
 

 

 
Številka: 011-03/2021-2 
Datum: 12. 4. 2021 
 
 

Z A P I S N I K 
4. redne seje odbora za gospodarstvo, ki je bila v ponedeljek, 12. aprila 2021, ob 19. uri v mali dvorani 
Sokolskega doma Gorenja vas. 
 

Prisotni člani odbora: Janez Hrovat, Anton Debeljak, Ladislav Klemenčič, Martin Oblak, Peter 
Peternel in Janez Dolinar  
 
 
Opravičeno odsotni člani odbora: Dušan Podobnik 
 
Ostali prisotni:  Elizabeta rakovec, Jana Oblak, Tomaž Trobiš 
 
 
Predsednik odbora predlaga v potrditev naslednji  
 
dnevni red: 
 

1. Obravnava zapisnika 3. seje odbora z dne 4. 11. 2019 in poročila o 1. korespondenčni seji z dne 
11. 11. 2020 

2. Obravnava Poročila o poslovanju STC Stari vrh, d.o.o., v letih 2019 in 2020 
3. Obravnava Poročila Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina v letih 2019 in 2020 
4. Pravilnik o spremembi Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - 

Poljane  
5. Razno  

 
Člani odbora (soglasno) potrdijo predlagani dnevni red. 
 
 
K 1. točki 
 
Člani odbora so pod prvo točko obravnavali zapisnik 3. seje odbora z dne 4. 11. 2019. Predsednik odbora 
g. Hrovat opozori, da se naredi popravek zapisnika 3. seje, kjer se navede, da so člani potrjevali zapisnik 2. 
seje in ne 3. seje. Predsednik v nadaljevanju vpraša, kako se odvijajo zadeve v tožbi s podjetjem 
Bioenergetika. Elizabeta Rakovec razloži, da smo s podjetjem Bioenergetika trenutno v dveh tožbah, glede 
katerih še ni podatka o pravnomočnosti. 
 
Člani  odbora na začetku poudarijo, da želijo, da se jim predstavi vizijo dvorca Visoko.  
Elizabeta Rakovec pove, da je vizija dvorca lepo razvidna iz načrta upravljanja, ki je bil tudi že predložen v 
soglasje na Min. za kulturo. Gre za vsebinsko obsežen elaborat. Tomaž Trobiš pove, da bo elaborat na 
spletnem mestu dostopen na vpogled vsem članom odbora.  
 
Člani odbora soglasno potrdijo zapisnik. 



 

 

K 2. točki 
 
Direktor Zavoda Poljanska dolina Tomaž Trobiš podrobno predstavi Poročilo o poslovanju STC Stari vrh, 
d.o.o., za leto 2019 in 2020. Poudari, da je leti 2019 in 2020 zaznamovala izredno slaba smučarska sezona 
in pa še slabša smučarska sezona 2020/2021, ki je zaradi epidemije COVID-19 praktično ni bilo. Za konec 
predstavitve pove, da če se na Starem vrhu ne vzpostavi letne sezone na dolgi rok smučišče Stari vrh žal 
nima perspektive. 
 
Anton Debeljak postavi vprašanje, od kje zaposleni na smučišču dobivajo subvencije.  
Gospod Trobiš pove, da imajo dve kategorije zaposlenih. Ena kategorija so redno zaposleni, za katere 
država plačuje subvencije, ostali imajo pogodbe za določen čas, s tem, da z dvema zaposlenima, so se 
zaradi epidemije dogovorili, da so jih zadrži na čakanju in za katera je država subvencionirala 80%  plače 
za čakanje na delu, kasneje pa so z ukrepi PKP4 omogočili  80% nadomestilo. Ostalo gre za samostojne 
podjetnike in pogodbene delavce, ki jih družba še ni uspela izplačati. Trobiš poudari, da imajo zaposleni v 
celoti poravnane vse prispevke in davke do države. 
 
Peter Peternel vpraša, če so bile izplačana vse najemnine od zemljišč. 
Trobiš pove, da najemnin v lanskem letu niso uspeli izplačati, ker ni bilo dovolj sredstev. Prvi pritok 
sredstev, ki pride se bo namenil poravnavi odškodnin v lanskem letu, za zadnjo sezono pa nadomestil oz. 
sredstev ni ker sezona ni bila v obratovanju, saj se odškodnine izplačujejo v deležu glede na prihodek 
sezone. 
 
Peter Peternel opozori na poletno sezono, zanima ga, kje so težave, zakaj se ne da dogovoriti z lastniki 
zemljišč. Tomaž Trobiš našteje več razlogov, ki so zgodovinske narave, nekateri pa zadevi nasprotujejo, 
ker želijo, da gre STC Stari vrh v stečaj. 
 
