
 

 

 

JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 

OBMOČNA IZPOSTAVA RIBNICA 
 

 

 

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. 

 

  



 Območna izpostava Ribnica 1.1
Alenka Pahulje, vodja območne izpostave 

Uvod 
Območje izpostave JSKD Ribnica pokriva tri občine: Ribnico, Sodražico in Loški Potok.  
 
Skupaj je na tem območju približno 13.400 prebivalcev: v Ribnici 9.350, v Sodražici 2.186 in v Loškem Potoku 1.894. Na tem 
zaokroženem geografskem področju je kjlub 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 približno 22 društev in kulturnih skupin. Najmočnejša sta Ribniški pihalni orkester in Društvo 
mažoret in plesalcev ter KUD France Zbašnik iz Dolenje vasi, zastopane pa so skoraj vse dejavnosti, razen plesne in 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 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, DU Loški Potok in DU Draga (prirejata razne razstave, organizirata ostale nastope in prireditve ob praznikih, 
nastope pevske skupine upokojenk »POVASJENKE«), pa Turistično društvo Loški Potok (likovna kolonija, razstave), 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 osnovnimi šolami in njihovimi podružnicami bodisi občinami bodisi drugimi institucijami, ki 
izvajajo kulturne programe, kot so Rokodelski center Ribnica (z Muzejem Ribnica), Knjižnica Miklova hiša in 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 kulturnem 
okolju in jo kot take priznavajo tudi druge institucije. 

Ocena stanja 
V primerjavi z lanskim letom in vsemi prejšnjimi smo glede prostorskih pogojev v Ribnici ostali na istem, kar pomeni, da 
ostajamo brez kakovostne kulturne dvorane, ki bi sprejela okrog 270 obiskovalcev. Ribnica ima tri zelo dobro opremljene 
dvorane za največ 120 obiskovalcev ter eno dvorano za 180 ljudi, a ta ne ustreza potrebnim standardom. Enako je z drugimi 
dvoranami v drugih dveh občinah, saj gre za šolske telovadnice ali športne dvorane, ne pa za dvorane, ki bi imele fiksno 
postavljen oder, primerno ozvočenje, osvetlitev in spremljevalne prostore. Tako smo morali že drugo leto zapored regijsko 
srečanje otroških gledaliških skupin izvesti v sosednji občini Velike Lašče. Treba bi bilo spremeniti delovno področje izpostav 
Ribnica in Ljubljana– okolica, ker je 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 in že vrsto let niso več 
del obljubljanskega okoliša. 
 
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. V letu 2018 je prišlo do spremembe politične oblasti v Ribnici, ki kot prioritetni plan na 
področju izgradnje kulturne infrastrukture navaja obnovo omenjenega centra.  
Na področju Ribnice in Sodražice izpostava plačuje uporabo skoraj vseh dvoran, ki so v lasti občine in šol, medtem ko Loški 
Potok ta strošek prenese na matično šolo.  
 



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

Izvedba rednega programa 
JSKD Ribnica je 12. aprila 2018 izvedel regijsko srečanje otroških gledaliških skupin Osrednje Slovenije. Srečanje smo izvedli v 
dveh delih, drugi del je bil v Kočevju.  
 
5. junija 2018 pa je gostil tudi regijsko srečanje literatov seniorjev, imenovano V zavetju besede, ki se ga je udeležilo 28 
avtorjev. V okviru TLK 2018 smo izvedli kulturne promenade na prostem. Na Cenetovem dvorišču na Ribniškem trgu sta se 
predstavila Ribniški pihalni orkester in Glasbena šola Ribnica, Vrtec Ribnica pa je v svojih prostorih likovno ustvarjal in 
pripravil tudi razstavo svojih del. Tudi drugi kulturni ustvarjalci so svoje prireditve umeščali v teden TLK in tako promovirali 
ljubiteljsko kulturo. Obiskovalci so nad dogajanjem na prostem navdušeni in si želijo čim več takšnih dejavnosti, zato Ribnica 
razmišlja o ureditvi stalnega zunanjega prireditvenega prostora sredi trga. Ostali redni program je bil izveden po načrtu in je 
razviden iz razdelka Izvedene prireditve.  
 
