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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT  
 
Številka: 011-14/2012- 
Datum: 10. 06. 2013  
 

Z A P I S N I K 
 
 
8. seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport, ki je bila v četrtek, 06. 06. 2013, ob 19. uri v 
prostorih Občine Gorenja vas -  Poljane. 
 
Prisotni člani odbora: g. Jože Novak, ga. Lucija Kavčič, g. Gašper Debeljak, g. Franc 
Fortuna, g. Jurij Krvina, g. Žan Mahnič  
Odsotni člani odbora: g. Boštjan Pintar 
Ostali prisotni: g. Boris Oblak, ga. Marjeta Šifrar, ga. Anja Hren   
 
 
Dnevni red:  

1. Pregled zapisnika 7. seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport 
2. Poročilo za leto 2012 – Kulturni center slikarjev Šubic (Poročevalec: Boris Oblak, 

upravitelj) 
3. 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 – 2. obravnava  

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane  

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 

6.   Razno  
 
Seja odbora se je začela ob 19. uri. 
 
Ad 1)  
G. Jože Novak, predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport, je povzel zapisnik 7. redne 
seje odbora. 
  
Sklep št. 1:  
Prisotni člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.  
 
G. Gašper Debeljak je predlagal, da se v Letni program športa za leto 2014, med pomembne 
prireditve za sofinanciranje, uvrsti tudi prireditev – turnir ŠvicBol Poljane.   
 
Ad 2 ) 
G. Boris Oblak, upravitelj Kulturnega centra slikarjev Šubic, je podrobno predstavil poročilo o 
delovanju Kulturnega centra slikarjev Šubic za leto 2012.  
Povedal je, da so v Kulturnem centru slikarjev Šubic v letu 2012 organizirali veliko 
ustvarjalnih in kulturnih prireditev. Natančno je predstavil posamezne dogodke (razstave, 
ustvarjalne in pedagoške programe, kulturne programe…), podal je vsebinsko poročilo po 
mesecih, predstavil statistiko obiska kulturnega centra ter podal finančno poročilo za leto 
2012.  
Poročilo o delovanju Kulturnega centra slikarjev Šubic je v prilogi zapisnika.  
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G. Boris Oblak je predstavil načrte delovanja Kulturnega centra slikarjev Šubic za leto 2013. 
Med najpomembnejšimi načrti so: dokončanje muzejske zbirke, učinkovita promocija, 
organizacija kulturnih dogodkov in razstav. Veliko pozornost želijo nameniti utrjevanju 
sodelovanja s kulturnimi in turističnimi organizacijami in društvi, šolami (kulturni, tehnični 
dnevi, center šolskih in obšolskih dejavnosti…).  
S finančnega vidika pa je prioriteta zagotavljanje čim večje finančne samostojnosti centra z 
vstopninami, najemi ateljejev, pridobivanjem sponzorskih sredstev ob večjih dogodkih in 
črpanjem sredstev iz javnih razpisov.   
 
Prisotni člani odbora so pohvalili dobro pripravljeno poročilo za leto 2012 o delovanju 
Kulturnega centra slikarjev Šubic.  
Člani odbora so zadovoljni, da so se v hiši začele odvijati aktivnosti, kulturni dogodki, saj je 
bilo v hišo vloženega že zelo veliko sredstev.  
 
G. Jože Novak je menil, da mora imeti Kulturni center slikarjev Šubic velik vpliv na kulturno 
dogajanje, izobraževanje, promocijo, doseženi naj bodo pozitivni ekonomski učinki.  
G. Jožeta Novaka je zanimalo: 
- kako je urejeno razmerje med upraviteljem in občino, 
- kakšni predmeti bodo razstavljeni v hiši,  
- kako upravitelj ocenjuje vlaganja v prostore?  
 
G. Boris Oblak je povedal:  
- med občino in upraviteljem je sklenjena pogodba (občina : s.p.),  
- v hiši bo stalna razstava orodja, likovne zapuščine Mirka Šubica, 
- rezultati upravljanja hiše se že kažejo,  
- prostorske omejitve v hiši so, večji prostor je le soba na podstrešju, ki sprejme okoli 80 ljudi, 
velika pridobitev bo urejena ploščad pred hišo. 
 
G. Žan Mahnič je menil, da je se bo center moral začeti financirati sam, da bo potrebno več 
narediti na promociji, zagotoviti dobre programe…Predlagal je, da bi ob regionalni cesti  
postavili usmerjevalno tablo za Kulturni center slikarjev Šubic.    
 
G. Boris Oblak je povedal, da se na regionalni cesti usmerjevalne table ne sme postaviti, 
zato ker Kulturni center slikarjev Šubic ni kulturni spomenik državnega pomena, temveč le 
lokalnega pomena.  
Usmerjevalna tabla pa je že postavljena v centru Poljan, ob lokalni cesti.  
 
