Začasne najemne prostore je pridobila v gimnazijski dvorani in v glasbeni 

                                                 
1387 Poročilo o poslovanju knjižnice v prvem polletju 1981, 28. 8. 1981, last Knjižnica Kočevje. 
1388 Poročilo o delu knjižnice v letu 1980, 4. 3. 1981, last Knjižnica Kočevje. 
       Poročilo o delu knjižnice v prvem polletju 1982, 27. 8. 1982, last Knjižnica Kočevje. 
       Poročilo o delu knjižnice v prvem polletju 1983, junij 1983, last Knjižnica Kočevje.  
1389 Poročilo o delu knjižnice v prvem polletju 1982, 27. 8. 1982, last Knjižnica Kočevje. 
1390 Poročilo o delu knjižnice v letu 1984, 13. 2. 1985, last Knjižnica Kočevje. 
1391 Kočevske novice, leto III, št. 8, datum 26. 9. 1986, str. 3. 
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šoli, kjer so potekali predvsem koncerti in potopisna predavanja. Poleg omenjenih 

prireditev in razstav je knjižnica skrbela tudi za pripravo kulturnih programov ob 

državnih in lokalnih praznikih. Ob tej priložnosti je pripravila kratke razstave, 

organizirala literarne in glasbene večere. V Tednu kulture v mesecu oktobru je 

pripravila recitale in predavanja, katerega gosta sta bila leta 1981 tudi Tone Kuntner 

in Miloš Humek. Recital in predavanje sta potekala v gimnazijski dvorani in sta bila 

zelo dobro obiskana. Istega leta je knjižnica ob tridesetletnici knjižnice organizirala 

koncert Slovenskega okteta. Ta je požel izredno dober uspeh in bil deležen dobrega 

sprejema ter navdušenja.1392 Večinoma so bile prireditve, ki jih je ta organizirala in 

pripravila, množično obiskane. Med slabše obiskanimi dogodki sta bila srečanje 

bralcev z bralci in dan odprtih vrat knjižnice. Obisk prve prireditve je bil odvisen od 

naravnih razmer, medtem ko je bil dan odprtih vrat zelo slabo obiskan, saj je večina 

kočevskih šol odpovedala obisk knjižnice zaradi (morebitne) slabe obveščenosti o 

dogodkih in prireditvah v knjižnici.1393 Slednje ni izzvalo nobenega presenečenja za 

strokovne delavce, saj je bilo tovrstno dejanje prebivalcev Kočevske popolnoma 

samoumevno. Enako se je dogajalo tudi pri obisku drugih kulturnih ustanov, ki so ob 

dnevih odprtih vrat beležila najnižji obisk kljub dobri organizaciji in izvedbi svojih 

programov.  

Ljudska knjižnica Kočevje je poleg opravljanja matične dejavnosti skrbela tudi za 

izposojo knjig na podeželju. Potujoča knjižnica je imela izposojevalnici v Podpreski 

in Fari, leta 1986 pa je odprla izposojevalnico še v Domu starejših občanov v 

Kočevju.1394 Z izgubo prostorov ob adaptaciji v osilniški osnovni šoli je od leta 1981 

začela delovati potujoča knjižnica v Osilnici. Leta 1984 je matična knjižnica 

poskušala oživeti njeno dejavnost v Mozlju, vendar brez uspeha.1395 V ostalih 

naseljih Kočevske je zanimanje zanjo popolnoma zamrlo in dejavnost je bila 

ukinjena. Potujoča knjižnica, za katero dejavnost je še vedno skrbel amaterski 

knjižničar, je svoja vrata odprla dvakrat tedensko po dve uri. Njena nedosledna in 

zamirajoča dejavnost je vse bolj postajala odvečna in zanimanje zanjo je upadalo. 

Dodatno obremenitev za matično knjižnico so predstavljali visoki stroški goriva 

potujoče knjižnice in slaba doslednost pri redni menjavi knjižnih zalog. V petletnem 

                                                 
1392 Poročilo o delu knjižnice v letu 1981, 12. 1. 1982, last Knjižnica Kočevje. 
1393 Prav tam. 
1394 Vilicer, Breda: Razvoj in stanje splošno izobraževalne knjižnice v Občini Kočevje. Ljubljana: 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 1987, str. 27. 
1395 Plan dela knjižnice za leto 1984, 2. 2. 1984, last Knjižnica Kočevje. 
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načrtu Ljudske knjižnice Kočevje za obdobje 1986–1990 je bil načrtovan nakup 

bibliokombija,1396 ki naj bi olajšal delo potujoče knjižnice, vendar zaradi preobsežnih 

investicijskih sredstev ni bil nikoli realiziran. Na podeželju je nekdaj zelo 

priljubljena kulturno-izobraževalna dejavnost popolnoma izgubila svoj pomen in 

vrednost. Potujoča knjižnica je v marsikaterem naselju na Kočevskem za vedno 

zaprla svoja vrata ter izginila iz programa knjižničarske dejavnosti matične knjižnice. 

Ljudska knjižnica Kočevje je kot matična in vodilna knjižničarska dejavnost postala 

nepogrešljiva v kulturno-izobraževalnem življenju pokrajine in njenih prebivalcev. 

Toda tekom svojega delovanja se je soočila s številnimi pomanjkljivostmi in 

težavami. Dolgoletno opozarjanje na prostorsko stisko in pomanjkanje knjižnih polic 

za postavitev knjižnega in neknjižnega gradiva niso naletele na rešitev. Obljube o 

(morebitni) preselitvi knjižnice v večje prostore so do leta 2000 ostale zapisane samo 

na papirju. Po slovenskih normativih za knjižnice, ki so predpisali 66,17 % 

potrebnega prostora po številu prebivalstva v občini in  82 % potrebnega prostora za 

postavitev gradiva, je Ljudska knjižnica Kočevje sodila močno pod mejo 

predpisanega. Kočevska knjižnica je zgornje predpisane normative le delno 

izpolnjevala, na razpolago je imela le 46,6 % potrebnega prostora in 60,4 % prostora 

za postavitev gradiva. Slednje pomeni, da je dolžina potrebnega prostora za 

postavitev knjižnega in neknjižnega gradiva znašala 0,7–1 metra, po predpisanih 

normativih pa bi morala znašati 1,5−2,6 metra.1397 Zaradi zastarelosti, dotrajanosti in 

preobremenjenosti opreme so se knjižna gradiva še vedno nahajala v škatlah, 

okenskih policah in na tleh. Dejavnost omenjenega zavoda bi se morala po predpisih 

odvijati v prostorih v izmeri 777 m2.1398 Knjižni fond, ki ga je premogla kočevska 

knjižnica, je po republiških normativih kočevsko knjižnico leta 1986 uvrstil v »zlato 

sredino«, na 31. mesto. Tudi pri nakupu knjižnih novosti je knjižnica zaostajala, od 

tedaj 60 slovenskih knjižnic je bila uvrščena na 42. mesto. Knjižno gradivo je v 

povprečju naraslo za 9,3 %, kar je bilo takoj za republiškim povprečjem, medtem ko 

je bil največji nakup knjižnega gradiva opravljen v prvi polovici osemdesetih letih in 

je dosegel slabih 50,2 % v primerjavi s predpisanim republiškim normativom, ki je 

znašal 61,5% nakupa gradiva. Glede izposoje knjižnega gradiva se je kočevska 

                                                 
1396 PMK, t. e. 22, fond ARHIV KCK, SPISI 1985. Analitična ocena razvojnih možnosti za obdobje              
1986–1990, 12. 9. 1985. 
1397 PMK, t. e. 26, fond ARHIV KCK, SPISI 1989. Poročilo o problematiki knjižnice v Kočevju, 17. 
1. 1989. 
1398 Vilicer, Breda: Razvoj in stanje splošno izobraževalne knjižnice v Občini Kočevje. Ljubljana: 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 1987, str. 28. 
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knjižnica uvrstila med najboljše, saj je bilo v povprečju letno izposojenih okoli 

85.000 knjižnih enot. To je pomenilo 4,4 knjige na občana, kar je preseglo republiški 

normativ, ki je predpisal 3–4 knjige na občana.1399 Veliki primanjkljaj se je pokazal 

tudi pri neustreznosti števila naslovov knjižnih enot, saj je knjižnica nabavljala 

premalo tujih knjižnih enot. Po priporočenem standardu o nabavi 300 tujih knjižnih 

enot je kočevska knjižnica nabavila skromno število tujih knjig, v povprečju okoli 

100 tujih knjig. Tovrstno težavo je reševala z medknjižnično izposojo iz drugih 

slovenskih knjižnic. Sodelovala je z Univerzitetno knjižnico Ljubljana, Centralno 

tehniško knjižnico, Knjižnico Ivana Cankarja iz Vrhnike in drugimi, uspešno pa je 

sodelovala tudi s šolskimi knjižnicami, predvsem s knjižnico Srednje šole tehniške 

usmeritve in družboslovja. Tudi pri nabavi revij in časopisov je Ljudska knjižnica 

Kočevje delno izpolnjevala predpisani republiški normativ, ki je določil nabavo 30 

tujih časopisov in revij. Ta je letno nabavljala okoli 20 tujega tiska in časopisov.1400 

Struktura in število zaposlenih v knjižnici je ustrezala normativom, prekomerna pa je 

bila obremenjenost zaposlenih. Po republiškem normativu o številu izposojenih knjig 

na strokovnega delavca, ki je predpisal 10.000 do 12.000 izposojenih enot na osebo, 

je Ljudska knjižnica Kočevje krepko presegla predpisano vrednost. Število 

izposojenih enot na strokovnega delavca je v kočevski knjižnici znašalo 24.415 

izposojenih enot.1401 Dvokratni presežek predpisanega normativa je vplival na delo v 

knjižnici, kar se je pokazalo pri preobremenjenosti strokovnih delavk in nekoliko 

slabši kakovosti knjižničarskega dela. Posledično je bilo komuniciranje in svetovalno 

delo bralcem zmanjšano na minimalno, tudi informacijsko delo je bilo skoraj 

onemogočeno. Število zaposlenih se od leta 1980 ni spremenilo, v knjižnici so bile 

zaposlene tri strokovne delavke. Pri njihovem delu pa so jim občasno pomagale tudi 

srednješolke v času opravljanja obvezne prakse. Leta 1989 je Ljudska knjižnica 

Kočevje omogočila opravljanje delovne prakse šestim srednješolkam Srednje šole 

tehniške usmeritve in družboslovja. Delovno prakso so opravljale Maja Smole, 

Melita Goljevšček, Saša Pirc, Ida Rus, Lidija Kuruzar in Klavdija Nadler.1402  

                                                 
1399 Poročilo o delu knjižnice v letu 1983, 2. 2. 1984, last Knjižnica Kočevje. 
1400 Vilicer, Breda: Razvoj in stanje splošno izobraževalne knjižnice v Občini Kočevje. Ljubljana: 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 1987, str. 29. 
1401 PMK, t. e. 26, fond ARHIV KCK, SPISI 1989. Poročilo o problematiki knjižnice v Kočevju, 17. 
1. 1989. 
1402 PMK, t. e. 27, fond ARHIV KCK, SPISI 1990. Delovno in finančno poročilo KCK za leto 1989, 
4. 4. 1990. 
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Dejavnost Ljudske knjižnice Kočevje se je v zadnjih letih zelo razmahnila. Njena 

dejavnost je bila ena izmed najuspešnejših kulturno-vzgojnih dejavnosti v občini in 

je predstavljala nepogrešljivi člen v kulturnem življenju tedanje Kočevske in mesta. 

Zaradi njene pomembnosti in kulturnega pomena je Ljudska knjižnica Kočevje 

postala središče izobraževanja, vzgoje in kulture ter informacijske mreže, katere 

pomen je presegel vlogo nekoč veljavnega stereotipa knjižnice kot izposojevalnice in 

razvedrila. Ta je bila po Zakonu o knjižnicah in standardih dela knjižnic iz leta 1985 

vključena v sistem splošnoizobraževalnih knjižnic. Te so postale »jedro informacij«, 

ki naj bi medsebojno povezovale svoje bralce in bralce po ostalih slovenskih 

knjižnicah. Kočevska knjižnica je bila leta 1986 pogojno razglašena za matično 

knjižnico, za katero so bili predpisani določeni minimalni pogoji. Strokovni svet za 

knjižničarstvo SRS je podal predlog za imenovanje kočevske knjižnice kot matično 

pogojne knjižnice do leta 1990. Ob tem je morala Občinska skupščina Kočevje 

sprejeti načrt, s katerim je knjižnici zagotovila minimalne prostorske pogoje.1403 

Svoje dolžnosti in naloge je knjižnica kot matična knjižnica izpolnjevala vse do leta 

1990, ko je 1. junija 1990 izstopila iz Kulturnega centra Kočevje.1404 Prostorska 

stiska, ki je bila postavljena kot nujna rešitev ob imenovanju knjižnice za pogojno 

matično knjižnico na Kočevskem, je ostala nerešena še naslednji dve desetletji.  

 

7. 5. 2. 1. FINANČNO POSLOVANJE LJUDSKE KNJIŽNICE KO ČEVJE 

 
Tako kot za vsako kulturno ustanovo je bilo za uspešno in nemoteno delovanje 

Ljudske knjižnice Kočevje potrebno redno in zadostno financiranje njene dejavnosti. 

Ljudska knjižnice Kočevje je bila po poročilih finančnih bilanc in analiz Kulturne 

skupnosti Kočevje in finančnih poročil deležna najvišjih finančnih sredstev. Ta so 

bila porabljena za njeno dejavnost, vendar so bila kljub rednemu dotoku premajhna 

in nezadostna za pokrivanje vseh stroškov knjižničarske dejavnosti. Za finančno 

podporo knjižnici je skrbela Kulturna skupnost Kočevje, del denarnih sredstev za 

nabavo knjižnih enot je prispevala tudi Kulturna skupnost Slovenije, del sredstev pa 

je knjižnica krila s pobiranjem članarin in zamudnin. Na podlagi sklenjenega 

sporazuma s sindikalnimi organizacijami o plačevanju članarine svojim delavcem je 

                                                 
1403 Kočevske novice, leto III, št. 4, datum 15. 5. 1986, str. 3. 
1404 PMK, t. e. 27, fond ARHIV KCK, SPISI 1990. Zahtevek za varstvo pravic Muzeja Kočevje, 4. 9. 
1990. 
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knjižnica nekoliko izboljšala svoj dohodek, pritok finančnih sredstev Kulturne 

skupnosti Kočevje pa je bil zaradi sorazmerno slabega gospodarstva in nizke 

prispevne stopnje za kulturno dejavnost zelo nizek. Kulturna skupnost Kočevje je na 

podlagi Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Kulturne skupnosti Slovenije 

skupaj s posameznimi enotami Kulturnega centra Kočevje sklenila dogovor o višini 

finančnih sredstev za kulturno dejavnost. Finančno poročilo in program Kulturne 

skupnosti Kočevje iz leta 1980 za kočevsko knjižnico navajata dodeljeni znesek v 

višini 1.144.828 dinarjev, kar je predstavljalo 30 % vseh denarnih sredstev, 

namenjenih za kulturno dejavnost. Ljudska knjižnica Kočevje je od dodeljenih 

sredstev porabila le 74 % finančnih sredstev.1405 Podobno finančno stanje knjižnice 

je bilo zaznati tudi v naslednjih letih. Šestletni program Kulturne skupnosti Kočevje 

je za delovanje Ljudske knjižnice Kočevje v obdobju 1980–1985 skupno predvidel 

6.312.000 dinarjev, kar je predstavljalo 14,2 % vseh denarnih sredstev, ki jih je 

Kulturna skupnost Kočevje namenila za amatersko in profesionalno kulturno 

dejavnost v šestletnem obdobju. Od tega je knjižnica prejela 64 % finančnih sredstev, 

ki so bila v sklopu kulturne dejavnosti dodeljene Kulturnemu centru Kočevje. 

Vsakoletno se je dohodek knjižnici povečal za 30.000 dinarjev, razlika med prejetimi 

finančnimi sredstvi v letu 1980 in 1985 je znašala 166.000 dinarjev, najnižja 

dodeljena vsota denarnih sredstev pa je bila leta 1980 in 1984, ko je knjižnica ob 

prvem omenjenem letu prejela 971.000 dinarjev in nato še 1.101.000 dinarjev.1406 

Program Kulturne skupnosti Kočevje je za Ljudsko knjižnico Kočevje predvidel 

izboljšano izposojo knjižnega gradiva na podeželju ter pridobitev novih bralcev, 

širitev knjižnice pa je bila zaenkrat prestavljena v naslednje obdobje programa. 

Predvidena knjižna zaloga naj bi se povečala za 15.000 knjižnih enot, nujno potrebna 

pa je bila zaposlitev dodatnega strokovnega delavca.1407 Nekatere izpostavljene 

naloge programa so bile realizirane v celoti, primer je bila zaposlitev novega 

strokovnega delavca, medtem ko so ostale naloge bile izpolnjene le delno. Finančna 

sredstva so bila v večji meri dodeljena v znesku, predpisanem v programu Kulturne 

skupnosti Kočevje, pojavili pa so se primeri z manjšimi dodeljenimi zneski od 

predpisanih v programu. Kot primer slednjega navajam dodelitev načrtovanih 

                                                 
1405 PMK, t. e. 10, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1980. Realizacija finančnega načrta Kulturne 
skupnosti Kočevje, 30. 9. 1980. 
1406 AS 1589, t. e. 1963, fond CK ZKS. Dogovor o temeljih družbenega plana Občine Kočevje za 
obdobje 1981–1985, 31. 1. 1980. 
1407 Prav tam. 
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finančnih sredstev za leti 1982 in 1985. V programu Kulturne skupnosti Kočevje je 

bilo leta 1982 za Ljudsko knjižnico predvideno 1.034.000 dinarjev, dejanska 

dodelitev pa je znašala 2.613.170,70 dinarjev,1408 medtem ko je tri leta kasneje 

program predvidel 1.137.000 dinarjev, knjižnica pa je v svojem programu predlagala 

finančno podporo v višini 1.385.000 dinarjev.1409 Odstopanja v predvidenih 

finančnih sredstvih za knjižničarsko dejavnost v istem obdobju je zaslediti tudi v 

osnutku programa Kulturne skupnosti, ki je za knjižničarsko dejavnost namenil višja 

denarna sredstva. Namreč za leto 1984 je osnutek programa namenil finančna 

sredstva v višini 3.787.893 dinarjev, naslednje leto pa 5.503.000 dinarjev.1410 

Predvidena sredstva so predstavljala 72 % vseh sredstev, namenjenih Kulturnemu 

centru Kočevje za leto 1984 in 72,3 % vseh denarnih sredstev za leto 1985. Iz 

napisanega je razvidno, da so se predlogi o predvidenih denarnih sredstvih zelo 

spreminjali, dejanska dodeljena vsota pa je bila drugačna od načrtovane. V drugi 

polovici osemdesetih let sta se dotok denarnih sredstev za knjižničarsko dejavnost in 

poraba povečala. Pregled finančnega poslovanja je pokazal zelo povečano porabo in 

pritok dohodkov, leta 1987 je knjižnica dobila 21.429.365 dinarjev, naslednjega leta 

pa se je vsota povzpela na 54.058.700 dinarjev.1411 Leta 1988 so se stroški povzpeli 

na 167.942.000 dinarjev in leta 1989 so le-ti znašali že vrtoglavih 410.804.000 

dinarjev.1412 Dejansko je Ljudska knjižnica Kočevje zadnje leto porabila le tretjino, 

ostalo pa prenesla v naslednje leto. Najvišji delež dodeljenih finančnih sredstev, ki ga 

je v sklopu delovanja Kulturnega centra Kočevje prejela kočevska knjižnica, ni 

zagotovil nemotenega finančnega poslovanja zavoda. Visoke vsote so komaj 

pokrivale stroške, nastale s poslovanjem knjižnice, vendar so finančna sredstva vsako 

leto bolj kopnela. Leta 1989 je prišlo do razrešitve Občinske skupščine Kulturne 

skupnosti Kočevje, ki je skrbela za finančno delovanje vseh oblik kulturne dejavnosti 

v občini. Ta je na svoji zadnji seji izvolila programski odbor, ki je prevzel naloge in 

usmeritve skupščine. Programski odbor, ki so ga sestavljali Peter Klun, Janez 

Černač, Martin Marinč, Stane Jarm, Ema Štrumbelj, Irena Trobentar, Slavko 

Rančigaj, Ljubica Klun in Dragica Gornik, se je na svoji ustanovitveni seji moral 

