
 

 

Številka: 011-   /2022-2 
Datum: 19. 4. 2022 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

7. redne seje odbora za gospodarstvo, ki je bila v torek, 19. aprila 2022, ob 19. uri v mali dvorani 
Sokolskega doma Gorenja vas 
 
 

Prisotni člani odbora: Janez Hrovat, Anton Debeljak, Ladislav Klemenčič, Martin Oblak in Janez 
Dolinar, Peter Peternel 
Odsotni: Dušan Podobnik 
Ostali prisotni: Tomaž Trobiš, Elizabeta Rakovec 
 
Predsednik odbora predlaga v potrditev predloženi dnevni red z dodano točko Poročilo o poslovanju 
Zavoda Poljanska dolina, na osnovi česar se dnevni red seje odbora glasi:  
 
 
Dnevni red: 
 

1. Obravnava zapisnika 6. seje odbora z dne 7. 12. 2022 
2. Akt o ustanovitvi Zavoda STC Stari vrh, smučarsko turistični center 
3. Poslovanje STC Stari vrh, d.o.o., v letu 2021 
4. Poročilo o poslovanju Zavoda Poljanska dolina v letu 2021 
5. Razno  

 
 
Člani odbora na dnevni red nimajo pripomb in ga potrdijo. 
 
 
K 1. točki 
 
Janez Dolinar meni, da njegovo stališče na prejšnji seji glede negativnih učinkov četrte razvojne osi ni bilo 
dovolj obširno povzeto, zato predlaga, da se zapisnik v tem delu dopolni z dodatno navedbo, da bo 
»povečan promet zaradi 4. razvojne osi negativno vplival na razvoj trajnostnega turizma, ki je v Poljanski 
dolini strateška usmeritev za prihodnji razvoj turizma.« 
 
Člani odbora nimajo drugih pripomb na zapisnik in ga s predlagano spremembo soglasno potrdijo. 
 
 
K 2. točki 
 
E. Rakovec predstavi cilje in namene ter ključne razloge za ustanovitev novega Zavoda STC Stari vrh, 
katerega soustanovitelj bo tudi Smučarska zveza Slovenije, ki želi na območju Starega vrha razviti 



 

 

nacionalno vadbeno in  tekmovalno središče alpskega smučanja. Prav tako želi s svojim znanjem in projekti 
za območje smučišča pridobiti nepovratna  sredstva za širši razvoj smučišča. Posebej izpostavi, da novi 
Zavod ne bo lastnik naprav in infrastrukture na smučišču, pač pa le upravljavec. Prenos upravljanja se 
skladno s podpisanim dogovorom soustanoviteljic, ki ima naravo pisma o nameri, izvede, ko bo novi zavod 
v celoti operativen, in sicer na način, ki ne bo ogrožal nemotenega delovanja zavoda. V nadaljevanju 
predstavi še ključno vsebino akta o ustanovitvi, ki ga v enakem besedilu sprejmejo vse tri soustanoviteljice, 
poleg Občine Gorenja vas – Poljane še Občina Škofja Loka in Smučarska zveza Slovenije. 
 
Več članov odbora je menilo, da utegne dejavnost novega zavoda ovirati rekreativne smučarje na 
smučišču, ki jim je bilo sedaj smučišče v celoti namenjeno. 
E. Rakovec pojasni, da je na navedeno dilemo potrebno biti pozoren, in da je bila Smučarska zveza že 
seznanjena s stališči občin, da mora novi Zavod nuditi enake možnosti za rekreativno smuko, kot so jih 
imeli na voljo že sedaj. 
Izpostavili so tudi vprašanje, ali je potrebna ustanovitev zavoda oz. ali ni dovolj sporazum med SCT in 
zvezo. 
 
J. Hrovat ima več konkretnih pripomb na besedilo akta o ustanovitvi: 

1. pri navedbi dejavnosti novega zavoda je navedena tudi dejavnosti distribucije električne energije, 
za kar pa je po veljavni zakonodaji pristojen le Eles 

2. 4. odstavek 6. člena določa, da »Ustanovitelji medsebojne pravice, obveznosti  in odgovornosti 
(npr. financiranje poslovanja zavoda, vlaganje sredstev v zavod, izročitev sredstev v uporabo 
zavodu, sofinanciranje investicij, …) uredijo s sklenitvijo posebne pogodb, ki jo sklenejo sočasno s 
sklenitvijo tega akta o ustanovitvi zavoda.« Vpraša, če je pogodbo mogoče dobiti na vpogled, E. 
Rakovec pojasni, da pogodba še ni pripravljena in da jo bo mogoče pripraviti šele, ko bo 
financiranje zavoda predhodno vključeno v proračune občin. 

