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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT  
 
Številka: 011- 
Datum: 20. 11. 2013  
 

Z A P I S N I K 
 
 
9. seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport, ki je bila v sredo, 20. 11. 2013, ob 17. 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, g. Boštjan Pintar 
Ostali prisotni: ga. Jana Kristan, ga. Anja Hren   
 
 
Dnevni red:  

1. Pregled zapisnika 8. seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport 
2. Obravnava I. predloga Proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2014 

(Poročevalka: ga. Jana Kristan) 
3. Program športa za leto 2014  
4.   Razno  

 
Seja odbora se je začela ob 17. uri. 
 
Prisotni člani se strinjajo s predlaganim dnevnim redom seje odbora.  
 
Ad 1)  
G. Jože Novak, predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport, je povzel zapisnik 8. redne 
seje odbora. 
Sklep št. 1:  
Prisotni člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 2 ) 
Ga. Jana Kristan je predstavila I. predlog proračuna za leto 2014, predstavila je prihodke in 
odhodke, ki so planirani za leto 2014, še zlasti s področja šolstva, kulture in športa.  
Skupna višina I. predloga proračuna za leto 2014 znaša 14.418.887,79 EUR. V letu 2014 je 
predvideno zadolževanje v višini 2 mio EUR, za obdobje 10-ih let, predvsem zaradi velikih 
investicij. Za leto 2014 je predvidenih kar 64% sredstev proračuna za investicije; predvidene 
so kar tri energetske sanacije objektov (ZP Gorenja vas, OŠ Ivana Tavčarja, Kulturni dom 
Gorenja vas).  
Področji 18 (Kultura, šport in nevladne organizacije) in 19 (Izobraževanje) sta v primerjavi z 
veljavnim proračunom za leto 2013 povišani, predvsem zaradi investicij, ki so predvidene v 
letu 2014. Drugih večjih sprememb na teh področjih ni.   
Predlog proračuna je v javni obravnavi, in sicer do 25. novembra.  
V nadaljevanju so prisotni člani pregledali vsebino postavk na omenjenem področju.   
 
G. Jurij Krvina je vprašal,  na katerih postavkah so predvidena sredstva za Šubičevo hišo in 
Kulturni dom Gorenja vas.  
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Ga. Jana Kristan je povedala, da so sredstva za Šubičevo hišo zagotovljena na dveh 
postavkah, in sicer na postavki 211 (sredstva za dokončno ureditev hiše, za gradbeno-
obrtniška dela, restavratorska dela, nakup pohištva in muzejske opreme) ter na postavki 225 
(sredstva za redno tekoče vzdrževanje hiše in stroške delovanja programa, ki zajemajo 
stroške dela upravnika in drugih izvajalcev programov ter druge stroške v zvezi z izvedbo 
programa).  
Sredstva za Kulturni dom Gorenja vas so zagotovljena na postavkah:  

- 216 (za financiranje 1. in 2. faze energetske in statične sanacije),  
- 224 (za financiranje 3. faze energetske in statične sanacije),  
- 011 (za vzdrževanje prostorov za delovanje občinske uprave).  

G. Krvina meni, da se Kulturni center slikarjev Šubicev, glede na to, da je v proračunu za leto 
2014 zagotovljenih veliko sredstev, še kar nekaj časa ne bo sam financiral.   
 
G. Jože Novak je vprašal, kakšna je obrestna mera za kredite?  
G. Krvina je povedal, da je za dolgoročna posojila obrestna mera 6 mesečni euribor plus 
1,5%, posojilo pa se lahko vzame za največ 10 let. Kratkoročno posojilo se lahko najame do 
12 mesecev po obrestni meri 2,5% nominalno.  
  
G. Novaka je zanimalo, zakaj se namenjajo sredstva na proračunski postavki 101 oz. 102, 
kako so razdeljena sredstva znotraj postavke.  
Ga. Anja Hren in Jana Kristan sta razložili, da so sredstva na omenjenih postavkah 
namenjena za izvedbo osnovnošolskih programov, ki niso financirani iz državnega 
proračuna, in sicer za varstvo vozačev in zdravstveno športno vzgojo, ter za materialne 
stroške šol, ki so vezani na uporabo prostorov in opreme šole.  
V I. predlogu proračuna za leto 2014 je iz posameznih kontov natančno določeno, koliko 
sredstev je predvidenih za določen namen (npr. na p.p. 101: konto 413300 plače in drugi 
izdatki: 22.300,00 EUR, konto 413301 prispevki: 3.700,00 EUR, konto 413302 izdatki za 
blago in storitve: 52.000,00 EUR, konto 402201 poraba kuriv in str. ogrevanja Lučine: 
5.000,00 EUR).  
 
