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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT  
 
Številka: 011-14/2012- 
Datum: 23. 11. 2012  
 

Z A P I S N I K 
 
6. seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport, ki je bila v četrtek, 22. 11. 2012, ob 18.00 uri v prostorih 
Občine Gorenja vas -  Poljane. 
 
Prisotni: g. Jože Novak, g. Žan Mahnič, ga. Lucija Kavčič, g. Boštjan Pintar, g. Gašper Debeljak, g. 
Franc Fortuna, g. Jurij Krvina, g. Matjaž Eržen, ga. Branka Srša, ga. Jana Kristan, ga. Anja Hren  
 
Dnevni red:  

1. Pregled zapisnika 5. seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport 
2. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka in Odlok o 

ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica 
Ivana Tavčarja Škofja Loka – 1. obravnava (Poročevalec: g. Matjaž Eržen) 

      3.  Obravnava I. predloga Proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2013    
           (Poročevalka: ga. Branka Srša),  

4.   Razno  
 
Seja odbora se je začela ob 18.00 uri. 
 
Ad 1)  
Predsednik odbora, g. Jože Novak, je v začetku seje predstavil in pozdravil g. Matjaža Eržena, 
direktorja Knjižnice Škofja Loka, poročevalca 2. točke dnevnega reda seje odbora.      
 
G. Novak je povzel zapisnik 5. redne seje odbora, kateremu je priložen vsebinski in finančni načrt za 
obdobje november 2012 – december 2013 za Štefanovo hišo ter vsebinsko poročilo za obdobje januar 
– oktober 2012. Člani odbora so prilogo zapisnika obravnavali pod 3. točko dnevnega reda.  
  
Sklep št. 1:  
Prisotni člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.  
 
Ad 2 ) 
G. Matjaž Eržen, direktor Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, je članom odbora predlagal, da bi 
lahko enkrat ob priliki pripravil predstavitev o knjižnici, delovanju, pogledih in usmeritvah knjižnice.  
V nadaljevanju je g. Eržen predstavil Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja 
Škofja Loka.  
Zaradi ugotovljenih nekaterih vsebinskih pomanjkljivosti v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda 
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka  iz leta 2005, so na Inštitutu za lokalno samoupravo in javna 
naročila Maribor, skladno s sprejeto zakonodajo pripravili predloženi odlok za 1. obravnavo. V trenutno 
veljavnem odloku ni predvidena ustanovitev strokovnega sveta kot organa javnega zavoda, ki je po 
določilih 43. člena Zakona o zavodih obligatorna; pomanjkljivost je z novim predlogom odloka 
odpravljena. Strokovni svet obravnava zgolj vprašanja s področja strokovnega dela zavoda.  
Odlok o ustanovitvi določa ustanovitvene deleže, dejavnosti zavoda, organizacijo zavoda, organe 
zavoda, sredstva za delo zavoda, način razpolaganja s presežkom oz. primanjkljajem, medsebojne 
pravice in obveznosti… 
Po sprejemu odloka bo potrebno pripraviti tudi nov statut, akt o sistemizaciji… 
G. Eržen je opozoril na določene stvari, ki jih bi bilo pred 2. obravnavo odloka potrebno proučiti oz. 
podati pripombe, in sicer:  
- v 9. členu predloženega odloka, 2. alineja: navedeno, da ima svet zavoda 7 članov; v trenutno 
veljavnem odloku je v svetu zavoda 9 članov.  
G. Krvina predlaga, da bi Občina Gorenja vas – Poljane v vsakem primeru imela predstavnika v svetu 
zavoda in predlaga g. direktorju knjižnice, da na Občini Škofja Loka opozori na določilo v 9. členu 
odloka.  
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- v 10. členu predloženega odloka, v 6. alineji, 1. točka: ustrezno uskladiti navedbo izobrazbe 
direktorja, črta se beseda »smeri« (2x napisano). 
 
Direktor knjižnice g. Matjaž Eržen je predstavil še Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka.  
 
G. Jože Novak je predlagal, naj se preveri 5. člen odloka, pod točko 3; kdo daje soglasje k imenovanju 
in razrešitvi direktorja javnega zavoda; Občinski svet ali Svet ustanoviteljev. 
 
Prisotni člani odbora so sprejeli sklepa:  
Sklep št. 2:   
Člani Odbora za šolstvo, kulturo in šport so opravili prvo obravnavo Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, v predloženem besedilu.  
Člani odbora so menili, da se pred pripravo odloka za 2. obravnavo, preveri oz. uskladi  9. in 10. 
člen odloka.  
 
Sklep št. 3:  
Člani Odbora za šolstvo, kulturo in šport so opravili prvo obravnavo Odloka o ustanovitvi 
skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Ivana 
Tavčarja Škofja Loka, v predloženem besedilu.  
Člani odbora so menili, da se pred pripravo odloka za 2. obravnavo, preveri oz. uskladi  5. člen 
odloka, točka 3.  
 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.  
 
Ad 3)  
Ga. Branka Srša je predstavila I. predlog proračuna za leto 2013, ki je pripravljen v okviru realnih 
možnosti.  
Višina proračuna v I. predlogu za leto 2013 znaša 12.567.742 EUR.  
Ga. Srša je opozorila, da bo višina proračuna za II. predlog še nekoliko znižana, saj je v predlogu 
sprejemanja Zakon za uravnoteženje javnih financ občin (ZUJFO), ki pa vsebuje spremembe in 
dopolnitve zakonov, ki na posameznih področjih določajo naloge občin, s ciljem znižanja odhodkov 
občinskih proračunov za izvajanje nalog, ob hkratni ohranitvi dosežene ravni zagotavljanja storitev.  
 
