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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT
Številka: 011-3/2018Datum: 02. 02. 2018
ZAPISNIK
10. seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport, ki je bila v ČETRTEK, 01. 02. 2018, ob 18.30. uri v prostorih
Občine Gorenja vas - Poljane.
Prisotni člani odbora: g. Jurij Krvina, ga. Helena Gorjan, g. Edo Dolenc, ga. Maja Božnar Orel, g. Janez
Dolinar, ga. Lucija Kavčič, g. Žan Mahnič
Ostali prisotni: g. Olaf Grbec, ga. Anja Hren
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. Seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport
2. Program športa v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2018
3. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
4. Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2017
5. Razno
Seja odbora se je začela ob 18.30. uri.
Prisotni člani so se strinjali s predlaganim dnevnim redom.
Ad 1)
G. Jurij Krvina, predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport, je povzel zapisnik 9. redne seje odbora.
Sklep št. 1:
»Prisotni člani odbora so zapisnik soglasno potrdili.«
Ad 2)
G. Olaf Grbec, zunanji strokovni sodelavec za področje upravljanja športa, je predstavil predlog LPŠ za
leto 2018, ki je bil pripravljen na osnovi izdelane analize LPŠ za leto 2017.
Povzel je zaključke analize LPŠ 2017, koliko sredstev je bilo izplačanih posameznim izvajalcem, delitev
po področjih športa, o udeležencih programov športa in realizaciji ur programov. V letu 2017 so bila
izvajalcem izplačana vsa sredstva, ki so bila predvidena na razpisu, razen enemu društvu sredstva niso
bila izplačana zaradi nerealizirane prireditve. V prvem letu po sprejemu novega pravilnika, se izvajalcev,
ki niso realizirali vseh ur, ni kaznovalo. Društva so v letu 2017 poročila o realizaciji oddajala 2-krat.
Predlog LPŠ 2018 je obravnavala in usklajevala že Komisija za šport, katero delo je g. Grbec pohvalil.
Program športa določa športna področja, ki so prepoznana kot javni interes, navedena so v 3. členu
LPŠ. LPŠ glede na razpoložljiva sredstva v proračunu za leto 2018, določa obseg in vrsto športnih
programov, ki jih bo občina v letu 2018 sofinancirala. Za sofinanciranje programov športa je v proračunu
za leto 2018 namenjenih 66.000,00 EUR, kar je 9.484 EUR več kot v preteklem letu. Povišanje sredstev
v proračunu za leto 2018 je v glavnem namenjeno športnim programom otrok in mladine; to je 54, 62%
vseh sredstev za programe oz. 36.050,00 EUR; nekaj več sredstev je v primerjavi z lanskim letom
namenjeno tudi izpopolnjevanju v športu, delovanju športnih društev, prireditvam. Za športno
infrastrukturo je v letu 2018 predvidenih 3.221.665,00 EUR, glavna je investicija v športno dvorano
Gorenja vas.
V 5. členu so določena posebna določila, ki se bodo upoštevala pri razpisu v letu 2018; na novo se v
razpisanih športnih programih izvajalcu omeji število programov; programi planinske dejavnosti bodo
ovrednoteni v dejanskem obsegu, največ do 60 ur letno, pri drugih športnih prireditvah se potrdi največ
10 najbolje ovrednotenih prireditev.
V času razpisa bomo za športna društva pripravili predstavitev obrazcev, jih seznanili z vsemi novostmi,
ki so pomembna za prijavo na razpis.
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Iz analize za leto 2017 je razvidno, da so vsi izdatki za šport predstavljali 7,44% vseh izdatkov; za
investicijo v novo dvorano je bilo namenjenih 6,75% proračuna, za športne programe, razvojne
dejavnosti, organiziranost in prireditve pa le 0,65%. G. Krvina je vprašal, če je bila narejena tudi
simulacija brez investicije v športno dvorano?
G. Olaf je povedal, da ne, vendar ni težko odšteti zneska za športno dvorano in se lahko ugotovi. Potem,
ko bo zgrajena nova dvorana, bi bilo potrebno za programe društev nameniti več sredstev.
G. Mahnič je pohvalil pripravljeno analizo za leto 2017, do sedaj še ni bilo pripravljene tako natančne
analize. Zanimalo ga je, ali bo potrebno kaj spreminjati merila za objekte?
G. Olaf je povedal, da imamo v novo sprejetem pravilniku že določene korekcijske faktorje, da zaradi
tega meril ne bo potrebno spreminjati. Povedal je še, da sedaj Zakon o športu omogoča, da bi imeli vsi
izvajalci LPŠ brezplačne najeme objektov, o čemer bi bilo v prihodnje smiselno razmisliti.
G. Dolinar predlaga, da se v prihodnje pri analizah navaja še indekse.
G. Krvina je predlagal, da bi bilo sredstva smiselno deliti po realizaciji programov.
G. Olaf je povedal, da se bodo prireditve, tekmovanja sofinancirala na nazaj; da društva na pol leta
oddajajo poročila o realizaciji in potem se izplačajo sredstva.