G. Franc Fortuna je vprašal, kako deluje, kdo upravlja s Fotomuzejem Vlastja.  
Ga. Hren je povedala, da se sredstva za delovanje Fotomuzeja Vlastja enkrat letno nakažejo 
KUD Ivan Regen, oskrbnik je g. Franc Temelj, muzej je odprt ob petkih.  
 
G. Jože Novak je razmišljal o smotrnosti vlaganj v Dvorec Visoko, kakšni so cilji, plani, vizije 
občine; kdo bo z dvorcem upravljal…  
G. Krvina je menil, da ima Dvorec Visoko precej večji potencial kot Kulturni center slikarjev 
Šubicev, da je potrebno začeti s posameznimi koraki in v dvorec vrniti »življenje«. Potrebno 
bi bilo urediti lastništvo parcel med dvorcem in kozolcem.  
G. Novak je menil, da bi občina morala imeti program kulture; plan,vizijo za naprej…      
 
Prisotni člani odbora občinski upravi dajejo priporočilo, da pripravi program oživljanja na 
Visokem; da pripravi srednjeročni in dolgoročni plan, v katerem določi, kako, za kakšen 
namen bodo vložena sredstva, kdo bo z objektom upravljal… 
  
G. Žan Mahnič je predlagal, da se sredstva iz proračunske postavke 159 – Območna 
srečanja kulturnih skupin, v višini 650 EUR, prenesejo na postavko 201 – Kulturna društva. 
Prenos sredstev predlaga, ker v letu 2012 sredstva na postavki niso bila porabljena, v letu 
2013 pa tudi še ni bilo realizacije.  
 
G. Jože Novak je menil, da je I. predlog proračuna za leto 2014 investicijsko, razvojno 
naravnan, predvidenih je veliko investicij.  
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Sklep št. 2:  
Člani odbora soglašajo s I. predlogom proračuna za leto 2014 in ga posredujejo v 
obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Gorenja vas-Poljane, z zgoraj 
navedenimi priporočili iz razprave.  Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Ad 3)  
G. Jože Novak, predsednik Komisije za šport, je predstavil predlog Programa športa v Občini 
Gorenja vas – Poljane za leto 2014. Program športa, ki ga je pripravila Komisija za šport,  
določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, 
potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki je zagotovljen v proračunu Občine 
Gorenja vas – Poljane.  
V programu so določena sredstva za dejavnost izvajalcev letnega programa športa in za 
športne objekte ter investicije na področju športa, skladno z Zakonom o športu.  
V predloženem programu športa za leto 2014 so predvidena sredstva v isti višini kot v letu 
2013, programi športa se sofinancirajo v istih deležih kot v letu 2013.  
 
G. Gašper Debeljak je tako kot že na prejšnji seji odbora predlagal, da se v program športa 
za leto 2014, med pomembne prireditve za sofinanciranje, uvrsti tudi prireditev – turnir 
ŠvicBol Poljane.  
Igralci nastopajo na visokem nivoju, treningi so vsak dan, na turnirju nastopa cca. 15 ekip v 
in izven občine.  
G. Novak je povedal, da je ta predlog Komisija za šport obravnavala in predlagala predložen 
program športa za prihodnje leto, sofinanciranje navedenih prireditev v V. točki programa z 
možnostjo, da Komisija za šport na osnovi utemeljitve izvajalcev prireditev uvrsti med 
pomembne.       
 
Sklep št. 3: 
Odbor za šolstvo, kulturo in šport Občinskemu svetu Občine Gorenja vas – Poljane 
posreduje v sprejem Program športa v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2014, v 
predloženem besedilu. Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Ad 4)  
G. Boštjan Pintar je predlagal, da društva (kulturna, športa, druga društva) za najem dvorane 
v Domu občine, v primeru, ko gre za promocijo kulture, športa, nepridobitno dejavnost, ne bi 
plačevala najemnine dvorane.  
G. Franc Fortuna predlaga, da občinska uprava pripravi merila oz. pravilnik za oddajo 
dvorane v najem.    
 
 
Seja Odbora za šolstvo, kulturo in šport je bila zaključena ob 1745 uri.  
 
 
Zapisala:         Predsednik odbora:  
Anja Hren         Jože Novak, l.r.  
 
 

 
 


