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Občina Gorenja vas – Poljane 
ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN  
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
Datum: 14.11. 2012  
 
 

Z A P I S N I K 
 

10. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v torek, 13.11 
2012, ob 18.30 uri v prostorih občine. 

 
Prisotni člani odbora: Jurij Krvina, Janez Hrovat, Roman Demšar, Miha Peternel, Izidor Mrak 
Odsoten: Matjaž Kržišnik 
Ostali prisotni: Branka Srša, Elizabeta Rakovec, Marjeta Šifrar 
 
 

Dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje odbora 
2. Obravnava 1. predloga proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2013 
3. Obravnava vlog na javni razpis za sofinanciranje vgradnje kurilnih naprav in toplotnih črpalk za leto 

2012 
4. Obravnava vloga na javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva za leto 2012  
5. Razno  

 
 

K 1. točki 
 
Člani odbora so soglasno potrdili zapisnik 9. seje odbora z dne 2.10.  2012. 
 
K 2. točki 
 
Branka Srša je predstavila 1. predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2013 s poudarkom 
na področju gospodarstva. Predlog  je pripravljen v okviru realnih možnosti.  
 
Višina proračuna v 1. predlogu za leto 2013 znaša 12.567.742 EUR.  
Ga. Srša je opozorila, da bo višina proračuna za II. predlog še nekoliko znižana, saj je v predlogu 
sprejemanja Zakon za uravnoteženje javnih financ občin (ZUJFO), ki pa vsebuje spremembe in 
dopolnitve zakonov, ki na posameznih področjih določajo naloge občin, s ciljem znižanja odhodkov 
občinskih proračunov za izvajanje nalog, ob hkratni ohranitvi dosežene ravni zagotavljanja storitev.  
 
Spremembe in dopolnitve so predlagane pri naslednjih zakonih: Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o financiranju občin, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o vrtcih, 
Zakon o osnovni šoli. ZUJFO bo tako posegel tudi na področje otroškega varstva in na področje 
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osnovnošolskega izobraževanja pri financiranju prevozov otrok v šolo. Spremembe bodo bistveno 
vplivale na ukrepe na področju nalog občin, s ciljem znižanja stroškov delovanja občin za 10%.  
Ga. Srša je povzela in predstavila izvlečke predvidenih sprememb zakonov.  
 
Po krajši razpravi, da je generalno premalo sredstev namenjeno za razvoj gospodarstva v občini, je Jurij 
Krvina je predlagal, da se sredstva namenjena kreditni shemi povečajo na višino iz leta 2012, ko je 
znašala 27.000 EUR.  

 
Sklep: Člani odbora so potrdili predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2013 s 
pripombo podano na seji glede višine sredstev namenjene kreditni shemi. 
 

K 3. točki 
Komisija pri odboru za gospodarstvo se je sestala 6.11.2012 in pregledala vse prispele vloge na javni 
razpis za sofinanciranje vgradnje kurilnih naprav in toplotnih črpalk za leto 2012. Za sofinanciranje  
vgradnje toplotnih črpalk je prispelo 5 vlog, vse so bile pravočasne in popolne, in sicer:  
 
1.  SELAK BORUT, Žirovski vrh Sv. Urbana 25, Gorenja vas, TČ za sanitarno vodo, sofin.  v višini 250 EUR. 
2.  PLESTENJAK FILIP, Poljane 111, Poljane, TČ za sanitarno vodo, sofin. v višini 250 EUR. 
3. JANČIČ NEŽA, Dolenja Ravan 4, Poljane, TČ za sanitarno vodo , sofin. v višini 250 EUR. 
4. MARKELJ IZTOK, Hlavče Njive 10, Gorenja vas, TČ za sanitarno vodo, sofin.  v višini 250 EUR. 
5. STANONIK BOJAN, Predmost 22, Poljane TČ,  za sanitarno vodo, sofin. v višini 250 EUR. 

 
Sklep: Odbor za gospodarstvo je potrdil vloge, ki so prispele na javni razpis. Sredstva v skupni višini  
1.250,00 EUR se izplačajo iz postavke 757. 
 

Za sofinanciranje vgradnje kotlov na biomaso je prispelo 5 vlog, vse so bile pravočasne, 2 od teh pa nista 
ustrezale razpisnim pogojem in jih je komisija zavrnila.  
 
1.  ERŽEN PRIMOŽ, Trebija 3a, Gorenja vas, kotel na polena, sofin. v višini 1.230 EUR. 
2.  TRČEK IZTOK, Žabja vas 15, Poljane, kotel na polena, sofin. v višini 1.840 EUR. 
3.  JANČIČ NEŽA, Dolenja Ravan 4, Poljane, kotel na polena, sofin. v višini 2.200 EUR. 
 
Sklep: Odbor za gospodarstvo je potrdil vloge, ki so prispele na javni razpis. Sredstva v skupni višini  
5.270,00 EUR se izplačajo iz postavke 704. 
 