G. Jurij Krvina je predlagal, da bi učenci naših osnovnih šol  imeli brezplačne oglede razstav, 
hiše… 
 
Prisotni člani odbora so sprejeli:  
Sklep št. 2:  
Odbor za šolstvo, kulturo in šport je seznanjen s Poročilom za leto 2012 in ga potrjuje 
s naslednjimi priporočili:  

- Kulturni center slikarjev Šubic naj se začne financirati sam,  
- Kulturni center slikarjev Šubic naj vpliva na kulturno dogajanje, izobraževanje, 

promocijo, doseženi naj bodo pozitivni ekonomski učinki,  
- učenci osnovnih šol (MŠ+PŠ) iz Občine Gorenja vas - Poljane naj imajo 

brezplačne oglede razstav, hiše…   
Pet članov odbora je poročilo potrdilo, eden je bil vzdržan.  
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Ad 3)  
Ga. Anja Hren je predstavila 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, ki sta pripravljena za 2. obravnavo.  
 
Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka so 
obravnavali občinski sveti občin ustanoviteljic na svojih sejah. Tekom obravnav so bili podani 
predlogi sprememb in dopolnitev osnutka Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 
Ivana Tavčarja Škofja Loka, ki so zbrani v obrazložitvah odloka. Na osnovi podanih 
predlogov in uskladitve je pripravljen predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 
Ivana Tavčarja Škofja Loka.  
 
Prisotni člani odbora na predlagani predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 
Ivana Tavčarja Škofja Loka niso imeli pripomb, zato so sprejeli:  
Sklep št. 3:  
Odbor za šolstvo, kulturo in šport Občinskemu svetu Občine Gorenja vas – Poljane 
posreduje v sprejem predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana 
Tavčarja Škofja Loka, v drugi obravnavi, v predloženem besedilu.  
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v 
javnem zavodu Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka so obravnavali občinski sveti občin 
ustanoviteljic na svojih sejah. Tekom obravnav so bili podani predlogi sprememb in 
dopolnitev osnutka navedenega odloka, ki so zbrani v obrazložitvah odloka. Na osnovi 
podanih predlogov in uskladitve je pripravljen predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa 
za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka.  
 
Akt o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic določa 4. Odstavek 
61. člena Zakona o lokalni samoupravi. Z odlokom se določijo naloge skupnega organa, 
organizacija dela in način sprejemanja odločitev, financiranje in delitev stroškov med 
občinami. Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic.  
 
Prisotni člani odbora na predlagani predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa za 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 
niso imeli pripomb, zato so sprejeli: 
Sklep št. 4: 
Odbor za šolstvo, kulturo in šport Občinskemu svetu Občine Gorenja vas – Poljane 
posreduje v sprejem predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, v drugi 
obravnavi, v predloženem besedilu.  
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Ad 4)  
Ga. Anja Hren je predstavila predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane.  
 
V Šoli za ravnatelje so pri pregledu notranjih aktov šole preverjali, ali javni zavod OŠ Poljane  
razpolaga s ključnimi notranjimi akti, ki jih predvideva veljavna zakonodaja, s poudarkom na 
najpomembnejših vsebinskih vidikih ter splošni urejenosti le teh. Ugotovili so, da je stanje 
urejenosti notranjih aktov na visokem nivoju, saj večjih pomanjkljivosti niso zasledili.  
Ob morebitnem  posodabljanju navedenega odloka so v Šoli za ravnatelje podali priporočila 
za izboljšanje le tega in uskladitev z zakonodajo.  
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Glavne spremembe odloka  so pri uskladitvi nalog sveta zavoda, nalog ravnatelja, nalog 
sveta staršev, skladno z zakonodajo so navedeni pogoji za imenovanje ravnatelja ter druge 
uskladitve s predpisi.  
 
Prisotni člani odbora na predlagani predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane niso imeli 
pripomb, zato so sprejeli:  
Sklep št. 5: 
Odbor za šolstvo, kulturo in šport Občinskemu svetu Občine Gorenja vas – Poljane 
posreduje v sprejem predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane, v 
predloženem besedilu.  
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Ad 5)  
Ga. Anja Hren je predstavila predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja 
vas.  
V Šoli za ravnatelje so pri pregledu notranjih aktov šole preverjali, ali javni zavod OŠ Ivana 
Tavčarja razpolaga s ključnimi notranjimi akti, ki jih predvideva veljavna zakonodaja, s 
poudarkom na najpomembnejših vsebinskih vidikih ter splošni urejenosti le let. Ugotovili so, 
da je stanje urejenosti notranjih aktov na visokem nivoju, saj večjih pomanjkljivosti niso 
zasledili.  
Ob morebitnem  posodabljanju navedenega odloka so v Šoli za ravnatelje podali priporočila 
za izboljšanje le tega in uskladitev z zakonodajo.  
Glavne spremembe odloka  so pri uskladitvi nalog sveta zavoda, nalog ravnatelja, nalog 
sveta staršev, skladno z zakonodajo so navedeni pogoji za imenovanje ravnatelja ter druge 
uskladitve s predpisi.  
 
Prisotni člani odbora na predlagani predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja 
vas niso imeli pripomb, zato so sprejeli:  
Sklep št. 6: 
Odbor za šolstvo, kulturo in šport Občinskemu svetu Občine Gorenja vas – Poljane 
posreduje v sprejem predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja 
Gorenja vas, v predloženem besedilu.  
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Ad 6)  
Pod to točko ni bilo gradiva in razprave.  
 
Seja Odbora za šolstvo, kulturo in šport je bila zaključena ob 2015 uri.  
 
 
Zapisala:         Predsednik odbora:  
Anja Hren         Jože Novak, l.r.  
 
 

 