Doseženi rezultati posameznih kulturnih skupin in ustvarjalcev:  

Državni vokalni nivo: med pomembnejšimi rezultati domačih skupin ob koncu leta vsekakor moramo omeniti ponovno 
srebrno plaketo Ženskega komornega zbora Anamanka na tekmovanju Naša pesem v Mariboru.  
Regijski vokalni nivo: Oktet Gallus, Nonet Vitra. 
Regijski nivo OPZ/MPZ: med 11 sodelujočimi zbori je regijski nivo dosegel Otroški pevski zbor OŠ dr. Antona Debeljaka, Loški 
Potok. 
Regijski likovni nivo: na regijsko likovno srečanje se je uvrstili kar devet likovnikov z našega območja: Edith Kopač, Željko 
Vertelj, Vladimira Klun Žerjav, Monika Žunič, Branko Žunič, Frančiška Kaplan, Nevenka Križ, Marta Tekavec in Peter Polončič 
Ruparčič.  
Regijski gledališki nivo: Nejc Horžen iz KUD DramŠpil je v predstavi Občinski svet prepričal selektorico Simono Zorc Ramovš in 
je tako 22. aprila v Cankarjevem domu na Vrhniki prejel priznanje za najboljšo stransko moško vlogo. Odigral je Japlja, 
občinskega svetnika in veterana osamosvojitelja v gledališki satiri Občinski svet Andreje Škrabec. Priznanje je prejel na 
regijskem Linhartovem srečanju na Vrhniki. 
 
Izvedli smo celoten obvezni 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 v zasebnem zavodu Visk oziroma po novem 
Društvu Balerina, ki izvaja baletno šolo.  

Izvedba dodatnega programa 
V začetku maja smo izvedli 41. Srečanje pevskih zborov Zahodne Dolenjske, ki poveže pevske zbore od Turjaka do Kolpe ter že 
drugo leto zapored dosegli rekorden obisk sodelujočih (19 skupin). Konec maja smo izvedli koncert Aljaža Vesela z gosti. 
Sodražan je vrhunski tenorist, nekdaj štipendist Mestne občine Ljubljana, ki živi in deluje v Zürichu. Uspeli smo docela 
napolniti ribniško župnijsko cerkev ter na koncert klasične glasbe pritegniti 600 obiskovalcev. Aprila smo sodelovali pri izvedbi 
prireditve ob 10-letnici Društva likovnega ustvarjanja Ribnica. Julija in avgusta je izpostava dejavno sodelovala tudi pri izvedbi 
10. Grajskih večerov – gre za osem prireditev, ki jih obišče več kot 5.000 ljudi, organizira pa jih Turistično društvo Ribnica. V 
septembru je JSKD Ribnica intenzivno sodeloval pri pripravi in izvedbi projekta Zeleni most, ki je zdaj drugič potekal v 
organizaciji Društva likovnega ustvarjanja Ribnica. Tridnevna likovna kolonija je bila tokrat v Sodražici z nizom predavanj, 
delavnic in okroglih miz, povezala pa je 35 likovnikov. Kulturni projekt naj bi sicer povezal različne akterje, ki morajo skrbeti za 
našo naravo. Septembra smo se tudi ponovno priključili obeleževanju Dneva miru, ki ga organizira Društvo Joga v vsakdanjem 
življenju Ribnica ter s programom povezali Dom starejših občanov Ribnica, Glasbeno šolo Ribnica, Vrtec Ribnica in 200 
učencev ribniške osnovne šole. Oktobra smo že tretjič pripravili program za 250 otrok ribniške osnovne šole na temo kulturne 
dediščine. Letos smo želeli pri otrocih posebej vzbuditi občutek za ranljiva področja ustvarjanja in dediščine. Tako smo 
povabili v goste enega redkih izdelovalcev ribniških suhorobarskih izdelkov, likovnika tetraplegika, ki ustvarja z usti, 
kantavtorja, ki piše pesmi o ribniški zgodovini, organizatorje in prve snovalce znamenitega ribniškega sejma suhe robe in 
lončarstva ter čebelarja. Pripravili smo tudi protokolarni program za občinski praznik, kjer je bil osrednji gost ribniški 
kantavtor Žiga Bižal. Poseben je po tem, da je prvi, ki piše skladbe o ribniški znameniti preteklosti ter jih spretno povezuje s 
sedanjostjo. Letos izdaja že svojo tretjo zgoščenko prav na to temo.  
 