K 4. točki 
Na javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva za leto 2012 so 
prispele  naslednje vloge, kot sledi: 
 

   

ALPKER d.o.o. samozaposlitev 29.3.2012   900,00 

A KVICK d.o.o., Poljane 13, Poljane  zaposlitev  1.1.2012 Mirjam Naglič, Žiri 270,00 

A KVICK d.o.o., Poljane 13, Poljane  zaposlitev  1.1.2012 
Roman Malovrh, 
Poljane  540,00 

ŽIGA BOGATAJ s.p., ZAKLJUČNA 
GRADBENA DELA  samozaposlitev 1.12.2011   900,00 
KATJA ČEMAŽAR s.p. VARSTVO PRI DELU, 
POŽARNA VARNOST IN STORITVE samozaposlitev 1.11.2011   900,00 

TEHNORAMA d.o.o. samozaposlitev 31.7.2012   900,00 
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ARHITEKTURA PETERNEL, Marko 
Peternel s.p. samozaposlitev 4.1.2012   900,00 
INT vrata d.o.o., Todraž 11, Gorenja 
vas zaposlitev VK 1.8.2012 

Zdenka Bogataj, 
Žiri 540,00 

INT vrata d.o.o., Todraž 11, Gorenja 
vas zaposlitev 1.1.2012 

Gregor Stanonik, 
Gor. Vas 540,00 

UROŠ ČADEŽ - zasebni športni delavec samozaposlitev 9.10.2012   900,00 
VODOVODNO INSTALATERSTVO 
BERNARD CANKAR s.p. zaposlitev 23.10.2012 

Luka Vodnik, 
Poljane  540,00 

PLATIŠA d.o.o.  zaposlitev 1.2.2012 Janez Selak  540,00 

       

MIZARSTVO JEZERŠEK d.o.o. PROMOCIJA 
Sejem Dom 
Ljubljana 4.868,37 1.400,00 

MIZARSTVO JEZERŠEK d.o.o. PROMOCIJA 
Hauslbauer  
Klagenfurt 5.393,40 1.400,00 

MIZARSTVO NIKOLAJ MARKELJ s.p. PROMOCIJA Sejem Pohištva  2.215,00 1.107,50 

MRAVLJA d.o.o., Hotavlje 65, Gorenja 
vas PROMOCIJA 

Obrtno-
podjetniški 
sejem 2.541,50 1.270,75 

I.N.T vrata d.o.o., Todraž 11, Gorenja 
vas PROMOCIJA Sejem Dom  4.507,37 1.400,00 
SKUPNO IZPLAČILO VSEH SUBVENCIJ 
V LETU 2012       14.948,25 
 

 

Sklep: Odbor za gospodarstvo je potrdil vloge,, ki so prispele na javni razpis. Sredstva v 
skupni višini  14.948,25 EUR se izplačajo iz postavke 705. 
 

K 5. točki  
 
Pod točko razno je potekala razprava o stanju STC Stari vrh.   
 
Direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec je pojasnila, da je odbor že na septembrski seji 
obravnaval problematiko Starega vrha in dal pobudo za skupno sejo obeh odborov občine – ta 
je potekala 9.10.2012, naj njej pa so bila usklajena stališča za skupno ponudbo obeh občin. 
Člani odbora so zahtevali, da se jim pošlje zapisnik tega skupnega sestanka. 
V nadaljevanju je bilo pojasnjeno sledeče: 

 
      -  10. 10. 2012 sta tako obe občini in direktor STC odposlali skupno ponudbo banki z    
naslednjo ključno vsebino:  

- občini v prvih petih letih namesto poroštva za odplačilo dolga zagotovita sredstva za 
poplačilo glavnice v višini 500.000 eur  

- STC Stari vrh v nadaljnjih 15 letih s prispevki preostalih družbenikov in iz lastnega 
poslovanja zagotovi sredstva v višini 700.000 eur, pod pogoji v informativni ponudbi 
ponujene obrestne mere. Višja obremenitev namreč glede na poslovne izide preteklih 
let za podjetje STC Stari vrh, d.o.o., realno ni izvršljiva.« 

-  26.10. 2012 smo prejeli odgovor Hypa, da oktobrski predlog občin ni sprejemljiv. 
Odgovor banke ni bil dodatno obrazložen. 
-   29. 10. 2012 je potekal nov sestanek na HYPU, na katerem so nam sporočili, da je naša 
oktobrska ponudba prenizka in pričakujejo »malo izboljšano ponudbo« 
-  6.11.2012 so se na občini ŠKL sestali vsi družbeniki in oba župana in člani NS STC, na   
osnovi katerega so mali družbeniki in novi vlagatelji dodatno podali soglasja za prispevke v 
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višini 135.000€ v prvih šestih letih, kar je nov pristop in dobra garancija za naprej.  
 
Kot je pojasnila direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec sta občini in STC  dne 8.11.2012 
na banko odposlali novo, izboljšano ponudbo z naslednjo ključno vsebino:  

- občini v prvih šestih letih zagotovita sredstva za poplačilo glavnice v višini 600.000 eur s 
pripadajočimi obrestmi.  

STC Stari vrh v nadaljnjih 14 do 15 letih iz lastnega poslovanja zagotovi sredstva za poplačilo 
glavnice v višini 700.000 eur s pripadajočimi obrestmi, vendar na način, da letna skupna 
obveznost za podjetje ne presega 70.000 eur, da bo ta realno izvršljiva, za zavarovanje tega 
dela odplačila bomo upoštevali šestsedežnico. Ostali mali družbeniki in novi vlagatelji v prvih 
šestih letih prispevajo sredstva v skupni višini 135.000 evrov.   

 
Dokončni razplet glede usklajevanj še ni znan. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
Zapisala:  
N. Kopač  
                Predsednik odbora 
          Jurij Krvina, l.r. 
 

 


