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Odbor za vzgojo, izobraževanje in kulturo

ZAPISNIK
2.seje Odbora za vzgojo, izobraževanje in kulturo
z dne 21.novembra 2007 ob 17. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Cvetka Pavlovčič, Romana Kranjc, Blanka Tramte
Opravičil: dr.Janez Mlinar
Predlagani dnevni red:
1. Obravnava Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008 –
I. obravnava (na področju dela Odbora: vzgoja, izobraževanje in kultura)
2. Razno
je bil sprejet.
AD1/ Obravnava Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008 – I.
obravnava (na področju dela Odbora: vzgoja, izobraževanje in kultura)
Člani Odbora so se seznanili s predlogom Proračuna za leto 2008 in na podlagi
prispelih predlogov predlagajo še sledeče dopolnitve:
postavka
082008. kulturni projekti

povečati namen
za €
1.000,00 Zbornik ob 80 letnici PD
Dovje-Mojstrana

091101.
subvencije 26.220,00 Oprostitev plačila vrtca
otroškega varstva
za tiste starše, ki imajo v
vrtcu več kot enega
otroka

Nova postavka- kultura
investicije

8.701,00 Nakup tehnične opreme
za dvorano v Ljudskem
domu v Kranjski Gori

postavka obrazložitev
znaša €
6.711,00 PD Dovje-Mojstrana bo v
letu 2008 praznovalo 80
let delovanja, ob tem
jubileju
bodo
izdali
zbornik
463.220,00 Nov predlog Zakona o
vrtcih predvideva, da so v
primeru, če je v vrtec
vključen več kot en otrok
iz družine,
starši za
mlajše otroke oproščeni
plačila. Sredstva naj bi
kril državni proračun. To
določilo naj bi začelo
veljati s 1.9.2008, do
takrat pa naj bi razliko kril
proračun Občine Kr.Gora.
8.701,00 Sredstva bi se namenila
KPD J.Lavtižar, in sicer
za nakup LCD projektorja
(1.699,00
€)
in
reflektorjev (7.001,82 €)

091201. OŠ JV KGdodatni program

0 Doda se samo besedilo:
jutranje varstvo

091208. Posebne akcije
šol

384,00 OŠ KG – doda se
postavka ekskurzije, ki
znaša 801,00 € (črta pa se
pevski zbor -417,00 €)
5.000,00 Sodelovanje vrtca s
tujino se poveča za
5.000,00 € in znaša
6.588,00 €
Celotna postavka za OŠ
KG znaša 11.144,00 €
1.000,00 Postavka pri OŠ KG se
poveča
za
izvedbo
planinske šole 7.r. in tako
znaša 7.960,00 €
8.000,00 izdelava vhodnih vrat

091209. Šola v naravi

091211. Investicije v OŠ
JV KG

V besedilu pri postavki
drugi učitelj se doda še :
jutranje varstvo
21.382,00 Na postavki 091209. šola
v naravi pa se črta
ekskurzije (384,00 €), ki
ne sodijo v šolo v naravi.
Vrtec sodeluje v projektu
TRI ROKE, vzgojiteljice
v
avstrijskem
vrtcu
izvajajo vzgojo trikrat
tedensko.
10.855,00 Ker je planinska šola v
letu 2007 odpadla, bosta v
naslednjem
letu
dve
(spomladi in jeseni)
52.100,00 Vrata v letu 2007 niso bila
zamenjana

AD2/ Razno
Člani odbora predlagajo, da se pri zunanji ureditvi šole, oziroma po dokončanju
novogradnje telovadnice pri OŠ Mojstrana, odstrani obstoječa živa meja (ki je zelo
neurejena) ter postavi lična ograja.
Zapisala:
Vlasta Skumavc-Rabič, univ.dipl.soc.,
višja svetovalka II

Predsednica Odbora
Cvetka Pavlovčič, l.r.

Poslano:
• člani Odbora- po elektronski pošti
• župan Jure Žerjav
• arhiv OS
• arhiv