                                                 
1408 PMK, t. e. 20, fond ARHIV MUZEJA, SPISI 1980. Zapisnik seje Komisije za ovrednotenje del in 
nalog v Pokrajinskem muzeju Kočevje, 5. 1. 1983. 
1409 ZAL, KOČ 94, t. e. 1, fond KNJIŽNICA KOČEVJE. Zapisnik seje Sveta Ljudske knjižnice 
Kočevje, 17. 11. 1980. 
1410 Kočevske novice, Delegatska priloga, leto 1985, str. 22. 
1411 PMK, t. e. 24, fond ARHIV KCK, SPISI 1987. Delovno in finančno poročilo KCK, 1987. 
1412 PMK, t. e. 26, fond ARHIV KCK, SPISI 1989. Pregled poslovanja KCK, 3. 3. 1989. 
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izreči o Skladu za kulturo, iz katerega so zajemali denarna sredstva za kulturno 

dejavnost. Republiški sklad za kulturo je v celoti prevzel financiranje osnovnega 

programa muzeja, prevzel je 90 % delež pri financiranju nakupa knjig ter 50 % delež 

pri spomeniško-varstvenih akcijah ter prenovo Šeškovega doma. V okviru 

pridobljenih finančnih sredstev iz republiškega sklada in finančnih sredstev, zbranih 

s prispevno stopnjo 0,34 %, pa so bile financirane tudi različne kulturne dejavnosti 

Kulturnega centra Kočevje in Zveze kulturnih organizacij.1413 Vključitev knjižnice v 

Kulturni center Kočevje je na finančnem področju negativno vplivala na njeno 

poslovanje, saj je zaradi velikih finančnih primanjkljajev kina morala skupaj z 

muzejem kriti izgubo slednjega. Prelivanje nepovratnih finančnih sredstev kinu je 

knjižnico potisnilo globlje v nelagodno finančno situacijo ter povzročilo primanjkljaj 

za kritje svojih lastnih stroškov delovanja. Ljudska knjižnica Kočevje je zaradi 

nevzdržne situacije v okviru delovanja Kulturnega centra Kočevje na seji Skupščine 

Kulturne skupnosti Kočevje, 6. julija 1989, sprejela sklep o spremembi statusa, pri 

čemer je Kulturni center Kočevje podprl odcepitev knjižnice in ustanovitev 

samostojne knjižničarske ustanove.1414 Ljudska knjižnica Kočevje je iz Kulturnega 

centra Kočevje izstopila 1. junija 1990 in postala samostojna kulturna ustanova, 

katere finančno poslovanje je bilo neodvisno od Kulturnega centra Kočevje. V 

naslednjem desetletju se je knjižnica še vedno soočala z neprimernimi in 

neustreznimi prostori ter finančno nezadostnim prilivom, vendar je kljub slabim 

pogojem delovala suvereno, uspešno in zanimanje zanjo se je izkazalo kot najbolj 

obiskano in priljubljeno profesionalno kulturno dejavnost v občini in mestu.   

 

7. 5. 3. ZATON KINEMATOGRAFSKE DEJAVNOSTI V KO ČEVJU PRED 

                                              OSAMOSVOJITVIJO SLOVENIJE 

 
Z ustanovitvijo Kulturnega centra Kočevje v prvi polovici osemdesetih let se je slabo 

stanje kočevske kinematografije samo še poglabljalo. Začrtane smernice in cilji 

Kulturnega centra Kočevje za področje kinematografske dejavnosti so ostali 

večinoma neuresničljivi, vsako nadaljnje upanje v njegov pozitiven premik in 

izboljšanje pa sta postali utopični. Kočevski kino, katerega upravnica je bila Irena 
                                                 
1413 Kočevske novice, leto VII, št. 1, datum 21. 2. 1990, str. 6. 
1414 PMK, t. e. 26, fond ARHIV KCK, SPISI 1989. Zapisnik 4. seje Skupščine Kulturne skupnosti 
Kočevje, 6. 7. 1989. 



 443 

Trobentar,1415 je organizacijsko, kadrovsko in tehnično tonil vse globlje. V prvi 

polovici osemdesetih let je bil obisk kino predstav sorazmerno skromen, začel je 

izgubljati svoj pomen, ugled kina pa je postal vprašljiv. Do velike spremembe v 

kinematografski dejavnosti v Kočevju je prišlo v drugi polovici osemdesetih let, ko 

je postalo očitno in neizbežno, da je kino Jadran pomenil veliko finančno in kulturno 

izgubo za mesto in pokrajino.  

Kino Jadran (sprememba imena v Kočevski kino je sledila po letu 1982) je poleg 

upravitelja kina zaposloval majhno število strokovnih delavcev, ki so skrbeli za 

njegovo delovanje. Zaradi premajhnega in nezadovoljivega obiska kino predstav se 

je uprava kina Jadran odločila za spremenjen delovni čas matičnega kinematografa, 

saj je pričakovala večji obisk zaradi tovrstne spremembe. Kino Jadran je obratoval 

vse delovne dni, ob nedeljah in praznikih,1416 ob katerih je bil predviden večji obisk 

kina. Delo kinooperaterja so opravljali pogodbeni delavci, ki so morali imeti 

opravljen tečaj za kinooperaterja. Predlog o zaposlitvi pogodbenih strokovnih 

delavcev je bil izpostavljen tudi na kasnejšem občinskem Zboru delavcev KCK, na 

katerem je bil poleg omenjenega predloga enoglasno sprejet tudi petletni plan KCK 

za obdobje 1986–1990.1417 V slednjega so bili integrirani tudi načrti in smernice dela 

Knjižnice Kočevje in Pokrajinskega muzeja Kočevje. Petletni načrt o uresničevanju 

začrtanih smernic in ciljev za področje kinematografske dejavnosti je predvidel 

povečano predvajanje različnih filmskih zvrsti iz rednega programa, kar je pomenilo 

okoli 240 različnih filmskih zvrsti letno, po petletnem planu pa je ta predvidel tudi 

predvajanje 780 filmskih predstav letno. Od predvidenih in načrtovanih filmskih 

predstavah je bilo predvajanih 20 šolskih in 8 nočnih filmskih predstav, 48 filmskih 

gledališč ter priprava in izvedba predstav ob pomembnejših občinskih in državnih 

praznikih. Med predstavami so morale biti na repertoar uvrščene tudi predstave z 

vzgojnimi vsebinami, med neredna kinematografska dela pa je sodilo predvajanje 

reklamnih obvestil ter organiziranje številnih kulturnih in družabnih prireditev.1418 V 

predhodnem petletnem programu kočevskega kina je bilo načrtovanih 844 filmskih 

predstav, od tega je bilo 542 rednih in 14 izrednih ter 22 šolskih predstav, 

                                                 
1415 Irena Trobentar je vodenje Kulturnega centra Kočevje prevzela od svojega predhodnika, Ive 
Staniča, leta 1986. Ive Stanič je kot direktor vodil KCK v obdobju 1982–1986. 
1416 PMK, t. e. 22, fond ARHIV KCK, SPISI 1985. Zapisnik zbora delavcev Kulturnega centra 
Kočevje, 20. 6. 1985. 
1417 PMK, t. e. 22, fond ARHIV KCK, SPISI 1985. Zapisnik zbora delavcev KCK, 19. 9. 1985. 
1418 PMK, t. e. 22, fond ARHIV KCK, SPISI 1985. Analitična ocena razvojnih možnosti za obdobje    
1986–1990, 12. 9. 1985. 
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predvajanih pa je bilo tudi 12 nočnih kino predstav. Nabor filmskih predstav je 

obsegal različne filmske žanre, najpogosteje predvajane so bile akcije, otroški in 

karate filmi, sledili so erotični, kriminalni, vesterni in grozljivke, med redko 

predvajanimi pa so se zvrstili zgodovinski, doživljajski, znanstveno fantastični, 

biografski filmi in drame. Istega leta je programski svet kina določil predvajanje 52 

filmskih gledališč in 9 predstav z vzgojno vsebino. V programu za omenjeno obdobje 

je bilo načrtovano tudi predvajanje različnih informacijskih in reklamnih napisov, s 

katerimi so želeli pritegnili čim večje število obiskovalcev. Prizadevanja za čim 

boljši obisk kino predstav, katerih pričakovana obiskanost naj bi letno presegla 

110.000 obiskovalcev,1419 so se izkazala za neuresničljiva.  

V obdobju 1981–1985 je kočevski kino na osnovi programov posameznih izvajalcev 

ob upoštevanju srednjeročnega plana Kulturne skupnosti Občine Kočevje za obdobje 

1981–1985 letno začrtal 844 filmskih predstav,1420 ki jih je moral v skladu s 

programov dejansko izvesti. Iz omenjenega srednjeročnega plana so razpoložljivi 

statistični podatki za leto 1985,1421 ko se je na kinematografskem platnu zvrstila slaba 

tretjina načrtovanih kino predstav. Od tega je bilo predvajanih 58 filmov in 163 kino 

predstav. Povprečen obisk kino predstav je zabeležil okoli 8.000–9.000 

obiskovalcev, koncem leta 1985 pa je obisk padel na 6.175 obiskovalcev1422 zaradi 

prenove kino dvorane. Prenova kočevskega kinematografa, o kateri so bili enoglasno 

sklepčni vsi predstavniki (občinskega) Zbora delavcev KCK na sestanku 20. junija 

1985, se je pričela 1. junija in bila končana 5. avgusta 1985.1423 V dotrajani kino 

dvorani je bil zamenjan pod in postavljeni so bili novi stoli, uredili so tudi ogrevanje 

dvorane ter v dvorani povečali oder. Pri adaptaciji kina, za katero je bilo potrebno 

odšteti 1 milijardo dinarjev za novo opremo, je sodelovalo šest kočevskih podjetij 

(Oprema, Snežnik, Melamin, Lik, Elektro Kočevje in ZKGP Kočevje). Ta so 

prispevala velik delež finančnih sredstev, preostali del pa je prispevala Kulturna 

skupnost Kočevje in uprava kočevskega kina. Izvajalska dela pri obnovi kina so 

                                                 
1419 Delegatska priloga k Kočevskim novicam, leto 1985, str. 22.  
1420 Kočevske novice, leto II, št. 2, datum 8. 3. 1985, Delegatska priloga, str. 21–23. 
1421 Podatki o številu in zvrsteh kino predstav so razpoložljivi le za leto 1985 v Kočevskih novicah, 
medtem ko za ostala leta ostajajo podatki neznani zaradi pomanjkanja arhivskih virov. 
1422 Podatki so pridobljeni na podlagi statističnih podatkov v:  
       Kočevske novice, leto II, št. 2, datum 8. 3. 1985, str. 8. 
       Kočevske novice, leto II, št. 3, neznani datum, leto 1985, str. 8. 
       Kočevske novice, leto II, št. 4, datum 23. 4. 1985, str. 8. 
       Kočevske novice, leto II, št. 9, datum 14. 9. 1985, str. 8. 
1423 PMK, t. e. 22, fond ARHIV KCK, SPISI 1985. Zapisnik zbora delavcev KCK, 20. 6. 1985. 
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prevzeli Zidar, Lik in Elektro Kočevje. Prenova celotnega kinematografa je ostala 

nedokončana, saj so v naslednjih letih predvideli še ureditev ventilacijskega sistema, 

ureditev čakalnice z okrepčevalnico in nakup novih kinematografskih aparatur. 

Otvoritev prenovljene kino dvorane Jadran je bila 10. avgusta 1985. Na dan otvoritve 

kina in prve filmske predstave v obnovljeni kino dvorani je bil obisk množičen. Pred 

pričetkom predvajanja filmske predstave je bil v zahvalo vsem sodelujočim pri 

obnovi kina predvajan napis »Hvala vsem delovnim organizacijam in posameznikom 

v Kočevju, ki so nam pomagali pri adaptaciji našega kinematografa«, s katerim je 

uprava kina opozorila na denarno dotacijo in pomoč pri njegovi obnovi.1424 Med 

najpogostejšimi predvajanimi kino predstavami so bili ameriški, italijanski, nemški 

filmi, občasno pa sta se izbranim tujim filmskih predstavam pridružila tudi francoski 

in španski film. Med pogosto zastopanimi filmskimi žanri so prevladovale ameriške 

akcije, trilerji in drame, po številu zastopanih žanrov pa so sledile tudi ameriške 

erotične drame in pustolovski filmi, predvajali pa so se tudi psihološki trilerji, 

znanstveno fantastični filmi, med redkeje predvajanimi so še vedno ostajale 

zgodovinske filmske predstave. Filmske predstave so se predvajale v obliki 

filmskega gledališča, katere termin predvajanj je bil raznolik in se je (stalno) 

spreminjal. Do konec leta 1984 so filmska gledališča potekala ob ponedeljkih, nato 

pa so bila prestavljena na sredo.1425 Nekoliko manj so bili zastopani družinski filmi. 

V letu 1985 je na platna kočevskega kinematografa prišel uspešen ameriški glasbeni 

film »Moje pesmi, moje sanje«,1426 ki je požel številne pozitivne kritike. Toda pri 

kočevskem občinstvu ni bil deležen navdušenja, saj je bil obisk zelo slab. Podoben 

obisk kino predstav je bil tudi v prihodnjih letih. V povprečju je filmsko predstavo 

obiskalo od 100 do 150 obiskovalcev, enako število obiskovalcev je bilo zabeleženo 

tudi ob najslabše gledanih filmskih predstavah, medtem ko so najbolje gledani film 

privabili okoli 700 obiskovalcev. Tako je bila leta 1985 najslabše obiskana filmska 

predstava ameriške produkcije »Človek slon«, ki je privabila samo 171 obiskovalcev, 

najboljše obiskani film istega leta pa je bil ameriški akcijski film »Pobesneli Maks« z 

906 obiskovalci.1427 V drugi polovici istega leta se je obisk najslabše obiskanega 

filma »Štirje prijatelji« zmanjšal na 125 obiskovalcev, najbolj obiskan film »Zmaj 

                                                 
1424 Stanič, Ive: Kinematograf v novi preobleki. V: Kočevske novice, leto II, št. 9, datum 14. 9. 1985, 
str. 6. 
1425 Kočevske novice, leto I, št. 2, datum 10. 12. 1984, str. 8. 
1426 Kočevske novice, leto II, št. 4, datum 23. 4. 1985, str. 8. 
1427 Kočevske novice, leto II, št. 2, datum 8. 3. 1985, str. 8. 
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Bruce Lee« pa je pritegnil 690 obiskovalcev.1428 Letno je kino predstave obiskalo 

okoli 100.000 obiskovalcev, samo leta 1985 je obisk 229 filmov in 706 predstav 

zabeležil 98.273 obiskovalcev.1429 Predvajanje slovenskih in jugoslovanskih filmskih 

predstav je bilo do sredine osemdesetih let izredno skromno. Na kinematografskem 

platnu kina Jadran se je v osemdesetih letih zvrstilo okoli 20 filmskih predstav 

domače filmske produkcije. Tudi domače filmske predstave so se predvajale kot 

filmsko gledališče, med njimi so bili »Meglene pokrajine«, »Christophoros«, »Ni 

lahko z moškimi«, »Leta odločitve«, »Una«, »Horvatov izbor«, »Gremo naprej«, 

»Vlak v snegu«, »Oče na službenem potovanju« in številni drugi. Slaba zastopanost 

animiranih filmskih predstav je od obiska kina odvračala najmlajše, mladina pa je 

iskala razvedrilo v neprimernih in slabo disciplinsko-vzgojnih filmskih žanrih. Med 

najbolj priljubljenimi animiranimi filmi so bile ameriške risanke, kot so »Heidi«, 

»Popajeve vragolije« in »Čiča – Miča«.1430 Skromen filmski razpored kočevskega 

kina je bil objavljen v Dolenjskem listu, podrobnejše informacije o vsebini, dolžini, 

datumu in uri predvajanja pa so gledalci lahko prebrali v posebni rubriki »Gremo v 

kino«, objavljeni v Kočevskih novicah. Občasno so bili v njem objavljeni tudi 

natančnejši opisi filmskega žanra ter opozorilo o (ne)primernosti filmske predstave 

za otroke in mladino. Opisu posamične filmske predstave so bili navedeni tudi vrsta 

prejete filmske nagrade. Poleg obveščanja o kino predstavah v lokalni periodiki se je 

kočevski kino še vedno posluževal obveščanja preko »info« točk in kino oglasnih 

vitrin.  

Prelomno obdobje v delovanju kočevskega kina je bila nedvomna druga polovica 

osemdesetih let. Po letu 1986 je začelo število obiskovalcev kina rahlo upadati, 

število predvajanih filmskih predstav pa je ostalo sorazmerno enako kot v preteklih 

letih. Že v začetku koledarskega leta je število kino predstav padlo na 694, od tega je 

bilo samo 219 filmskih predstav. Povprečen obisk kino predstave je bil 123 

obiskovalcev, eno filmsko predstavo pa je obiskalo le 393 obiskovalcev. Istega leta 

je skupno število gledalcev kino predstav padlo na 7.512 obiskovalcev, kar je 

pomenilo nekaj procentni padec splošnega obiska.1431 Kočevski matični 

kinematograf je bil eden redkih, v katerem je predvajanje filmskih predstav potekalo 

vsak dan ob določeni uri, njegov sloves kot najboljše obiskane kulturne ustanove v 

                                                 
1428 Kočevske novice, leto II, št. 4, datum 23. 4. 1985, str. 8. 
1429 Kočevske novice, leto III, št. 2, datum 11. 3. 1986, str. 5. 
1430 Kočevske novice, leto III, št. 9, datum 13. 11. 1986, str. 8. 
1431 Kočevske novice, leto IV, št. 3, datum 13. 4. 1987, str. 6. 
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Kočevju pa je začel izgubljati na pomenu. Statistični podatki ustanove kažejo, da je 

kočevski kino ponudil zelo pestro izbiro filmskih žanrov in veliko število filmskih 

predstav. Za leto 1986 statistični podatki kažejo zelo ugodno sliko filmskega 

repertoarja, slabše pa je pri splošnem in povprečnem obisku filmske predstave. 

