
ZAKLJUČNO POROČILO PREDSTAVNICE SVETA ZA KULTURO NA JSKD OI IVANČNA GORICA 

Datum: 12.03.2020 

 

Svet JSKD OI Ivančna Gorica je imel v mandatu 2016-2020 štiri redne seje. Sestavljale smo ga:  

- koordinatorka JSKD OI Ivančna Gorica: Simona Zorko, 

- predsednica Sveta JSKD OI Ivančna Gorica: Anica Čuček (Šentvid pri Stični), 

- podpredsednica Sveta JSKD OI Ivančna Gorica: Sabina Strnad (Dobrepolje), 

- Renata Laznik (Ivančna Gorica), 

- Klementina Zupančič Maver (Šmarje Sap) in 

- Katarina Mohar (Grosuplje). 

Dnevni red sej je bil sledeč:  

- potrditev zapisnika predhodne seje, 

- finančno poročilo za preteklo leto, 

- vsebinsko poročilo in dogodki za preteklo leto, 

- predstavitev tekočih dejavnosti za tekoče leto ter 

- aktualno. 

JSKD OI je organizatorka številnih območnih revij in srečanj, regijskih razstav ter različnega 

dodatnega programa. Organizacija prireditev in dogodkov poteka dobro in tekoče. 

Sodelovanje s kulturnimi društvi, skupinami in posamezniki je prav tako dobro in utečeno. 

Hkrati se izpostava pri projektih povezuje tudi z vsemi izobraževalnimi inštitucijami, šolami in 

vrtci ter tvorno sodeluje s knjižnicami, s katerimi v koprodukciji organizira številne prireditve 

in izobraževalne oblike. 

OI Ivančna Gorica največji delež svojega dodatnega programa nameni prav izobraževanju na 

vseh področjih kulture, še posebej pa na izobraževanju za mlade. 

Program izpostave dobro in utečeno financirajo vse tri lokalne skupnosti. 

Izpostava sodeluje tudi pri obeleževanju jubilejev društev, posameznikov in skupin s 

podeljevanjem jubilejnih priznanj ter področnih značk za dolgoletno delo na področju 

ljubiteljske kulture. 

ODPRTI IZZIVI Sveta JSKD OI za Občino Dobrepolje 

Predlogi odprtih izzivov so podani v pogovoru s koordinatorko izpostave Simono Zorko. 

1. Vzpostavitev delovanja KD Dobrepolje, kot je bilo v času, ko je bila aktivna Zveza 

kulturnih društev Dobrepolje, ki je društva povezovala. 



2. Oživitev Jakličevega doma s programom, da se bomo Dobrepoljci ponovno navadili 

hoditi v domači hram kulture. 

3. Ponovno organizirati srečanje mladih novinarjev in literatov, ki je bilo tradicionalno in 

zelo kakovostno. 

4. Oživitev likovnih delavnic z umetnico Meto Mehle. 

5. Sodelovanje z učiteljico Svetlano Jakimovska za pripravo grafik ob jubilejnem letu 

bratov Kralj. 

6. Obletnica bratov Kralj naj nam bo vsem ljubiteljskim kulturnikom izhodišče za delo ob 

dediščini za v prihodnosti in za to, da bomo znali svojo kulturo ponesti v svet. 

7. Oživitev spominske sobe bratov Kralj, ki ostaja v veliki meri neizkoriščena. 

8. Otroška folklora je v našem okolju zelo kvalitetna, zato moramo razmišljati in 

pomagati sedanji mentorici, da bo svoje znanje prenesla na nove mlajše mentorje. 

 

Pripravila: Sabina Strnad 


