OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKA UPRAVA
Služba za negospodarstvo

Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824
direktni telefon 04-5809 809
http://obcina.kranjska-gora.si/
e-mail: skumavc@kranjska-gora.si

Št.:032/2-9/2007-VS
Datum: 1.10.2009
Odbor za vzgojo, izobraževanje in kulturo
ZAPISNIK
5.seje Odbora za vzgojo, izobraževanje in kulturo
z dne 28.9.2009 ob 16. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Mirko Rabič, Blanka Tramte, dr.Janez Mlinar, Romana Kranjc, Emil Brezavšček,
Cvetka Pavlovčič, Metka Kern Trček, Franci Koražija, Darinka Tarman, Petra Mlinar
Odsotna: Mija Burkeljc
Predlagani dnevni red:
1. Strateško razvojni dokument Občine Kranjska Gora s poudarkom na usmeritve
v nadaljnjem načrtovanju projektov na področju delovanja Odbora
2. Razno
AD1/ Strateško razvojni dokument Občine Kranjska Gora s poudarkom na usmeritve v
nadaljnjem načrtovanju projektov na področju delovanja Odbora
Predsednik Odbora Mirko Rabič je predstavil nastanek in pomen Strateško razvojnega
dokumenta s poudarkom na področju pristojnosti Odbora za vzgojo, izobraževanje in kulturo.
V razpravi so prisotni izpostavili sledeče:
- dokument je dober, v zvezi z njim pa je nekaj pomislekov, saj se mešajo kompetence
države in občine (npr. program dela v šolah, zdravstvo...), občina prav tako nima
vpliva na povečanje števila trgovin (oskrba), poudarek je potrebno dati na ljudirezerva smo ljudje (izobraževanja, lahko delamo boljše)
- dogajanja v Občini je dovolj, vendar pa društva med seboj premalo sodelujejo,
vprašljiva pa je tudi kvaliteta prireditev, z Gledališčem Toneta Čufarja Jesenice se
dobro sodeluje
- če se bo trend povečevanja števila novorojenih povečeval, bo potrebno zagotoviti
dodatne prostore vrtca pri OŠ 16. decembra Mojstrana
- ocene anketiranih so subjektivne (če si pogledamo vrtce in šole po svetu, lahko
ugotovimo, da imamo pri nas veliko boljše pogoje za delo)
- pozablja se na naše kulturne znamenitosti (Vandot, Kekec…), prireditev je veliko, žal
pa je udeležba na njih bolj slaba
- lahko bi imeli tradicionalno letno prireditev, na kateri bi sodelovala vsa kulturna
društva iz Občine
- problem je, da v društvih dela malo ljudi (10), moti ocena, da je društvo zaprto za
zunanje, manjka povezanost med društvi, redni sestanki, izmenjava mnenj
- problem je oglaševanje prireditev, pričakuje se večja pomoč Občine in LTO-ja,
vprašanje je, ali z dejavnostmi zadostimo vsem potrebam, oziroma pričakovanjem
občanov

Po razpravi sta bila sprejeta sledeča SKLEPA:
1. Prisotni so se seznanili z vsebino Strateško razvojnega dokumenta Občine
Kranjska Gora, pri čemer so prepričani, da daje zelo dobro osnovo za delo
Odbora v prihodnje. Odbor si bo v prihodnje prizadeval, da pripravi konkretne
naloge in usmeritve, ki naj bi strmele k temu, da v naslednjih letih uresničimo
razvojno vizijo (prebivalcev Občine) na področju, ki ga pokriva Odbor.
2. Oba ravnatelja in predsedniki kulturnih društev naj do 30. oktobra 2009
pripravijo predloge oziroma izhodišča za odpravo na današnjem sestanku
izpostavljenih problemov (posredujejo naj se na Občino Kranjska Gora, Službi
za negospodarstvo).

AD2/ Razno
Pod to točko ni bila obravnavana nobena problematika.

Zapisala:
Vlasta Skumavc-Rabič, univ.dipl.soc.,
višja svetovalka II
Predsednik Odbora
Mirko Rabič, l.r.

Poslano:
• člani Odbora- po elektronski pošti
• župan Jure Žerjav
• arhiv OS
• ravnatelja obeh osnovnih šol (po el.pošti)
• predsedniki kulturnih društev (4x)
• arhiv

