Občina Gorenja vas – Poljane
Štev.: 011- 11/2019-2
Datum: 30. 5. 2019

ZAPISNIK
2. seje Odbora za gospodarstvo, ki je bila 30. 5. 2019 ob 18.00 uri v prostorih občine

Prisotni člani odbora za gospodarstvo: Anton Debeljak, Janez Hrovat, Ladislav Klemenčič; Martin
Oblak, Peter Peternel, Dušan Podobnik, Janez Dolinar
Ostali prisotni: Tomaž Trobiš, Lucija Kavčič, Elizabeta Rakovec

Dnevni red:
1. Obravnava zapisnika 1. seje odbora z dne 21. 1. 2019
2. Obravnava Poročila o poslovanju STC Stari vrh, d.o.o., v letu 2018
3. Obravnava Poročila o delu Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina v letu 2018
4. Razno
Predsednik odbora Janez Hrovat je vse prisotne uvodoma lepo pozdravil in predlagal pripravljeni
dnevni red članom odbora v potrditev. Prisotni niso imeli pripomb na dnevni red in so ga
soglasno potrdili.

K 1. točki
Prisotni člani odbora so najprej obravnavali zapisnik 1. seje odbora dne 21. 1. 2019, na katerega
niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.

K 2. točki
Direktor STC Stari vrh Tomaž Trobiš je uvodoma podrobno predstavil pisno predloženo poslovno
Letno poročilo o poslovanju za leto 2019 s finančnim poročilom, v okviru česar je posebej
izpostavil, da je bilo leto 2018 prelomno z vidika odplačila celotnega dolga za banki za nakup
šestedežnice, s čimer so bile v celoti poravnane ali odpisane vse obveznosti dolgoročnih
finančnih lizingov, katerih odprte obveznosti so presegale 3 mio eur. Kratkoročne obveznosti še
ostajajo odprte, nekatere še iz obdobja prejšnjega poslovodstva. Podjetje ima načrte za izvedbo
menjave energetsko neučinkovite opreme zasneževanja in ostale opreme, s čimer bi znižali
stroške energije iz obstoječih 27 % na 17 %.
Janez Hrovat vpraša, koliko bi stala navedena energetska sanacija. Tomaž Trobiš pojasni, da od
35.000 do 700.000 eur, možno pa jo je vršiti postopoma.
Janez Hrovat vpraša, kakšno je stanje glede letne sezone. Tomaž Trobiš pojasni, da je bil lani
izdelan razvojni program oživitve letne sezone, katerega realizacija pa bi terjala investicijska
sredstva oziroma nove investitorje. Problem je tudi pri uveljavljanju služnosti pri lastnikih
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zemljišč za poletno obdobje. Sicer sodelujejo s podjetjem Veverca, d.o.o. in Janezom Ažbetom,
s.p. glede adrenalinskega parka. Želijo si urediti kolesarski park, kar je praksa tudi po primerljivih
smučiščih.
Janez Hrovat vpraša za pojasnila glede tožbenih zahtevkov, ki jih Tomaž Trobiš poda in pove, da
pri tožbi glede odpovedi delovnega razmerja zaradi pogojev ZDR ponovna zaposlitev ni mogoča.
Janez Hrovat vpraša, kaj je vključeno v kratkoročne obveznosti. Tomaž Trobiš pojasni, da sta
največji postavki 38.000 eur zapadle obveznosti do zaposlenih iz preteklih let ter 34.000 stroška
elektrike in odškodnin za zemljišča. Na dan seje odbora so se kratkoročne obveznosti že
zmanjšale na manj kot 130.000 eur skupno.
Janez Dolinar vpraša, kolikšno je število zaposlenih. Tomaž Trobiš pove, da so trenutno še trije
zaposleni, preko poletja pa sta predvideni dve zaposlitvi. V času smučarske sezone se sklepajo
pretežno podjemne pogodbe glede na potrebe.
Janez Dolinar na vprašanje o strošku revizije poročila dobi pojasnilo, da strošek znaša 2.900 brez
DDV.
Janez Dolinar predlaga zamik obratovalnega časa, da bi se popoldanska smuka zaradi
dotrajanosti proge končala uro prej, lažje bi bilo tudi pripraviti smučišče za nočno smuko. Tomaž
Trobiš pojasni, da so navedeno v pretekli sezoni že izvajali, vendar so bili deležni pritožb
