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Občina Gorenja vas – Poljane 
ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN  
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
Datum: 7. 6. 2012  
 
 

Z A P I S N I K 
 

8. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v ponedeljek, 04.06 
2012, ob 20. uri v prostorih občine. 

 
Prisotni člani odbora: Jurij Krvina, Janez Hrovat, Roman Demšar, Miha Peternel, Matjaž Kržišnik 
Odsoten: Izidor Mrak 
Ostali prisotni: Marjan Šinkovec, Pavle logar, Matjaž Mazzini, Elizabeta Rakovec, Barbara Bogataj 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje odbora z dne 24.04. 2012  
 
2. Spremembe odloka  o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Gorenja vas - Poljane glede fotovoltaike 

– doregistracija dejavnosti 
 
3. Bioenergetika – poročilo za leto 2011 in Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz omrežja za GC 

Todraž  (M. Šinkovec) 
 
4. Poročilo STC Stari vrh za leto 2011 (P. Logar) 
 
5. Medobčinski inšpektorat – predlog za ukinitev 
 
 
6. Razno  
 
 

K 1. točki 
 
Člani odbora so soglasno potrdili zapisnik 7. seje odbora z dne 14.4.2012. 
 
K 2. točki 
 
V projekt, ki vključuje energetsko obnovo petih gorenjskih šol in kranjski olimpijski bazen, bo Švica preko 
projekta REAAL (Renewable Energy across the Alpine Land) vložila 3,53 milijona evrov oziroma 
sofinanciranje v višini 85 odstotkov. Preostalih 15 odstotkov potrebnih sredstev bodo zagotovile občine 
same. Tako bodo zamenjali ogrevanje v petih osnovnih šolah v občinah Gorenja vas - Poljane, Žiri, 
Kranjska Gora, Gorje in Bled ter na strehe namestili sončne elektrarne.  
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Za projekt, ki je stekel že leta 2008, je BSC  konec lanskega leta po pridobljeni vsej potrebni 
dokumentaciji objavil javni razpis za izvajalca del. Med dvema prispelima vlogama je popolno in 
najugodnejšo ponudbo v višini 3,44 milijona evrov podalo blejsko podjetje Eltec Petrol. To se je s 
podpisom pogodbe zavezalo, da bo dela končalo do junija 2013.  

 
Predstavniki podjetja Eltec Petrol, projektanti in predstavniki podjetja Proplus, ki bo nadziralo delo 
izvajalcev, so si nekaj dni po podpisu pogodbe tudi že ogledali OŠ Poljane in pridobili vse potrebne 
informacije. Ponudba zajema izvedbo fotonapetostne elektrarne, postavitev biomasnega kotla in 
namestitev toplotne črpalke  zrak/voda. V okviru projekta bodo namestili termostatske ventile ter 
sanirali dotrajano stavbno pohištvo. Občina je trenutno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja 
za preureditev kotlovnice. Za potrebe delovanja kotlarne bo potrebno zgraditi nov zalogovnik za 
sekance. Objekt se bo vkopal na dvorišču na lokaciji dovozne poti na S strani objekta. Začetek del na 
zamenjavi ogrevalnega sistem je torej pogojen s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Izvajalci pa naj bi v 
kratkem pričeli z deli za postavitev fotovoltaične elektrarne na streho šole. Ta dela ne bodo motila pouka 
v šoli, bolj moteča menjava dotrajanih oken pa je zato predvidena med poletnimi počitnicami  Izvajalec 
del Eltec Petrol napoveduje, da bodo dela zaključena do začetka novega šolskega leta, še naslednja tri 
leta pa bo vodil energetsko knjigovodstvo na daljavo. V tem času pa bodo tudi usposobili nekoga na šoli 
za samostojno vodenje kotlovnice. Vrednost celotne investicije je bila sprva ocenjena na skoraj 540.000 
evrov, izvajalec pa je podal ponudbo za 400.000 evrov, k čemur je treba prišteti še stroške nadzora, 
ostalih aktivnosti in nepredvidenih del.  

Na strehi telovadnice OŠ Poljane bo v okviru projekta REAAL nameščena mala fotonapetostna elektrarna 
moči 21kWp za oddajo električne energije v omrežje. Skupna predvidena produkcija električne energije 
elektrarne je 23120 kWh, kar pomeni 13,9 ton manj proizvedenega CO2 na leto zaradi proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov. 

Za to, da je občina lahko prejemnica obratovalne podpore oz.  si zagotovi zakup, je potrebna ustrezna 
doregistracija. Po posvetovanju s pravniki predlagamo, da bi zadeva glede prodaje električne energije 
potekala preko režijskega obrata in v tem primeru je  potrebna sprememba odloka o ustanovitvi, kjer se 
med dejavnosti, ki jih slednji opravlja, doda tudi proizvodnja električne energije in trgovanje z električno 
energijo.   
Sprememba odloka o ustanovitvi režijskega obrata je prvi korak, sledi postopek podaje vloge na BORZEN 
za pridobitev soglasja za  subvencionirano oddajo električne energije v omrežje. 
 
