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Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, 
zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim 

kulturnim dejavnostim, omogočanje dostopnosti kulturnih vsebin 
na celotnem slovenskem kulturnem prostoru ter vključevanje v 

kulturno mrežo in mednarodno sodelovanje. 

 



Uvod 

Območje izpostave JSKD Ribnica pokriva tri občine: Ribnico, Sodražico in Loški Potok.  

Vsega skupaj je na tem območju približno 13.400 prebivalcev: Ribnica 9.350, Sodražica 2.186, Loški Potok 1.894. 
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. Poudariti 
velja, da izpostava tvorno in zelo aktivno sodeluje pri mnogih programih v občini Ribnica in z vsemi zavodi in 
institucijami, ki izvajajo kulturne programe (Rokodelski center Ribnica, Knjižnica Miklova hiša, Občina Ribnica, 
Glasbena šola Ribnica, OŠ Dr. F. Prešerna, Dom starejših občanov Ribnica), prav tako izvajamo nekatere skupne 
projekte.  

V občini Ribnica redno deluje okrog 22 društev in kulturnih skupin, če sodimo po tem, koliko se jih običajno javi 
na občinski razpis za dodeljevanje sredstev za ljubiteljsko kulturo. Najmočnejša sta Ribniški pihalni orkester in 
Društvo mažoret in plesalcev ter KUD France Zbašnik iz Dolenje vasi, zastopane pa so skoraj vse dejavnosti, razen 
filmske. 

V Sodražici je za kulturo registriranih 6 društev (Združenje M-MEDiA, Društvo mažoret Sodražica, Klub 
harmonikarjev Urška, Kulturno društvo Tamburaški orkester Sodražica, Društvo prijateljev glasbe Sodražica), 4 pa 
imajo še kakšno dodatno registracijo (Kulturno etnološko društvo Maticova etno hiša, Klub Kresnička, Društvo 
upokojencev Sodražica, Mladinski klub Sodražica) – skupaj 10.  

V Loškem Potoku je samo eno društvo, ki ima v svojem imenu tudi besedo kulturno, in sicer je to Kulturno-športno 
društvo Draga. Društvo je aktivno na kulturnem področju, saj organizirajo razne prireditve. Se pa s kulturo v okviru 
svoje dejavnosti praktično ukvarjajo skoraj vsa ostala društva v občini in prirejajo tudi razne prireditve s kulturnega 
področja. Med te sodijo obe društvi upokojencev, in sicer DU Loški Potok in DU Draga (prirejajo razne razstave, 
organizirajo ostale nastope in prireditve ob praznikih, nastopi pevske skupine upokojenk »POVASJENKE«), pa 
Turistično društvo Loški Potok (likovna kolonija, razstave), pa Turistično rekreativni Nevtralia klub in Društvo 
Ogenjca. Poleg tega so v občini še pevski zbori, ki pa niso organizirani kot društvo (AVE VERUM, Potoški fantje, 
Mešani pevski zbor planinskega društva – ta deluje v okviru planinskega društva).  

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, bodisi z osnovnimi šolami in njihovimi podružnicami bodisi z 
občinami bodisi z drugimi 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 

Potreba po primerni dvorani v Ribnici je samo še narasla, tako da je svet Območne izpostave JSKD Ribnica na svoji 
decembrski seji pooblastil predsednico sveta in vodjo izpostave, da se srečata z ribniškim županom ter izpostavita 
prostorske težave. V 2016 se je zapletlo z novim cenikom za uporabo občinskih prostorov za vaje, saj je bil cenik 
postavljen tako visoko, da bi bila društva ob 1000,00 eur letno – kolikor po navadi dobijo občinskih donacij. Po 
urgiranju se je cena znižala in je sprejemljiva. Kultura, še posebej v Ribnici, kljub osveženi podobi TVD Partizan 
nima primerno urejene dvorane. Obstoječa ni akustična, spremljevalni prostori so šibki, društva pa tudi nimajo 
ugodnih pogojev za vaje. Ribnica nima dvorane, ki bi bila namenjena samo kulturnim dejavnostim, ampak se 
dvorana npr. oddaja tudi rejcem malih živali in komisijski tehnični trgovini. Prav zato bo potrebno za izvedbo 
regijskega gledališkega srečanja v letu 2017 najeti dvorano v bližnjih Velikih Laščah. V bistvu omenjena občina 
tudi geografsko zaokrožuje naš prostor in bi bilo smiselno razmišljati o tem, da postane del ribniške izpostave 
(sedaj je del Ljubljane-okolica). Velike Lašče si namreč delijo ribniško glasbeno šolo, ribniško policijo, ribniško 
lekarno, ribniško redarstvo, ribniški zdravstveni dom… Ribnica sicer ima več primerno urejenih dvoran in objektov, 
a le za maksimalno 120 ljudi.  

