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Številka: 011Datum: 13. 03. 2015
ZAPISNIK
2. seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport, ki je bila v ČETRTEK, 12. 03. 2015, ob 18. uri v
prostorih Občine Gorenja vas - Poljane.
Prisotni člani odbora: ga. Lucija Kavčič, g. Jurij Krvina, g. Janez Dolinar, ga. Maja Božnar
Orel, ga. Helena Gorjan
Odsotni člani odbora: g. Žan Mahnič, g. Edo Dolenc
Ostali prisotni: g. Boris Oblak, ga. Marjeta Šifrar, ga. Anja Hren
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1 .seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport
2. Poročilo o delovanju Kulturnega centra slikarjev Šubic za leto 2014 ter plan dela za
leto 2015 (Poročevalec: Boris Oblak)
3. Program športa za leto 2015
4. Razno
Seja odbora se je začela ob 18. uri.
Prisotni člani so se strinjali z predlaganim dnevnim redom.
Ad 1)
G. Jurij Krvina, predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport, je povzel zapisnik 1. redne
seje odbora.
V zapisniku 1. seje odbora je bila med prisotnimi člani pomotoma izpuščena ga. Helena
Gorjan, naveden pa je bil g. Franc Fortuna (član odbora v prejšnjem mandatu).
Člani odbora so soglasno sprejeli sklep št. 1:
»Med prisotne na 1. seji odbora se uvrsti ga. Helena Gorjan, črta pa g. Franc Fortuna.
Prisotni člani odbora so zapisnik soglasno potrdili.«
Ad 2)
G. Boris Oblak, upravitelj Kulturnega centra slikarjev Šubic, je podrobno predstavil vsebinsko
in finančno poročilo o delovanju Kulturnega centra slikarjev Šubic za leto 2014 ter predstavil
načrte, plan dela za leto 2015.
V Kulturnem centru slikarjev Šubic so v letu 2014 nadaljevali s programom aktivnosti, kljub
temu, da prostori še niso dokončno obnovljeni, restavrirani in opremljeni.
V začetku leta 2014 se je pričelo restavriranje v 2. nadstropju hiše ter z restavriranjem
opreme oz. pohištva. Postavitev še ni v končni obliki, zbirka še ni dokončana.
Veliko pozornosti je bilo namenjeno povezovanju kulturnega centra s ostalimi društvi,
zavodi…
V hiši so bili organizirani raznovrstni kulturni dogodki na razstavnem, ustvarjalnem, kulturnem
in pedagoškem področju (razstave, 3. Festival karikatur, delavnice, šahovski turnir…).
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Število obiskovalcev se je v primerjavi z letom 2013 več kot podvojilo. Največ je bilo šolarjev,
predvsem iz OŠ Poljane. G. Boris Oblak si želi, da bi v prihodnje hišo obiskovalo več šolarjev
in predšolskih otrok tudi iz OŠ Ivana Tavčarja. Ogledi razstav za osnovnošolce so brezplačni.
G. Oblak je predstavil finančno poročilo za leto 2014.
Glavni odhodki v letu 2014 so bili: restavriranje sten v 2. nadstropju hiše in pohištva,
upravljanje in prevozni stroški, najem plinohrama…
Glavni cilji Kulturnega centra slikarjev Šubic v letu 2015:
- dokončna ureditev prostorov (v juniju predvideno odprtje hiše), opreme in stalnih zbirk,
- postavitev oz. nadgraditev komunikacijskih orodij (spletna stran, družabna omrežja…),
- delo na promociji, povečanju prepoznavnosti Kulturnega centra slikarjev Šubic,
- organizacija razstavnih, kulturnih, ustvarjalnih dogodkov, delavnic…
G. Janez Dolinar meni, da so v poročilu nesorazmerja, velika razhajanja med prihodki in
odhodki, veliko sredstev je namenjeno upravljanju…
G. Dolinar predlaga in meni, da bi bilo racionalnejše, če bi upravljanje hiše in še kakšne
druge naloge (npr. organizacija prireditev….) vodil nekdo, ki bi bil zaposlen v občinski upravi.
Predlaga, da občinska uprava preveri možnost sistemiziranja delovnega mesta, na katerem
bi zaposleni vodil oz. upravljal tudi s Kulturnim centrom slikarjev Šubic in bil zaposlen na
občini.
