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Zadeva: Obrazložitve k predlogu Akta o ustanovitvi Zavoda STC Stari vrh, smučarsko turistični center 
 
 
S ciljem razvoja in napredka smučišča STC Stari vrh tako za občane, rekreativne smučarje kot tudi za 
športna društva v smislu vadbenega centra in tekmovalnega poligona za tekmovalce iz vse Slovenije so 
Občina Škofja Loka in Občina Gorenja vas – Poljane (v nadaljevanju Občini) ter Smučarska zveza Slovenije 
(v nadaljevanju SZS) dne 11. februarja 2022 podpisale dogovor o bodočem medsebojnem sodelovanju. V 
dogovoru so vse stranke izrazile vzajemen interes za sodelovanje pri upravljanju smučišča Stari vrh ter 
vzpostavitvi vadbenega centra in tekmovalnega poligona za tekmovalce smučarskih društev iz vse 
Slovenije ter različnih reprezentančnih selekcij. Vse tri stranke sporazuma so se dogovorile, da bodo cilj 
dosegle z ustanovitvijo nove skupne pravnoorganizacijske oblike - zavoda, v katerem bodo imele aktivno 
vlogo vse tri soustanoviteljice. Na zavod bodo prenesene dejavnosti smučišča Stari vrh, kar je načrtovano 
že za smučarsko sezono 2022/2023. Izrazita prednost smučišča Stari vrh pred ostalimi slovenskimi 
smučišči je primerna konfiguracija smučarskih terenov, dobra dostopnost iz mestnih središč in njihovih 
vplivnih območji z območja Osrednje Slovenije in Gorenjske, dosedanja tehnična (infrastrukturna) 
opremljenost smučišča in znanje, saj so na smučišču v preteklih letih izpeljali že številne zahtevne 
smučarske in ostale zimsko športne prireditve. Namen in cilj sodelovanja obeh Občin in SZS je nadaljnji 
razvoj in napredek smučišča kot bodočega vadbenega centra in tekmovalnega poligona za tekmovalce 
društev iz vse Slovenije in različnih državnih selekcij ter kot družinskega smučišča, ki bo dobro povezano z 
lokalnim okoljem, ljudmi, podjetji in podjetniki z območja obeh občin, oziroma celotnega Škofjeloškega 
območja. 
V ta namen bo v prihodnosti urejena in posodobljena tudi infrastruktura smučišča, pri čemer pa bodo 
sredstva za to pridobljena večinoma iz zunanjih (nacionalnih in evropskih) virov, tj. različnih javnih razpisov 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Fundacije za šport ipd. Občini Škofja Loka in Gorenja vas- 
Poljane bosta še naprej v dosedanjih okvirih spodbujali dejavnost smučišča kot »telovadnice na prostem« 
za svoje občane. Smučarska zveza Slovenije pa bo skupaj z Občinama upravljala zavod in skrbela za čim 
boljše poslovanje, pripravljala projekte in zavod prijavljala na namenska nepovratna sredstva za nadaljnji 
razvoj smučišča oz. nadgradnjo centra.  
 
S predlaganim aktom o ustanovitvi se ustanavlja Zavod STC Stari vrh, smučarsko turistični center. Zavod 
kot soustanovitelji v enakem deležu ustanavljajo Občina Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane in 
Smučarska zveza Slovenije, ki zagotovijo tudi finančna in materialna sredstva za začetek delovanja zavoda, 
vsak ustanovitelj v višini 3.000 EUR.  
V 4. členu predloga akta so naštete dejavnosti, ki jih bo lahko opravljal zavod in so povezane za namenom 
in cilji zavoda. Zavod je ustanovljen za nedoločen čas, pravno sposobnost pa pridobi z vpisom v sodni 
register. Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja posle le v okviru dejavnosti, ki so opredeljene v 4. členu 
predloga akta. Ustanovitelji medsebojne pravice in obveznosti uredijo s sklenitvijo posebne pogodbe. 
Ustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti zavoda. Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda sestavlja 7 
članov oziroma članic, in sicer po dva predstavnika ustanoviteljev ter en predstavnik delavcev zavoda. 
Poslovodni organ, ki organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda in ga zastopa brez omejitev, je direktor 
zavoda, ki ga imenuje in razrešuje svet zavoda. Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo ponovnega 
imenovanja. Zavod ima statut, v katerem se podrobneje določajo organizacija zavoda, organi, njihove 



pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in 
poslovanje zavoda in niso urejena v zakonu ali aktu o ustanovitvi. Statut zavoda sprejme svet zavoda s 
soglasjem ustanoviteljev. Zavod mora urediti finančno poslovanje skladno z zahtevami, ki veljajo za 
zavode. Poslovno leto zavoda je opredeljeno enako kot koledarsko leto. Morebitni presežek prihodkov 
nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda. O spremembi akta o 
ustanovitvi odločajo soglasno ustanovitelji. Zavod lahko preneha, če tako sklenejo ustanovitelji, če sodišče 
ugotovi ničnost vpisa, s stečajem ali s sodno odločbo.  
 
Sedanje podjetje STC Stari vrh, katerega izključni solastnici sta v enakih deležih občini Gorenja vas – 
Poljane in Škofja Loka, je po ustanovitvi zavoda predvideno za likvidacijo, vendar šele po vzpostavitvi 
operativnega delovanja novega zavoda in na način, da ne bo ogroženo nemoteno delovanje smučišča. 
Premoženje STC Stari vrh, d.o.o. in občin na območju smučišča bo novemu Zavodu prenešeno zgolj v 
upravljanje. 
 
Na podlagi vsega zgoraj navedenega se občinskemu svetu Občine Gorenja vas – Poljane predlaga v 
sprejem naslednji:  
 
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Akt o ustanovitvi Zavoda STC Stari 
vrh, smučarsko turistični center v predloženem besedilu. 
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