Najpogosteje predvajani filmskih žanri so bili komedije (30 filmskih predstav), 

avanturistični (29), erotični (29), drame (27), kriminalke (25) in akcije, sledile so 

grozljivke (16) in glasbeni filmi (11). Najslabše zastopani filmski žanri pa so bili 

znanstveno-fantastični filmi (7), vojni filmi (6), vesterni (5), mladinski filmi (5), 

karate filmi (4) ter zgodovinske (3) in otroške (2) filmske predstave. Povprečen obisk 

žanra je bil največji pri obisku znanstveno fantastičnem (668 obiskovalcev) in 

akcijskem filmu (644 obiskovalcev), sledil je obisk otroških (587), glasbenih (565) in 

zgodovinskih filmov (550), medtem ko so bile sorazmerno dobro obiskane komedije 

(382 obiskovalcev), avanturistični (470 obiskovalcev), karate filmi (450), mladinski 

(377), grozljivke (375) in vesterni (349). Med slabše obiskanimi žanri pa so se 

uvrstile kriminalke (240 obiskovalcev) in vojni filmi (235), sledile so drame (237) in 

erotični filmi (192). Povprečen obisk filmske predstave je bil odvisen od števila 

predvajanj določenega filmskega žanra. Ta je bil največji pri predvajanju otroških 

filmov (290 obiskovalcev), znanstvene fantastike (181), akcijske (148) in glasbene 

filmske predstave (147), zgodovinskega filma (135) ter komedij (120) in grozljivk 

(116). Slab povprečen obisk filmske predstave je bil zabeležen pri ogledu 

avanturističnih filmov (112 obiskovalcev), vojnih filmov (99), dram (89), vesternov 

(87), erotike (77), mladinskih (75) in kriminalnih filmskih predstav (60). Popolnoma 

drugačna slika se kaže pri številu gledalcev posameznega filmskega žanra. Največje 

število obiskovalcev je bilo zabeleženo pri obisku akcijskih (12.874 obiskovalcev), 

komedij (11.460) in avanturističnih filmskih predstav (11.290), sledile so drame 

(6.414), glasbeni (6.223), grozljivke (6.005), kriminalke (5.990), erotični filmi 

(5.569) in znanstveno-fantastični filmi (4.679), med slabše obiskani pa so bili 

mladinski (1.885), karate filmi (1.802), vesterni (1.744), zgodovinski (1.652), vojni 

(1.411) in otroški filmi (1.175).1432 V primerjavi s preteklimi leti je kočevski kino 

beležil več kot polovični padec obiska filmskih predstav, podobno je bilo tudi pri 

povprečnem obisku filmskega žanra. Sodeč po statističnih podatkih, ki kažejo 

povprečen obisk filmske predstave in povprečen obisk žanra ob večkratnih 

                                                 
1432 Statistični podatki so bili vzeti iz: Kočevske novice, leto IV, št. 4, datum 27. 5. 1987, str. 6. 
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ponovitvah, je razvidno znatno poslabšanje kinematografske dejavnosti pri ponudbi 

filmskih predstav in propagandi. Kinematografska dejavnost v Kočevju je v drugi 

polovici osemdesetih let doživela začetek počasnega zamiranja, saj so slaba 

programska politika kinematografa, (ne)ustrezna propagandna dejavnost, slabo 

financiranje dejavnosti in množičen pojav videokaset zadale neustavljiv »udarec« 

omenjeni dejavnosti. Ob otvoritvi videocentra Kočevje (VCK) leta 1988 je ta 

pomenil neizbežnega »tekmovalca« filmski dejavnosti. Videocenter v Kočevju, 

katerega sta odprla Toni in Tatjana Špiletič, je ponujal 750 video kaset različnih 

žanrov, med njimi so se poleg filmov našli tudi posnetki koncertov, aerobike, opere 

in drugi posnetki.1433 Za številne gledalce ponavljajoč sta nezanimiv filmski razpored 

in slaba programska politika slednjega znotraj Kulturnega centra Kočevje (KCK) bila 

rezultat številnih nesoglasij in neskladij v njegovem delovanju. Neposredno je to 

pomenilo, da je številno ponujeni filmski izbor postal vsebinsko neustrezen in 

neskrben, kajti filmske predstave so vse bolj dobivale značaj komercialnih filmov. 

Uprava kočevskega kina se je tovrstnega problema zavedala, saj kot piše njegova 

direktorica, Irena Trobentar, »komercialna uspešnost filma ne sovpada vedno s 

kvaliteto filma. Tako se dogaja, da gredo dobri filmi mimo gledalca samo zato, ker je 

center pač merilo in mit podeželja. /…/ Neposredno je kinematograf, vezan na izbor 

med programi in film, ki je uspešnica, monopoliziran in se distribuira po velikosti 

kinematografa. /…/ V kočevskem kinematografu gledamo reprizo oziroma se nam 

vsili drug film, ker ljubljanski kinematograf podaljša predvajanje želenega 

filma«.1434 Zaradi tovrstnih dogodkov je bilo na upravo kina naslovljeno veliko 

očitkov in kritik o slabem delu, ki je nastale težave reševala preko programskega 

sveta. Zaradi demokratizacije odnosov je izbor filmskih žanrov in čas njihovega 

predvajanja potekal prav preko programskega sveta, v katerem je/so sodeloval(i) tudi 

gledalec/ci. Sprememba načina distribuiranja filmskih predstav in tržnih zakonov so 

periferne kinematografe postavili v stranski položaj, kar je prineslo obilico 

nezadovoljstva med upravo kina in posredno med gledalci kinematografske 

dejavnosti. V znak previdnosti in neželenih situacij se je uprava kočevskega kina 

odločila za kratkotrajno informiranje svojih obiskovalcev in ob (morebitnih) 

spremembah je le-te pravočasno obvestila tudi v lokalnem časopisju. Večkrat 

restrukturirana programska politika in delovanje nista obrodila želenih rezultatov. 

                                                 
1433 Kočevske novice, leto V, št. 8, datum 17. 10. 1988, str. 6–7.  
1434 Kočevske novice, leto IV, št. 4, datum 27. 5. 1987, str. 8. 
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Filmski razpored v lokalni periodiki je bil redno objavljen, na željo gledalcev pa je 

bilo poskrbljeno tudi za dodatne podrobnejše opise in informacije določenih filmskih 

predstav. Mednje so sodili tudi seznami najbolj gledanih filmov, ki naj bi po 

statističnih podatkih o obisku filmske predstave, privabila nove gledalce ter 

pritegnila zanimanje za tovrstno dejavnost. Leta 1988 je uprava kina v Kočevskih 

novicah objavila lestvico najbolj gledanih filmov, katerih je obiskalo več kot 800 

obiskovalcev. Oznako najbolj gledanih filmov so si prislužili »Pobesneli Maks«, 

»Top gun«, »Komandos«, »Lov na zeleni diamant«, »Vojaška akademija«, »Karate 

kid II« in »Vrnitev v prihodnost«.1435 Nekateri med njimi so napovedali nadaljevanje, 

kar je (lahko) pri gledalcih vzpodbudilo zanimanje za obisk filmske predstave v kinu. 

Tudi ocene filmskih gledališč, ki jih je Programski svet SRS posredoval upravi 

kočevskega kina, so bile objavljene v Kočevskih novicah. Za kvaliteten film, 

vrednega ogleda, so bili razglašeni »Vrnitev v prihodnost«, »Pot v Indijo«, »Škrlatna 

roža Kaira«, »Polja smrti« in »Odiseja 2010«.1436 Omenjene filmske predstave so 

bile predvajane tudi v kočevskem kinu, pozitivna ocena filmske predstave pa je (naj 

bi) doprinesla k večji gledanosti žanra. Leta 1988 je kino uvedel filmski abonma, s 

katerim so si gledalci lahko privoščili ogled kino predstav po nižji ceni. Program 

predvajanja filmskih predstav je potekal po do tedaj ustaljenem terminu. Filmske 

predstave so se predvajale (skoraj) vsak delavnik, filmski repertoar pa se je izvajal 

skozi tri programe. Ob sobotah sta potekala otroški in mladinski program s pričetkom 

ob 16. uri, nato pa je sledil program filmskega gledališča s predvajanjem najboljše 

ocenjenih tujih in domačih filmov. Enkrat tedensko je kočevski kino poskrbel tudi za 

filmsko izobraževanje, imenovano »En režiser, en igralec«,1437 v sklopu katerega so 

bili predstavljeni znani režiserji, scenaristi in igralci. Igralske talente in filmske 

ustvarjalce so prikazali skozi izbiro najboljših filmov. Leta 1988 so se med najboljše 

filmske žanre uvrstili »Boter II«, »Poslednji valček«, »Angelovo srce« in  »Idiotska 

noč«.1438 Zaradi še vedno slabega obiska je bil v začetku leta 1989 uveden program 

nočnega kina, namenjen odrasli publiki, in kinoteka ob četrtkih, ki je bila namenjena 

predstavitvi filmskega žanra iz domače in tuje kinoteke. Filmski repertoar je sodeč 

po filmskih objavah v Kočevskih novicah postajal vse bolj odtujen, predvajali so se 

filmski žanri z vsebinsko nezanimivo tematiko, predvsem pa se je med naborom 

                                                 
1435 Kočevske novice, leto V, št. 1, datum 15. 2. 1988, str. 8. 
1436 Kočevske novice, leto V, št. 2, datum 15. 3. 1988, str. 8. 
1437 Kočevske novice, leto V, št. 8, datum  17. 10. 1988, str. 8. 
1438 Prav tam, str. 8. 
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filmskih žanrov vse bolj pojavljala filmska erotika. Ta je zavzela četrto mesto za 

akcijami, kriminalkami in trilerji, med manj pogosto predvajanimi filmskimi žanri pa 

so bili še vedno zgodovinski, glasbeni in vojni filmi. Zastavljeni programski filmski 

razpored predvajanj je kmalu zastaral in potrebno je bilo smotrno zastaviti nov načrt 

filmskih predvajanj. Programska zasnova kina je bila začrtana s tedenskim filmskim 

repertoarjem, po katerem so bile ob začetku tedna predvajane filmske premiere 

različnih tujih žanrov, ponovitve predvajanih premier so sledile ob sredah, ob 

vikendih pa je sledilo predvajanje domačih filmskih predstav in filmsko gledališče. V 

program filmskega gledališča je bil strnjen oziroma priključen prejšnji program 

predstavitve uspešnic s svetovno znanimi in slavnimi igralci, novost pa je pomenilo 

predvajanje slovenskih in jugoslovanskih filmskih žanrov, nagrajenih na različnih 

filmskih festivalih. Ob vikendih je potekalo tudi predvajanje filmskih premier in 

uspešnic, ki so prihajale na platna slovenskih kinematografov. Otroški program in 

nočni kino sta ostala nespremenjena, prvi se je izvajal vsako sobotno popoldne, 

medtem ko je bil nočni kino na razporedu enkrat do dvakrat mesečno.1439 Stanje na 

področju obiska kočevskega kinematografa se konec osemdesetih let ni izboljšalo po 

pričakovanjih uprave kina, temveč je kinematografska dejavnost vse bolj tonila v 

slabo organizacijsko, tehnično in finančno stanje. Slaba gledanost in nezanimanje za 

filmsko dejavnost sta kočevski kino pahnili v »životarjenje«, kar je naposled 

pripeljalo tudi do številnih in ogromnih deficitarnih finančnih problemom. Obisk in 

gledanost filmskih žanrov sta iz leta v leto upadala, nekoč stalen krog filmskih 

oboževalcev je postajal občasen in vrste v kino dvorani so se predčasno praznile. 

Anketa, ki so jo leta 1987 izvedli srednješolci Srednje šole tehničnih usmeritev in 

družboslovja v sodelovanju z enoto kočevskega kina in je zajela 515 anketirancev, je 

pokazala, da se kočevskemu kinematografu ne »obeta« ničesar dobrega.1440 V anketi 

je sodelovalo 280 moških in 235 žensk, zajela pa je vse starostne skupine, pri kateri 

so bile upoštevane izobrazbene in poklicne strukture. Anketa z naslovom »Struktura 

kočevskega filmskega občinstva« je pokazala popolnoma drugačno stanje kot pa 

pred desetletjem. Odgovori na vprašanje o rednem obisku kočevskega kinematografa 

so bili zelo redki. Večina anketirancev je kino obiskala le enkrat do dvakrat tedensko, 

medtem ko so nekateri namenili več svojega časa za obisk filmskih predstav. Med 

slednje so sodili občasni obiskovalci, ki so si filmske predstave obiskali večkrat 

                                                 
1439 Kočevske novice, leto VI, št. 2, datum 15. 3. 1989, str. 8. 
1440 Kočevske novice, leto IV, št. 2, datum 12. 3. 1987, str. 8. 
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mesečno. Med pogostejšimi obiskovalci filmskih predstav so bili osnovnošolci, 

sledili so srednješolci, medtem ko je bil obisk zaposlenih moških večji kot pri 

ženskah. Izobrazbena in poklicna sestava kočevskega prebivalstva je močno vplivala 

na pogostost obiska kočevskega kinematografa, kajti z rastjo izobrazbene stopnje se 

je pogostost obiska kino predstav zmanjšala. Največji obisk filmskih predstav je bil 

zabeležen pri predvajanju kriminalnih, akcijskih in pustolovskih filmov ter grozljivk 

in komedij, ki so k ogledu pritegnili večji del moške publike, manj priljubljene pa so 

bile drame in ljubezenski filmi. Pri osnovnošolcih so bili najbolj priljubljeni 

znanstveno fantastični filmi, pri srednješolcih pa erotični, kriminalni in akcijski filmi, 

medtem ko so bile komedije in glasbeni filmi priljubljeni med dijakinjami. Vestern, 

ki je v osemdesetih letih izgubil na gledanosti in priljubljenosti, je nadomestil karate 

film. Anketa je poleg vprašanj o strukturi filmskega občinstva in priljubljenosti 

filmskih žanrov zajela tudi vprašanje o splošnem mnenju anketiranih o kočevskem 

kinu. Rezultati ankete so pokazali, da je bilo splošno mnenje o matičnem kinu 

pozitivno, vendar s številnimi dodanimi opombami in očitki. Slednji so se nanašali 

na pomanjkanje otroških filmskih predstav, slabo tehnično izvedbo filmskih 

predvajanj, predvsem na zastarelo opremo, na slab izbor filmskih žanrov in 

»zastarelih« filmov, na slabo kvaliteto filmskih predstav in njihovo pomanjkanje ter 

na prekomerno predvajanje vsebinsko neustreznih filmskih žanrov, predvsem 

erotičnih filmov in filmov z nasilno tematiko. Splošna javnomnenjska anketa o 

kulturni dejavnosti na Kočevskem pa je pokazala, da njeni prebivalci niso bili 

zadovoljni s stanjem kulture v občini.1441 Kulturni formalizem, ki je vse do 

osemdesetih let postal neizogiben, je v zadnjih letih osemdesetih letih pred 

osamosvojitvijo pojenjal ter postal nekoliko nevsakdanji in manj pojavljajoč se 

element v kulturnem življenju Kočevske. 

Zaradi hiranja kinematografske dejavnosti in bojaznijo pred popolnim polomom 

dejavnosti je uprava kočevskega kina poskušala reševati nastale probleme preudarno 

in smotrno. Toda večletni problemi kočevskega kinematografa so v zadnjem 

desetletju postali »tempirana bomba«, pripravljena na neizbežne posledice. Največja 

težava filmske produkcije je postala finančna nerentabilnost, k tej pa je sledila 

tehnična in naposled tudi organizacijska »nesposobnost« in nepodpora. Uprava kina 

je težave v delovanju kulturne ustanove znotraj KCK reševala zamudno, predvsem 

                                                 
1441 Prav tam, str. 8.  
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pa se je opirala na finančno podporo ostalih dveh enot Kulturnega centra Kočevje. V 

okviru svoje pristojnosti in poslanstva je nadaljevala z dotedanjo programsko filmsko 

politiko, katero je poskusila utrditi predvsem z zavedanjem o pomembnosti 

kinematografa kot množičnega medija. Ta je poleg televizijskih sprejemnikov, 

katerih število je zelo naraslo v osemdesetih letih, pridobil povečano veljavnost na 

področju informacijskih znanosti, posebno pri povečani in preudarni lastni 

propagandni dejavnosti. Programski odbor kočevskega kina je svojo težnjo pri izbiri 

filmskih žanrov preusmeril v izbiro vzgojnih in umetnostnih filmov, ki naj bi 

povečali obiskanost kulturne ustanove. O tem je Irena Trobentar zapisala: »Med 

vsemi komunikacijskimi mediji, ki so se razvili v tem stoletju, je film prvi dozorel v 

umetnostno zvrst. /…/ Če hočemo, da je film umetnost, potem je njegova osnovna 

funkcija, da skozi zabavo obogati naše izkustvo.«1442 Nabava vzgojnih filmov je 

postala ena izmed prioritetnih nalog uprave in programskega odbora kina, ki je bila 

vezana na večje finančne stroške. Filmski žanri z vzgojno vsebino so bili zaradi 

boljše vsebinske in tudi tehnične kvalitete dražji, vendar tudi slabše obiskani. Pri tem 

sta si programska in finančna politika kina postali nasprotujoči, saj je zaradi 

previsokih cen vzgojnih filmov moral programski odbor opustiti marsikatero nabavo 

filmskih žanrov z vzgojno vsebino. Načeloma je bila uprava nabavi tovrstnih 

filmskih žanrov naklonjena, vendar zaradi preskromnih oziroma pomanjkljivih 

finančnih sredstev je bila primorana v nabavo komercialnih filmov, katerih vsebina 

je vse bolj postajala nezanimiva in dolgočasna za gledalce. Toda kino kot kulturna 

ustanova si ni mogel dovoliti zgolj predvajanje komercialnih filmskih predstav, 

vendar »kot kinematograf, ki se preživlja sam, ni imel izbire«.1443 Srednjeročni načrt 

Kulturnega centra Kočevje za obdobje 1986–1990 je za kinematografsko dejavnost 

prioritetno začrtal tedaj še nerealizirane naloge, v okviru katerih je bilo zapisano, da 

bo kino pri predvajanju filmskih predstav poskrbel za čim večjo vključitev umetniško 

kvalitetnih filmov v filmski repertoar, izvajal filmsko gledališče s filmsko vzgojo ter 

predvajal tudi deficitarne filmske predstave.1444 Med naloge dejavnosti kina je bil 

uvrščen tudi poseben program predvajanja 12 filmov v času (zimskih) počitnic in 

okrepljeno ter boljše sodelovanje z Delavsko univerzo Kočevje, s katero je oblikoval 

ponudbo izobraževalnih filmov. Slednji so zajemali predvajanje ekonomsko 

                                                 
1442 Kočevske novice, leto IV, št. 5, datum 3. 7. 1987, str. 5. 
1443 Povzeto po članku v: Kočevske novice, leto IV, št. 1, datum 11. 2. 1987, str. 6. 
1444 PMK, t. e. 26, fond ARHIV KCK, SPISI 1989. Zapisnik 4. seje Skupščine Kulturne skupnosti 
Občine Kočevje, 6. 7. 1989. 
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propagandnih filmov s predavanji in predvajanje turističnih filmov z dopolnjujočimi 

predavanji.1445 Za uresničevanje zastavljenih prioritetnih nalog je bilo potrebno 

zagotoviti veliko finančnih sredstev, ki pa jih Kulturna skupnost Kočevje za 

realizacijo tedanjega načrta ni imela. Prav zaradi prevelikih finančnih težav je večji 

del srednjeročnega načrta ostal neuresničljiv. Težava se je prav tako pokazala pri 

nabavi umetniško-vzgojnih filmskih žanrov, saj programski odbor ni razpolagal s 

financami, zato ni imel popolnoma »prostih rok« pri nakupu. Visoki produkcijski 

stroški in visoka tržna cena sta vplivali na manjši odkup tovrstnih žanrov, dodatna 

težava kočevskega kinematografa pa je bila njegova »provincialnost« v primerjavi z 

večjimi in bolj konkurenčnimi slovenskimi kinematografi. To je pomnilo, da so bili 

filmski hiti, tudi vzgojni filmski žanri, na trgu hitro razprodani in manjši 

kinematografi, med katere je sodil tudi kočevski, so predvajanje filmskih hitov 

doživeli z veliko zamudo. Toda kljub majhnemu številu obiska filmskih predstav, za 

katerega je v osemdesetih za predvajanje filmske predstave veljal minimum 20 

gledalcev,1446 in trudu za izboljšanje gledanosti filmskih predstav, kočevski kino ni 

bil nikoli adekvaten večjim slovenskim kinematografom. Prodor pomembnosti 

kinematografske dejavnosti med množičnimi mediji je nekoliko zasukal programsko 

usmeritev kočevskega kina, pri katerem so se njegovi upravljalci zavedali velikega 

vpliva filmskih predstav na občinstvo in gledalce. Osrednja tema pogovora uprave se 

je vedno bolj osredotočila na finančno reševanje filmske dejavnosti, ki je zasenčila 

ostalo nastalo problematiko, izboljšano in preudarno izbiro filmskih žanrov. 

