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JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega  potenciala 
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Območna izpostava Ribnica 
Alenka Pahulje 

Uvod 
Območje izpostave JSKD Ribnica pokriva tri občine:  

- Ribnico,  
- Sodražico in  
- Loški Potok.  

 
Vsega skupaj je na tem območju približno 13.600 prebivalcev: Ribnica 9.400, Sodražica 2.200, Loški Potok 2.000. 
Na tem zaokroženem geografskem področju je klub majhnemu številu prebivalcev vloga kulture tradicionalno 
zelo močna in imamo precejšen nabor ustvarjalcev, s katerimi lahko sodelujemo in izvajamo nove projekte.  
Izpostava seveda bdi nad vsemi društvi, ki jih povezuje ljubezen do ustvarjanja, prav tako pa je v stalnem stiku s 
posameznimi kulturnimi ustvarjalci in izvajalci. Po strokovno pomoč se obrača veliko interesentov, prav tako pa 
se nenehno povezujemo tudi z vsemi institucijami, najsi bo z osnovnimi šolami in njihovimi podružnicami, 
občinami ali pa institucijami, ki izvajajo kulturne programe, kot so Rokodelski center Ribnica (z Muzejem Ribnica), 
Knjižnica Miklova hiša, Škrabčeva domačija. Svoje programe izvajamo na raznih lokacijah, pri čemer moramo 
poudariti veliko naklonjenost vseh sodelujočih in vpletenih, da nam pomagajo pri izvedbi. 
Vpetost izpostave JSKD Ribnica v družbeno in kulturno okolje na Ribniškem je velikega pomena, sodelujoči, 
podporniki in občinstvo pa z odobravanjem gledajo na podporni sistem JSKD. Prav tako ima izpostava 
koordinacijsko vlogo v samem kulturnem okolju. 

Ocena stanja 
Izpostava je v letu 2015 izvedla vse predpisane projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in skoraj vse 
dodatne lokalne programe s področja kulture. Prostorsko gledano je Ribnica prišla do delno prenovljene dvorane 
TVD Partizan, a ta še vedno ne ustreza standardom za pripravo prireditev. Nima spremljevalnih prostorov, prav 
tako ni akustična. Ribnica, ki ima največ kulturnega potenciala od Turjaka do Kolpe, je edina na tem področju 
ostala brez primerne dvorane za cca 250 obiskovalcev, saj sta pridobljena objekta (od ministrstva za obrambo in 
Športne unije) uničena in potrebna velikega finančnega vlaganja. Kulturna društva in skupine v Ribnici še vedno 
iščejo primerne prostore za vadbo oz. si pomagajo po svoje, tisti pa, ki so do sedaj koristili občinske prostore, 
bodo morali le-te po novem plačevati. Nov sistem še ni postavljen, tako da še čakajo na odločitve.  
V vsebinskem oziru so se pojavile nove kulturne skupine, kot po drugi strani določene že uveljavljene prav v tem 
obdobju doživljajo velike preobrazbe oz. normalna nihanja zavoljo življenjskih situacij kot so rojstva, nadaljevalna 
šolanja in poroke.  
Precej kulturnih ustvarjalcev je izrazilo velik strah zaradi davčnih blagajn, ker jim to predstavlja prevelik strošek 
in breme, in vsaj zdaj, na začetku, ne vedo, kako naprej. Tako je prišla pobuda, da bi zanje lahko poskrbel Sklad 
in bi npr. izpostava svojo mobilno davčno blagajno izposojala.  
Dosti nejevolje žanjejo tudi strožja pravila pri organizaciji prireditev, ki se jih ribniške institucije dosledno držijo, 
za organizatorje pa to pogosto pomeni večji strošek oz. daljše predpriprave. V ta namen je novembra Obrtna 
zbornica Ribnica v sodelovanju z upravno enoto, policijsko postajo in občinami pripravila sestanek, na katerem 
smo lahko organizatorji izrazili vse pomisleke, hkrati pa dobili informacije, kaj vse je z vidika varnosti in sistemskih 
zahtev neizogibno za organizacijo prireditev.  
Elektronsko poslovanje je relativno dobro zaživelo, je pa imelo nekaj posameznikov težave pri izdajanju e-računov 
in so se jim procesi zavlekli. Do konca leta so si vsi zagotovili nemoteno poslovanje. 
 
