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Območna izpostava Ribnica 

Alenka Pahulje 

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. 

Ocena stanja 

Izpostava je izvedla predpisane projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in lokalne programe s 
področja kulture. Dejavno je bila vključena v aktivnosti društev, posameznikov in institucij ter pomagala pri 
razvijanju društvene in kulturne dejavnosti. 
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 potegujejo, da bi jim našli ustrezne prostore, tako za vaje kot nastope in promocijo navzven. Vsebine je 
zadosti, kulturno dogajanje živahno, dušita pa nas prostorsko pomanjkanje oz. tehnična nedovršenost obstoječih 
objektov. V letu 2014 je bila vendarle delno prenovljena dvorana TVD Partizan, ki tako zdaj sprejme 180 ljudi in 
poskuša nadomestiti velik manko pomanjkanja večjega notranjega prostora, primernega za prireditve. Še vedno 
ni urejen garderobni del, oder pa je tudi premajhen za večje nastopajoče skupine, kot so recimo orkestri ali 
folklorne skupine. V tem letu je Občina Ribnica ponovno kandidirala na državnem razpisu za obnovo Gradu, a s 
projektom ni uspela. Ta objekt bi namreč Ribnici in tej regiji sploh lahko nudil vrhunsko izvedbo in doživetje 
kulturnih prireditev. Ostali dve občini imata urejen prostor za množične prireditve. Sodražica ima manjšo športno 
dvorano, Loški Potok pa uporablja šolsko dvorano. Medijska pokritost našega dogajanja 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. 

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 2014, kjer se je predstavljalo 25 
udeležencev Osrednje Slovenije, strokovno pa jih je vodila Ana Porenta. 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 14 zborov, območna revija odraslih pevskih zasedb, območna likovna razstava odraslih 
ustvarjalcev, izbor za Linhartovo srečanje. Regijsko raven so dosegli: Otroška folklorna skupina Lončki, Vokalna 



skupina Anamanka, Oktet Gallus, Nonet Vitra, Otroški pevski zbor OŠ. A. Debeljaka, Loški Potok. Srebrno plaketo 
je prejel Ustvarjalno gledališki krožek POŠ Sveti Gregor. Državno raven je dosegla Vokalna skupina Anamanka.  
 

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 izvedli javni literarni večer kot uvod v kulturni praznik, sodelovali pri predstavitvi knjige 
Dekle z juga, sodelujemo v kulturnem delu pri projektu EKO + 365. Izvedli smo 37. Srečanje pevskih zborov 
Zahodne Dolenjske. Skupaj s Turističnim društvom Ribnica smo pripravili program za Grajske večere 2014 – 
dvomesečne poletne kulturne prireditve na prostem. Pripravili smo tudi program za občinski praznik in božično-
novoletno prireditev. V drugem polletju smo sodelovali pri izvedbi prvega srečanja literatov od Turjaka do Kolpe, 
pomagali pri izvedbi prireditve ob izdaji monografije Janeza Debeljaka (kulturnega atašeja Ribniške doline). 
Največji projekt je bil Kulturna promenada, ki smo jo izvedli že tretjič – tokrat v terminu Tedna ljubiteljske kulture. 
Nastopilo je 230 kulturnikov.  
Četrto leto pod okriljem JSKD Ribnica deluje tudi Literarni klub pod strokovnim vodstvom Ane Porenta in trenutno 
vključuje 10 članov. Poleg rednega izobraževalnega dela in letnega javnega performansa, se v 2015 načrtuje tudi 
izid zbornika.  

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

JSKD Ribnica je bil tudi v 2014 član komisije za dodeljevanje občinskih sredstev za ljubiteljsko kulturo Občine 
Ribnica. Pri ovrednotenju programov se strokovni delavci na oddelkih za družbene dejavnosti precej zanašajo na 
strokovno mnenje izpostave. 

Izobraževanja 

Kulturni akterji so obveščeni o vseh možnostih izobraževanja v mreži JSKD in jih tudi koristijo. Lokalno nismo v 
2014 izvedli nobenega izobraževanja, ker se interesenti zaradi prezasedenosti niso mogli uskladiti glede 
terminov. 