Člani odbora so soglasno potrdili predlog odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi režijskega obrata v 
občini Gorenja vas – Poljane. 
 
 

K 3. točki 
 
 
Člani odbora so se seznanili s poslovanjem družbe Bioenergetika Todraž d.o.o. za leto 2011. Družba je v 
letu 2011 poslovala z izgubo v višini 3.841,15 EUR, kar je razvidno iz izkaza poslovnega uspeha, ki je bil 
priložen v gradivu. Družba Bioenergetika Todraž nima zaposlenih. V letu 2011 je izvajanje dejavnosti 
zagotavljala s tremi pogodbeni sodelavci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede usposobljenosti za 
upravljanje energetskih naprav. 
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Prisotni so se seznanili tudi s Tarifnim pravilnikom za dobavo in odjem toplote iz omrežja za GC Todraž  
in Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega 
ogrevanja (Ur.l. RS 28/2012).  
 
Občinska uprava predlaga, da se v tarifni pravilnik uvodoma vnese pravna podlaga, ter uskladi sklepne 
določbe pravilnika glede na veljaven odlok o izvajanju gospodarske javne službe distribucije toplote v GC 
Todraž. 
 
Člani odbora so v gradivu prejeli tudi zahtevano dopolnitev za stroške storitev iz leta 2010. Stroški 
storitev v višini 63.239, 93 EUR so se nanašali na: vzdrževanje opreme 980,91 
                                                                       stroški plačilnega prometa 584,63 
                                                                       kilometrina, potni stroški 1706,04 
                                                                       odvetniške storitve 3557,16 
                                                                       stroški int. oseb. storitev 31.548,81 
                                                                       stroški poslovodenja 22.048,08 
                                                                       reprezentanca 715,25 
                                                                       stroški komunalnih stor. 460,74 
                                                                       PTT stroški 325,72 
                                                                       Str. dežuranja on drug. storitev   1.154,10 
                                                                       Str. zavarovanja 158,49  
 
V nadaljevanju je odbor sprejel sledeče sklepe: 
 Odbor priporoča občinskemu svetu, da poda predhodno soglasje k spremembi izhodiščne cene 

skladno z zgoraj navedeno uredbo.  
 
 Odbor sprejme Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz omrežja za GC Todraž s 

pripombami podanimi na seji odbora.  
 
 Odbor se je seznanil s poročilom o poslovanju družbe Bioenergetika Todraž d.o.o. za leto 2011.  

 
4 člani odbora so potrdili predlagane sklepe, 2 sta bila vzdržana.  
                                                
 
K 4. točki 
 
Poročilo o poslovanju STC Stari vrh sta predstavila direktor STC Pavle Logar in Matjaž Mazzini. 
Smučarsko sezono 2011/12 sta v največji meri krojila nadaljevanje finančne recesije ter neugodne 
vremenske razmere. Prve snežne padavine  smučišče beleži šele v zadnjih dneh januarja 2012. 
Ključni problemi, ki jih je bilo potrebno vključiti v priprave na prihajajočo sezono so bili: 

- nadaljnja finančna konsolidacija ter sanacija preteklih dolgov 
- nadaljevanje aktivnosti iz sezone 2011/12 v smeri vzpostavitve učinkovitega, agresivnega in 

usklajenega trženja  
-  

Člane odbora je zanimalo, kaj se dogaja s Hypo banko. 
 
Do konca avgusta 2012 bo pripravljena predstavitev novih programov za obravnavo na občinskem svetu. 
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K 5. točki  
 
Elizabeta Rakovec je povedala, da medobčinski inšpektorat v vseh teh letih ni upravičil namena za 
katerega je bila ustanovljen. Z občino Škofja Loka potekajo celo sodni spori z Medobčinskim 
inšpektoratom. Znotraj inšpektorata je zaposlen 1 inšpektor in 3 redarji. Predlaga se ukinitev 
Medobčinskega inšpektorata s strani vseh občin ustanoviteljic. Menimo, da je občinsko redarstvo in 
inšpekcijsko nadzorstvo nujno potrebno za nemoteno delovanje občine, vendar je mogoče obravnavane 
lokalne zadeve javnega pomena organizirati na racionalnejši in varčnejši način znotraj občine. Krvina 
predlaga, da bi se to lahko izvajalo preko naših delavcev v režijskem obratu. 
 
Odbor predlaga občinskemu svetu predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Žiri« v 
predloženem besedilu.  
 
 
 
 
Zapisala:  
N. Kopač  
                Predsednik odbora 
          Jurij Krvina, l.r. 