Medijska pokritost našega dogajanja ostaja močna in se praktično poroča o vsakem dogodku za Radio 1, Radio 
Univox, Radio Krka, Dolenjski list in druge medije. 

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 19. maja 2015  izvedel regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov Osrednje 
Slovenije. V Loškem Potoku se je predstavilo 14 zborov. Območno srečanje otroških gledališč prirejava skupno z 
izpostavo Kočevje, kamor se je izjemoma zaradi porodniškega dopusta selila letos tudi območna revija odraslih 
pevskih zasedb. Na območni reviji otroških pevskih zborov v Loškem Potoku je nastopilo 13 zborov, območna 
likovna razstava odraslih ustvarjalcev pa je zajela 12 likovnikov. Na območnem izboru za Linhartovo srečanje se 
je s predstavo Večna Lovišča prikazala gledališka skupina DramŠpil.  
Člani Društva likovnega ustvarjanja (6) so se ponovno umestili na regijsko likovno razstavo. Oktet Gallus in Nonet 
Vitra sta bila za regijski nivo izbrana pri odraslih vokalnih zasedbah, pri čemer je nadalje uspelo Oktetu Gallus v 
Brežicah doseči kar nekaj zlatih priznanj.  

Izvedba dodatnega programa 
Izvedli smo 38. Srečanje pevskih zborov Zahodne Dolenjske, pripravili program za občinski praznik in božično-
novoletno prireditev. Sodelovali smo pri izvedbi medgeneracijskega projekta Dneva miru, ter Grajskih večerih 
2015. Ob peti obletnici Literarnega kluba Ribnica, ki deluje na pobudo in pod okriljem JSKD Ribnica, je bil izdan 
literarni zbornik Samosvoji, kjer se predstavlja 11 avtorjev s svojimi deli, ki so jih ustvarjali na strokovno vodenih 
literarnih srečanjih.   

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih 
JSKD Ribnica je bil tudi v 2015 član komisije za dodeljevanje občinskih sredstev za ljubiteljsko kulturo Občine 
Ribnica. 

Izobraževanja 
Likovniki so se udeležili regijskega predavanja na razpisano likovno temo Kvadrat/krog. Folkloristi se prav tako 
letno udeležujejo seminarjev, enako prizadevni so tudi posamezni umetniške vodje pevskih skupin. Kulturni 
akterji so sicer obveščeni o vseh možnostih izobraževanja v mreži JSKD in jih tudi koristijo.  

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. Občina Ribnica v enakem 
deležu kot recimo zadnja tri leta finančno podpira program ribniške izpostave in tudi za leto 2016 je trenutno 
načrtovana enaka vsota. Z njeno pomočjo posebej živi dodatni lokalni program, enako pa pomaga sofinancirati 
posamezne dele obveznega programa. Vsa leta nam namenja brezplačni prostor, po novem pa bomo sami 
plačevali internet, saj so zaradi racionalizacije stroškov izključili porabnike na istem modemu, na katerem smo 
bili tudi mi. Njena pomoč je bistvenega pomena, ne glede na to, da tu plačamo uporabo drugih prostorov, ki so 
njena last. Sodražica je lani finančno podprla državno akcijo teden ljubiteljske kulture, sicer pa namensko ne 
namenja sredstev izpostavi. Drugače tvorno sodeluje in pomaga pri izvedbi programa. Enako je v Loškem Potoku, 
kjer se do sedaj tudi ni namenjalo posebnih sredstev JSKD-ju, dobimo pa na nasprotni strani ugodnosti pri izvedbi 
programa. 

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  Dolenja vas, Dramska skupina KUD Sv. Gregor). 

- Plesna dejavnost: 2 skupini (Društvo mažoretk in plesalcev Ribnica), 2 baletni skupini.  
- 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),2 odrasli (FS Grmada in FS KUD France 

Zbašnik). 
 
