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Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne 
ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in 
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ter vključevanje v kulturno mrežo in mednarodno 

sodelovanje. 
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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 in jo kot take priznavajo tudi druge institucije. 

Ocena stanja 
V primerjavi z laniskim letom in vsemi prejšnjimi smo glede prostorskih pogojev ostali na istem. Ribnica ima tri štiri zelo 
dobro opremljene dvorane za največ 120 obiskovalcev, ter eno dvorano za 180 ljudi, a ta ne ustreza potrebnim standardom. 
Tako smo morali regijsko srečanje otroških gledaliških skupin izvesti v sosednji občini Velike Lašče. Ponovno pozivam, da je 
potrebno redifinirati delovno področje izpostav Ribnica in Ljubljana- okolica, ker je edino smiselno, da Velike Lašče 
postanejo del ribniške izpostave. Velike Lašče si namreč delijo ribniško glasbeno šolo, ribniško policijo, ribniško lekarno, 
ribniško redarstvo, ribniški zdravstveni dom…  
V letu 2017 je potekel petletni moratorij nad objektom in dvorano Ideal, ki je bila nekdaj ena boljših v celi regiji, zadnja leta 
pa je zaradi neurejenega lastniškega deleža propadla. Ponovno je urgiral tudi svet območne izpostave, ki podpira ureditev 
omenjene dvorane v kulturno, trenutno pa potekajo tudi svetniške debate okrog te pomembne problematike.  
Še vedno ostaja popolna nepoenotenost upravnih enot in policije po Sloveniji glede izvajanja zakona o zbiranjih in prijavah 
kulturnih prireditev. V Ribnici mora izpostava prijaviti prav vse prireditve, prilagati pa mora tudi presoje Zdravstvenega 
doma Ribnica, da prireditev ne potrebuje dodatnega zdravstvenega varovanja. Trenutno je to še brezplačno, a napovedi so 
drugačne.  
Omeniti je potrebno tudi to, da na področju Ribnice izpostava še vedno 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. maja 2017 izvedel regijsko srečanje otroških gledaliških skupin Osrednje Slovenije. Srečanje je bilo 
izvedeno v dveh delih, prvi del je bil v Zagorju. Obakrat je nastopilo po osem skupin, v našem delu pa se je na državni nivo 
uvrstilo Otroško plesno gledališče ETNIKA, skupina OŠ Milan Šušteršič s predstavo Antoine de Saint-Exupéry: MALI PRINC.  



 

Na regijski nivo in v formalni program na Vrhniki se je uspelo uvrstiti KUD DramŠpil s predstavo Knjižni klub.  
V okviru TLK 2017 smo izvedli Odprti atelje v najbolj prominentnem prostoru na ribniškem trgu, kjer so razstavljali likovniki 
Društva likovnega ustvarjanja Ribnica. V tednu dni so večkrat zamenjali vsebino razstavljenih del, pritegnili pa pozornost 
mimoidočih in bili deležni učnega obiska več šolskih skupin. Odprti atelje je imelo ves teden tudi zasebno slikarsko društvo 
Art Gallery. Ostale dneve v tednu ljubiteljske kulture smo namenili tudi promenadnima koncertoma Glasbene šole Ribnica 
in Ribniškega pihalnega orkestra, javne vaje so imeli FS Grmada, Društvo podeželskih žena Ribnica, Društvo mažoret in 
plesalcev Ribnica ter KUD DramŠpil. Mnenja obiskovalcev so bila, da bi bilo potrebno kulturno dogajanje na prostem redno 
izvajati, saj na poseben način bogati naš vsakdan. Ostali redni program je bil izveden po načrtu in je razviden iz razdelka 
Izvedene prireditve.  
Med pomembnejšimi rezultati domačih skupin ob koncu leta vsekakor moramo omeniti ponovno zlato priznanje Vokalne 
skupine Anamanke na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb Osrednje Slovenije v Zagorju ob Savi 19. novembra. 
Gre za zasedbo, ki se je v zadnjem letu dni člansko povsem spremenila in je veliko priznanje zborovodju Simonu Korošcu, 
da je Anamanka ostala na enako visoki ravni. Prejeli so tudi Priznanje za najboljši ženski pevski zbor regijskega tekmovanja 
ter Priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane od leta 1987 do danes. 
Izveden je bil celoten obvezen program, najsi bo z izvedbami ali udeležbami domačih skupin na drugih območnih srečanjih. 
Prazno ostaja edino področje filma, medtem ko se je zelo razvilo področje plesa preko zasebnega zavoda Visk oz. po novem 
Društva Balerina, ki izvaja baletno šolo.  