Peter Peternel tudi opozori na zapisnik krajanov KS Javorje, ki se navezuje na problematiko cest, po 
njegovem mnenju, če si na Starem vrhu želimo turizma je potrebno sodelovanje lastnikov in podjetja STC. 
Meni, da je potrebno narediti vse, da bi se  vzpostavila tudi poletna sezona. Občina je po njegovem mnenju 
dolžna zagotoviti ustrezno infrastrukturo in hkrati opozori na dotrajanost ceste v Zaprevalu. 
 
Elizabeta Rakovec obrazloži razpoložljiva sredstva in koliko sredstev občina letno nameni za ureditev cest 
(cca 2 do 2,5 mio). Poudari, da je občina v zadnjih letih v KS Javorje, ravno iz razloga, ker je to območje 
potencial s področja turizma, vložila kar 70% vseh občinskih sredstev za ceste. Je pa cesta proti Zaprevalu, 
na katero posebej opozori g. Peternel, že na seznamu devetih odsekov za obnovo cest, ki jih je potrebno 
izvesti in je planirana za naslednje leto, seznam je razviden tudi iz decembra 2020 javno objavljenega 
proračuna za leto 2021. Elizabeta Rakovec poudari še, da v KS Javorje še ni izvedenega vsega dela s 
področja obnove cest,  dejstvo pa je, da je bil prav v KS Javorje izveden izredno velik in finančno zahteven 
obseg cestnih obnov in druge infrastrukture, občina pa se bo še naprej trudila v smeri, da se zagotovi čim 
bolj urejeno infrastrukturo.  
 
Tomaž Trobiš poudari, da sta obe občini tako Gorenja vas-Poljane, kot Škofja Loka na tem območju že 
veliko vložili v cestno infrastrukturo, pove, da so cesto želeli s strani turizma razbremeniti s sedežnico, ki 
bi vozila tudi poleti, pa zato s strani lastnikov zemljišč ni bilo vedno posluha.  
 
Ladislav Klemenčič opozori na zasebne interese, zamere lastnikov, ki izhajajo že iz preteklih časov in meni, 
da zgolj ureditev cest ne bo prinesla soglasja med lastniki in upravljalci. 
 
Janez Dolinar podvomi glede kvalitete izvedenih del pri obnovi cest, kot primer poda odsek Podvrh. Opiše 
in opozori na problematiko peskokopa Logar. Elizabeta Rakovec pove, da smo seznanjeni z problematiko 



 

 

peskokopa Logar in da zadeva ni v pristojnosti občine, prav tako občina ne more opravljati nalog , ki so v 
pristojnosti inšpekcijske službe in da je to v celoti zadeva inšpekcijske službe.  
 
 
Janez Dolinar pohvali delovanje družbe STC Stari vrh in da se vidi zagon v pozitivno smer. 
Predsednik Janez Hrovat pove, da odkar družbo STC Stari vrh vodi g. Trobiš, so letna poročila dosegla boljši 
nivo. Poudari, da je prvič zasledil zapis, da v primeru milih zim smučišče Stari vrh nima prihodnosti, hkrati 
opozori tudi na ureditev poletne sezone oz. bike parka.  Opozori še, da v zadnjih poročilih ni podatka o 
prodanih kartah. 
 
Tomaž Trobiš pove, da ima STC Stari vrh še drugo poročilo, ki se imenuje Poročilo sezone, ki vsebuje 
poročilo o prodanih kartah, prodaji smučarskih vozovnic in prepeljanih potnikih, vendar ga za sezono 
2020/2021 ni ker smučišče ni obratovalo. Poročilo lahko dodatno posreduje. 
 
Janez Hrovat opozori, da se so dvignile kratkoročne obveznosti. Trobiš potrdi trditev o dvigu kratkoročnih 
obveznosti in pojasni stanje glede obveznosti do dobaviteljev hkrati pojasni, da je zadeva obvladljiva. 
 
Janez Hrovat zaključi točko, da se je odbor seznanil s poročilom o poslovanju družbe v letu 2019 in 2020.  
 
 
K 3. točki 
 
Gospod Trobiš podrobno opiše delo Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina v letih 2019 in 2020. 
Za konec poudari, da je bilo v zadnji letih zelo veliko postorjenega, Občina Gorenja vas – Poljane je dosegla 
izjemen dosežek, prejela je zlati znak Zelene sheme, drugi najvišji na lestvici Slovenske turistične 
organizacije. 
 
Janez Dolinar vpraša, če se kaj razmišlja o postavitvi postajališč za avtodome. 
Elizabeta Rakovec in Tomaž Trobiš povesta, da aktivnosti na tem področju potekajo in da je občina že 
iskala primerne lokacije, pa je bila zaenkrat neuspešna. 
Martin Oblak meni, da bi v iskanje primernega mesta vključi tudi zasebnike. 
Elizabeta Rakovec se strinja, da v kolikor kdo pozna interesente, naj jih obrne na občino, ki je pripravljena 
na pogovore. 
 