obiskovalcev zaradi obveščenosti o spreminjanju obratovalnega časa.
Peter Peternel vpraša, ali se vrši ustrezen nadzor nad prodajo kart, saj je bil ta v preteklosti
pomanjkljiv. Tomaž Trobiš pojasni, da je nadzor uvedel takoj ob nastopu funkcije, ter predstavil
uvedene nadzorstvene ukrepe.
Tone Debeljak vpraša, kateri ukrepi so predvideni v okviru zmanjševanja porabe energije. Tomaž
Trobiš pojasni, da se trudijo zmanjšati konično porabo energije, za izravnavo česar tekoče
spremljajo 15-minutno porabo.
Ladislav Klemenčič vpraša, zakaj gostišča na smučišču nič ne prispevajo smučišču. Pojasnjeno je
bilo, da zakonsko navedenega ni možno zahtevati, zato ne prispevajo nič.
Ladislav Klemenčič vpraša, kakšni so odnosi s smučiščem Cerkno. Tomaž Trobiš pojasni, da
odnosi zadovoljivo potekajo, še posebej pa so zgledni s smučiščem Soriška planina. Na vprašanje
Janeza Hrovata je še pojasnil, da se izboljšujejo tudi odnosi z SK Poljane.
Janez Hrovat še predlaga, da bi domači šolarji imeli smučanje zastonj, v zvezi s čimer je bila
izpostavljena dilema o viru za kritje stroška.
Janez Dolinar vpraša, kakšni so plani glede vzpostavitve proge skozi Rajfnk. Tomaž Trobiš
pojasni, da se pripravlja projekt za menjavo dvosedežnice.
Ladislav Klemenčič izpostavi, da ugotavlja, da se je šele z aktualnim poslovodstvom v podjetju
začel delati red. Temu mnenju se pridružijo tudi ostali člani odbora.
Janez Hrovat sklepno izpostavi, da so se člani odbora primerno seznanili z letnim poročilom o
poslovanju STC, odbor ga predlaga v seznanitev tudi članom občinskega sveta.
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K 3. točki
Direktorica Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina Lucija Kavčič je podrobno predstavila
poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2018, zaživel je portal Poljanska dolina, na
katerega se žal gostinci še niso vključili. Aktivni so tudi na instagramu in FB-ju, ki je še posebej
odmeven.
Predstavila je tudi nove aktivnosti, ki ji je zavod prevzel v vmesnem času, vključno z
upravljanjem telovadnice Gorenja vas, ter zadnje potekajoče aktivnosti z odprtjem kavarne
Visoko.
Janez Dolinar je predlagal, da bi povezali trženje Šubičeve hiše in dvorca Visoko. Lucija Kavčič je
pojasnila, da navedeno že poteka v okviru ponudbe enotnih paketov za turiste ter trženja
enotne vstopnice.
Janez Dolinar izpostavi, da bi bilo potrebno pri dvorcu Visoko narediti nov most, sicer pa da se v
dvorec vlaga preveč, saj od navedenega večina občanov nima nič, ali ga niti ne obišče. Občina bi
morala več vlagati v gospodarstvo, publikacija pregleda izvedenega dela občine v letu 2018
izkazuje, da občina premalo vlaga v gospodarstvo.
E. Rakovec pojasni, da poteka projektna umestitev mostu v prostor, pri čemer se soočamo s
številnimi omejitvami varstvenih režimov, ki veljajo na navedenem območju. Janez Dolinar je
mnenja, da bi navedene omejitve lahko občina omilila. E. Rakovec pojasni, da žal to ni v
pristojnosti občine.
Martin Oblak vpraša, kako je z aktiviranjem turistične pisarne. Lucija Kavčič še pojasni, da je
navedeno še v planu.
Janez Hrovat sklepno izpostavi, da so se člani odbora primerno seznanili z letnim poročilom,
odbor ga predlaga v seznanitev tudi članom občinskega sveta.

K 4. točki
Janez Hrovat vpraša, kakšno je stanje glede tožbe v zadevi Bioenergetike. E. Rakovec pojasni, da
sodba še ni pravnomočna.

Zapisala:
E. Rakovec

Predsednik odbora za gospodarstvo
Janez Hrovat, l.r.

3