Sklep št. 2:
»Člani Odbora za šolstvo, kulturo in šport menijo, da je gradivo primerno za uvrstitev na dnevni
red seje občinskega sveta, tako da predlog Letnega programa športa v Občini Gorenja vas –
Poljane za leto 2018 posredujejo v sprejem Občinskemu svetu Občine Gorenja vas – Poljane«
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3)
Ga. Anja Hren je predstavila Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.
V sodelovanju z vrtci v občini so pripravljene in usklajene spremembe in dopolnitve pravilnika, in sicer:
15. člen: natančno se določi, kako vrtec ravna z vlogo za sprejem otroka v vrtec, katero
prejme po poteku roka za prijavo na javni razpis in v vrtcu ni prostih mest. Vrtec vlogo
evidentira ter vlagatelja obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta;
če so sprejeti vsi otroci s čakalnega seznama, če je bilo staršem vseh otrok s čakalnega
seznama ponujeno prosto mesto, ali pa so vlagatelji odklonili ali pa z vrtcem niso sklenili
pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih.
16. člen: spremenijo oz. dopolnijo se kriteriji, na osnovi katerih komisija odloča o sprejemu
otrok v vrtec, v točki 1 – prebivališče. Z novo določenimi kriteriji se želi še
večjo pomembnost pripisati stalnemu prebivališču otroka in vlagateljev. Kriteriji prebivališča
delijo v 3 skupine.
18. člen: se uskladi z besedilom 20. b člena ZVrt, ki določa način pošiljanja obvestila
staršem z izpisom podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega
otroka ter roke, v katerih se šteje, da je bilo obvestilo staršem vročeno in imajo možnost, da
zoper obvestilo vložijo ugovor na svet zavoda.
21. člen, 2. odstavek: določi se, da se otroka lahko trajno izpiše iz vrtca samo z vsakim
prvim dnem naslednjega meseca po najavi razpisa, ne kadarkoli.
Vrtca bosta javni razpis za sprejem otrok v vrtec za leto 2018, na osnovi sprejetega Pravilnika o
spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, objavila predvidoma v mesecu marcu.
G. Krvina meni, da bi občina morala glede na število rojstev, glede na to, da že kar nekaj let niso vsi
otroci sprejeti v vrtec, razmišljati o mobilnem vrtcu.
Ga. Hren je povedala, da so v proračunu za leto 2018 predvidena sredstva za poplačilo projektne
dokumentacije prizidka k Vrtcu Agata ter za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Sklep št. 3:
»Člani Odbora za šolstvo, kulturo in šport menijo, da je gradivo primerno za uvrstitev na dnevni
red seje občinskega sveta, tako da predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
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o sprejemu otrok v vrtec posredujejo v sprejem Občinskemu svetu Občine Gorenja vas –
Poljane«
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4)
Ga. Lucija Kavčič, v.d. direktorica Zavoda Poljanska dolina, je predstavila Poročilo o delu Zavoda
Poljanska dolina v letu 2017.
Zavod je bil ustanovljen 10. 07. 2017. Ga. Kavčič je povedala, da Zavod sodeluje z občino, od katere je
prevzel veliko nalog (Dvorec Visoko, Šubičeva hiša, Rupnikova linija, Portal Poljanska dolina, koledar
prireditev…).
Zavod Poljanska dolina se v mesecu februarju predstavlja na sejmu Alpe Adria, skrbijo za promocijo
Poljanske doline.
Ga. Kavčič je predstavila tudi finančni vidik poslovanja v letu 2017. V letu 2018 zavod čakajo novi izzivi
na področju trženja in promocije turističnih produktov, prijave na razpise, vzpostavitev novega
delovnega mesta.
G. Krvina je vprašal, kdaj bo odprta INFO točka v Gorenji vasi?
Ga. Kavčič je povedala, da je oprema za INFO točko v izdelavi, da je odprtje predvideno poleti 2018.
G. Krvina je menil, da bo INFO točko potrebno dobro označiti, da bo morala biti odprta čez poletje, med
vikendi.
G. Dolinar je menil, da bi morale hiše; Šubičeva hiša, Dvorec Visoko, »bolj živeti«, dogajanje bi moralo
biti čez vse leto…
G. Krvina je menil, da Občina Gorenja vas - Poljane nima srednjeročnega, dolgoročnega plana razvoja
občine.
Tudi Zavodu predlaga, naj za prihodnje naredi plan dela.
Sklep št. 4:
»Člani Odbora za šolstvo, kulturo in šport so seznanjeni s Poročilom o delu Zavoda Poljanska
dolina v letu 2017«
Ad 5)
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja Odbora za šolstvo, kulturo in šport je bila zaključena ob 19.50. uri.

Zapisala:
Anja Hren
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Predsednik odbora:
Jurij Krvina, l.r.
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