Hkrati moram omeniti popolno nepoenotenost upravnih enot in policije po Sloveniji glede izvajanja zakona o 
zbiranjih in prijavah kulturnih prireditev. V Ribnici mora izpostava prijaviti prav vse prireditve, k sreči večinoma le 
policiji, saj ne gre za zbiranja na prostem in ne tako številčne dogodke, da bi zahtevali še dovoljenje upravne enote. 



Za izvedbo Kulturne promenade celo rabimo izjavo Zdravstvenega doma Ribnica, da prireditev ne potrebuje 
dodatnega zdravstvenega varovanja. Povsod drugod v regionalni koordinaciji (razen v bližnjem Kočevju), nihče ne 
prijavlja prireditev, saj jih k temu tudi ni nihče pozval.  

Omeniti je potrebno tudi to, da na področju Ribnice izpostava plačuje uporabo vseh dvoran, ki so v lasti občine in 
šol. Po novem plačujemo tudi uporabo dvorane v Sodražici, medtem ko Loški Potok ta strošek prenese na matično 
šolo.  

Medijska pokritost našega dogajanja ostaja tradicionalno močna in se praktično poroča o vsakem dogodku za 
Radio 1, Radio Univox, Radio Krka, Dolenjski list in druge medije.  

Izvedba rednega programa 

JSKD Ribnica je 10. oktobra 2016 izvedel regijsko srečanje ljudskih pevcev in godcev osrednje Slovenije in 
Gorenjske. Prireditev je bila v dvorani Rokodelskega centra Ribnica, nastopilo pa je 10 skupin (od 12 izbranih). Na 
državno srečanje so se kot gostje uvrstili Murnovi godci.  

Ostali redni program je bil izveden po načrtu in je razviden iz razdelka Izvedene prireditve.  

Izvedba dodatnega programa 

Izvedli smo 39. srečanje pevskih zborov Zahodne Dolenjske, ki poveže pevske zbore od Turjaka do Kolpe. Pripravili 
smo tudi protokolarni program za občinski praznik, kjer smo Ribnico postavili v mednarodne okvire: med 
osrednjimi gosti je bila japonska instrumentalistka Nagisa Moritoki. 29. božično-novoletni koncert je bil tokrat 
posvečen 90. obletnici ribniške godbe, ki je bila tudi osrednji gost. Prav tako smo bili prisotni pri izdaji knjige o 
ribniški godbi, katere avtor je Bojan Oražem, predstavitev pa je bila v dvorani Rokodelskega centra. Sodelovali 
smo pri izvedbi medgeneracijskega projekta Dneva miru, ki med seboj poveže skoraj vse javne zavode in šole ter 
pritegne 250 sodelujočih otrok. Sodelovali smo pri izdaji knjižice in zgoščenke o Ribniškem oktetu. Predstavitev 
bo v začetku leta 2017. Matična ribniška šola nas je povabila, da sestavimo program ob njihovem dnevu kulturne 
dediščine. Predstavila so se naša društva in posamezniki, ki poudarjajo kvalitete naše preteklosti. Medard Pucelj 
je prikazal lik krošnjarja. VETD Hrovača je orisal dinamično življenje na vasi, ki je bila proglašena za eno najlepše 
ohranjenih in kjer prikazujejo žive jaslice, privabljajo na Fižolov dan ter imajo močni gledališki skupini: mlajšo in 
starejšo Radio Mlajku. Značilnost omenjenih skupin je improviziran humor. Alenka in Filip Pakiž sta predstavila 
ribniško oblačilno dediščino, kantavtor Žiga Bižal pa pesmi s svojih dveh zgoščenk, kjer opeva ribniški karakter. 
Gledališka skupina DramŠpil je pripravila dramske prizore iz knjige Miha Mateta Široka usta. V letu 2016 smo 
namreč obeleževali 10 let od smrti tega velikega Ribničana, mladinskega pisatelja.  

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

JSKD Ribnica je bil tudi v 2016 član komisije za dodeljevanje občinskih sredstev za ljubiteljsko kulturo Občine 
Ribnica. 

Izobraževanja  

Mentorici otroške folklorne skupine Lončki sta se udeležili folklornega tabora. Prav tako so se ostalih izobraževanj 
udeleževali drugi mentorji in člani kulturnih skupin.  

