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MIRKO RABIČ, za 35 let uspešnega dela na področju kulture 27. seja dne
27.06.2005, sklep 27/11, podeljen 7.8.2005.

Gospod MIRKO RABIČ že 35 let uspešno deluje na področju kulture.
Mirko Rabič je od leta 1969 do 2004, torej 35 let, v Kulturno umetniškem društvu
»Jaka Rabič« Dovje – Mojstrana društvu deloval kot zvest član. Več kot 20 let je bil
predsednik društva, ostala leta pa bodisi podpredsednik društva, tajnik ali upravnik
doma. Z vso odgovornostjo je vodil društvo, ki je poleg kulturne dejavnosti upravljalo
in skrbno vzdrževalo kulturni dom, v katerem je ena najlepših dvoran. 90 let kulturne
dejavnosti na Dovjem in v Mojstrani je opisal v lani izdani kroniki.
Poleg kulture je še veliko področij, na katerih je bil in je še Mirko Rabič aktiven, pa
naj naštejemo le nekatere: klub OZN, Društvo prijateljev mladine, Odbor za Aljaževe
dneve, Zveza kulturnih organizacij, član sveta KS Dovje – Mojstrana, predsednik
poravnalnega sveta pri KS, predsednik odbora za vzgojo, izobraževanje in kulturo v
Občini Kranjska Gora, član komisije za lokalno samoupravo in statutarne zadeve ter
podpredsednik Sveta glasila občine Kranjska Gora »Zgornjesavc«.
V prejšnji skupni občini Jesenice je bil pobudnik obnovitve sodelovanja z občino
Nagold (ZRN) ter kulturnim društvom Slovencev, ki so delovali v SKUD Triglav iz
Nagolda. Vodil je »Odbor za srečanje mladine in borcev NOB Gorenjske« na Mežaklji
ter zadnji »Odbor vlaka bratstva in enotnosti«, ki je jeseniške izseljence skupaj z
vodstvom takratne občine Jesenice odpeljal v takrat pobrateno občino Valjevo.
Gospod Rabič pa v teh 35 letih ni bil le organizator, temveč se je tudi sam vključeval v
delovanje skupin kot igralec, član folklorne skupine, ki jo je nekaj časa tudi vodil,
preizkusil se je tudi v vlogi režiserja številnih kulturnih prireditev.
Na njegov predlog je nastalo v KS Dovje-Mojstrana kar nekaj kulturnih prireditev, ki
so postale tradicionalne: Srečanje pevskih skupin sosednjih občin, kulturno turistično
prireditev »Pod Psnakovo lipo« v Zg. Radovni, ponovno predvajanje filmov na
Dovjem. Bil je pobudnik večjih adaptacij prostorov kulturnega doma na Dovjem.
Sodeloval je tudi pri postavitvi spomenika Jakoba Aljaža na Dovjem.
V 35 letih njegovega delovanja na področju kulture in družbenih dejavnosti si je
prizadeval za razvoj in primeren status amaterske kulture v okolju, kjer je živel in delal

ter za vključevanje ljudi v delo društva ne glede na njihove politično ali drugačno
opredelitev ali mišljenje.
Mirko Rabič je klub postopnemu opuščanju obveznosti v kulturnem društvu še vedno
pripravljen sodelovati, svetovati in pomagati s svojimi bogatimi izkušnjami. Sedanjim
članom je v zgled in ponos, saj je več desetletij kulturnemu delu in vodenju kulturnega
društva posvetil večino svojega prostega časa, sposobnosti in dobre volje.
Za delo na področju amaterske kulture je Mirko Rabič leta 1988 prejel Čufarjevo
plaketo, leta 1996 pa odličje kulturnih organizacij Slovenije s srebrnim listom. Tema
dvema priznanjema pa se priključuje še Srebrni grb Občine Kranjska Gora.

Za njegovo delo na kulturnem področju podeljuje Občinski svet Občine Kranjska Gora
gospodu MIRKU RABIČU SREBRNI GRB OBČINE KRANJSKA GORA.