Zanemarjanje »estetskega čuta« pri izbiri filmskih predstav je kmalu pripeljalo do 

nerešljivega problema, katerega posledice so bile vidne tudi v prihodnje. Strokovni 

delavci, člani programskega odbora in uprava kina so postali (skoraj) nedovzetni za 

reševanje tovrstnega problema, kar se je pokazalo v zmanjšanju zanimanja za kino 

predstave med obiskovalci. Film in njegova dejavnost sta bila prenosna medija 

sporočilnosti, hkrati pa nosilca kulturnih dobrin in vrednot, ki naj bi jih ogled 

dobrega filma vnesel med svoje gledalce, posebno med mladino. V precejšnji meri se 

je med kočevskimi gledalci, posebno med mladino, pojavila zelo slaba dovzetnost za 

ogled dobre in kvalitetne filmske predstave. Večja priljubljenost gledalcev se je 

pokazala pri obisku slabih, nasilnih in nevzgojnih vsebin filmskih žanrov, katere 

                                                 
1445 PMK, t. e. 26, fond ARHIV KCK, SPISI 1989. Analitična ocena dosedanjega razvoja KCK in 
njegovih razvojnih možnosti, 23. 1. 1989. 
1446 Kočevske novice, leto IV, št. 5, datum 3. 7. 1987, str. 5. 
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vsebine so bile zastopane predvsem v akcijah, trilerjih, grozljivkah in znanstveno 

fantastičnih filmih. Slednji so znatno vplivali na obnašanje mladih, mednjo pa se je 

povečala stopnja nasilja in alkoholizma. O nezanimanju kočevske publike za filmske 

predstave in o njeni zahtevnosti pri izbiri filmskih predstav se je v Kočevskih 

novicah razpisalo: »Naši običajni potrošniki se pred reklamnimi plakati za filmsko 

gledališče ustavljajo s čemernimi obrazi in zamahom roke, češ: »Spet zanič film, saj 

je nagrajen!«. /…/ Opozorila na številna priznanja, ki jih nekateri dobri filmi 

zasluženo prejemajo na filmskih festivalih in jih dodeljujejo tako strokovnjaki, filmski 

kritiki kot tudi publika, so v kočevskem kinematografu pravzaprav antipropaganda za 

ogled filma!«.«1447 Podobno je zaslediti tudi v drugih številkah tedaj izhajajočega 

lokalnega časopisa. Med zadnjimi poskusi reševanja zamirajoče filmske dejavnosti je 

bila predvidena zaposlitev filmskega in kulturnega animatorja ter organizatorja, 

katera naloga bi bila načrtovanje, organiziranje in izvedba kulturnih dogodkov v 

sklopu Kulturnega centra Kočevje. Zaposlitev kulturnega animatorja je bila 

predvidena tudi v srednjeročnem načrtu Kulturne skupnosti Kočevje, vendar do njene 

uresničitve ni nikoli prišlo. Konec osemdesetih let je kljub trudu, prizadevanju in 

mnogim poskusom reševanja filmske dejavnosti na Kočevskem privedlo do njenega 

(počasnega) zatona. Kinematografska dejavnost na Kočevskem si ni nikoli 

opomogla, tudi danes je njena dejavnost na »robu obstoja« v kulturnem življenju in 

prostoru Kočevske. 

 

7. 5. 3. 1. FINANČNO POSLOVANJE IN DRUGA PROBLEMATIKA  

                                           KINEMATOGRAFA JADRAN 

 
 
Z ustanovitvijo Kulturnega centra Kočevje je bilo poleg organizacijske, tehnične in 

kadrovske strukture centra urejeno tudi finančno poslovanje posamičnih enot 

Kulturnega centra Kočevje. Finančno poslovanje posamezne enote v sestavi centra je 

bilo urejeno preko samostojnega in od drugih enot neodvisnega poslovanja, kar je 

omogočilo medsebojno neodvisno in suvereno finančno delovanje enote. Finančna 

poročila Kulturne skupnosti Kočevje, ki je bila glavni finančni vir financiranja 

Kulturnega centra Kočevje, ter finančne analize Kulturnega centra Kočevje kažejo na 

izredno neugodno finančno situacijo kinematografske dejavnosti v zadnjem 
                                                 
1447 Kočevske novice, leto IV, št. 5, datum 3. 7. 1987, str. 5. 
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desetletju pred osamosvojitvijo. Finančna poročila kočevskega kina so izredno skopa 

in skromna, vpogled v finančno poslovanje centra podajajo samo finančna poročila 

omenjene ustanove, iz katerih ni vedno razvidno, kolikšen delež finančnih sredstev je 

bilo namenjeno za delovanje posamezne enote. Ob koncu ustanovitvenega leta 

Kulturnega centra Kočevje je bilo temu dodeljenih 6.116.000 dinarjev, porabljena 

finančna sredstva pa so znašala 2.754.000 dinarjev, kar je predstavljalo manj kot     

46 % porabo denarnih sredstev. Finančno poročilo za naslednje leto navaja porast 

porabe finančnih sredstev. Sorazmerno se je poraba povečala z večjim dohodkovnim 

prilivom, namenjenim za delovanje Kulturnega centra Kočevje. Leta 1983 je KCK 

dobil 7.702.000 dinarjev, poraba pa je znašala 3.927.000 dinarjev.1448 Čisti dohodek 

v prvih letih delovanja centra je presegel »finančna pričakovanja«, saj je v povprečju 

več kot 50 % delež denarnih sredstev v blagajni centra omogočil njegovo nadaljnjo 

delovanje, saj so se denarna sredstva, ki v zadanem časovnem obdobju niso bila 

porabljena, prenesla v proračun prihodnjih let. Filmska in kinematografska dejavnost 

je bila deležna najmanjšega finančnega deleža v primerjavi s finančnim deležem 

denarnih sredstev, ki sta jih prejela Ljudska knjižnica Kočevje in Pokrajinski muzej 

Kočevje. Program Kulturne skupnosti Kočevje je za obdobje 1981–1985 za 

kinematografsko dejavnost predvidel skromnih 332.000 dinarjev, kar je bilo 0,7 % 

vseh dodeljenih finančnih sredstev, namenjenih za profesionalno in amatersko 

kulturno dejavnost na Kočevskem. Skupna vsota finančnih sredstev za delovanje 

Kulturnega centra Kočevje v obdobju 1982–1985 je znašala 6.784.000,00 dinarjev, 

od tega je kinematografska dejavnost prejela 3,4 %, za knjižnično dejavnost je bilo 

namenjenih 64 % in za Pokrajinski muzej Kočevje 33 % finančnih sredstev. Po 

podatkih finančnega programa Kulturne skupnosti Kočevje je kinematografska 

dejavnost letno prejela skromnih 54.000 dinarjev, v naslednjih letih pa je prirast 

denarnih sredstev znašal le 0,4 %, kar je do leta 1985 zneslo 60.000 dinarjev.1449 

Zaradi neohranjenih finančnih analiz in poročil kočevskega kina težko ocenjujem, 

kolikšen delež oziroma kolikšno vsoto finančnih sredstev je kino dejansko porabil. 

Dejstvo pa ostaja, da so bila finančna sredstva za kinematografsko dejavnost izredno 

skopa, zato je bila tovrstna dejavnost potrebna ogromne finančne pomoči. Pri tem je 

potrebno poudariti, da so finančne analize in izračuni, ki so bili izdelani na podlagi 

                                                 
1448 AS 1589, t. t. 2046, fond CK ZKS. Poročilo Občinskega komiteja ZKS Kočevje, 18. 4. 1984. 
1449 AS 1589, t. e. 1963, fond CK ZKS. Dogovor o temeljih družbenega plana Občine Kočevje za 
obdobje 1981–1985, finančno poročilo Kulturne skupnosti Kočevje, 31. 1. 1980. 
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premišljenih, preudarnih in natančnih metodah in ob predpostavkah o nujni finančni 

pomoči Kulturne skupnosti Kočevje, predvidele in začrtale »finančno 

(ne)prihodnost« posamezne kulturne dejavnosti v občini, dejanska realizacija 

začrtanega finančnega načrta pa se je iz leta v leto spreminjala in prilagajala tedanjim 

finančnim potrebam kulturne ustanove in društva. V programu Kulturne skupnosti 

Kočevje za leto 1984 je kočevski kinematograf od predvidenih 58.000 dinarjev prejel 

slabo polovico denarnih sredstev v višini 21.000 dinarjev.1450 Istega leta se je 

finančno delovanje kinematografa zelo poslabšalo, saj je za svoje delovanje porabil 

503.000 dinarjev,1451 največ med vsemi enotami centra. Visoka finančna poraba je 

bila posledica nabave kvalitetnejših filmskih predstav, za kar je finančno poslovanje 

doseglo negativno proračunsko bilanco. Leta 1984 je kinematografska dejavnost 

zdrsnila v »rdeče številke«, saj je primanjkljaj znašal 23 % izgube.1452 Kasneje se je 

finančna situacija kina nekoliko popravila, konec leta 1984 je realizacija porabe 

finančnih sredstev znašala v višini 383.056 dinarjev, kar je predstavljalo 7,2 % 

porabljenih sredstev, večji delež dodeljenih sredstev je bil odobren Ljudski knjižnici 

Kočevje v višini 3.787.893 dinarjev in Pokrajinskemu muzeju Kočevje v višini 

1.094.766 dinarjev. Osnutek enoletnega programa Kulturne skupnosti Kočevje je za 

leto 1985 predvidel povečani delež dodeljenih finančnih sredstev. Za delovanje 

Kulturnega centra Kočevje je bilo odobrenih 7.571.950 dinarjev, od tega je 

kinematografska dejavnost prejela 536.278 dinarjev, kar je predstavljalo 7,1 % vseh 

sredstev. Za delovanje matične knjižnice je bilo predvidenih 5.503.000 dinarjev in za 

delovanje Pokrajinskega muzeja Kočevje pa je Kulturna skupnost namenila finančna 

sredstva v višini 1.532.672 dinarjev.1453 Kljub (pre)majhni dodeljeni finančni vsoti se 

je matični kino soočal z resnimi in veliki finančnimi težavami. Uprava kočevskega 

kina je nastali finančni primanjkljaj in problematiko reševala s pomočjo Kulturne 

skupnosti Kočevje, ki je finančno podpirala Kulturni center Kočevje, obenem pa 

pričakovala finančno podporo Ljudske knjižnice Kočevje in Pokrajinskega muzeja 

Kočevje. Čeprav analiza finančnega poslovanja matičnega kina kaže dokaj solidno in 

adekvatno finančno poslovanje, so bile izgube toliko večje. Finančni načrt in 

poslovanje za obdobje 1986–1989 kažeta na nezavidljivo finančno situacijo kina, saj 

                                                 
1450 PMK, t. e. 22, fond ARHIV KCK, SPISI 1985. Zapisnik zbora delavcev Kulturnega centra, 31. 1. 
1985. 
1451 PMK, t. e. 22, fond ARHIV KCK, SPISI 1985. Zapisnik zbora delavcev Kulturnega centra, 5. 3. 
1985. 
1452 AS 1589, t. e. 2117, fond CK ZKS. Finančno poročilo KCK, 3. 6. 1986.  
1453 Delegatska priloga, leto 1985, str. 22. 
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je bil le-ta vedno deležen skromne denarne dotacije, nastale težave znotraj delovanja 

centra pa so postale pereča tematika na Zboru delavcev Kulturnega centra Kočevje. 

Druga polovica osemdesetih let je nakazala na poslabšano finančno stanje 

kinematografske dejavnosti, pojavilo se je celo vprašanje nadaljnjega obstoja filmske 

dejavnosti. Finančno poročilo Kulturnega centra Kočevje za obdobje 1986–1989 

kaže na dodelitev majhnih finančnih sredstev, skupna vsota vseh dodeljenih denarnih 

sredstev je znašala 644.481.000 dinarjev. Od tega je leta 1986 kino prejel 18.944.000 

dinarjev, leta 1987 je bila vsota povečana na 56.406.000 dinarjev, sledila je donacija 

v višini 102.695.000 dinarjev v letu 1988 in leta 1989 je ta znašala 466.386.000 

dinarjev.1454 V primerjavi s finančnim osnutkom Kulturne skupnosti Kočevje, ki je za 

delovanje kočevskega kina za leto 1987 predvidela 73.105.000 dinarjev in 

169.484.000 dinarjev za leto 1988,1455 se je izkazalo, da so bila dejansko dodeljena 

denarna sredstva manjša od predvidenih v osnutkih. Namenjena denarna sredstva za 

kinematografsko dejavnost so leta 1989 dosegla višino 281.379.000 dinarjev, za 

naslednje leto pa se je povečala na 285.851.200 dinarjev. Glede na predhodne 

finančne podstavke je kočevski kino v letu 1990 prejel skromnih 66.151 dinarjev,1456 

od tega je bilo za filmsko gledališče porabljenih 54.151 dinarjev in za sofinanciranje 

kulturnih prireditev v kinu je bilo potrebno odšteti 12.000 dinarjev.1457 

Izvedena analitična ocena delovanja Kulturnega centra Kočevje, opravljena leta 

1989, je pokazala na resno stanje znotraj Kulturnega centra. Poleg nekaterih 

nerešenih kadrovskih in organizacijskih težav centra je največjo problematiko 

predstavljalo slabo delovanje kočevskega kina. V prvih treh letih je njegova 

dejavnost sledila začrtanim smernicah, zastavljenih ob ustanovitvi Kulturnega centra 

Kočevje, v drugi polovici osemdesetih let pa se je njegovo delovanje kljub trudu in 

prizadevanju za izboljšanje močno poslabšalo. Po prenovi kino dvorane leta 1985 je 

bil opazen porast števila obiskovalcev, nato pa sta sledili stagnacija in upad obiska 

kino predstav. Pred združitvijo in ustanovitvijo KCK je obisk filmskih predstav 

presegel minimalni 45 % prag obiska, ob katerem je bilo predvajanje kino predstav 

še smiselno. V prvih letih po ustanovitvi centra je kočevski kino potrebo po 

obiskanosti kino predstav več kot dosegel, saj je obisk kino predstav dosegel 53 % 

                                                 
1454 PMK, t. e. 26, fond ARHIV KCK, SPISI 1989. Pregled poslovanja Kulturnega centra Kočevje, 29. 
5. 1989. 
1455 Delegatska priloga k Kočevskim novicam, datum 15. 12. 1988, str. 8. 
1456 PMK, t. e. 27, fond ARHIVI KCK, SPISI 1990. Program kulturne dejavnosti v Občini Kočevje za 
leto 1990, 26. 1. 1990. 
1457 Prav tam. 



 458 

zasedenosti dvorane. Po prenovi kino dvorane pa je sledil upad obiska, ki je v 

povprečju dosegel 35–38 % zasedenosti kino dvorane, kar ni zadovoljilo potrebo po 

kritju stroškov z vstopnicami.1458 Dopolnjena prenova kino dvorane leta 1988 z 

ureditvijo sanitarij, ozvočenja in dvorane niso pripomogla k boljšemu obisku. Zaradi 

nezadostne zasedenosti kino dvorane in obiskanosti kino predstav je bila uprava kina 

primorana povišati cene vstopnic, kar pa je odvrnilo marsikaterega obiskovalca kina. 

Tretji problem v nastali situaciji v kočevskem kinematografu je predstavljala 

konkurenca vse bolj priljubljene uporabe videa in video kaset. Slednje je tudi močno 

vplivalo na upad obiska kino predstav, saj je »domači video kino« predstavljal 

svojstveno družinsko zabavo brez nakupa (kino) vstopnic. Z dopolnitvijo rednega 

programa in razširitvijo nekaterih vsebin je uprava kina skušala rešiti nastali problem 

enote ter pritegniti večje število obiska med kinematografske vrste. Med 

dopolnitvene dejavnosti je uvedla filmski abonma, filmsko gledališče pa dodatno 

obogatila z večjo izbiro filmskih žanrov z vzgojno vsebino. Razširjeni filmski 

abonma je vključeval pet programov, otroško-mladinski program, program 

predstavitve igralcev in režiserjev, filmsko gledališče, predstavitev kinotečnih filmov 

in filmske ponovitve.1459 S tovrstno spremembo in »posodobitvijo« filmskega 

repertoarja naj bi kočevski kino sledil začrtanim ciljem, zapisanim v petletnem 

načrtu za obdobje 1986–1990. Nočni kino, ki je še naprej predvajal erotične filmske 

predstave pozno v noč, ni bil deležen posebnih sprememb. Filmski maratoni, ki so 

potekali od desete ure dopoldan do polnoči, so nudili bogat in pester prikaz filmskih 

žanrov. V dnevu se je zvrstilo 6 filmskih predstav,1460 ki so po izboru programskega 

sveta dobili najvišje ocene in bili označeni za kakovostno filmsko predstavo. Kino 

dvorana je poleg osnovne filmske dejavnosti postala prizorišče in osrednji center za 

izvedbo tudi drugih (ne)kulturnih prireditev. Slednje potrjuje niz kulturnih dogodkov 

iz leta 1990, ki so potekali v sklopu novoletnega vzdušja. Tedaj je kino svojo 

dvorano ponudil za oddajo Periskop, otroški »živ žav« z Romano Kranjčan, ure 

pravljic, koncert ljubljanskih opernih pevcev z naslovom »Večer božičnih pesmi« in 

za prireditev božičnega obdarovanja najmlajših.1461 Pogosti najemi kino dvorane 

drugih družbenih organizacij so močno zmotili obiskovalce in nekatere meščane. 

                                                 
1458 PMK, t. e. 26, fond ARHIV KCK, SPISI 1989. Analitična ocena dosedanjega razvoja Kulturnega 
centra Kočevje, 23. 1. 1989. 
1459 Prav tam. 
1460 Dolenjski list, leto XXXIX, št. 41, datum 13. 10. 1988, str. 5. 
1461 Dolenjski list, leto XLI, št. 46, datum 15. 11. 1990, str. 5. 
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Dolenjski list je poročal: »V Kočevju dolgo ni bilo kino predstave. Ni bilo potrebe po 

njih, ker je ta oddajal prostore v najem. Ko pa je bil prikrajšan za to, pa je zopet 

začel s predvajanjem.«1462 Nedvomno je, da je si je kino moral poiskati vir zaslužka, 

čeprav je to pomenilo neredno predvajanje filmskih predstav, katerih obisk je bil že 

zelo skromen. 

