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OBČINA GORENJA VAS POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
Datum: 16. 11. 2011 
 
 
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT 
 
 

ZAPISNIK 
 
4. seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport, ki je bila v sredo, 16. 11. 2011 ob 17. uri v 
prostorih občine Gorenja vas – Poljane. 
 
Prisotni: g. Joţe Novak, g. Ţan Mahnič, g. Jurij Krvina, g. Franc Fortuna, ga. Lucija Kavčič, g. 
Boštjan Pintar 
Ostali prisotni: ga. Helena Krţišnik,  ga. Branka Srša 
Odsotni: g. Boris Jurjevič Janša 
 
Dnevni red:  

1. Pregled zapisnika 3. seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport 
2. Obravnava I. predloga Proračuna Občine Gorenja vas-Poljane za leto 2012 

(Poročevalka: ga. Branka Srša) 
3. Program športa v Občini Gorenja vas-Poljane za leto 2012 
4. Pregled končne razdelitve sredstev, ki so jih društva pridobila na podlagi Javnega 

razpisa za sofinanciranje izvajanja športnih in kulturnih programov in vsebin v Občini 
Gorenja vas – Poljane, za leto 2011 

5. Razno.   
 
 
Ad 1)  
Predsednik odbora, Joţe  Novak povzame  zapisnik 3. seje odbora. Na zapisnik ni bilo 
pripomb. 
 
SKLEP 1: Zapisnik 3. seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport je soglasno sprejet (6 
glasov ZA). 
 
Mahnič se pozanima, zakaj ni na dnevnem redu točke, ki bi obravnavala spremembo 
pravilnika za šport. Predlog spremembe Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini 
Gorenja vas – Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev je namreč obravnavala 
Komisija za šport, katere član je tudi Mahnič. 
Novak (tudi predsednik Komisije za šport) pojasni, da sprememba pravilnika še ni dodelana 
in še ni primerna za obravnavo na odboru. 
 
 
Ad 2)  
Ga. Srša je predstavila I. predlog proračuna za leto 2012, predstavila je prihodke in odhodke, 
ki so planirani za leto 2012 še zlasti s področja šolstva, kulture in športa.   
Prisotni člani so pregledali vsebino vseh postavk na omenjenem področju.  
 
G. Krvina se je pozanimal, zakaj sta za Šubičevo hišo odprti dve postavki z različnim 
imenom. 
Ga. Branka Srša je pojasnila, da so na postavki »Šubičeva hiša« sredstva za odkup 
zapuščine slikarjev Šubic. Sredstva na postavki »Rojstna hiša slikarjev Šubicev«pa so 
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namenjena za pripravo dokumentacije  za prijavo na Javni razpis, ki bo predvidoma objavljen 
konec tega leta. Če razpis ne bo objavljen in ne bo realizacije, ta denar ostane in se lahko z 
rebalansom preusmeri na druga področja. 
 
Novak poda pripombo na proračunske postavke 745 (Mladinski center na Gori), 212 
(Počitniške dejavnosti) in 213 (ZSKSS Skavti Poljanske doline). Zanima ga, zakaj morajo 
imeti skavti in izvajalci počitniških dejavnosti posebno postavko v proračunu. Obe postavki 
spadata v domeno tega odbora, vendar se izvajalci ne pojavljajo na razpisih za sredstva, niti 
ne dajejo poročil o izvedenih aktivnostih. Prav tako niso znani nosilci aktivnosti, oziroma 
prejemniki sredstev. Mnenja je, da gre za anomalijo, ki jo je potrebno odpraviti, predvsem 
zaradi enakopravnosti vseh zainteresiranih za sofinanciranje. Tako, kot ostali izvajalci športa 
in kulture, naj se v bodoče izvajalci počitniških dejavnosti in skavti prijavljajo na javni razpis in 
obvezno dajejo poročilo o izvedenih aktivnostih in porabi dodeljenih finančnih sredstev. 
 
Krţišnikova pojasni, da si je občina zastavila cilj, da projekt Mladinski center na Gori ne 
glede na vse spelje do pridobitve gradbenega dovoljenja. Sredstva so planirana za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Glede organizatorjev oratorija in skavtov pa se bo v bodoče 
zahtevalo poročilo o izvedenih aktivnostih. 
 
Pintar opozori na nesorazmerje sredstev, ki se namenjajo športu in kulturi – športu je 
namenjenih 100% več sredstev.  
Ostali člani odbora so mnenja, da je razmerje takšno, ker so stroški pri športu bistveno večji, 
dejstvo pa je, da bi se tudi kulturi moralo nameniti več sredstev. 
 
Mahnič izpostavi postavko 126 (Mednarodno sodelovanje učencev OŠ) – kakšno 
sodelovanje se tu financira. 
Krţišnikova pojasni, da se sofinancira mednarodno sodelovanje učencev OŠ (sodeluje OŠ 
Poljane) na taboru Unesco. 
 
Mahnič se pozanima, kaj se financira iz postavke 209 (vzdrţevanje kulturnih objektov). 
Krţišnikova pojasni, da so  sredstva namenjena obnovi kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena. V letu 2010 se je  sofinancirala obnova Štirne na Hotavljah in obnova kapelice v 
Gorenji vasi.  
 
Krvina poudari, da je potrebno najprej obnoviti šole in šele nato cerkve. Glede na to, da 
streha na OŠ Ivan Tavčar še vedno ni v celoti zamenjana, kljub nesreči, ki se je zgodila, je 
potrebno dati v zapisnik, da je prvenstveno nujna prenova osnovnih objektov (šole, vrtci) in 
šele nato kaj drugega. 
 
