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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA RIBNICA 

Alenka Pahulje 

1.1.1 Uvod 

Območje izpostave JSKD Ribnica pokriva tri občine:  
- Ribnico,  

- Sodražico in  

- Loški Potok.  

 
Program JSKD je seveda specifičen, saj sodelujočim omogoča ne samo promocijo in prepoznavnost, 
temveč predvsem strokovno podporo.  
Izpostava se dobro povezuje tudi z vsemi institucijami. Svoje programe izvajamo na raznih lokacijah, pri 
čemer moramo poudariti veliko naklonjenost vseh sodelujočih in vpletenih, da nam pomagajo pri izvedbi; 
to je za vodjo izpostave, ki sicer fizično deluje sam, neprecenljivo.  
 
Vpetost izpostave JSKD Ribnica v družbeno in kulturno okolje na Ribniškem je izjemnega pomena, prav 

tako tudi razumevanje njegove vloge. Sodelujoči, podporniki in občinstvo z odobravanjem gledajo na 

podporni sistem JSKD. Prav tako izpostava prevzema koordinacijsko vlogo tudi v samem kulturnem 

okolju.  

 
 

1.1.2 Ocena stanja 

Izpostava je izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja 
kulture. Društvom in posameznikom je vsestransko pomagala pri društveni dejavnosti, predvsem potrebne 
informacije za izobraževanja, postopke ustanavljanja društev, usmerjanje na razna področja kulturnega 
delovanja … 

 

Lokalni akterji, ki pokrivamo kulturna področja, ali pa tisti, ki potrebujejo naše vsebine ali znanje, odlično 
sodelujemo. Razumejo pomen in način dela območne izpostave in zato tudi sami prepoznajo, kje bi jo 
želeli vključiti in ji dajejo zadostno vlogo. Društva in posamezni kulturni ustvarjalci iščejo informacije, ki bi 
jim olajšale delo, stike, da jih povežemo v mrežo kulturnih ponudnikov, želijo si dodatnega izobraževanja 
in se skupaj z JSKD Ribnica, ki jih je povezal v neformalen odbor, zelo dejavno potegujejo, da bi jim našli 
ustrezne prostore, tako za vaje kot nastope in promocijo navzven. Prireditve so zunanji kazalnik živahne 
dejavnosti, hkrati pa potekajo pogovori o tem, kako izboljšati znanje in najti primerno obliko za 
uporabnike. Letos nasploh precej pozornosti usmerjamo v izboljšanje prostorskih razmer in se zavzemamo 
za to, da bi se oblikoval kulturni in multimedijski objekt, saj je Ribnica dobila v last in upravljanje kar dva 
objekta. O njuni vsebini je bil sklican tudi poseben pogovor na odboru za družbene dejavnosti, kjer je 
izpostava zastopala interese našega segmenta kulture, ki zajema največ ustvarjalcev. Vsebine je zadosti, 
kulturno dogajanje živahno, vežeta nas le prostorsko pomanjkanje oz. tehnična nedovršenost le-teh. Želeli 
bi si objekt, ki bi na sodoben način povezal ves ta kulturni vrvež in okolju omogočal tudi kulturno 
preobrazbo in nadgradnjo. Za prireditve na prostem tako zagovarjamo obnovo Gradu, ki je ambientalno 
najlepši del Ribniške doline (vsaj mobilna streha in urejen prostor za obiskovalce), za kulturni center pa sta 
v igri nekdanji center Ideal in TVD Partizan. Medijska pokritost našega dogajanje je vseskozi močna in se 
praktično poroča o vsakem dogodku za Radio 1, Radio Univox, Dnevnik, Dolenjski list, občasno pa tudi za 
RTV Slovenija in Delo.  
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1.1.3 Izvedba rednega programa 

Programi na področju ljubiteljske kulture  območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na 
vseh področjih delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih.  
 
JSKD Ribnica je leto začel z regijsko prireditvijo Festival mlade literature Urška 2013, kjer se je predstavljalo 
25 udeležencev osrednje Slovenije, strokovno pa jih je vodil Matjaž Pikalo. Sledili so: območno srečanje 
otroških gledališč, kjer sta se povezali izpostavi Ribnice in Kočevje (prav tako pri lutkah), območna revija 
otroških pevskih zborov, kjer je nastopilo 11 zborov, območno srečanje otroških in odraslih folklornih 
skupin, kjer se je predstavilo 5 skupin (3 domače, obiskali pa so nas tudi folkloristi iz dveh drugih izpostav, 
da smo lahko doma pripravili srečanje, saj je folklora po 35 letih tu v zadnjih letih precej oživela). Ribniška 
dolina in odrasle pevske zasedbe so pele na svoji območni reviji, kjer je bilo nekoliko manj zborov in skupin 
kot običajno, a so ravno v fazi prenavljanja ali postavljanja na novo. Regijsko raven so dosegli: Otroška 
folklorna skupina Lončki (ki je nato dosegla še državnega), Vokalna skupina Anamanka, Otroški pevski zbor 
OŠ. A. Debeljaka, Loški Potok, in novoustanovljena gledališka skupina Dramšpil. Na regijsko prireditev se je 
umestil tudi Ustvarjalno gledališki krožek POŠ Sveti Gregor. Državno raven so dosegli: Otroška folklorna 
skupina Lončki in Vokalna skupina Anamanka.  
 