G. Jurij Krvina meni, da se zadeve v poročilu preveč prepletajo, prikazovanje prihodkov in
odhodkov v poročilu ni transparentno (nekateri prihodki preko s.p….), razmerje med prihodki
in odhodki ni racionalno in smiselno, sporno se mu zdi izplačilo kilometrine upravniku,
kulturni center bi se moral začeti financirati sam …
G. Krvina opozarja občinsko upravo na neskladja, na porabo javnega denarja in predlaga
občinski upravi, da je previdna.
Ga. Helena Gorjan, je povedala, da do sedaj ni bila seznanjena, da so razstave v Kulturnem
centru slikarjev Šubic za osnovnošolce brezplačne....Zanima jo, kako je bilo to oglaševano,
kdo je bil s tem seznanjen.?
G. Boris Oblak je povedal, da je o brezplačnih delavnicah za osnovnošolce seznanil
ravnatelja in vodjo vrtca.
Prisotni člani odbora so sprejeli sklep št. 2:
»Občinska uprava naj preveri možnost sistemiziranja delovnega mesta, na katerem bi
zaposleni vodil oz. upravljal tudi s Kulturnim centrom slikarjev Šubic in bil zaposlen
na občini.«
Sklep je bil soglasno sprejet.
Prisotni člani odbora so sprejeli sklep št. 3:
»Odbor za šolstvo, kulturo in šport je seznanjen s Poročilom o delovanju Kulturnega
centra slikarjev Šubic za leto 2014 ter s planom dela za leto 2015.«
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad3)
Ga. Anja Hren je povedala, da občina skladno z Zakonom o športu vsako leto sprejme letni
program športa. Program športa sprejme občinski svet in je osnova za objavo javnega
razpisa. Program športa določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,
obseg in vrsto dejavnosti ter obseg sredstev, ki je zagotovljen v proračunu Občine Gorenja
vas – Poljane za leto 2015.
Za dejavnosti izvajalcev LPŠ je v letu 2015 namenjeno 48.600 EUR, za športne objekte in
investicije pa 52.200 EUR.
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V primerjavi z letom 2014 program ni spremenjen, sofinanciranje programov je predvideno v
enakih odstotkih kot v letu 2014, skupna višina za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev
letnega programa športa v letu 2015 pa je znižana, saj so se sredstva s sprejemom
proračuna znižala.
Pripravljajo se spremembe zakonodaje – Zakona o športu, na osnovi sprememb bo potrebno
spremeniti tudi občinske akte – pravilnik, najverjetneje za leto 2016.
Običajno se je letni program sprejel ob koncu leta za prihodnje leto, letos pa kasneje zato,
ker so bile spremembe prvotno predvidene že za leto 2015.
G. Janez Dolinar meni, da so programi zelo razdrobljeni in s tem tudi deleži sofinanciranja
določenega programa športa (včasih je veljalo 1/3 za šolski šport, 1/3 za množičnost, 1/3 za
vrhunski šport)…
Ga. Anja Hren je povedala, da so prednostne naloge lokalnega pomena opredeljene v
Nacionalnem programu športa in programi športa določeni v Zakonu o športu in da je teh
programov še več, kot jih predvideva Občina Gorenja vas – Poljane v lokalnem programu.
G. Krvina predlaga, da odbor program športa za leto 2016 obravnava in pregleda pred
sprejemom proračuna za leto 2016.
Prisotni člani odbora so sprejeli sklep št. 4:
»Odbor za šolstvo, kulturo in šport Občinskemu svetu Občine Gorenja vas – Poljane
posreduje v sprejem Program športa v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2015, v
predloženem besedilu.«
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad4)
G. Jurij Krvina je povedal, da je prejel dopis Košarkarskega kluba Gorenja vas ter ga
predstavil.
KK Gorenja vas odboru predlaga, da se sprejme sklep oz. pravilnik, ki bi omogočal
upraviteljem športnih objektov v občini, da imajo pri dodelitvi terminov športnih prostorov
izven vzgojno izobraževalnega programa, prednost programi tekmovalne naravnanosti.
Predlagajo tudi znižanje cene najema dvoran za tak odstotek, kot so bila znižana sredstva za
izvajanje letnega programa športa za leto 2015.
Člani odbora so se dogovorili, da bodo na naslednji seji odbora pregledali urnik zasedenosti
telovadnic na obeh šolah.
Seja Odbora za šolstvo, kulturo in šport je bila zaključena ob 19. uri.

Zapisala:
Anja Hren
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