Izbira in sestava filmskega repertoarja, ki ga je moral potrditi programski svet kina, 

sta sledili filmskim trendom v tedanji Sloveniji in Jugoslaviji. To je pomenilo, da je 

bilo predvajanje filmskih žanrov s filmsko vsebino odobreno s strani Republiškega 

komiteja za kulturo in Kulturno skupnostjo SRS, ki sta na področju slovenske 

kinematografije vodila evidenco, analizo in vrednotenje filmskih predstav. Tovrstna 

dolžnost obeh republiških organov je pomenila usmeritev (republiške) reproduktivne 

kinematografije, hkrati pa tudi njeno vsebinsko usmeritev in nadzor nad 

predvajanjem. Za popestritev kinematografske ponudbe se je izvajala dodatna 

dejavnost, v sklopu katere so se lahko predstavili tudi dejavnosti Pokrajinskega 

muzeja Kočevje in Ljudske knjižnice Kočevje. Mednje so sodila številna predavanja, 

različne razprave v sodelovanju s Centralnim komitejem Zveze socialistične mladine 

Slovenije (CK ZSMS), predvajanje melodram in predstavitve tujih gledališč, 

glasbene in zabavne prireditve, izvajanje naravoslovnih in kulturnih dnevov v 

sodelovanju z šolami, razprave o romski problematiki ob filmu »Cigani letijo v 

nebo«, pogovor o filmski vzgoji na temo »Literatura-film«, o katerem je predaval 

filmski kritik ter predvajanje tedaj aktualnih filmskih predstav s filmskih 

festivalov.1463 Kočevski kino je vzpostavil in spodbujal sodelovanje s šolskimi 

ustanovami, ki so s filmsko dejavnostjo popestrili šolski pouk. Primer slednjega 

potrjuje sodelovanje med kinom in Srednjo šolo tehniških usmeritev in družboslovja, 

ki so za občinski praznik leta 1986 obiskali filmsko predstavo »Ovni in mamuti«, po 

filmski predstavi pa je uprava kina organizirala še kratko razpravo na temo 

predvajanega filma.1464 

Prestrukturirani in dodelani filmski programi ter repertoarji niso pripomogli k 

izboljšanju stanja kinematografa. Finančne težave, s katerimi se je kočevski kino 

neuspešno spopadal, so privedle do kritične točke v delovanju Kulturnega centra 

Kočevje. Kot tretja enota centra je delež v skupnem prihodku KCK v obdobju    

                                                 
1462 Dolenjski list, leto XLII, št. 48, datum 28. 11. 1991, str. 6. 
1463 PMK, t. e. 26, fond ARHIV KCK, SPISI 1989. Analitična ocena dosedanjega razvoja Kulturnega 
centra Kočevje, 23. 1. 1989. 
1464 Kočevske novice, leto III, št. 9, datum 13. 11. 1986, str. 7. 
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1986–1988 znašal največ. Podatki iz leta 1986 kažejo, da je kočevski kino v skupno 

blagajno KCK prispeval 41,53 %, Pokrajinski muzej Kočevje 19,28 % in Ljudska 

knjižnica Kočevje 39,19 % finančnih sredstev. Dve leti kasneje ni zaznati velikih 

sprememb pri skupnem prispevku v blagajno, kočevski kino je prispeval 45,89 %, 

Pokrajinski muzej Kočevje 18,18 % in preostali delež finančnih sredstev je 

prispevala Ljudska knjižnica Kočevje. Med zgoraj navedenimi deleži v skupno 

blagajno Kulturnega centra Kočevje je razvidno, da je kočevski kino glede na 

prispevek v skupni proračun centra prednjačil pred ostalima dvema enotama. 

Nasprotno pa se je pokazalo pri dotaciji finančnih sredstev, ki jih je Kulturna 

skupnost Kočevje namenila za izvajanje posamezne dejavnosti centra. Finančna 

analiza je pokazala, da je leta 1987 dotacija Kulturne skupnosti Kočevje za 

kinematografsko dejavnost znašala skromnih 5,86 % finančnih sredstev, medtem ko 

je največji delež denarnih sredstev zopet prejela Ljudska knjižnica Kočevje, prejela 

je 71,82 % finančnih sredstev in Pokrajinski muzej Kočevje je za svoje delovanje 

prejel 22,32 %. Leto kasneje je finančna dotacija ostala nespremenjena, najmanjši 

delež denarnih sredstev je dobil kočevski kino v deležu 6,55%, največjo dotacijo pa 

je zopet prejela knjižnica, in sicer v nekoliko zmanjšanem deležu 71,79 %, 

Pokrajinski muzej Kočevje pa je prejel le 21,66 % finančnih sredstev.1465 Premajhna 

investicijska sredstva v modernizacijo kina, ki je poleg rednega vzdrževanja kino 

dvorane vključevala tudi uvedbo računalniške opreme in adaptacijo odra v kino 

dvorani ter ureditev ventilacijskega sistema, projekcijske kabine in čakalnice, nakup 

novih kinoprojektorjev in projekcijskega platna,1466 so ohromila njeno dejavnost in 

poglobila finančno krizo enote. Redne dotacije so bile vsako leto slabše, dodatni viri 

za financiranje delovanja kina in s tem posredno tudi Kulturnega centra Kočevje pa 

so bili zastopani v zelo skromnem številu. Uprava Kulturnega centra Kočevje si je 

močno prizadevala spremeniti družbeni status kinematografa, ki je tedaj veljal kot 

gospodarska dejavnost z lastnim financiranjem. Kljub Zakonu o kulturno-umetniških 

dejavnostih in posredovanju kulturnih vrednost je kinematografska dejavnost od leta 

1984 veljala za dejavnost posebnega družbenega pomena, ki pa ni bila opravičena do 

finančne podpore preko svobodne menjave dela in je bila odvisna od višine lastnih 

dohodkov ter skromne finančne podpore Kulturne skupnosti Kočevje. Kulturni 

                                                 
1465 PMK, t. e. 26, fond ARHIV KCK, SPISI 1989. Analitična ocena dosedanjega razvoja Kulturnega 
centra Kočevje, 23. 1. 1989. 
1466 PMK, t. e. 22, fond ARHIV KCK, SPISI 1985. Analitična ocena razvojnih možnosti za obdobje             
1986–1990, 12. 9. 1985. 
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center Kočevje je v zadnjih letih poskušal rešiti kočevski kinematograf s 

pokrivanjem in prelivanjem nepovratnih finančnih sredstev iz muzejske in 

knjižničarske dejavnosti, leta 1990 pa se je tovrstno reševanje kinematografske 

dejavnosti prenehalo zaradi vključitve kočevskega muzeja in knjižnice v nacionalni 

kulturni program, iz katerega sta bili omenjeni dejavnosti upravičeni do finančne 

podpore. Nepovratna finančna sredstva muzejske in knjižničarske dejavnosti so bila 

za kritje kina razdeljena v razmerju 50 % : 50 %, od izstopa Ljudske knjižnice 

Kočevje iz Kulturnega centra Kočevje, 1. junija 1990, pa je finančno izgubo kina 

krila muzejska dejavnost. Finančna izguba kina, katero sta pokrili muzej in knjižnica, 

je znašala 49.691,90 dinarjev in je bila zadnje skupno kritje za filmsko dejavnost. 

Ljudska knjižnica Kočevje je kočevskemu kinu 9. oktobra 1990 prekinila dotacijo 

finančnih sredstev iz svojih finančnih zalog,1467 istega leta pa je Pokrajinski muzej 

Kočevje pokril finančni primanjkljaj kina za obdobje enega meseca. Oktobra 1990 je 

uprava Pokrajinskega muzeja Kočevje naslovila dopis na upravo Kulturnega centra 

Kočevje, v katerem je izrecno prekinila nadaljnje kritje finančnega primanjkljaja za 

filmsko dejavnost.1468 Vrh težko rešljivih težav kinematografske dejavnosti je bil 

dosežen še s fluktuacijo kadrov zaradi neustreznega delovnega časa in združljivosti 

vodje kina s poslovodnim organom, kar je pomenilo dodatno preobremenjenost 

zaposlenih. Zaradi neustrezne organizacijske, kadrovske in finančne sheme 

Kulturnega centra Kočevje je bilo njegovo poslanstvo močno dvomljivo, 

nevzpodbudno delovno okolje znotraj centra pa je postalo nevzdržno. Edina rešitev, 

ki je bila sprejemljiva za dokončno rešitev kočevskega kina, je bil predlog o 

financiranju kina iz občinskega proračuna. Uprava Kulturnega centra je 17. aprila 

1990 predlog o novi obliki finančne podpore posredovala Izvršnemu svetu Skupščine 

Občine Kočevje, v katerem je nazorno predstavila finančno situacija kina znotraj 

Kulturnega centra Kočevje ter zahtevala dokončno razjasnitev ter rešitev nastalega 

problema.1469 Zaradi vključitve Pokrajinskega muzeja Kočevje v nacionalni program 

muzejskih kulturnih ustanov je bilo po novi zakonodaji prepovedano prelivanje 

finančnih sredstev znotraj Kulturnega centra Kočevje. Prav iz omenjenega naslova je 

bila ena izmed ponujenih možnosti rešitve osamosvojitev kina in muzeja, kar pa ni 

bilo omogočeno zaradi objektivnih razlogov, zato je vprašanje obstoja kina ostalo 

                                                 
1467 PMK, t. e. 27, fond ARHIV KCK, SPISI 1989–1990. Dopis Muzeja Kočevje o pokrivanju izgube 
v enoti Kino, 9. 10. 1990. 
1468 Prav tam. 
1469 PMK, t. e. 27, ARHIV KCK, SPISI 1990. Dopis o obstoju kina v Kočevju, 17. 4. 1990. 
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nerešeno do ukinitve in razpada Kulturnega centra Kočevje leta 1991. Tedanji vodja 

muzejske enote, Ivan Kordiš, je po sklepih sestanka vodstva Kulturnega centra 

Kočevje in predsednika Občinske skupščine Kočevje, Mihaela Petrovića, posredoval 

pri registrskem sodišču v Ljubljani. Na registrsko sodišče je bila poslana vsa 

potrebna dokumentacija za registriranje organizacije Splošni muzej Kočevje.1470 Med 

sprejetimi sklepi sestanka je bila tudi navedba o iskanju možnosti oddaje bifeja in 

trgovine v stavbi kina drugim najemnikom, med katerima bi bil dosežen medsebojni 

sporazum o obveznostih. Na podlagi finančnih poročil je morala upravnica kina, 

Irena Trobentar, izdelati seznam nalog o racionalizaciji in zmanjševanju stroškov,1471 

vendar je bilo zaman. 

Ukinitev Kulturnega centra Kočevje je uprava toplo pozdravila in o tovrstnem 

problemu spregovorila že ob pojavljanju prvih resnih organizacijskih in finančnih 

problemov, ki so ovirali in hromili njegovo delovanje. Že tretje leto po ustanovitvi 

Kulturnega centra Kočevje so nekateri v upravi močno opozarjali na nesmiselnost 

ustanovitve tovrstne kulturne ustanove, saj so bili mnenja, da »je bila urejenost 

centra samo navidezna« K temu so še dodali: »Praksa torej kaže, da je bila združitev 

v center nepremišljena ali vsaj preuranjena. Tako smo dobili center, ki je povsem 

umetna tvorba, brez bodočnosti«.1472 Z razpadom Kulturnega centra Kočevje je bilo 

konec obstoja »kulturnega magnata«, katerega poslanstvo je bilo združiti 

profesionalno kulturo pod »eno streho« ter vzpodbujati delovanje posameznih enot. 

Nekajletno obdobje njegovega obstoja so zaznamovale številne težave, predvsem 

nestrinjanja pri vodenju njegove kulturne politike, neprestani ponavljajoči se 

nesporazumi znotraj posameznih enot in nestrinjanja o medsebojnem povezovanju. 

Kulturni center Kočevje je kot osrednja ustanova profesionalne kulture deloval 

suvereno, vendar z mnogimi neustreznimi podvigi in slabo zastavljeno programsko 

politiko. Po njegovi ukinitvi so posamične enote pridobile status samostojnega 

kulturnega zavoda, katerih delovanje je (bilo) urejeno z novimi zakoni in 

podzakonskimi akti za vsako kulturno ustanovo posebej. 

 

                                                 
1470 PMK, t. e. 27, fond ARHIV KCK, SPISI 1990. Zapisnik sestanka KCK in predsednika Občinske 
skupščine, 3. 9. 1990. 
1471 Prav tam. 
1472 Dobesedni citat iz zapisa sestanka Zbora delavcev Kulturnega centra Kočevje (PMK, t. e. 22, fond 
ARHIV KCK, SPISI 1985, 12. 9. 1985). 
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8. ZAKLJU ČEK 
 
Skoraj polstoletno obdobje socializma je na Kočevskem močno zaznamovalo 

kulturno dejavnost. Tedaj močno opustošena in uničena pokrajina na jugu Slovenije 

se je morala tako kot ostale slovenske pokrajine soočiti s številnimi težavami, 

splošnim pomanjkanjem, uničeno infrastrukturo in gospodarstvom, obenem pa 

sprejeti nove naloge, ki so narekovale sanacijo in obnovo pokrajine. V primežu slabe 

gospodarske razvitosti in obnove se je Kočevska počasi in postopoma začela dvigati 

iz sence nerazvitih slovenskih pokrajin. Primarne naloge in cilji tedanje oblasti so 

bile usmerjene v gospodarsko ob(pre)novo, sanacijo in ureditev infrastrukture ter 

pospešiti gospodarsko rast kočevskih podjetij. Družbene dejavnosti, v okvir katere je 

spadala tudi kulturna dejavnost, so postale dejavnosti drugotnega pomena, ki so se 

komaj ohranjale »pri življenju«. Nekajletno zatišje na kočevskem kulturnem 

področju v času druge svetovne vojne je pomenilo propad predvojnih kulturnih 

društev in organizacij, njihova ponovna obuditev pa se ni uvrstila na seznam nujnih 

in prioritetnih nalog ter ciljev tedanje oblasti. Pomanjkljiva dodelitev finančnih 

sredstev je poglobila slabo stanje kulturne dejavnosti na Kočevskem in pojavilo se je 

močno ter očitno vrednotenje med amatersko in profesionalno kulturo. Prva je bila v 

primerjavi s profesionalno kulturo v marsičem prikrajšana, manj cenjena in v 

podrejenem odnosu z visoko kulturo. Tako je kulturna dejavnost postala zanemarjena 

in med družbenimi dejavnostmi bila deležna najslabše pozornosti. Znašla se je med 

dejavnostmi, ki po mnenju mnogih občanov niso bile potrebne. Nasprotno pa so 

menili tisti, ki so bili navdušenci kulturne dejavnosti in so veliko pripomogli k njeni 

ohranitvi in delovanju. 

Tedanja socialistična oblast je kmalu uvidela, da lahko koncepte in ideje političnega 

režima posreduje in uresniči preko različnih družbenih kanalov, med katerimi se je 

kulturna dejavnost izkazala za zelo primerno in ideološko naravnano. S tovrstnim 

ideološko-političnim konceptom, ki je z današnjega vidika pomenil oktroirano in 

politično samovoljno usmerjeno kulturno tendenco oblasti, je kulturna dejavnost, 

tako amaterska kot profesionalna, podlegla pritisku in miselnosti tedanjega 

socialističnega režima. 

 

Pričujoča doktorska disertacija je prva celovita študija o povojni kulturni dejavnosti 

na lokalni ravni, na Kočevskem, v pokrajini, ki je vse do danes zaradi zgodovinskih 
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»posebnosti« ostala stigmatizirana, še posebej na kulturnem področju. Študija 

predstavlja skoraj polstoletno kulturno delovanje v času socializma, kjer je prav 

zaradi »kulturne posebnosti« prišlo do očitnih razlikovanj med posameznimi vrstami 

kulturnih dobrin, v nasprotju z državno kulturno dejavnostjo pa je bila le-ta 

potisnjena v ozadje. V posameznem obdobju prejšnjega stoletja po koncu druge 

svetovne vojne do devetdesetih let se je na kulturnem področju marsikaj dogajalo in 

spreminjalo, o tovrstnem raznolikem kulturnem dogajanju pričajo tako arhivski in 

ustni viri ter periodika. Kočevska kultura, ki je bila že v principu vzeta kot 

samoumevno nepomembna dejavnost, je hkrati iz svoje nepomembnosti, katero so ji 

pripisovali številni, postala ključno orodje za širjenje ideološko-političnih idej. 

Dihotomija relavantnosti kulturne dejavnosti se je izkazala za še kako dobrodošlo 

lastnost, s katero je tedanja oblast uspešno uresničevala svoje ideje, obenem pa tudi 

kljub zaviranju in prepovedi nekaterih kulturnih oblik nadzorovala kulturno sfero in 

usmerjenost (neuke) ljudske množice, izjemoma njenemu vplivu in pritisku niso 

podlegli nekateri posamezniki, vendar so le-ti morali popustiti, saj monopolni 

vladajoči ideološko-politični režim ni dopuščal drugače misleče ideologije, ki je 

veljala za sovražno za obstoječi sistem oz. režim. Sprva navidezno neoporečno 

usmerjena kočevska kulturna dejavnost je postala inštrument političnih ambicij, s 

katerimi so lokalni oblastni organi širili že vkoreninjeno ideološko-politično 

doktrino, ki je posegla v vsako področje družbenega življenja prebivalcev Kočevske. 

Poseg v kulturno področje z že vnaprej načrtovanimi smernicami in cilji, ki so 

narekovali in diktirali vsebino, obseg, oblike in nadaljnji razvoj kulturnega 

delovanja, je poleg vmešavanja politike v kulturno področje pomenil tudi 

mačehovsko ravnanje in odnos do nje in njenih (so)ustvarjalcev in akterjev. Ta se je 

skozi različna časovna obdobja spreminjal, saj se je začela spreminjati tudi narava 

nadaljnjega kulturnega delovanja in dela, kajti njeni ustvarjalci in akterji so bili vse 

bolj dovzetnejši za drugačno kulturno ustvarjanje in »kulturno razmišljanje«.  

 

Prva povojna leta so naznanila velike spremembe, realizacija in uresničitev 

omenjenih pa je postala naloga politične oblasti v državi. Že (dodobra) utrjena oblast, 

ki je med vojno prevzela vse vojne operacije in se pripravila na prevzem oblasti po 

vojni, je svoje načrte in koncepte o obnovi države postavila na prioritetno mesto. V 

tem konceptu se oživitev oz. obnova kulturnega življenja ni znašla. Kočevska kultura 

je v prvih povojnih letih skoraj izgubila svoj prvoten pomen, oblastni organi pa niso 



 465 

pripisovali (velike) pozornosti njeni oživitvi, kaj šele da bi ji poskušali pripisati 

veljavo, da je kulturno življenje prav tako pomembno v družbenem dogajanju in 

razvoju posameznika in naroda. Toda iz »nepomembnega se je rodilo pomembno«. 