Krvina se pozanima, kaj je planirano pod postavko Vrtec – obnova PŠ Lučine. 
Krţišnikova pojasni, da so sredstva namenjena obnovi PŠ Lučine, in sicer so sredstva v letu 
2012 namenjena obnovi fasade in ureditvi okolice šole.  
 
Člane odbora zanima, kakšne aktivnosti občina financira pri p.p. 203 (muzejska društva). 
Krţišnikova pojasni da so sredstva namenjena za delovanje  Fotomuzeja  Vlastja in muzeja v 
rojstni hiši dr. Ivana Tavčarja v Poljanah. 
 
Člane odbora zanima, zakaj so tolikšna sredstva planirana na postavki 219 (Tekoče 
vzdrţevanje kulturnih objektov- kulturni domovi, spominske sobe). 
Ga. Srša pojasni, da je večina sredstev namenjenih adaptaciji veţe in sobe v Dvorcu Visoko 
ter stroške postopkov realizacije projekta Tavčarjev dvorec Visoko. Manjši del sredstev je 
namenjenih vzdrţevanju Šubičeve hiše v Poljanah. 
Člani odbora so mnenja, da Šubičeva hiša pomeni velik strošek, v njej pa se nič ne dogaja. 
Predlagajo, da se izdela poročilo o aktivnostih, ki so se ţe in se še bodo v bliţnji prihodnosti 
odvijale v Šubičevi hiši 
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SKLEP 2: Člani odbora soglašajo s 1. predlogom proračuna za leto 2012 s pripombami 
danimi v razpravi: 

-  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 

- za področje ljubiteljske kulture se namenja premalo sredstev, zato predlagajo, 
da se sredstva na p.p. 201 (kulturna društva) povečajo sorazmerno s 
povečanjem sredstev za šport (mišljeno povečanje sredstev za šport v letu 
2010). 

- najprej je potrebno sredstva planirati za osnovne dejavnosti in investicije 
(obnova šol, vrtcev, vodovodi, kanalizacija,…) šele nato za ostalo. 

- Spremeni se ime p.p. 748 (Vrtec- obnova PŠ Lučine), in sicer se odstrani 
beseda vrtec in je ime postavke samo Obnova PŠ Lučine. 

 
 
Ad 3)  
 
Novak (predsednik odbora in hkrati predsednik komisije za šport) predstavi predlog Letnega 
programa športa za leto 2012. Komisija za šport, ki pripravi predlog letnega programa športa, 
za leto 2012 predlaga, da se nekoliko več sredstev nameni kakovostnemu športu in 
vrhunskemu športu, zmanjšajo pa se sredstva namenjena športnim prireditvam. Razlog za 
takšno razporeditev sredstev je predvsem v trenutnih razmerah, ko je vedno teţje pridobiti 
sponzorje, ki bi sofinancirali športne aktivnosti (predvsem kakovostnega in vrhunskega 
športa). 
 
Novak je mnenja, da bi bilo potrebno Letni program sprejeti tudi za področje kulture, kot 
imajo to nekatere druge občine. 
Krvina pove, da ne bo podprl nobenih sprememb, ker ni smiselno komplicirati stvari. 
 
SKLEP 3: Člani odbora se strinjajo s predlogom Letnega programa športa za leto 2012. 
Program športa za leto 2012 se posreduje v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu 
Občine Gorenja vas – Poljane.  
 
 
Ad 4) 
Člani odbora so pred sejo prejeli tabele ki prikazujejo končno razdelitev sredstev kulturnim in 
športnim društvom, ki so se spomladi prijavila na občinski javni razpis. 
Novak, predsednik komisije za šport, pojasni, da so se poročila športnih društev pregledala. 
Tistim, ki niso izvedli prijavljenega programa so se točke odvzele. Sredstva iz rezerve in tista, 
ki ostajajo zaradi neizvedenega programa društev, pa se namenijo izobraţevanju strokovnih 
kadrov. 
Predsednica komisije za kulturo in članica odbora, Lucija Kavčič, predstavi končno razdelitev 
sredstev, ki so jih društva pridobila na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnih programov 
na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2011 sofinancirala Občina 
Gorenja vas – Poljane. Komisija za kulturo je poročila pregledala, neizveden program 
pomeni odbitek sredstev, za razliko od športa, pa se pri kulturi dodelijo dodatna sredstva 
tistim, ki so program presegli (preseţen program se točkuje). Preseţek sredstev se je prav 
tako namenil izobraţevanju. 
 
SKLEP 4: Člani odbora so sprejeli sklep, da se javni razpis za sofinanciranje 
programov športa mora  objaviti v januarski številki Podblegaških novic. 
 
Ad 5)  
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Pod točko razno člani odbora obravnavajo problematiko Šubičeve hiše v Poljanah. 
Krvina je mnenja, da občina nima izdelane jasne vizije, kaj ţeli s to hišo narediti. Zaenkrat se 
je v hišo samo ogromno vloţilo, v njej pa se ne dogaja popolnoma nič. 
Postavlja se vprašanje, ali je hiša obnovljena z namenom da ne propada, ali za to, da bo 
predstavljala kulturno središče Poljan oz. celotne občine. 
 
SKLEP 5: Člani odbora sprejmejo sklep, da naj se izdela in predstavi poročilo, kaj se 
dogaja trenutno v Šubičevi hiši in kakšni so plani, vizija hiše v bodoče. 
 
Sestanek se je zaključil ob 18. 20 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:          Predsednik odbora:  
Helena Krţišnik        Joţe Novak, l.r. 
 