Financiranje 

Občina Ribnica je sofinancirala letni program izpostave z letno pogodbo, medtem ko ostali dve občini finančno 
podpreta le posamezne projekte. Občina Sodražica je financirala oglaševanje Tedna ljubiteljske kulture 2016, 
osnovna šola Loški pa tradicionalno gosti revije otroških in mladinskih pevskih zborov in v to vključi vse osebje. 

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, upokojenski zbori. 

 Gledališka dejavnost in lutke: 2 otroški lutkovni skupini (Vrtec Ribnica, Lutkovni krožek OŠ Dr. F. Prešerna, 



Ribnica), otroške in šolske gledališke skupine (Ustvarjalno gledališki krožek POŠ Sveti Gregor, Dramski 
krožek OŠ Dr. A. Debeljaka, Loški Potok… ), 1 odrasla gledališka skupina (Dramšpil), gledališke sekcije 
(Dramska skupina KUD Franceta Dolenja vas). 

 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),1 odrasla (FS Grmada). 

Sodelovanje s šolami in vrtci 

Vrtec, podružnične in matične osnovne šole sodelujejo v vseh programih JSKD. Pogosto si za obisk naših prireditev 
organizirajo kar delni kulturni dan, redno širijo vse potrebne informacije in pomagajo pri izvedbah programa. 
Vrtec redno sodeluje s svojim predšolskim zborom na pevski reviji, se udeleži Dneva miru in pride obiskat otroško 
gledališko srečanje.  

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V letu 2016 je ribniška godba obeleževala 90 let delovanja. V ta namen so pripravili temo za božično-novoletni 
koncert, izdana pa je bila tudi knjiga o zgodovini godbeništva na Ribniškem. Priznanje sveta OI JSKD Ribnica jim je 
bilo izročeno že za 85. obletnico. Na srečanju pevskih zborov v Dolenji vasi so bile podeljene tudi tri častne 
Gallusove značke. Mažorete so praznovale 15 let delovanja.  

Izvedeni dogodki 

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

ŠIFRA 13.1.2016 13.1.2016 literatura prireditev 

SAMOSVOJI - LITERARNI ZBORNIK 3.2.2016 3.2.2016 literatura prireditev 

RIBNIŠKA DOLINA POJE -OBMOČNA REVIJA ODRASLIH VOKALNIH 
ZASEDB 

26.2.2016 26.2.2016 vokalna glasba prireditev 

FANTJE PO POL GREDO, OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOKLORNIH 
SKUPIN 

27.2.2016 27.2.2016 folklora prireditev 

IGRAJMO SE GLEDALIŠČE - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

30.3.2016 30.3.2016 gledališče in lutke prireditev 

NAJSREČNEJŠI SEM,KO POJEM - OBMOČNA REVIJA OPZ/MPZ 20.4.2016 20.4.2016 vokalna glasba prireditev 

39. SREČANJE PEVSKIH ZBOROV ZAHODNE DOLENJSKE 6.5.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 10.5.2016 20.5.2016 folklora prireditev 

NAJ SE VIDI RIBNICA! 13.5.2016 28.5.2016 drugo prireditev 

KULTURNA PROMENADA - TLK 2016 21.5.2016 21.5.2016 večzvrstna dejavnost prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 6.6.2016 6.6.2016 literatura prireditev 

GRAJSKI VEČERI 2016 1.7.2016 31.8.2016 večzvrstna dejavnost prireditev 

PRIREDITEV OB DNEVU MIRU 2016 21.9.2016 21.9.2016 večzvrstna dejavnost prireditev 

REGIJSKA RAZSTAVA OTROŠKE LIKOVNE USTVARJALNOSTI 2026 25.9.2016 5.10.2016 likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV  9.10.2016   drugo prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV OSREDNJE 
SLOVENIJE IN GORENJSKE 

9.10.2016 9.10.2016 folklora prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH LIKOVNIKOV  14.10.2016 14.10.2016 likovna dejavnost prireditev 

KULTURNA DEDIŠČINA V ŠOLI 18.10.2016 18.10.2016 večzvrstna dejavnost prireditev 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA 11.11.2016 30.11.2016 likovna dejavnost prireditev 

SOZVOČENJA 2016 13.11.2016 13.11.2016 vokalna glasba prireditev 

GODBA NA RIBNIŠKEM - 90 LET 14.12.2016   inštrumentalna glasba založništvo 

29. BOŽIČNO - NOVOLETNI KONCERT 26.12.2016   večzvrstna dejavnost prireditev 



 