Šibka in tedaj skromna kulturna dejavnost se je ohranila predvsem v šolskih krožkih, 

ponekod pa se je njena tradicija različnih oblik ohranjala v povojni preživetih 

društvih, ki pa so hitro prenehala s svojim delovanjem. Zaradi različnih razlogov, 

predvsem pa pomanjkanja kadra in nezanimanja za kulturno dejavnost, je kulturno 

ustvarjanje na Kočevskem naletelo na zelo šibko zanimanje in odobravanje 

prebivalstva. Slednje v prepevanju domačih pesmi, igranju na odrih in plesanju v 

narodnih nošah ni videlo smisla, še manj pa potrebo po zadovoljevanju potreb po 

zabavnih in družbenih elementih. Čeprav je socialistični režim spodbujal nastajanje 

različnih kulturnih oblik in dobrin z namenom širjenja svoje doktrine in kulturne 

politike, je bil nastanek prosvetno-kulturnih društev odvisen od številnih dejavnikov 

in pogojev, ki pa na Kočevskem v tistem času niso bili primerni in ugodni. Tendenca 

ustanavljanja prosvetno-kulturnih društev je bila v skladu s tedanjo slovensko 

kulturno politiko, vendar pa le-ta ni bila dovolj merljiva z ekonomskimi in 

družbenimi pogoji, zato je bila toliko večja pozornost usmerjena v kulturno dejavnost 

v šolah, v katero delovanje je oblast imela večji in strožji dostop. Šolski kulturni 

monopol na kulturnem področju je pripadel Humekovemu gimnazijskemu pevskemu 

zboru, kateremu je sledila ustanovitev učiteljskega pevskega zbora, ki je zaradi 

maloštevilnosti članov kmalu razpadel. Kmalu je gimnazijska kulturna dejavnost 

prerasla v zelo pomembno kulturno društvo, ki je na kulturni sceni z različnimi 

odseki ostalo dolgo časa. V mestu so delovali še godba, mestno gledališče in pevski 

zbori v okrilju okrajne Ljudske prosvete Slovenije. Ta je predvsem širila pevsko 

dejavnost na podeželju, katere zanimanje je bilo v primerjavi z zanimanjem v mestu 

nekoliko večje, vendar še vedno ne dovolj razvejano in zadovoljivo, kot si je za 

njeno delovanje prizadevala lokalna oblast. Z ustanovitvijo Svobod v petdesetih letih 

se je stanje na kulturnem področju nekoliko izboljšalo, saj naj bi le-ta prevzela 

vodilno vlogo pri vodenju in koordiniranju kulturnega življenja v celotni občini oz. 

okraju. Te naj bi sistematično in koherentno med seboj povezale vsa društva in 

sekcije ter nekako ustvarile trdno in enotno kulturno organizacijo, ki naj bi skrbela za 

ohranjanje in gojenje kulturnega ustvarjanja na Kočevskem. Delavsko-prosvetna 

društva Svobod so predstavljala nekakšno kulturno središče in bile nosilke 

kulturnega delovanja, v njih so poleg ustvarjanja kulture ljudje našli sprostitev in 
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zabavo. Svobode so se na kulturnem prizorišču na Kočevskem obdržale dolgo časa, 

tik ob njih pa je še vedno delovalo tudi MKUD Matej Bor, ki se je zaradi svojega 

trdnega in prizadevnega dela uspelo obdržati vse do razpada tedaj enotnega 

slovenskega kulturnega prostora. Močno kulturno delovanje je vladalo tudi v godbeni 

dejavnosti, ki je s svojim ustvarjanjem prav tako prispevalo k pestrejšemu 

kulturnemu življenju pokrajine. Šestdeseta leta prejšnjega stoletja niso prinesla 

korenitih sprememb, saj je stopnja kulturnega ustvarjanja ostala enaka, kar je 

pomenilo, da je bil kljub oživitvi nekaterih ljudskih oblik kulturnih dobrin kulturni 

utrip še vedno nezadosten in nezadovoljiv, čeprav so tedaj začele delovati nekatere 

glasbene in folklorne skupine. Do večjega razmaha kulturne dejavnosti na 

Kočevskem je prišlo šele desetletje kasneje, ko je število društev in sekcij doseglo 

višek, neprestano ustanavljanje in istočasno propadanje nekaterih društev ter skladov, 

ki naj bi pripomogli k organiziranosti in pospešitvi kulturnega delovanja, so 

povzročili še večjo »zameglitev« na področju kulture in celotnega kulturnega 

ustvarjanja. To je pomenilo, da kljub želji po prizadevanju, oživitvi in ohranitvi tedaj 

močnega prepričanja o zadovoljivi stopnji kulturnega ustvarjanja, je le-to postalo 

zmedeno in neproduktivno, hkrati pa mnoge njene akterje postavilo v razmislek o 

smiselnosti in neenotnosti vseh kulturnih društev. Za mnoge delujoče in kulturi 

naklonjene posameznike je slednje pomenilo zgolj navidezno bahanje in 

poustvarjanje učinka o povečani kulturni dejavnosti, čeprav je bila realna podoba 

popolnoma drugačna. Sedemdeseta leta so za kulturno delovanje pomenila samo 

razmah v številu društev in sekcij, niso pa pomenila dejanskega premika k 

(izboljšani) kulturni dejavnosti, kakršno je želela ustvariti lokalna oblast. Pri tem je 

potrebno poudariti, da je popolnoma razumljivo, da je zanimanje za kulturno 

delovanje upadalo, saj se je istočasno povečalo število televizijskih in radijskih 

sprejemnikov, kar je drastično spremenilo pogled in zanimanje za kočevsko kulturo. 

Tudi v naslednjem desetletju se je nadaljevalo obdobje šibkega in nezadovoljivega 

kulturnega ustvarjanja, zanimanje za kulturo je upadlo, društva s svojimi sekcijami 

pa so zapirala svoja vrata. Vse bolj je bilo čutiti neprijeten pritisk in nezadovoljstvo 

tako članov kot njihovih vodij v društvih, kulturno delovanje je enostavno postalo 

odvečno za številne prej delujoče. Da je društvena kulturna dejavnost hirala in 

životarila, nam priča dejstvo, da so le nekatera podeželska društva, ki so v prejšnjih 

desetletjih imela močno delovanje, uspela nadaljevati s svojim kulturnim 

poslanstvom, čeprav močno okrnjena in s številnimi težavami, prav tako pa je bilo 
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edino delujoče mestno društvo, ki je preživelo, delavsko-prosvetno društvo Svoboda 

Kočevje. To je zaradi nastalih razmer v občini in mnogih težav delovalo vse do 

devetdesetih let, ko je za vedno prenehalo s svojim delovanjem. Razlogi za različne 

težave in slabe razmere v društvenih sekcijah skozi skoraj petdesetletno kulturno 

ustvarjanje so večplastni, prav tako so rešitve, ki naj bi dokončno rešile kočevsko 

kulturo, postale nekaj čisto običajnega in samoumevnega. Čeprav so največjo težavo 

za uspešno kulturno delovanje društev predstavljala nezadostna oz. pomanjkljiva 

finančna sredstva, so se le-ta soočala tudi z drugimi raznovrstnimi težavami. Med 

najočitnejšimi je bila vsekakor neustrezna kadrovska zasedba, kateri je nato sledilo 

tudi pomanjkanje članov oz. podmladka. Ne glede na to, ali je društvo delovalo v 

mestu ali na podeželju, sta bili omenjeni težavi krepko navzoči v društvih. Težko je 

reči, na kakšen način so vodilni v društvih reševali nastali problem, da so zadostili 

minimalnemu številu po članih, da so lahko izvedli dramsko uprizoritev ali zaplesali, 

vendar izkazalo se je, da so vedno našli primerno rešitev, da je prišlo do realizacije 

načrtovanega cilja. Tudi težave s pomanjkanjem primernih prostorov so bile v veliko 

breme društev, saj se je dostikrat dogajalo, da člani društev niso imeli prostorov za 

vadbo in nastope. Mesto Kočevje je imelo nekaj razpoložljivih prostorov za kulturno 

delovanje, vendar še zdaleč premalo. Prostorsko stisko je reševalo z najemninami 

prostorov pri drugih organizacijah, prostori, namenjeni za delovanje društev, pa so 

bili polno zasedeni. Tako se je zgodilo, da sekcija istega društva ni imela prostorov 

za svoje priprave, ker je druga sekcija v istem času že uporabljala prostore društva. 

Neprestani konflikti med posameznimi sekcijami in z drugimi društvi so pripeljali do 

številnih neprijetnosti, predvsem so nekateri člani izgubili voljo po udejstvovanju v 

društvu in ga tudi zapustili. Odhodi članov so močno zaznamovali društveno 

delovanje, saj pritok novih, posebno mladih, je bil nestalen oziroma nepredvidljiv.  

 

Razloga za kulturno mrtvilo na Kočevskem lahko iščem še v dveh pomembnih 

(zgodovinskih) dejavnikih, ki sta zaznamovala pokrajino. Ob tem se poraja prvo 

vprašanje, kako so bile kulturnopolitične smernice, diktirane iz Ljubljane, sprejete na 

občinski oziroma lokalni ravni. Namreč v Kočevju kot središčnemu mestu pokrajine 

in v celotni Kočevski je bilo skoraj nemogoče, da bi bila adaptacija 

kulturnopolitičnih smernic tedanje kulturne politike nemudoma izvedljiva. Že praksa 

nakazuje, da je bila vsaka prihajajoča sprememba sprva težko sprejeta in 

prilagodljiva, kar pomeni, da so se tako občinske oblasti kot prebivalci Kočevske 
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morali (počasi) navajati na »novitete« na kulturnem področju, ki jih tedaj oblast 

začela močno uveljavljati in spreminjati. Ne gre spregledati in zanikati dejstva, da je 

pritaknjena lastnost kot »posebna« pokrajina upravičila označbo, saj prav iz tega 

izvira tudi to, da je Kočevska razvila drugačen sprejem in odziv direktiv in 

kulturnega dogajanja, kot ga je katerakoli druga slovenska pokrajina. Pri tem želim 

še enkrat izpostaviti, da je bilo kulturno mrtvilo, včasih uporabljen tudi ostrejši izraz 

– kulturna puščava, posledica odsotnosti živahnejšega kulturnega dogajanja in 

ustvarjanja, ki ga lahko najdem prav že v prej omenjenem problemu, povezanem s 

konkretizacijo začrtanih kulturnopolitičnih smernic. Res je, da je postopoma le-to 

postajalo lažje in samoumevno, čeprav je tudi tukaj prišlo do številnih težav. Kako so 

ljudje dojemali in sprejemali nenadno sprejete nove direktive na kulturnem področju, 

nam pove opis ene izmed pričevalk, ki pravi, da »je moralo biti vse prežeto s 

socializmom, nobena zadeva ni bila izvzeta ali narejena drugače, kot je to predpisala 

občinska oblast v Kočevju. Spomnim se, kot da bi bilo včeraj, ko smo si morali iti 

ogledati neko predstavo (ne spomnim se , katero), ker nam je tako naročilo vodstvo v 

tovarni. Vse, česar se od predstave spominjam je to, da je govorilo, kako dobro je 

živeti v naši državi. Igralci so skakali gor in dol, govorili v jeziku, ki ga smo razumeli 

napol. Kam so odšle zgodbe o palčkih in škratih ali komedije, ki govore o običajnih 

težav delovnega človeka? Zakaj je moralo bit vse prepojeno s propagando našega 

velikega socialističnega režima?«.1473 Pričevalka je ob tem še pripomnila, da »so 

takšne predstave samo odvračale ljudi, še posebno tiste, ki so še nekoliko imeli 

težave s slovenskim jezikom«.1474 Posledično je to pomenilo, da delovni človek, ki v 

kulturnem udejstvovanju ni videl smiselnosti, se ni želel udeleževati kulturnih 

dogodkov, še manj pa želel sodelovati pri njihovem ustvarjanju in izvedbi. Pri tem se 

želim dotakniti še enega izredno pomembnega kazalca, in sicer vprašanja 

priseljencev iz republik bivše Jugoslavije. Kočevska, kot je bilo že uvodoma 

napisano, je (bila) narodnostno mešana pokrajina, velik delež prebivalstva so 

predstavljali priseljenci »iz juga«, ki so v novem okolju imeli težave tudi z 

razumevanjem in govorjenjem slovenskega jezika (delež Neslovencev se je po drugi 

svetovni povečal, medtem ko je delež priseljenih Slovencev na Kočevsko ostal 

izredno nizek).1475 Kljub temu, da je kulturna idealistična politika zajela vse 

                                                 
1473 Povzeto po ustnem viru: Željka Mihelčić, delavka v tovarni, intervju 30. 5. 2013. 
1474 Prav tam. 
1475 URL://http://www.stat.si/doc/pub/sestava_preb_slo.pdf (citirano: 8. 6. 2013). 
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prebivalce Kočevske, je kulturna dejavnost pri tem naletela na ogromno težavo. Zato 

v tem primeru razlog za neudejstvovanje na kulturnih dogodkih in drugih prireditvah 

lahko iščem prav v tem. V polemike o pomenu in razumevanju slovenskega jezika 

priseljencev se ne bom spuščala, njegovo vlogo pri kulturnem dogajanju in s tem tudi 

pri izvajanju smernic kulturnega delovanja pa omenjam v kontekstu, da odgovorim 

na vprašanje, zakaj je kulturno mrtvilo postalo tako običajno za kočevsko pokrajino. 

Zagotovo se v vsem tem skrivata (ne)prikrito dejstvo in resnica, kot navaja 

pričevalka, da »delavci niso razumeli jezika, kaj šele, da bodo razumeli vsebino 

oziroma sporočilo«.1476 Ostaja popolnoma jasno, da je bila verjetnost, da se nekega 

kulturnega dogodka udeleži večja večina kočevskih prebivalcev, znatno nižja, čeprav 

tudi pričevalci in viri razkrivajo, da je bila udeležba prebivalstva nizka, za kar se 

razlog za omenjeno težavo skriva v nezanimanju za kulturne dogodke. Danes se 

pričevalci in pričevalke spominjajo preteklih časov, predvsem so prisotni spomini, 

kot pravijo, ki so bili povezani z življenjem v pokrajini in državi, na prijatelje iz 

delovnih mest in sprostitve ob druženju. Kot pravi pričevalka, »na kulturnem 

področju se je nekaj dogajalo, ampak na to nismo bili (toliko) pozorni. Pomembno je 

bilo, da smo morali delati, imeli smo praktično vse, kar smo potrebovali za 

življenje«.1477 Čeprav je oblast zavestno želela vključiti in »preoblikovati« tudi 

priseljene prebivalce Kočevske, je to načelo potekalo stihijsko, a hkrati povzročilo 

veliko notranjih diferenciacij, za kar se je izkazalo prav tako za neuspešno in 

neproduktivno. Ne gre ji očitati namernega izključevanja priseljencev iz kulturnega 

življenja, toda kljub vsemu je omenjena socialna skupina na nek način ostala 

kulturno izolirana. Tudi danes se zrcali podobna slika, starejše generacije ostajajo 

doma, udeležijo se le nekaterih zabavno-kulturnih dogodkov, kot so javni zabavni 

koncerti, medtem ko ostale zvrsti kulturne dejavnosti ostajajo nezanimive in 

neobiskane. Tudi mladi iščejo zabavo drugje, medtem ko kulturne dobrine samevajo 

znotraj zidov društvenih prostorov in kulturnih ustanov. 

Drugi dejavnik, ki se tesno prepleta s prvim, je prometna oddaljenost, tako Kočevja 

od prestolnice kot prometna oddaljenost okoliških naselij od Kočevja. Ta je 

oteževala dostop do kulturnih dobrin in dogajanja. Če najprej vzamem primer 

oddaljenosti Kočevja od prestolnice, ki je v prvi vrsti pomenila »kulturno izoliranost 

in nepovezanost« z ostalim delom Slovenije, od koder so prihajale vse pomembne 

                                                 
1476 Ustni vir: Željka Mihelčić, delavka v tovarni, intervju 30. 5. 2013. 
1477 Prav tam. 
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odločitve in sklepi, tudi s kulturnega področja, se je to odrazilo v zamiku prihoda 

sprejetih kulturnopolitičnih smernic, nato v zaostanku s kulturno produkcijo in 

naposled tudi v (majhnem) številu kulturnih gostovanj iz Ljubljane ali drugih 

slovenskih krajev. Podobno je veljalo tudi pri (želenem) obisku kulturnih dogodkov 

v Ljubljani, kar si večina prebivalstva zaradi potnih stroškov in tudi posedovanja 

osebnega avtomobila ni mogla privoščiti, spet drugi pa v obisku kulturni prireditve 

ali kina v prestolnici niso videli smisla. Medlokacijska kulturna interakcija med 

prestolnico in središčnim mestom Kočevske je potekala neprekinjeno, postala je 

nepogrešljiva pri načrtovanju lokalne kulturne politike. To je občinsko oblast in 

politiko napram prestolnici in njeni politiki privedlo v »poslušni« položaj, saj je na 

vseh ravneh kulturnega delovanja prva morala slediti slednji. Drugačna opažanja so 

vidna pri relaciji Kočevja z okoliškimi naselji, kjer je interakcija med omenjenimi 

potekala na nekoliko bolj otežen način. Pri tem izpostavljam, da so okoliška naselja 

bila kmečka, katerih narava kulturne izobrazbe ni dosegla želenega in pričakovanega, 

kar je bilo po eni strani popolnoma razumljivo. Kmečka naselja, ki so bila manj ali 

bolj oddaljena od Kočevja, so občutila drugačno, manj prefinjeno plat kulturne 

politike, s tem tudi »preobraženih« kulturnih dobrin. S tem je pojasnjeno dejstvo, da 

je bilo kulturno stanje okoliških naselij močno okrnjeno ter odrinjeno od kulturnega 

dogajanja v Kočevju. Enosmerna kulturna interakcija med Kočevjem in okoliškimi 

vasmi je bila zagotovljena, redkejše pa je bila uspešnejša v nasprotni smeri, in sicer v 

večji meri je bilo središčno mesto tisto, ki je želelo s kulturno produkcijo predramiti 

mrtvilo v vaseh, obenem pa s tem vplivati in nadzorovati (družbeno in kulturno) 

življenje na podeželju. Do dvosmernih sodelovanj je prihajalo v primeru, ko je bilo 

podeželsko naselje primorano odreagirati na direktive in smernice iz Kočevja, 

dolžnost za izvedbo in skrb za to pa so prevzeli krajevni odbori in društva, medtem 

ko iniciativa s strani vaških naselij je pomenila zgolj navidezno formalnost, saj so, 

kot je bilo že večkrat omenjeno, le-ta večinoma gojila kulturno spečnost, izjemoma 

dejavni so bili le nekateri angažiranci in ljubitelji kulture. Diskurz lokalitete 

podeželskih naselij se je močno prepletel z diskurzom obstoječega ter namišljenega 

modula, ki naj bi predstavljal nekakšno vez med mestom in podeželjem, kar je bilo v 

veliko primerih dejansko paradoksalno. Drži dejstvo, da je mesto sodelovalo s 

podeželskimi naselji, o tem pričajo viri in publicistika, vendar vprašanje, ali je 

slednje dejansko v praksi zaživelo tako, kot si je to začrtala in zadala oblast, je bilo 

marsikdaj postavljeno preuranjeno. Če je sodelovanje med mestnimi in vaškimi 
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kulturniki postalo vprašljivo, potem lahko pričakujem, da je bilo le-to že od samega 

začetka odraz že vnaprej določene podrejene in zatirane vloge vaških kulturnikov, saj 

so proizvedene kulturne dobrine postale le »posnemovalni vzorci« kulturnega 

dogajanja v mestu in si s tem še dodatno pridobile manjvrednostno oznako. 

Poslušnost in ubogljivost sta bili vrlini, ki sta bili sami po sebi umevni, ne glede na 

pogost (ne)sodelovanja so vaška kulturna društva morala pokazati prav tisto, kar se je 

od njih zahtevalo in pričakovalo, čeprav morda je bil prikaz kulturnega delovanja 

zapisan zgolj formalno in je zadeva na terenu stekla v drugačni luči. Oddaljenost od 

središča je pomenila oddaljenost od kulturnega, kar se je sorazmerno povečevalo z 

oddaljenostjo naselja od Kočevja. Tako so naselja, bližje Kočevju, lažje sledila 

kulturnim tokovom sočasno kot mesto, medtem ko se je časovni zamik pri bolj 

oddaljenih podeželskih naselij do kulturnega dogajanja v mestu večal. Takšen primer 

so naselja v Zgornji kolpski dolini z Osilniško dolino, Poljanski dolini ter naselja, ki 

se nahajajo zahodno pod oddaljenimi obronki Goteniške gore. Gre za naselja, ki so 

zaradi svoje (današnje) lege ob obmejnem pasu s Hrvaško razvila svojo kulturno 

tradicijo, za katero bi lahko rekla, da so splet kulturnih, jezikovnih in političnih 

entitet, te pa (so) predstavljajo/(le) tako kulturno kot jezikovno posebnost 

obravnavanega območja. V svoji študiji se je Duška Knežević Hočevar (delno) 

dotaknila kulturne tradicije v Zgornji kolpski dolini, kjer je izpostavila narodnostno 

in jezikovno barvitost obmejnega pasu, katero je pogojila z nacionalno oziroma 

lokalno pripadnostjo lokaciji, v kateri prebivalci Zgornje kolpske dolini živijo. V 

sklopu raziskave je razbrati osnutke že ustvarjene kulturne barvitosti v omenjenem 

območju, prav tako je avtorica kot razlog za odmaknjenost omenjenih naselij iskala v 

sorazmerni izoliranosti, katero je razložila, da »so bili prebivalci doline odmaknjeni 

od večjih vplivnih tokov in poti v zaledjih. /…/ Predstavniki vsakokratnih oblasti iz 

najrazličnejših razlogov niso ustvarili pomembnejših centrov, ki bi naselja 

privezovali nase«.1478 Tudi v drugih odmaknjenih območjih je prihajalo do podobnih 

procesov.  