Izvedba dodatnega programa 
V juniju je JSKD Ribnica intenzivno sodeloval pri pripravi in izvedbi projekta Zeleni most, ki je prvič potekal v organizaciji 
Društva likovnega ustvarjanja Ribnica. Tridnevna likovna kolonija z nizom predavanj, delavnic, okroglih miz, je bila izjemno 
odmevna. Kulturni projekt naj bi povezal različne akterje, ki morajo skrbeti za našo naravo. Postal naj bi tradicionalen, le da 
se bo selil iz kraja v kraj oz. iz občine v občino. Tokrat je bil v Novem Kotu v Loškem Potoku, naselju tik ob hrvaški meji, ki je 
bilo zapuščeno, sedaj pa je znova nseljeno s komaj 50 prebivalci. V naselju je nastala forma viva lesenih skulptur avtorja 
Braneta Žuniča, izvedli smo glasbeno delavnico z Matejem Ocepkom, keramično delavnico z Milico Koštrun, pogovor z 
naravovarstvenikom in likovnikom Janezem Černačem, otroci so ustvarjali iz naravnih materialov, ki so jih našli v bližnjem 
gozdu itd. V začetku maja smo izvedli jubiljeno 40. srečanje pevskih zborov Zahodne Dolenjske, ki poveže pevske zbore od 
Turjaka do Kolpe ter dosegli rekorden obisk sodelujočih (17 skupin). Pripravili smo tudi protokolarni program za občinski 
praznik, kjer je bila osrednja gostja poustvarjalka ljudske glasbe Ljoba Jenče, ki je z Ribnico močno povezana, saj velik del 
njenih pesmi sloni na zapuščini Ribničanke Zmage Kumer. Prav tako smo sodelovali z likovno-izobraževalnim centrom Lice, 
ki ima sedež v Rokodelskem centru Ribnica. Mentorji so pripravili likovno sceno za prireditev, kjer je akademska slikarka 
Karmen Bajec slikala na platno in med dogajanjem ustvarila končni produkt. Na ta način smo želeli prikazati cel proces 
nastajanja likovnega izdelka. Med občinstvom je vzbudil veliko zanimanja in posebnega odobravanja, slika pa je bila prodana 
v treh minutah po končani prireditvi. 30. božično-novoletni koncert je tudi tokrat k sodelovanju pritegnil domače izvajalce: 
mlade balerine, zbore, gledališčnike in rojake, ki se uveljavljajo tudi širše v slovenskem prostoru. Sodelovali smo pri izvedbi 
medgeneracijskega projekta Dneva miru, ki med seboj poveže skoraj vse javne zavode in šole. Sodelovali smo pri izdaji 
knjižice in zgoščenke o Ribniškem oktetu – predstavitev je bila 9. februarja 2017. Matična ribniška šola nas je tudi letos 18. 
oktobra povabila, da sestavimo program ob njihovem dnevu kulturne dediščine. Predstavila so se naša društva in 
posamezniki, ki poudarjajo kvalitete naše preteklosti. Tokrat smo se odločili za drugačen program: Domen Češarek je 
pripovedoval zgodbe iz naših logov, ki jih je zbiral in zapisoval pri ribniških ljudeh; DramŠpil je uprizoril humoresko, 
podeželske žene so odpele pesmi z ribniško vsebino, mlajši del Radia Mlajku pa je poudaril šegavost podeželskih ljudi. JSKD 
je bil pozvan tudi h koordinaciji in pomoči pri izvedbi projekta Ta veseli december, ki smo ga skupaj z Občino Ribnica in 
Rokodelskim centrom Ribnica izvajali od 5. decembra do 31. decembra 2017. Med drugimi so bila vključena društva, 
osnovna šola, Vrtec in Glasbena šola. Sicer pa smo z literarnim klubom Ribnica, ki deluje pod okriljem JSKD Ribnica začeli 
seliti prireditve tudi v različna naselja in želimo na ta način pisano besedo prenašati na čim bolj oseben način. Začeli smo 3. 
decembra v Rakitnici. V tekočem letu je JSKD Ribnica predstavil tudi pesniško zbirko Deklice, avtorice Ane Porenta, ter knjigo 
Nadučitelj, avtorja Ivana Šege. Vseskozi pa je izpostava zelo aktivno sodelovala z najrazličnejšimi nasveti pri organizaciji 
dogodkov raznih društev, javnih institucij, saj je vedno zaprošena za pomoč in sodelovanje.  

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih 
JSKD Ribnica je bil tudi v 2017 član komisije za dodeljevanje občinskih sredstev za ljubiteljsko kulturo Občine Ribnica. 