V Otroški folklorni skupini Lončki, ki je redno dosegala regijsko raven, prav v sezoni 2015/16 prihaja do 
reorganizacije skupine, ki praviloma zajema od 22 do 30 folkloristov. Dosedanji mentorici svoje znanje predajata 
trem bivšim članicam skupine, ki se bodo v letu 2016 izobraževale za mentorice v okviru mreže JSKD. Se je pa na 



Ribniškem po 35 letih obudila še ena odrasla folklorna skupina, ki izhaja iz KUD-a France Zbašnik in namerava 
tudi vztrajati. Pri tem lahko dodamo še to, da je omenjeno društvo prav v letu 2015 dobilo naziv društva v javnem 
interesu.  
Vokalna skupina Anamanka, ki je v 2012 prejela srebrno plaketo na prireditvi Naša pesem in je bila leta 2014 
izbrana za najboljšo regijsko skupino in je tako nastopila ob svetovnem dnevu zborov, doživlja preobrazbo – kar 
je pri ženski skupini oz. zboru tudi pričakovano. Kljub temu s svojim delom nadaljujejo in poskušajo ohranjati 
pretekle dobre pozicije.    
V drugi polovici leta 2013 je zasebni zavod VISK začel z baletnim izobraževanjem, v katerega je bilo v letu 2014 
vključenih 40 otrok, enako je bilo tudi v letu 2015, s tem, da se je mentorici pridružila še ena in sta tako nastali 
tudi dve baletni skupini. 

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. Na žalost se v letu 2016 ne bo 
izvajal lutkovni krožek na ribniški šoli, ki je deloval vsa ta leta zavoljo prizadevne mentorice – učni normativi ter 
pogoji mu niso bili naklonjeni. Ves čas opažamo zadosti dober interes otrok, da se vključujejo v gledališko in 
lutkovno dejavnost, le da šolski sistem premalo upošteva specifiko gledališke vzgoje in dela. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
Ribnica je že dve leti v znamenju praznovanja jubilejev ob 40-letnici delovanja. V letu 2015 sta ga obeležila dva – 
Oktet Gallus in KUD France Zbašnik. JSKD Ribnica je 5. junija tako podelil Gallusove značke trem pevcem, 7. 
novembra pa kar 40-tim iz KUD-a France Zbašnik. 28. novembra smo v Loškem Potoku na reprizi koncerta 
posebno državno priznanje (Gallusovo listino) podelili tudi Nonetu Vitra za jubilejnih 40 let delovanja. Odrasla 
folklorna skupina Grmada je obeležila 5 let delovanja. 

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

LITERARNI  KLUB - DELAVNICE 1.1.2015 30.6.2015 literatura izobraževanje 

URŠKA 2015 - REGIJSKO SREČANJE MLADIH LITERATOV 21.2.2015   literatura prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 7.3.2015 7.3.2015 vokalna 
glasba 

prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠČ 2.4.2015 2.4.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

OBMOČNA REVIJA PLESNIH USTVARJALCEV 8.4.2015 8.4.2015 ples prireditev 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE - PREMIERA VEČNA 
LOVIŠČA 

12.4.2015   gledališče in 
lutke 

prireditev 

FOLKLORNO URBANO 14.4.2015 14.4.2015 folklora prireditev 

OBMOČNA REVIJA OPZ IN MPZ 22.4.2015 22.4.2015 vokalna 
glasba 

prireditev 

SAMOSVOJA NOČ KNJIGE 23.4.2015   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 5.5.2015 6.5.2015 gledališče in 
lutke 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 13.5.2015   folklora prireditev 

VEČER RIBNIŠKIH PESMI IN PLESOV 16.5.2015 16.5.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 19.5.2015 19.5.2015 vokalna 
glasba 

prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 5.6.2015   literatura prireditev 

38. SREČANJE PEVSKIH ZBOROV ZAHODNE DOLENJSKE 6.6.2015 6.6.2015 vokalna 
glasba 

prireditev 

REGIJSKO PREDAVANJE KVADRAT IN KROG 11.6.2015 11.6.2015 drugo izobraževanje 

OBMOČNO LIKOVNO SREČANJE 2.10.2015 16.10.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 



PRAZNIK OBČINE RIBNICA 22.10.2015 22.10.2015 večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

PRAZNOVANJE 40-OBLETNICE KUD FRANCE ZBAŠNIK 10.11.2015 10.11.2015 vokalna 
glasba 

založništvo 

REGIJSKA RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIKOV 10.11.2015 5.12.2015 likovna 
dejavnost 

prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 22.11.2015 22.11.2015 vokalna 
glasba 

prireditev 

 