Zgodovina obravnavanega območja je povezana tudi z odselitvijo Kočevarjev med 

drugo svetovno vojno, kar je zagotovo pustilo velik pečat v pokrajini in tudi na 

njenih prebivalcih. Uvodoma omenjena odselitev kočevskih Nemcev je za seboj 

pustila izpraznjen (kulturni) prostor, v katerega so se začeli naseljevati prebivalci iz 

                                                 
1478 Povzeto po: Knežević Hočevar, Duška: Družbena razmejevanja v dolini zgornje Kolpe. Ljubljana: 
Založba ZRC, 1999, str. 107. 
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drugih republik bivše Jugoslavije. Nekdanji ustvarjeni kulturni prostor, kjer sta se 

prepletali kulturi slovenskega in nemškega prebivalstva, je po njihovem odhodu 

postal kot nekakšna umetno ustvarjena »tabula rasa«, primerna za ponovno 

(re)ustvarjanje kulturnega, prostor, v katerem je tedanja oblast videla priložnost za 

udejanjenje kulturne politike. Toda nemška kulturna tradicija na tem območju ni 

pustila veliko vidnih sledov, ostali so le nekateri kulturni spomeniki, medtem ko je 

njihova amaterska kulturna dejavnost zamrla že v času druge svetovne vojne. 

Nekoliko drugačna situacija je bila povezana s Kočevsko Reko, katero območje je 

bilo zaradi vojnih razlogov po koncu druge svetovne vojne razglašeno za »zaprto in 

varovano območje«, ki je imelo (ne)posreden vpliv tudi na kulturno delovanje v 

naselju ter v njegovi bližnji okolici. Kakšno je bilo kulturno delovanje in kako so 

prebivalci omenjenega naselja (so)ustvarjali amatersko kulturo, je predstavljeno v 

disertaciji, zagotovo pa je Kočevska Reka primer, kjer se je kljub negativni 

konotaciji območja kulturna dejavnost obdržala in ohranila. Zaradi oddaljenosti od 

Kočevja je naselje presenetljivo dobro odigralo svojo vlogo »varovanega« območja, 

pri tem pa bilo deležno enakega odnosa tedanje oblasti do kulturne dejavnosti kot 

ostala kočevska naselja. Morda so (občasno) pri izvajanju oziroma pri nadzoru 

kulturnega delovanja veljali strožji predpisi, predvsem pri odhodu prebivalstva izven 

zaprtega območja, kar pa ne pomeni, da kulturna dejavnost v Kočevski Reki ni bila 

prisotna. Slednje potrjuje tudi izjava pričevalca, ki pravi, da »so prebivalci kraja 

hodili na lokalne prireditve, udeleževali so se tudi prireditev v Kočevju. Zavarovano 

območje je sicer vplivalo na nas, vendar nas ni omejevalo, življenje je teklo naprej, 

tako kot po drugih vaseh smo tudi v Kočevski Reki ustvarjali gledališke igre, hodili v 

kino …«.1479 Velja omeniti tudi zanimivo oznako Duške Knežević Hočevar, ki je v 

svoji raziskavi zapisala, da se je na tem območju po končani drugi svetovni vojni še 

vedno zaslišal »znižan tonu glasu«,1480 čemur bi tudi pripisala pomembnost, saj so 

prebivalci varovanega območja še desetletja čutili politi čno označeno nadvlado, kar 

je pustilo predvsem sledove na družabno-kulturnem področju, vendar z dobro mero 

zavedanja, da bo bilo potrebno porušiti »psihološko bariero«, ki je narekovala že 

avtomatsko oddaljenost od vsega, tudi od kulturnega dogajanja tako v Kočevju kot v 

preprečevanju obiskov v varovanem območju. Specifičnost kulturnega delovanja 

                                                 
1479 Ustni vir: Jaka Lavriša, intervju 30. 3. 2011.  
1480 Knežević Hočevar, Duška: Družbena razmejevanja v dolini zgornje Kolpe. Ljubljana: Založba 
ZRC, 1999, str. 122. 
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Kočevske vsekakor ne gre zanemariti tudi v tem smislu, da se je za razliko od drugih 

slovenskih pokrajin vedno obravnavala z veliko previdnostjo, prav zaradi barvitosti 

vsesplošne politike, ki je nenazadnje posegla tudi v kulturno sfero pokrajine, na 

takšen ali drugačen način. 

  

Medtem ko je amaterska kulturna dejavnost živela v društvih, so začetki 

profesionalne kulture na Kočevskem povezani z ustanovitvijo kulturnih zavodov. 

Profesionalna kultura, ki je zajemala muzejsko, knjižničarsko, likovno in kasneje tudi 

kinematografsko dejavnost, se je na Kočevskem uspela razviti šele v petdesetih letih, 

torej kasneje, kot se je pričela uveljavljati amaterska kulturna dejavnost. 

Profesionalna kultura, katere dobrine so bile namenjene drugim prejemnikom, se je 

tako kot amaterska znašla v vrtincu nepriljubljenosti in težko razumljive, v nekaterih 

aspektih je bila še težje dostopna »navadnemu« človeku, ki je veljal za neukega in 

nevednega. Ta je med svoje vrste vabila predvsem izobražence in intelektualce, ki so 

prav tako bili tudi njeni soustvarjalci. Izjemoma so bile nekatere kulturne dobrine 

profesionalne kulture namenjene ljudski množici, zagotovo pa je bil njen dostop 

omogočen vsem. Toda zaradi objektivnih in subjektivnih razlogov je dostop 

profesionalne kulture omejil svoje polje prejemnikov, saj so njegove dobrine 

predstavljale tisto, česar je bilo mnogim ljudskim množicam težko oziroma 

nerazumljivo, hkrati tudi nesmiselno. Njeno delovanje se je odvijalo neopazno, za 

vrati kulturnih ustanov, svoje dobrine pa so ob posebnih priložnostih javno 

predstavile množici. Med najbolj priljubljenimi je bila zagotovo kinematografska 

dejavnost, katere začetki datirajo že v čas med obema vojnama, kot samostojna 

gospodarska dejavnost pa se je uveljavila šele po drugi svetovni vojni. Ta je v prve 

vrste v dvorane vabila številne, tako mlajše kot starejše, pripravila pestre filmske 

repertoarje ter nudila tudi druge oblike kulturne dejavnosti. Toda ob razmahu 

televizijskih in radijskih sprejemnikov v sedemdesetih letih je njena dejavnost začela 

upadati, v naslednjem desetletju je izgubila skoraj polovico svojih obiskovalcev. 

Podobno se je zgodilo tudi z Likovnim salonom Kočevjem, ki je svoja vrata odprl v 

šestdesetih letih, vendar je zaradi kopice ekonomskih in tehničnih težav postal 

izgovor za vdor amaterske kulture, katere umetniška dela so vse pogosteje krasila 

zidove salona. Vpet med številnimi težavami in počasnim zamiranjem umetniškega 

ustvarjanja je Likovni salon Kočevje zaprl svoja vrata za obiskovalce in dolgo časa 

otožno sameval v središču mesta. Nekoliko drugačne razmere in razvoj svoje 
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dejavnosti je doživela kočevska knjižnica, ki je v svoj reden program vpela tudi 

kulturni program. Ta je tekom svojega delovanja opravljala nezavidljivo kulturno 

poslanstvo, s katerim je poleg izobraževanja želela posredovati tudi kulturno vzgojo. 

Najslabše obiskana kulturna ustanova in slabo priljubljena med obiskovalci je bil 

Pokrajinski muzej Kočevje, katerega dejavnost je ostala večini prebivalstva 

neopazna, tuja in nezanimiva. Med stenami Šeškovega doma, kjer je muzej imel 

svoje prostore od svoje nekajkratne selitve, so nastajale ideje in razstave, ki pa med 

obiskovalci niso dosegle tistega, kar so želeli njegovi ustvarjalci. Dobro zastavljena 

propagandna dejavnost muzeja in informiranje občanov o svoji dejavnosti nista 

pustila korenitih in opaznih sprememb v obisku omenjene ustanove, saj se je število 

obiskovalcev iz desetletja v desetletje zmanjševalo, razstavna in druga dejavnost 

muzeja pa sta izgubili na pomenu. Muzej je postal spotika lokalne oblasti in 

nekaterih mimoidočih, ki v njegovi dejavnosti niso videli ničesar perspektivnega, 

čeprav je za svoje delovanje prejel visoka finančna sredstva. Z ustanovitvijo 

Kulturnega centra Kočevje v osemdesetih letih so mnogi menili, da bo omenjeni 

kulturni magnat pripomogel k boljši organiziranosti in dejavnosti profesionalne 

kulture, vendar se je izkazalo prav nasprotno. Res je, da so se posamezne kulturne 

ustanove otepale številnih težav, med njimi je bilo vprašanje finančnih prilivov 

neprestano na dnevnem redu, čeprav so bile le-te deležne visokih denarnih sredstev, 

vendar so kljub vsemu (uspešno) reševale nastale probleme. Toda rešitve so bile bolj 

občasne narave, nikoli dokončno dorečene. V upanju in želji po uspešnejšem in 

boljšem delovanju je večina predstavnikov občinske oblasti podprla zamisel o 

enotnem kulturnem centru, katerega financiranje posameznih enot je bilo ločeno, 

toda kmalu se je izkazalo, da je prav slednje povzročilo največje težave centra. Kino 

Jadran, ki je utrpel velike finančne izgube, se je nekaj let financiral iz proračuna 

ostalih dveh enot, vendar z izločitvijo Ljudske knjižnice Kočevje leta 1990, se je tudi 

to spremenilo. Kulturni center Kočevje je začel počasi propadati, dokončnem propad 

pa je doživel s prihajajočo vojno za Slovenijo. Razmere za njegovo prenehanje 

delovanja so dozorele in od osamosvojitve Slovenije so nekdaj združene enote centra 

začele delovati posamično in ločeno.  

 

V sklepnem delu želim poudariti, da sta v doktorski disertaciji predstavljena tako 

razvoj kot tudi pomen kulturne dejavnosti za prebivalstvo kočevskega prostora. 

Interdisciplinarni pristop je omogočil prikazati kompleksnost omenjene tematike 
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naloge, obenem pa podal obsežnejši pogled na kulturno ustvarjanje v kočevskem 

prostoru v prejšnjem stoletju. Omenjeni primeri oziroma preučevanje so potrdili na 

začetku postavljene hipoteze, da je prostor, v katerem je nekdaj prevladovalo nemško 

prebivalstvo in katerega oddaljenost od prestolnice ni predstavljalo oviro pri širjenju 

kulturne produkcije na Kočevsko, postal prizorišče popolnoma drugačne kulturne 

produkcije od pričakovane, saj je le-ta kljub odvisnosti od narekovanih političnih in 

ideoloških smernic iz Ljubljane razvil svojstveno kulturno produkcijo, ki ni nikoli 

zadostila začrtani slovenski kulturni politiki. Kočevski prostor in njegov kulturni 

utrip nista mogla konkurirati državni kulturni politiki, tudi ne kulturnemu življenju v 

prestolnici, čeprav je bila njena kulturna pestrost odraz in posledica vzpodbujanja 

družbenih organizacij in oblasti na Kočevskem. Prikazani primeri potrjujejo 

hipotezo, da je bilo pričakovanje o enotnem in koherenčnem kulturnem razvoju na 

Kočevskem utopija, saj je kočevski prostor od nekdaj veljal za narodnostno mešano 

območje, v katerem je že s tega vidika nesmiselno pričakovati, da bosta kulturna 

produkcija in razvoj sprejeta z enako mero navdušenja, kot je bilo to morda 

pričakovati v drugih območjih Slovenije. Kulturna in narodnostno barvita sestava 

Kočevske sta zagotovo ena izmed dejavnikov, ki nasprotujeta dejstvu o 

enakomernem in zadovoljivem kulturnem razvoju. Enako velja za trditev, ki izhaja iz 

dejstva, da je bila pestrost kulturnega ustvarjanja posledica lokalne oblasti, kar je 

dejansko resnično, vendar pa prepričanje in želja lokalne oblasti o zadovoljivi stopnji 

kulturne produkcije ne dopuščata možnost niti pogoje, da je kulturno ustvarjanje 

doseglo stopnjo, po kateri je lokalna oblast hrepenela in jo z različnimi spodbudami 

želela tudi uresničiti. Na žalost sta kulturna smer in razvoj dokazala prav nasprotno, 

kar potrjuje dejstvo, da je Kočevska kljub svoji »posebnosti« uspela izpolniti 

smernice slovenske kulturne politike, čeprav na drugačen način od pričakovanega.  

Nekdanji izpraznjeni nemški otok kočevskih Nemcev je nedvomno spremenil 

podobo Kočevske, kar se je odrazilo tudi na kulturnem področju prostora. Toda na 

žalost je usoda tako njenih prebivalcev kot samega prostora narekovala popolnoma 

drugačen zgodovinski razvoj, v katerem po izgonu nemških prebivalcev ni ostalo 

ničesar. Izropana kulturna tradicija kočevskih Nemcev je za seboj pustila le sledove 

njihovega bivanja, od kulturne dediščine pa so ostale le ruševine nekdanjih 

kočevskih vasi in nekaj obeležij. Pisni viri o kulturnem delovanju Kočevarjev ne 

obstajajo, saj v času med vojno ni ohranjen noben zgodovinski vir, saj zaradi vojnih 

razmer ni delovalo nobeno društvo, strnjeno in organizirano društveno kulturno 
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delovanje se pojavi šele leta 1992, ko je prišlo do ustanovitve kočevarskega društva v 

Opčicah in Ljubljani.  

Skoraj polstoletno obdobje strogo nadzorovanega režima je bila kultura na 

Kočevskem deležna mnogih neodobravanj in nezadovoljstva s strani občinske oblasti 

kot s strani nekaterih posameznikov, ki so v njej videli zgolj »nepravo« kulturo, 

vodeno s strani neprimernih in neposlušnih individualistov. Oblikoval se je »zaprti« 

kulturni prostor, ki je novostim (kulturne vsebine, oblike …), ki so prihajale iz 

območja nesocialistični držav, enostavno zaprl vrata in odklonil kakršnokoli kulturno 

novost. Šele v poznih petdesetih letih, ko je vpliv tedaj osovražene kulture z Zahoda 

začel ogrožati socialistično kulturo v Sloveniji, je Kočevska v majhni meri občutila 

prihajajoče »zahodnjaške« kulturne spremembe. Potrebno je poudariti, da so bile 

kulturne dejavnosti na Kočevskem še vedno vsebinsko in politično neoporečne 

splošnoveljavnemu, obenem pa je bila stopnja kulturnega ustvarjanja in delovanja 

zagotovo nezadovoljiva in nezadostno konkurenčna, vsaj v očeh mnogih. 

Strukturirana kulturna dejavnost društev je posegla po raznovrstnih lahkotnih 

vsebinah, medtem ko je dejavnost kulturnih zavodov nudila repertoar zahtevnejših 

vsebin. Z ukinitvijo agitpropovskega aparata in z opuščanjem strogih in togih 

socialističnih kulturnih vzorov ter načel je kulturna dejavnost na Kočevskem v 

sedemdesetih letih postala nekoliko fleksibilnejša, dovzetna za drugačne poglede na 

področju kulturne politike. Zagotovo velja, da je kočevska kultura od nekdaj veljala 

za provincialno, kulturno ustvarjanje pa se je otepalo stereotipov o manjvrednostnem 

kulturnem ustvarjanju, ki ni nikoli doseglo zavidljive ravni kulturnega ustvarjanja in 

udejstvovanja. Toda kljub vsemu si je Kočevska z novim obdobjem samostojne 

Slovenije ustvarila nov kulturni utrip in si še vedno utira svojo pot na področju 

kulturne dejavnosti, čeprav ne dovolj konkurenčno in perspektivno. Prav njeni 

ustvarjalci in ljubitelji kulture, čeprav večkrat neenotni, ustvarjajo kulturo, ki je prav 

tako »posebna« kot pokrajina sama. 
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9. PREGLEDANA IN UPORABLJENA LITERATURA TER VIRI 
 
 
ARHIVSKO GRADIVO ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE  (zapisane so 

številke tehničnih enot, v katerih so arhivirani zapisniki CK ZKS pod številko fonda 

1589): 

 

AS 1589, t. e. 1500, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1499, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 56, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 55, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 53, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 52, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 34, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1536-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1513-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 42-III, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1552-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1555-V, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1558-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1562-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1575-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 60-III, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1606-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1612-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1626-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1637-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1650-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 137, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 162-III, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1564-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 181-III, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1685-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 214-III, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 224-III, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1700-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 238-III, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 167, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 166, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 168, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 198, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 144-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 169, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 170, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 171, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1739-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 69-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 145, fond CK ZKS 
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AS 1589, t. e. 172, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 173, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 174, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1751-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1513, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 31, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1536, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1552, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1768-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 145-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 196-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1794-IV, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1794, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1768, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 145, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 196, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1562, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 42, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 60, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1612, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1575, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1637, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1606, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1626, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1564, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 238, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 162, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1685, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 181, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1700, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1501, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 214, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1650, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 137, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 145, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1739, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1751, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 166, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 169, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 144, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 2024, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 2002, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 2066, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 2046, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1985, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1956, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1841, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1816, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 2095, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 2117, fond CK ZKS 
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AS 1589, t. e. 1865, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1963, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 1889, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 191, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 5414, fond CK ZKS 
AS 1589, t. e. 2622/22, fond CK ZKS 
 
 
ARHIVSKO GRADIVO ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE  (zapisane so 

številke tehničnih enot, v katerih so arhivirani zapisniki ZKOS pod številko fonda 

631): 

 
AS 631, t. e. 1, a. e 1, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 1, a. e. 13, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 2. a. e. 18, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 2, a. e. 19, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 2, a. e. 20, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 3, a. e. 21, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 4, a. e. 27, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 4, a. e. 32, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 6, a. e. 46, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 7, a. e. 47, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 7, a. e. 48, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 11, a. e. 77, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 12, a. e. 84, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 13, a. e. 106, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 18, a. e. 139, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 19, a. e. 147, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 19, a. e. 149, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 19, a. e. 150, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 48, a. e. 20, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 51, a. e. 183, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 53, a. e. 303, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 53, a. e. 363, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 54, a .e. 393, fond ZKOS 
AS 631, t. e. 56, a. e. 497, fond ZKOS 
 
 
ARHIVSKO GRADIVO ARHIVA REPEUBLIKE SLOVENIJE (številka fonda 
1931) 
 