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturni akterji na 
področju izpostave sklada.  
V prvem polletju smo se povezali s Trio tolkal MP3 in izvedli Glasbeno pravljico, sodelovali pri predstavitvi 
knjige Mokarice, izdaji zloženke Folklorne skupine Grmada, sodelujemo v kulturnem delu pri projektu EKO 
+ 365. Sicer pa smo skupaj s Turističnim društvom Ribnica pripravili program za Grajske večere 2013 – 
dvomesečne poletne kulturne prireditve na prostem. Pripravljamo tudi program za občinski praznik in 
božično-novoletno prireditev. Udeleženi smo v pripravi srednjeveškega dne, dogovarjamo se za gostovanje 
priznanih zborov. Izvedli smo 36. srečanje pevskih zborov zahodne Dolenjske, kjer se je zbralo 13 skupin. 
Bili smo tudi pri promociji dokumentarnega filma o zadnjem sitarju v Srbiji, ki je ribniškega rodu, kjer smo 
navezali tudi stike s tamkajšnjimi Slovenci, ki so izrazili veliko zavzetost za izmenjavo skupin in kulturnih 
vsebin preko JSKD (še posebej filma itd.). 
Tretje leto pod okriljem JSKD Ribnica neuradno deluje tudi Literarni klub pod strokovnim vodstvom Ane 
Porenta in trenutno vključuje 10 članov. Poleg rednega izobraževalnega dela in javnega performansa, se 
bo skupina vključila tudi v projekt literarne besede Ribniške doline.  
Največjega projekta, Kulturne promenade 2013, letos zaradi slabega vremena ni bilo mogoče izvesti, a se 
bo k sreči položaj spremenil, saj naj bi v 2014 dobili pokrit prostor na prostem.  
 

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

Z letošnjim letom je JSKD Ribnica član komisije za dodeljevanje občinskih sredstev za ljubiteljsko kulturo, 
Občine Ribnica. Lani smo tudi prenavljali pravilnik, pri ovrednotenju programov pa se strokovni delavci na 
oddelkih za družbene dejavnosti precej zanašajo na strokovno mnenje izpostave. 
 

1.1.6 Izobraževanja 

Ribnica nima dejavne Zveze kulturnih društev, tako da kulturna društva v celoti povezuje JSKD Ribnica, 
društva pa si sama financirajo udeležbe. Člani so se odzvali na ponujena izobraževanja na regijskih ravneh 
ali centralni ravni: zborovodska šola, mojstrski pristop (1 zborovodja), seminar za mentorje otroških 
folklornih skupin (2), seminarji za zborovodje. Območna izpostava je na pobudo lutkovnih mentorjev 
organizirala tudi lutkovni seminar, a je bilo nato zanj premalo zanimanja.  
Povratne informacije pa kažejo, da se precej mentorjev ali članov kulturnih skupin  udeležuje izobraževanj 
JSKD in spremlja dejavnosti tudi na nacionalni ravni. 
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1.1.7 Financiranje 

Centralno financiranje poteka po standardnem sistemu, medtem ko občinsko financiranje (Občina Ribnica) 
teče tako, da se ob začetku leta podpiše pogodba, nato pa se z zahtevki uveljavljajo izplačila. Na izplačilo 
posameznega zahtevka se čaka mesec dni. Druga morebitna nakazila pridejo v enkratnem nakazilu kot 
donatorska sredstva za podporo posameznih dejavnosti ali projekta.  
 

1.1.8 Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Statistično gledano gre takole:  
• Literarna dejavnost. Pod okriljem JSKD Ribnica in strokovnim vodstvom Ane Porenta se enkrat mesečno 

srečuje 6–8 literatov, s to skupino pa se na javnih srečanjih predstavlja skupaj 10 literatov. Nekateri so 
popolni začetniki v pisanju, spet drugi že izurjeni, ki so se udeleževali JSKD delavnic in natečajev, v 
samozaložbi pa so izdali tudi že več lastnih knjig ali zbirk. 

• Vokalne skupine: 1 predšolski zbor Vrtca Ribnica, 8 otroških zborov, 3 mladinski zbori, 4 odrasli zbori in 5 
malih vokalnih skupin. 

• Gledališka dejavnost in lutke: 2 otroški lutkovni skupini (Vrtec Ribnica, Lutkovni krožek OŠ Dr. F. Prešerna, 
Ribnica), 2 otroški gledališki skupini (Ustvarjalno gledališki krožek POŠ Sveti Gregor, Dramski krožek OŠ Dr. A. 
Debeljaka, Loški Potok), 3 odrasle gledališke skupine (Dramšpil, Dramska skupina KUD Franceta a Dolenja 
vas, Dramska skupina KUD Sv. Gregor). 

• Plesna dejavnost: 2 skupini (Društvo mažoretk in plesalcev Ribnica). 