Spremembe in dopolnitve so predlagane pri naslednjih zakonih: Zakon o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o financiranju občin, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o 
vrtcih, Zakon o osnovni šoli. ZUJFO bo tako posegel tudi na področje otroškega varstva in na področje 
osnovnošolskega izobraževanja pri financiranju prevozov otrok v šolo. Spremembe bodo bistveno 
vplivale na ukrepe na področju nalog občin, s ciljem znižanja stroškov delovanja občin za 10%.  
Ga. Srša je povzela in predstavila izvlečke predvidenih sprememb zakonov.  
 
V nadaljevanju je ga. Srša predstavila I. predlog proračuna za leto 2013, za področje šolstva, kulture 
in športa.  
 
G. Žan Mahnič je vprašal, če se bodo sredstva, namenjena OŠ Jela Janežič, na postavki 122, glede 
na znižanje postavk za obe šoli v občini, tudi znižale?  
Ga. Anja Hren je povedala, da so sredstva v 1. predlogu proračuna enaka glede na podani plan šole 
za leto 2013. Pri pripravi plana, šola ni imela vseh podatkov, saj je bil plan pripravljen že v mesecu 
avgustu. Glede na dejansko stanje in nove izračune, ki jih je šola že pripravila, bo višina sredstev na 
postavki nekoliko znižana.  
 
Žan Mahnič je vprašal, zakaj se namenijo sredstva na postavki 203 – Muzejska društva in kako se 
sredstva nakazujejo?  
Ga. Srša je povedala, da se sredstva namenijo za delovanje Fotomuzeja Vlastja in muzeja v rojstni 
hiši dr. Ivana Tavčarja v Poljanah.   
 
G. Jože Novak je vprašal, zakaj je na postavki 202 – Knjižnica Ivana Tavčarja – knjige predvideno 
povečanje sredstev?  
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Ga. Anja Hren je povedala, da občina želi postopno doseči ustrezen obseg gradiva, kot ga določajo 
Standardi za splošne knjižnice. Da bi do leta 2015 dosegli standard, pa je potrebno letno dopolnjevati 
zbirko skladno s standardi, glede na zmožnosti.  
 
G. Jože Novak je vprašal, zakaj so namenjena sredstva na postavki 209, komu bodo sredstva 
namenjena in kako je bila določena višina postavke?  
Ga. Anja Hren je povedala, da so sredstva predvidena za obnovo oz. vzdrževanje kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena, ki so razglašeni z odlokom. Sredstva se izplačajo na osnovi javnega 
razpisa. Znesek je določen glede na zmožnosti oz. razpoložljiva sredstva.  
 
Člani odbora so menili, da je na postavki 211 – Šubičeva hiša vsako leto v proračunu predvidenih 
veliko sredstev, iz proračuna se je namenilo že zelo veliko sredstev za hišo.  
 
G. Žan Mahnič je predlagal, da se glede na to, da so se vsem društvom (športnim, kulturnim, 
socialnim) v 1. predlogu proračuna enakomerno znižala sredstva (za 10%), znižajo tudi sredstva na 
postavki 213 – ZSKSS – Skavti Poljanske doline in 212 – Počitniške dejavnosti.  
En član se s predlogom ni strinjal, en se je vzdržal, ostali so se s predlogom strinjali. 
 
G. Krvina je zanimalo, zakaj se iz proračuna namenjajo sredstva za oratorij? 
Postavka, ki je namenjena izvedbi oratorija, je v proračunu že nekaj let.  
Ga. Anja Hren je povedala, da tako izvajalci oratorija kot skavti vsako leto predložijo poročilo o 
izvedenih aktivnostih in z izvajalci je sklenjena pogodba, na osnovi katere se izplačajo sredstva.  
 
G. Novak je menil in predlagal, da vsi porabniki lahko proračunska sredstva pridobijo samo na podlagi 
prijave na javni razpis in predloženega programa aktivnosti. Prav tako, so vsi porabniki proračunskih 
sredstev dolžni ob koncu leta dati poročilo o izvedbi programa. 
   
Ob koncu 3. točke dnevnega reda so prisotni člani odbora obravnavali še prilogo zapisnika - vsebinski 
in finančni načrt za obdobje november 2012 – december 2013 za Štefanovo hišo ter vsebinsko 
poročilo za obdobje januar – oktober 2012.  
Člani odbora predlagajo, da se v Dvorcu Visoko dogaja več aktivnosti, da se del programa odvija na 
Visokem, ne le v Štefanovi hiši.  
 
Sklep št. 4:  
Prisotni člani odbora Občinskemu svetu dajejo v sprejem proračunske postavke, ki spadajo v 
pristojnost odbora, z upoštevanjem danih pripomb.  
 
Ad 4)  
G. Žan Mahnič je predstavil prošnjo Smučarskega kluba Poljane za povečanje proračunskih sredstev, 
ki bo podana občinski upravi v proučitev.   
 
 
 
 
Seja Odbora za šolstvo, kulturo in šport je bila zaključena ob 19.40. uri.  
 
 
 
Zapisala:         Predsednik odbora:  
Anja Hren         Jože Novak, l.r.  
 
 
 
 
 