Ladislav Klemenčič sprašuje, kdaj bodo urejene kolesarske poti iz Škofje Loke. 
Elizabeta Rakovec obrazloži, da na področju kolesarskih poti žal ni nič novega, pove tudi da naša občina ni 
bila upravičena do evropskih sredstev, kot občina Škofja Loka in Železniki. Na cesti Hotavlje  - Kopačnica, 
je koncipiran projekt, da se cesta rekonstruira s sočasnim označevanjem kolesarske poti na vozišču (model 
»sharing«). Občina želi, da se kolesarska pot uredi tudi proti Žirem, od Visokega do Hotavelj pa je že na 
voljo kvalitetna kolesarska povezava po desnem bregu Sore.  
 
Janez Hrovat pove, da je v zadnjih letih iz poročila razviden porast števila ležišč v občini. 
Tomaž Trobiš razloži, da gre za veliko razpršenih manjših lokacij. 
 
Janez Hrovat spomni na Šubičevo hišo, ne opazi se nobenega dogajanja oz. aktivnosti. 
Tomaž Trobiš razloži, da v lanskem letu zaradi epidemije Covid-19, posledično ukrepov in priporočil in z 
ozirom na prostorsko omejenost Šubičeve hiše, ni bilo mogoče izvajati aktivnosti. Od poletja naprej, pa 
bodo vsako sredo potekale aktivnosti v sodelovanju z Loškim muzejem in KD Poljane. 
 
Peter Peternel pohvali delovanje Zavoda Poljanska dolina in poda predlog o posodobitvi informacijskih 
tabel in zemljevidov (označene mikrorolokacije  na primer »Bohinčev mlin, Podranski slapovi«. Opozori 



 

 

tudi na težavo z odpadki, ki jih odlagajo turisti ter na ureditev parkirišč in posledično morebitnim 
pobiranjem parkirnine, npr. na Črnem Kalu. 
Tomaž Trobiš pojasni, da se planira enovit sitem glede označb in kart, posebej tudi A3 posameznih regij 
občine, posnetki tras. Anton Debeljak pojasni, da je poslikana cela občina, kje so postavljene table in 
kakšne so, tako da podatke o trenutnem stanju krajevnih in turističnih tabel imamo. V prihodnosti bo 
potrebno delati v smeri, da se zadeva celostno uredi in posodobi.  
 
Janez Dolinar opozori na 4. razvojno os in kaj to pomeni za naše gospodarstvo, vezano na zeleno shemo. 
 
Anton Debeljak vpraša, kako je z izgradnjo predvidenega mostu na Visokem. 
Elizabeta Rakovec pojasni, da je občina že izpeljala vse postopke za pridobitev projekta, da se pridobi 
gradbeno dovoljene. 
 
Ladislav Klemenčič vpraša, če je kaj novega z ureditvijo hlevnih prostorov na Visokem. 
Elizabeta Rakovec pove, da se je občina prijavila na razpis za pridobitev sredstev na Min. za kulturo, 
vsebinsko pa zadeve še niso dorečene.  
 
Člani odbora se strinjajo, da se na seji občinskega sveta, pod svojo točko obravnava predstavitev 
pridobitve zlatega znaka  Zelene sheme, Zavod Poljanska dolina. 
 
Janez Hrovat poda pobudo, da naslednja seja OS poteka na Visokem. 
 
Janez Hrovat zaključi točko, da se je odbor seznanil s poročilom o poslovanju Zavoda za turizem in kulturo 
Poljanska dolina v letih 2019 in 2020. 
 
 
K 4. točki:  
 
Elizabeta Rakovec predstavi predlog o spremembi Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva v Občini 
Gorenja vas – Poljane, pove, da je potrebno pridobiti še soglasje ministrstva za finance, saj subvencija 
komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih objektov za podjetnike sodi med državne pomoči, in člane 
odpora prosi za njihovo mnenje oz. predloge. 
 
Peter Peternel predlaga, da se določi neko časovno obdobje, v katerem morajo podjetniki vseskozi nujno 
izpolnjevati pogoj doseženega števila delovnih mest. 
 
Janez Hrovat meni, da velja predlog premisliti, pravilnik pa naj se v predlaganem besedilu pošlje v pregled 
na ministrstvo za Finance. 
 
 
Točka 5. razno: / 
 

Zapisala: 
Jana Oblak 
Strokovni sodelavec 

  
Janez Hrovat 

predsednik odbora za gospodarstvo 

 


