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Odbor za vzgojo, izobraževanje in kulturo

ZAPISNIK
6.seje Odbora za vzgojo, izobraževanje in kulturo
z dne 23.11.2009 ob 17. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.

Prisotni: Mirko Rabič, Blanka Tramte, dr.Janez Mlinar, Romana Kranjc

Predlagani dnevni red:
1. Pregled zapisnika 5. seje Odbora
2. Obravnava Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2010 (na
področju dela Odbora: vzgoja, izobraževanje in kultura)
3. Razno

Ad 1.
Predsednik Mirko Rabič je pregledal zapisnik in člani Odbora nanj niso imeli pripomb ter so
zapisnik tudi potrdili.

Ad 2.
Člani odbora so pred sejo prejeli gradivo in sicer del predloga proračuna za leto 2010, ki
predstavlja področje vzgoje, izobraževanja in kulture. Predsednik odbora je prisotnim članom
predstavil proračun po področjih in v številkah opozoril na višino finančnih sredstev, ki jih
občina namenja področjem vzgoje, izobraževanja in kulture. Mnenja je bil, da je v občinskem
proračunu zagotovljenih dovolj sredstev za izpeljavo nalog na omenjenih področjih in šteje
kot uspeh tudi dejstvo, da je kljub krčenju proračuna, zagotovljenih sredstev za ljubiteljsko
kulturo enaka lanski. V razpravi je bila podana tudi ugotovitev, da bi bilo škoda krčiti
sredstva za dodatne programe v šolah, saj bi breme nosili starši.
Člani odbora so ob koncu razprave sprejeli sklep:
Člani Odbora se s predlogom proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2010 v delu, ki
zajema področje vzgoje, izobraževanja in kulture, strinjajo in nimajo pripomb.
Ad 3.
Pri točki razno so člani spregovorili o okrasitvi Kranjske Gore in dogajanju v času novega
leta. Ocenjujejo, da bi bilo potrebno na tem področju narediti več in poskrbeti za urejenost in
dogajanje po vzoru drugih krajev oz. občin.

Zapisala:
Vida Černe
Predsednik Odbora
Mirko Rabič, l.r.

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