AS 1931, t. e. 1460, DRUŠTVENI KATASTER, Republiški sekretariat za notranje 
zadeve SRS 
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ARHIVSKO GRADIVO ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA  
(zapisane so številke tehničnih enot, v katerih so arhivirani zapisniki krajevnih 
oblastnih organov): 
 
ZAL KOČ 12, KLO BANJA LOKA 
ZAL KOČ 13, KLO KOČEVJE 
ZAL KOČ 14, KLO KOPRIVNIK 
ZAL KOČ 15, KLO KOSTEL 
ZAL KOČ 16, KLO KUŽELJ 
ZAL KOČ 17, KLO LIVOLD 
ZAL KOČ 18, KLO MOZELJ 
ZAL KOČ 19, KLO OSILNICA 
ZAL KOČ 25, KLO STARA CERKEV 
ZAL KOČ 28, KLO VAS-FARA 
ZAL KOČ 29, KLO VRH 
ZAL KOČ 30, KLO ŽELJNE 
ZAL KOČ 32, LJUDSKI ODBOR MESTNE OBČINE KOČEVJE 
ZAL KOČ 34/2, OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA 
KOČEVJE 
ZAL KOČ 34/3, OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE-SKUPŠČINA 
KOČEVJE 
ZAL KOČ 35, OLO KOSTEL 
ZAL KOČ 36, OLO KOČEVSKA REKA 
ZAL KOČ 37, OLO MOZELJ 
ZAL KOČ 38, OLO OSILNICA 
ZAL KOČ 39, OLO PREDGRAD 
ZAL KOČ 9, OKRAJNI KOMITE ZKS KOČEVJE 
ZAL KOČ 11, OKRAJNI LJUDSKI ODBOR KOČEVJE 
ZAL KOČ 43, OBČINSKI ODBOR ZVEZE ZDRUŽENJA BORCEV NOV 
ZAL KOČ 86, GIMNAZIJA KOČEVJE 
ZAL KOČ 78, SLOVENSKA IZSELJENIŠKA MATICA-PODRUŽNICA 
KOČEVJE 
ZAL KOČ 87, JANKO TROŠT 
ZAL KOČ 84, ZBIRNI FOND KOČEVJE 
 
 
ŠOLSKE KRONIKE NA MIKROFILMU 
 
ZAL KOČ 55, OŠ BANJA LOKA 
ZAL KOČ 56, OŠ BOSLJIVA LOKA 
ZAL KOČ 57, OŠ DOLNJA BRIGA 
ZAL KOČ 58, OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE 
ZAL KOČ 59, OŠ SEDEMRAZREDNA ZASEBNA LJUDSKA ŠOLA V 
KOČEVJU 
ZAL KOČ 60, OŠ KOČEVSKA REKA 
ZAL KOČ 61, OŠ KOPROVNIK 
ZAL KOČ 62, OŠ KOSTEL 
ZAL KOČ 63, OŠ KUŽELJ 
ZAL KOČ 64, OŠ LIVOLD 
ZAL KOČ 65, OŠ MORAVA-ŠTALCERJI 
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ZAL KOČ 66, OŠ MOZELJ 
ZAL KOČ 67, OŠ NOVI KOT 
ZAL KOČ 68, OŠ OSILNICA 
ZAL KOČ 69, OŠ PAPEŽI,  
ZAL KOČ 70, OŠ PODPRESKA 
ZAL KOČ 71, OŠ POLOM 
ZAL KOČ 72, OŠ STARA CERKEV 
ZAL KOČ 73, OŠ STRUGE 
ZAL KOČ 74, OŠ VAS-FARA 
ZAL KOČ 75, OŠ VIMOLJ 
ZAL KOČ 76, OŠ ŽELJNE 
 
 
ARHIVSKO GRADIVO O KO ČEVSKI KNJIŽNICI 
 
ZAL KOČ 94, t. e. 1, KNJIŽNICA KOČEVJE 
ZAL KOČ 94, t. e. 2, KNJIŽNICA KOČEVJE 
ZAL KOČ 94, t. e. 3, KNJIŽNICA KOČEVJE 
ZAL KOČ 94, t. e, 4 ,KNJIŽNICA KOČEVJE 
ZAL KOČ 94, t. e. 5, KNJIŽNICA KOČEVJE 
ZAL KOČ 94, t. e. 6, KNJIŽNICA KOČEVJE 
 

GRADIVO POKRAJINSKEGA MUZEJA KO ČEVJE (zapisane so številke 

tehničnih enot, pod katerimi je hranjeno arhivsko gradivo o delovanju kočevskega 

muzeja): 

 
PMK, t. e. 1, ARHIV MUZEJA, SPISI 1953 – 1962  
PMK, t. e. 2, ARHIV MUZEJA, SPISI 1962 – 1965  
PMK, t. e. 3, ARHIV MUZEJA, SPISI 1966 – 1970  
PMK, t. e. 4, ARHIV MUZEJA, SPISI 1971 – 1974  
PMK, t. e. 5, ARHIV MUZEJA, SPISI 1975 
PMK, t. e. 6, ARHIV MUZEJA, SPISI 1976 
PMK, t. e. 7, ARHIV MUZEJA, SPISI 1977 
PMK, t. e. 8, ARHIV MUZEJA, SPISI 1978 
PMK, t. e. 9, ARHIV MUZEJA, SPISI 1979 
PMK, t. e. 10, ARHIV PMK, SPISI 1980 
PMK, t. e. 11, ARHIV PMK, SPISI 1981 
PMK, t. e. 12, ARHIV PMK, RAZNI SPISI  
PMK, t. e. 13, ARHIV PMK, RAZNI SPISI  
PMK, t. e. 14, ARHIV PMK, RAZNI SPISI  
PMK, t. e. 15, ARHIV PMK, RAZNI SPISI  
PMK, t. e. 16, ARHIV PMK, RAZNI SPISI  
PMK, t. e. 17, ARHIV MUZEJA, RAZNI SPISI 
PMK, t. e. 18, ARHIV PMK, SPISI 1982 
PMK, t. e. 19, ARHIV MUZEJA 
PMK, t. e. 20, ARHIV MUZEJA, SPISI 1983 
PMK, t. e. 21, ARHIV KCK, SPISI 1984 
PMK, t. e. 22, ARHIV KCK, SPISI 1985 
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PMK, t. e. 23, ARHIV KCK, SPISI 1986 
PMK, t. e. 24, ARHIV KCK, SPISI 1987 
PMK, t. e. 25, ARHIV MUZEJA, SPISI 1988 
PMK, t. e. 26, ARHIV MUZEJA, SPISI 1989 
PMK, t. e. 27, ARHIV MUZEJA, SPISI 1990 
PMK, t. e. 28, ARHIV MUZEJA, SPISI 1991 
 
Slikovno gradivo Pokrajinskega muzeja Kočevje o kulturnih društvih na Kočevskem 

je bilo pregledano, vendar neuporabno za doktorsko disertacijo. 

 

GRADIVO KNJIŽNICE KO ČEVJE (arhivsko gradivo knjižnice Kočevje do sedaj 

ni bilo obdelano in popisano, arhivsko gradivo se nahaja v skupni tehnični enoti): 

Skupna mapa arhivskega gradiva:  

• Pregled stanja kulture in kulturne dejavnosti v Občini Kočevje. Tipkopis, 

jesen 1971, Knjižnica Kočevje. 

• Delovanje kočevske knjižnice v obdobju 1970–1980 (razni zapisniki sej). 

 
 
SLOVENSKA, LOKALNA  IN TUJA PERIODIKA TER VESTNIKI IN 
MESEČNIKI 
 

• Amerikanski Slovenec, leto I, št. 66, datum 4. 4. 1941. 

• Dolenjski list, 1950–1991. 

• Delo, 1959–1991. 

• Novice, glasilo SZDL Občine Kočevje in Ribnica, 1956–1963. 

• Nove novice, 1991–1996. 

• Kočevski razgledi, glasilo Kulturnega kluba pri ZKPOS Kočevje, 1975–1978. 

• Naših šestdeset let. Društvo upokojencev Kočevje. Kočevje: 2010. 

• Mladi Kočevec, glasilo OK ZSMS Kočevje, 1978–1982. 

• Kočevske novice, glasilo OK SZDL Kočevje, 1984–1990. 

• Viharji, glasilo OK SZDL IN ZSMS Mozelj, 1977–1983. 

• Gledališki list Mestnega ljudskega gledališča v Kočevju, 1946–1947. 

• Ljudska prosveta, vestnik Zveze ljudskoprosvetnih društev, 1952–1955. 

• Obzornik, mesečnik Ljudske prosvete, 1946–1952. 

• Socialistična misel, kulturno-prosvetna revija, 1952–1955. 

• Sodobna pota, glasilo Zveze Svobod in prosvetnih društev Slovenije, 1956–

1960.  
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• Skupščinski Dolenjski list, 1972. 

• Uradni vestnik Dolenjske, 1964–1966. 

• Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, od leta 1951. 

• Rast, revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja, 1990–1991. 

• Nova revija, mesečnik za kulturo, 1998. 

• Tretji dan, krščanska revija za duhovnost in kulturo, 1998. 

• Gottscheer Zeitung, 1955–1991. 

• Gottscheer Connection, od leta 1992. 

• Gottscheer Tree, 1987–1991. 

• Kočevski Slovenec, 1938–1941. 

• Bakh, časopis društva Kočevarjev staroselcev, od 1992. 
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DRUŽINSKI OZ. PRIVAT ARHIVI 

 

• Figarjeva zbirka, podarjena Knjižnici Kočevje. 

• Dnevnik Kristine Trkovnik o delovanju pevskega zbora Rog, privatna 

lastnina. 

• Fotografsko gradivo o ansamblih Atoli, Roški fantov in Pelikanov, last Tone 

Obranovič. 

• Vabilo na otvoritveno predstavo v zvočnem kinu v Kočevju, 10. 8. 1935, 

osebna last. 

• Dokument o podelitvi koncesije Mariji Poje, last Ivan Poje. 
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• Doris Debenjak, članica Društva Kočevarjev staroselcev, intervju 10. 2. 2010 

• Tone Steklasa, nekdanji operater pri kočevskem kinu, intervju 6. 11. 2010 
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2010 

• Ivan Poje, nekdanji operater pri kočevskem kinu in sin Marije Poje, 27. 11. 

2010 

• Božena Vesel, učiteljica na OŠ Zbora odposlancev Kočevje, intervju 24. 11. 

2010 

• Tone Obranovič, nekdanji član Pelikanov in Roških fantov, intervju 4. 12. 

2010 

• Tone Šercer, nekdanji tajnik Ljudske prosvete v Ribnici, intervju 15. 12. 2010 

• Ive Amalija Stanič, nekdanji direktor Kulturnega centra Kočevje, intervju 19. 

1. 2011, 30. 5. 2011 

• Stane Jarm, akademski kipar, intervju 20. 1. 2011 

• Milan Vlašič, amaterski likovni ustvarjalec, intervju 22. 1. 2011 

• Ivan Geder, amaterski likovni ustvarjalec, intervju 26. 1. 2011 
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intervju 30. 3. 2011 

• Janez Konečnik, nekdanji član kluba Diana, intervju 24. 8. 2011 



 489 

• Anda Remžgar, nekdanja tajnica Kulturne skupnosti Kočevje, intervju 23. 4. 

2011 

• Željka Mihelčić, nekdanja delavka v tovarni, intervju 30. 5. 2013 
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10. PRILOGE 
 

Priložena menjalna lista prikazuje tečaj za valute nemške marke, tolarje in evra. 

 

Letni povprečni izračunani1481  
 
Datum od: 1.1.1945  
Šifra tečaja: 06  
Datum do: 1.1.2001  
Valuta: 276 
 

 

Datum veljavnosti Šifra Naziv Tečaj 

tečaja valute valute Srednji 

1.1.1946 276 NEM.MARKA 0,600000  

1.1.1947 276 NEM.MARKA 2,070430  

1.1.1948 276 NEM.MARKA 6,543011  

1.1.1949 276 NEM.MARKA 14,334357  

1.1.1950 276 NEM.MARKA 11,904760  

1.1.1951 276 NEM.MARKA 11,904760  

1.1.1952 276 NEM.MARKA 71,428500  

1.1.1953 276 NEM.MARKA 71,428500  

1.1.1954 276 NEM.MARKA 71,428500  

1.1.1955 276 NEM.MARKA 71,428500  

1.1.1956 276 NEM.MARKA 71,428500  

1.1.1957 276 NEM.MARKA 71,428500  

1.1.1958 276 NEM.MARKA 71,428500  

1.1.1959 276 NEM.MARKA 71,428500  

1.1.1960 276 NEM.MARKA 71,428500  

1.1.1961 276 NEM.MARKA 74,356746  

1.1.1962 276 NEM.MARKA 75,000000  

1.1.1963 276 NEM.MARKA 75,000000  

1.1.1964 276 NEM.MARKA 75,000000  

1.1.1965 276 NEM.MARKA 177,788979  

1.1.1966 276 NEM.MARKA 3,125000  

1.1.1967 276 NEM.MARKA 3,125000  

1.1.1968 276 NEM.MARKA 3,125000  

1.1.1969 276 NEM.MARKA 3,177285  

1.1.1970 276 NEM.MARKA 3,415300  

1.1.1971 276 NEM.MARKA 4,196886  

1.1.1972 276 NEM.MARKA 5,249642  

1.1.1973 276 NEM.MARKA 5,765503  

                                                 
1481 Letni povprečni izračuni za posamezno leto veljajo za obdobje do 7. 10. 1991, ko je tečaj veljal za 
DIN, od 8. 10. 1991 pa velja za SIT. Menjava DIN-SIT je bila v razmerju 1:1. 
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1.1.1974 276 NEM.MARKA 6,129668  

1.1.1975 276 NEM.MARKA 6,971778  

1.1.1976 276 NEM.MARKA 7,196418  

1.1.1977 276 NEM.MARKA 7,859067  

1.1.1978 276 NEM.MARKA 9,147294  

1.1.1979 276 NEM.MARKA 10,332106  

1.1.1980 276 NEM.MARKA 13,676585  

1.1.1981 276 NEM.MARKA 16,058096  

1.1.1982 276 NEM.MARKA 20,714539  

1.1.1983 276 NEM.MARKA 36,113144  

1.1.1984 276 NEM.MARKA 53,531048  

1.1.1985 276 NEM.MARKA 93,280090  

1.1.1986 276 NEM.MARKA 176,427995  

1.1.1987 276 NEM.MARKA 415,098556  

1.1.1988 276 NEM.MARKA 1.423,239557  

1.1.1989 276 NEM.MARKA 15.721,342442  

1.1.1990 276 NEM.MARKA 7,000000  

1.1.1991 276 NEM.MARKA 16,648681  

1.1.1992 276 NEM.MARKA 52,127990  

1.1.1993 276 NEM.MARKA 68,429000  

1.1.1994 276 NEM.MARKA 79,374037  

1.1.1995 276 NEM.MARKA 82,660565  

1.1.1996 276 NEM.MARKA 89,975878  

1.1.1997 276 NEM.MARKA 92,118239  

1.1.1998 276 NEM.MARKA 94,412588  

1.1.1999 276 NEM.MARKA 98,999027  

1.1.2000 276 NEM.MARKA 104,831008  

1.1.2001 276 NEM.MARKA 111,044959  
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Letni povprečni izračunani1482 

Datum od: 1. 1. 2000 Šifra tečaja:  06 
Datum do: 1. 7. 2007 Valuta:  978 

 

EVRO 

Datum veljavnosti Šifra Naziv   Tečaj   

tečaja valute valute Nakupni Srednji Prodajni 

1.1.1999 978 EVRO 193,044393  193,625268  194,206143  

1.1.2000 978 EVRO 204,416532  205,031629  205,646726  

1.1.2001 978 EVRO 216,533509  217,185064  217,836619  

1.1.2002 978 EVRO 225,545018  226,223687  226,902356  

1.1.2003 978 EVRO 233,003405  233,704518  234,405631  

1.1.2004 978 EVRO 238,144877  238,861463  239,578048  

1.1.2005 978 EVRO 238,918172  239,637082  240,355993  

1.1.2006 978 EVRO 238,882145  239,600948  240,319752  
 

Vir: Banka Slovenije, posredovano na dan 10. 1. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1482 Tečajna lista velja za menjavo evrov v tolarje (SIT). Zadnji tečaj DEM-SIT je bil 31.12.2001 
(zadnji dan v obtoku), medtem ko je bil prvi  tečaj EUR-SIT dne 1.1.2000. 
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11.  SEZNAM (UPORABLJENIH) KRATIC 
 
AGITPROP        

AFŽ                    

CK KPS   

            

CK ZSMS  

         

CK ZKS   

       

DRŽAVA SHS         

DPD SVOBODA      

GO LMS         

IKUD              

JLA                 

JSKD              

KLO               

KPS                

KUD               

KCK               

KDZ               

KPJ                 

KRALJEVINA SHS        

KŠD           

LRS            

LMS           

LPS            

MO OF      

MKUD      

NOV          

NOB      

OZK 

OKS     

OF        

Agitacijski in propagandni oddelek 

Antifašistična fronta žena 

Centralni komite Komunistične partije 

Slovenije 

Centralni komite Zveze socialistične 

mladine Slovenije 

Centralni komite Zveze komunistov 

Slovenije 

Država Slovencev, Hrvatov in Srbov 

Delavsko-prosvetno društvo Svoboda 

Glavni odbor Ljudske mladine Slovenije 

Izobraževano kulturno-umetniško društvo 

Jugoslovanska ljudska armada 

Javni sklad za kulturne dejavnosti 

Krajevni ljudski odbor 

Komunistična partija Slovenije 

Kulturno-umetniško društvo 

Kulturni center Kočevje 

Kmetijsko-delavska zadruga 

Komunistična partija Jugoslavije 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev 

Kulturno-športno društvo 

Ljudska Republika Slovenija 

Ljudska mladina Slovenije 

Ljudska prosveta Slovenije 

Mestni odbor Osvobodilne fronte 

Mladinsko kulturno-umetniško društvo 

Narodnoosvobodilna vojska 

Narodnoosvobodilni boj 

Občinska zveza komunistov 

Občinska kulturna skupnost 

Osvobodilna fronta 
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OK ZSMS    

  

OLO                

POS        

PMK       

SNOS     

V. SNOUB IVAN CANKAR          

 

SRS                 

SŠTUD 

           

SO KOČEVJE        

SKUD         

SNG            

SZDL 

SAZU         

 

SIS              

TVD            

TKS        

UDBA      

VKP            

VVO           

VCK            

ZB NOV      

ZKM            

ZKGP          

ZKPOS     

      

ZKOS            

Okrajni komite Zveze socialistične 

mladine Slovenije 

Okrajni ljudski odbor 

Partizanski odred(i) Slovenije 

Pokrajinski muzej Kočevje 

Slovenski narodnoosvobodilni svet 

V. slovenska narodnoosvobodilna udarna 

brigada Ivan Cankar 

Socialistična Republika Slovenija 

Srednja šola tehničnih usmeritev in 

družboslovja 

Skupščina Občine Kočevje 

Sindikalno kulturno-umetniško društvo 

Slovensko narodno gledališče 

Socialistična zveza delavskega ljudstva 

Slovenska akademija znanosti in 

umetnosti 

Samoupravne interesne skupnosti 

Telovadno-vzgojno društvo 

Temeljna kulturna skupnost 

Uprava državne bezbednosti 

Vsezvezna komunistična stranka 

Vzgojno-varstvena organizacija 

Videocenter Kočevje 

Zveza borcev narodnoosvobodilne vojske 

Zveza komunistične mladine 

Združeno kmetijsko-gozdarsko podjetje 

Zveza kulturno-prosvetnih organizacij 

Slovenije 

Zveza kulturnih organizacij Slovenije 

 
 