3. vpraša o smiselnosti določbe 7. člena, da  »za obveznosti zavoda ustanovitelji ne odgovarjajo.« E. 
Rakovec pojasni, da zavod za svoje obveznosti odgovarja s svojimi sredstvi, s katerimi razpolaga. 
Ustanovni akt ima možnost določiti, da ustanovitelji niso odgovorni poravnavanje obveznosti 
zavoda. Naloga poslovodstva zavoda je, da obveznosti prevzema v okviru sredstev, s katerimi 
razpolaga (49. člen Zakona o zavodih). 

4. opozori na nejasnost določbe  9. člena o številu predstavnikov sveta zavoda, ali imajo vsi 
ustanovitelji dva predstavnika ali vsak ustanovitelj po dva predstavnika. 

5. opozori, da je 10. členu navedeno, da za imenovanje direktorja predhodni javni razpis ni obvezen, 
lahko pa se izvede, ali je navedeno skladno z zakonom. Odgovor: 34. člen Zakona o zavodih določa, 
da je se »direktor zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa, če ni z zakonom ali aktom o 
ustanovitvi drugače določeno.« Torej je določba 10. člena Akta o ustanovitvi skladna z zakonom. 

6. 10. člen akta določa, da direktorja imenuje svet zavoda, 22. člen pa določa, da ga vršilca dolžnosti 
direktorja imenujeta župana in Smučarska zveza. E. Rakovec pojasni, da se določba 22. člena 
uporablja le za prvo imenovanje vršilca dolžnosti direktorja zavoda ob sami ustanovitvi zavoda, da 
se Zavod sploh lahko registrira v AJPES, za kar je pogoj določitev odgovorne osebe. Vsa nadaljnja 
imenovanja pa so v pristojnosti zavoda, ki se bo konstituiral šele po imenovanju predstavnikov s 
strani soustanoviteljev. 

7. 14. člen Akta določa, da »statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev«, zato ga 
zanima, kdo daje soglasje v imenu ustanovitelja in če je statut že pripravljen. E. Rakovec pojasni, 
da je statut že pripravljen, glede pristojnega za izdajo soglasja pa se bo še pridobilo ustrezno 
pravno mnenje. 

8. 20. člen določa, da zavod lahko preneha tudi s stečajem, ali je navedeno skladno z zakonom. 
Odgovor: navedeno je skladno s 55. členom Zakona o zavodih, ki določa, da »Zavod lahko preneha 
na podlagi stečaja, če ustanovitelj po zakonu ali aktu o ustanovitvi ni odgovoren za obveznosti 
zavoda« 

 



 

 

E. Rakovec pojasni, da je potrebno besedilo akta na sejah obeh občinskih svetov sprejeti v enakih 
besedilih. Ker sočasno s tekočo sejo odbora na isto temo poteka tudi seja odbora občine Škofja Loka, se 
bo pridobilo informacije tudi  o pripombah na seji škofjeloškega odbora in se poskušalo v največji možni 
meri v medobčinsko usklajenem besedilu akta upoštevati vse zgoraj navedene pripombe odbora, in sicer 
še pred sejo občinskega sveta občine Škofja Loka, ki bo potekala 21. 4. 2022 in na katero je uvrščena tudi 
obravnava zadevnega Akta. 
 
Člani odbora so zadolžili občinsko upravo za uskladitev pripomb na zadevni Akt s soustanoviteljico občino 
Škofja Loka, o čemer je treba obvestiti odbor sočasno s predložitvijo zapisnika seje odbora. 
 
 
K. 3. točki 

 
Tomaž Trobiš podrobno predstavi Poročilo o poslovanju STC Stari vrh, d.o.o., za 2021, ki je bilo predloženo 
tudi v pisni obliki. 
Člani odbora niso imeli pripomb na podano poročilo, s katerim se člani občinskega sveta seznanijo. 
 
  
K. 4. točki 

 
Direktor Zavoda Poljanska dolina Tomaž Trobiš podrobno predstavi Poročilo o poslovanju Zavoda 
Poljanska dolina v letu 2021 za 2021, ki je bilo predloženo tudi v pisni obliki. 
Člani odbora niso imeli pripomb na podano poročilo.  
 
 
K 3. točki 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
 

Zapisala: 
E. Rakovec 

  
 
 
 

Janez Hrovat 
predsednik odbora za gospodarstvo 

 