• Likovna dejavnost: Društvo likovnega ustvarjanja Ribnica (25 članov) in posamezni likovniki. 

• Instrumentalne skupine: Ribniški pihalni orkester, Tamburaški orkester Sodražica. 

• Folklorna dejavnost: 2 otroški skupini (OFS Lončki, OFS Slemenci) in 1 odrasla (FS Grmada). 

 
V sezoni 2012/2013 je zaživela nova odrasla gledališka skupina Dramšpil, ki šteje kar 12 igralcev,  starih od 
14 do 55 let. Letos jim je že uspelo priti na regijsko raven kot spremljevalna skupina. Otroška folklorna 
skupina Lončki redno dosega regijsko raven, letos tudi državno. Članom Društva likovnega ustvarjanja je 
tudi v letu 2013 uspelo priti na regijsko razstavo. Vokalni skupini Anamanka je uspel letos največji preboj, 
saj je bila na regijskem tekmovanju Osrednje Slovenije, ki je bilo na Konservatoriju za glasbo in balet, 
razglašena za najboljši ženski sestav. Prav tako je njihov program že sprejet na letošnjo Našo pesem.    
Največja želja je tu razviti še plesno in filmsko dejavnost. Preko JSKD smo lani in letos promovirali balet in v 
drugi polovici leta je zasebni zavod začel baletno izobraževanjem v katerega se je takoj vključilo deset 
otrok. Letošnjo pomlad smo poskušali tudi s sodobnim plesom, a za zdaj ni bilo posebnega zanimanja za 
vpis.  
 

1.1.9 Sodelovanje s šolami in vrtci 

V letošnji šolski sezoni se je na razpis kulturna šola prijavila še največja izmed šol na Ribniškem, OŠ Dr. 
Franceta Prešerna, Ribnica, in naziv tudi osvojila. V prejšnjih dveh letih sta ta naziv dobili že sodraška in 
potoška osnovna šola. Vrtec, podružnične in matične osnovne šole sodelujejo v vseh programih JSKD. 
Gledališko srečanje so si na primer izbrale tudi za kulturni dan in obišče ga več kot 200 učencev. Šole so 
vključene v vse programe, ki jim jih ponuja JSKD in pri izvedbi tvorno in intenzivno sodelujejo.  
 

1.1.10  Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Zadnja tri leta so bila zelo intenzivna pri podeljevanju značk in priznanj, v tokratnem letu pa so bile 
podeljene  Gallusove značke Mešanemu zboru PD Loški Potok in Mladinski glasbeni skupini I.K.S. 
Konec leta se je že začelo praznovati 40 let ženskega Noneta Vitra, ki bo posebej izpostavljen v letu 2014. 
 

1.1.11  Izvedeni dogodki 

REGIJSKO SREČANJE MLADIH LITERATOV - FESTIVAL 
URŠKA 

6.3.2013 literatura prireditev 3-regijski 

REGIJSKO SREČANJE MLADIH LITERATOV OSREDNJE 
SLOVENIJE -  URŠKA 2013 

6.3.2013 literatura prireditev 3-regijski 

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH IN LUTKOVNIH SKUPIN 13.3.2013 gledališče in lutke prireditev 2-območni 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

20.3.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 
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REVIJA OTROŠKIH LUTKOVNIH SKUPIN 25.3.2013 gledališče in lutke prireditev 2-območni 

SREČANJE OTROŠKIH IN ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 5.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

RIBNIŠKA DOLINA POJE - REVIJA ODRASLIH PEVSKIH 
ZASEDB  

21.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 24.4.2013 gledališče in lutke prireditev 3-regijski 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 8.5.2013 gledališče in lutke prireditev 3-regijski 

GLASBENA PRAVLJICA OSMINKA POTEPINKA 8.5.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 1-drugo 

REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

14.5.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

52. LINHARTOVO SREČANJE GLEDALIŠKIH SKUPIN 
OSREDNJE SLOVENIJE 

31.5.2013 gledališče in lutke prireditev 3-regijski 

36. SREČANJE PEVSKIH ZBOROV ZAHODNJE DOLENJSKE 1.6.2013 vokalna glasba prireditev 1-drugo 

MOKARICA (KNJIGA) 20.6.2013 literatura prireditev 1-drugo 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 15.9.2013 literatura prireditev 3-regijski 

OB DNEVU MIRU 20.9.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

PARAFRAZE LIKOVNIH DEL 4.10.2013 likovna dejavnost prireditev 2-območni 

REGIJSKA RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIH USTVARJALCEV 8.11.2013 likovna dejavnost prireditev 3-regijski 

REGIJSKO ZBOROVSKO TEKMOVANJE OSREDNJE 
SLOVENIJE 

16.11.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

26. BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 26.12.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

LITERARNI POMENKI 1.1.2013 literatura izobraževanje 1-drugo 

LITERARNI KLUB RIBNICA 16.10.2013 literatura izobraževanje 2-območni 

LITERARNI KLUB RIBNICA 20.11.2013 literatura izobraževanje 2-območni 

 