'Ta veseli december' smo skupaj z Občino Ribnica in Rokodelskim centrom Ribnica že drugič izvajali od 5. decembra do 31. 
decembra 2018. Med drugimi so bila vključena društva, osnovna šola, Vrtec, Gledališče Smejček ter Mojca Robič.  
 
31. Božično-novoletni koncert v Ribnici, kjer za vsebino skrbi JSKD Ribnica, je tudi tokrat k sodelovanju pritegnil domače 
izvajalce: mlade balerine, združene otroške zbore, ribniški pihalni orkester in Ženski komorni zbor Anamanka. Vseskozi pa je 



izpostava zelo aktivno sodelovala z najrazličnejšimi nasveti pri organizaciji dogodkov raznih društev in javnih institucij, ki jo 
redno prosijo za pomoč in sodelovanje.  

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri 
njih 
JSKD Ribnica je bil tudi v 2018 član komisije za dodeljevanje občinskih sredstev za ljubiteljsko kulturo Občine Ribnica. 
Razdeljenih je bilo 25.000 EUR, prijavljenih pa 22 interesentov.  

Izobraževanja  
Vse leto, enkrat mesečno, poteka 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. Zahtevke za izplačilo nato 
izdajamo po zbranih prejetih računih. Občina Sodražica je tokrat prvič sofinancirala program (v enkratnem znesku), v 
prihodnje pa se je zavezala k letni pogodbi. Občina Loški Potok je sicer zatrdila, da bo sofinancirala program v prihodnje, a ni 
jasno, v kolikšnem znesku. Do sedaj se je k njihovemu prispevku prištevalo dejstvo, da osnovna šola Loški Potok tradicionalno 
gosti revije otroških in mladinskih pevskih zborov, gostila je tudi regijsko tekmovanje OPZ/MPZ. 

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 6 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, Dramska skupina Umetniki OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica ), 1 odrasla gledališka skupina (KUD 
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 Ribnica s 
svojim predšolskim zborom redno sodeluje na pevski reviji, se udeleži Dneva miru, pride obiskat otroško gledališko srečanje, 
aktivno sodeluje pri TLK. Nasploh je treba zelo pohvaliti tvorno sodelovanje vodstva vseh šol ter posamezne prizadevne 
mentorje, ker se odzovejo na vsa povabila JSKD Ribnica in razumejo vlogo sklada.  

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
V letu 2018 smo podelili 9 bronastih Linhartovih značk, saj je KUD DramŠpil praznoval že več kot 5 let svojega gledališkega 
delovanja. 8 splošnih značk smo podelili tudi likovnikom iz Društva likovnega ustvarjanja Ribnica, ki so aprila praznovali 10 let 
delovanja. Decembra je 10 let praznoval tudi Ženski komorni zbor Anamanka. Podelili smo 25 Gallusovih značk. Anamanka je 
prejela jubilejno priznanje Sveta JSKD OI Ribnica, njen zborovodja Simon Korošec pa priznanje sveta JSKD OI Ribnica. 
Priznanje sveta JSKD OI Ribnica je januarja prejel tudi Moški pevski zbor Lončar, ki je praznoval 65 let dela.  