Izobraževanja  
V septembru in oktobru je Vokalna skupina Anamanka s podporo JSKD izvedla zborovodsko delavnico s Sebastjanom 
Vrhovnikom. Za KUD DramŠpil je gledališko delavnico priredil režiser in dramaturg Boštjan Štorman. Vse leto, enkrat 
mesečno, poteka tudi literarno izobraževanje z Ano Porenta. Mentorji mnogih skupin so koristili tudi izobraževanja, ki so 
bila izvedena pod okriljem drugih izpostav ali centralne službe Sklada.  



 

Financiranje 
Občina Ribnica je sofinancirala letni program izpostave z letno pogodbo, v isti višini kot lani. Občina Sodražica podpre 
posamezne projekte, ki jih JSKD izvaja skupaj s kulturniki njihove občine, medtem ko osnovna šola Loški Potok tradicionalno 
gosti revije otroških in mladinskih pevskih zborov. 

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 Društva Balerina.  

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

 Inštrumentalne skupine: Ribniški pihalni orkester, Tamburaški orkester Sodražica. 

 Folklorna dejavnost: 2 otroški skupini (OFS Lončki, OFS Umetniki),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 2017 smo podelili sedemnajst bronastih Maroltovih značk članom Odrasle folklorne skupine Grmada, ki je v tekočem 
letu praznovala sedem let delovanja. Decembra naj bi 65 let delovanja obeleževal tudi Moški pevski zbor Lončar, a je 
prireditev zamaknil na januar 2018. Prav tako se v 2018 bliža deset let delovanja Vokalne skupine Anamanka. 
 

Izvedeno dogodki 

NAZIV DOGODKA Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

LINHARTOVO SREČANJE 1.1.2017 11.3.2017 gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNA LITERARNA SREČANJA 1.1.2017 21.6.2017 literatura prireditev 

RIBNIŠKI OKTET - S PESMIJO V ŠIRNI SVET 10.2.2017 9.2.2017 večzvrstna dejavnost založništvo 

DEKLICE, PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE ANE PORENTA 21.2.2017 21.2.2017 literatura prireditev 

OBMOČNA REVIJA MALIH PEVSKIH SKUPIN 10.3.2017 10.3.2017 vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 29.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 1.4.2017 6.4.2017 folklora prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 19.4.2017   vokalna glasba prireditev 

40. SREČANJE PEVSKIH ZBOROV ZAHODNE DOLENJSKE 5.5.2017 5.5.2017 vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 10.5.2017 10.5.2017 gledališče in lutke prireditev 

KULTURNA PROMENADA 2017 - TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE 12.5.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 18.5.2017 18.5.2017 vokalna glasba prireditev 

VELIKA ČRTA - PREDAVANJE 29.5.2017 29.5.2017 likovna dejavnost izobraževanje 

NADUČITELJ, PREDSTAVITEV KNJIGE 30.5.2017   literatura prireditev 

REGIJSKA RAZSTAVA OTROŠKIH LIKOVNIH USTVARJALCEV 1.6.2017 9.6.2017 likovna dejavnost prireditev 

V ZAVETJU BESEDE 2017, REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV 5.6.2017 5.6.2017 literatura prireditev 

ZELENI MOST 16.6.2017 18.6.2017 večzvrstna dejavnost prireditev 

GRAJSKI VEČERI 2017 7.7.2017 25.8.2017 večzvrstna dejavnost prireditev 

GRAJSKI VEČERI 2017 1.8.2017 31.8.2017 večzvrstna dejavnost prireditev 

ZBOROVODSKA ŠOLA S SEBASTJANOM VRHOVNIKOM 7.10.2017 14.10.2017 vokalna glasba izobraževanje 



 

OBMOČNA RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIH USTVARJALCEV 13.10.2017 13.10.2017 likovna dejavnost prireditev 

DOMAČA KULTURNA DEDIŠČINA 19.10.2017 19.10.2017 večzvrstna dejavnost prireditev 

REGIJSKA LIKOVNA RASZATVA ODRASLIH LIKOVNIH USTVARJALCEV 14.11.2017 14.11.2017 likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 19.11.2017 19.11.2017 vokalna glasba prireditev 

RIBNIŠKI VEČER PESMI IN PLESA 25.11.2017 25.11.2017 folklora prireditev 

LITERARNI VEČER SAMOSVOJI 3.12.2017 3.12.2017 literatura prireditev 

VESELO Z DRUŠTVI 16.12.2017 16.12.2017 večzvrstna dejavnost prireditev 

30. BOŽIČNO - NOVOLETNI KONCERT 26.12.2017 26.12.2017 večzvrstna dejavnost prireditev 

 