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. Ostali dve občini nimata utečenega sistema sofinanciranja izpostave in sta 
priložnostno udeleženi s tem, da se izpostavi ne zaračuna uporaba dvorane.  

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

 
 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.  

 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), mlajša baletna skupina.  

 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). 

 
Otroška folklorna skupina Lončki redno dosega regijsko raven. Članom Društva likovnega ustvarjanja redno 
uspeva s svojimi likovnimi deli priti na regijsko razstavo. Vokalna skupina Anamanka je bila tudi letos izbrana za 
najboljšo regijsko skupino in je tako nastopila ob svetovnem dnevu zborov.  
V drugi polovici leta 2013 je zasebni zavod začel z baletnim izobraževanjem, v katerega je bilo v letu 2014 že 
vključenih 40 otrok. 



Sodelovanje s šolami in vrtci 

V preteklih treh sezonah so se na razpis kulturna šola prijavile že vse tri osnovne šole na Ribniškem in naziv tudi 
osvojile. Vrtec, podružnične in matične osnovne šole sodelujejo v vseh programih JSKD. Na vsako povabilo k 
sodelovanju se odzovejo, primerno organizirajo in tvorno pomagajo. Otroke vzgajajo v občinstvo, promovirajo 
naše dejavnosti in programe ter jim omogočajo udeležbe na naših prireditvah.  

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Največji jubilej je zagotovo praznoval ženski Nonet Vitra – 21. novembra je obeležil 40 let neprekinjenega 
delovanja. Podeljene so bile zlate Gallusove značke. 15 let je 6. decembra praznovala tudi otroška folklorna 
skupina Lončki. Enako, 15 let delovanja, je slavilo tudi Društvo mažoret in plesalcev Ribnica. 

Izvedeni dogodki 

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

SAMOSVOJE. 5.2.2014   literatura prireditev 

RIBNIŠKA DOLINA POJE 28.2.2014 28.2.2014 vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠČ 12.3.2014 12.3.2014 gledališče in lutke prireditev 

IGRAJMO SE GLEDALIŠČE 12.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO LUTKOVNO SREČANJE 24.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

URŠKA 2014 - REGIJSKO SREČANJE MLADIH 
LITERATOV 

26.3.2014   literatura prireditev 

LINHARTOVO SREČANJE - PREMIERA GLEDALIŠKE 
PREDSTAVE NA KMETIH 

30.3.2014 30.3.2014 gledališče in lutke prireditev 

NA KMETIH, GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA 
LINHARTOVO OBMOČNO SREČANJE 

30.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

MENI PA SRČEK IGRA, IGRA - OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 

5.4.2014 5.4.2014 folklora prireditev 

ŽENSKI GLASBENI POMENKI 5.4.2014   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNA PLESNA REVIJA 9.4.2014 9.4.2014 ples prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

11.4.2014 11.4.2014 folklora prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZASEDB 23.4.2014 23.4.2014 vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

9.5.2014 9.5.2014 folklora prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 11.5.2014   vokalna glasba prireditev 

37. SREČANJE PEVSKIH ZBOROV ZAHODNE 
DOLENJSKE 

7.6.2014 7.6.2014 vokalna glasba prireditev 

KULTURNA PROMENADA 2014 21.6.2014 21.6.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

GRAJSKI VEČERI 2014 4.7.2014 29.8.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

DEKLE Z JUGA, PREDSTAVITEV KNJIGE 11.9.2014 11.9.2014 literatura prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH LIKOVNIKOV 19.9.2014 19.9.2014 likovna dejavnost prireditev 

SREČANJE LITERATOV OD TURJAKA DO KOLPE 15.10.2014 15.10.2014 literatura prireditev 

PRAZNIK OBČINE RIBNICA 22.10.2014 22.10.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA 24.10.2014 24.10.2014 likovna dejavnost prireditev 

NIČ JOKAT, ŽIVAL 14.11.2014 14.11.2014 literatura prireditev 

SOZVOČENJA, 6. REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI 
ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 

14.11.2014   vokalna glasba prireditev 

27. BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 26.12.2014 26.12.2014 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

 



 