Izvedeni dogodki 
  NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE KRAJ DOGODKA DATUM (OD) DATUM (DO) DEJAVNOST 

1 LITERARNI POMENKI, OBMOČNA SREČANJA LITERATOV RIBNICA 1. 1. 2018 28. 6. 2018 LITERATURA 

2 
LINHARTOVO OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

RIBNICA 16. 3. 2018 16. 3. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

3 
IGRAJMO SE GLEDALIŠČE, OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

KOČEVJE 22. 3. 2018 22. 3. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

4 NAŠE PESMI, NAŠE SANJE RIBNICA 7. 4. 2018 7. 4. 2018 VOKALNA GLASBA 

5 
REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN OSREDNJE 
SLOVENIJE 

VELIKE LAŠČE 12. 4. 2018 12. 4. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 



6 
NAJSREČNEJŠI SEM, KO POJEM, OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

LOŠKI POTOK 18. 4. 2018 18. 4. 2018 VOKALNA GLASBA 

7 
PRAZNOVANJE 10-LETNICE DRUŠTVA LIKOVNEGA USTVARJANJA 
RIBNICA 

RIBNICA 21. 4. 2018 22. 4. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

8 SAMOSVOJA NOČ KNJIGE 2018 RIBNICA 23. 4. 2018 23. 4. 2018 LITERATURA 

9 41. SREČANJE PEVSKIH ZBOROV ZAHODNE DOLENJSKE DOLENJA VAS 4. 5. 2018 4. 5. 2018 VOKALNA GLASBA 

10 TLK 2018 – KULTURNA PROMENADA 2018 
RIBNICA. 
SODRAŽICA, LOŠKI 
POTOK 

11. 5. 2018 20. 5. 2018 DRUGO 

11 KOČEVSKA POJE KOČEVJE 12. 5. 2018 12. 5. 2018 VOKALNA GLASBA 

12 PROMENADNI KONCERT RIBNIŠKEGA PIHALNEGA ORKESTRA RIBNICA 12. 5. 2018 12. 5. 2018 
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

13 PROMENADNI KONCERT GLASBENE ŠOLE RIBNICA RIBNICA 19. 5. 2018 19. 5. 2018 
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

14 GLASBENI VEČER ALJAŽA VESELA Z GOSTI RIBNICA 27. 5. 2018 27. 5. 2018 VOKALNA GLASBA 

15 REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV RIBNICA 5. 6. 2018 5. 6. 2018 LITERATURA 

16 VELIKA ČRTA VELENJE 20. 6. 2018 20. 6. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

17 GRAJSKI VEČERI 2018 RIBNICA 6. 7. 2018 24. 8. 2018 
VEČZVRSTNA 
DEJAVNOST 

18 LIKOVNA KOLONIJA ZELENI MOST 2018 SODRAŽICA 7. 9. 2018 9. 9. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

19 DAN MIRU 2018 RIBNICA 21. 9. 2018 21. 9. 2018 
VEČZVRSTNA 
DEJAVNOST 

20 OBMOČNA RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIH USTVARJALCEV RIBNICA 12. 10. 2018 28. 10. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

21 RIBNIŠKA KULTURNA DEDIŠČINA RIBNICA 16. 10. 2018 16. 10. 2018 
VEČZVRSTNA 
DEJAVNOST 

22 PRAZNIK OBČINE RIBNICA RIBNICA 22. 10. 2018 22. 10. 2018 
VEČZVRSTNA 
DEJAVNOST 

23 POTOŠKI FANTJE – KONCERT OB 5-LETNICI DELOVANJA LOŠKI POTOK 3. 11. 2018 3. 11. 2018 VOKALNA GLASBA 

24 SPOMIN NA CANKARJEVE MISLI ZAGORJE 15. 11. 2018 15. 11. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

25 RIBNIŠKI VEČER PLESA IN PESMI RIBNICA 24. 11. 2018 24. 11. 2018 FOLKLORA 

26 JUBILEJNI KONCERT ANAMANKE RIBNICA 1. 12. 2018 1. 12. 2018 VOKALNA GLASBA 

27 TA VESELI DECEMBER 2018 RIBNICA 5. 12. 2018 28. 12. 2018 
VEČZVRSTNA 
DEJAVNOST 

28 31. BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT RIBNICA 26. 12. 2018 26. 12. 2018 
VEČZVRSTNA 
DEJAVNOST 

 


