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    Občina Gorenja vas – Poljane 
                             
 
Datum: 09.06.2013                                                            

Z A P I S N I K 
 

16. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v četrtek, 05.06. 
2014, ob 20.00 uri v prostorih občine. 

 
Prisotni člani odbora: Jurij Krvina, Janez Hrovat, Miha Peternel, Ciril Alič, Roman Demšar, Izidor 
Mrak, Matjaž Kržišnik 
Odsoten: Roman Demšar  
Ostali prisotni: Andreja Križnar – Turizem Škofja Loka, Miša Novak – ALOHAS, Pavle Logar – STC 
Stari vrh, Milan Čadež, Elizabeta Rakovec, Nataša Kopač  
 

Dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje odbora   
2. Osnutek strategije razvoja turizma za Škofjeloško območje 2020+ 
3. Obravnava Poročila o poslovanju STC Stari vrh za leto 2013  
4. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih sredstev za malo gospodarstvo 
5. Bioenergetika Todraž d.o.o. 
6. Obravnava vlog na razpis za malo gospodarstvo 
7. Razno  
  
 

K 1. točki 
 
Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili. 
 
K 2. točki  
Razvojna agencija Sora – Turizem Škofja Loka  je v sodelovanju z gospo Mišo Novak (Alohas) od 
novembra 2013 dalje aktivno pripravljala Strategijo razvoja in trženja turizma 2014 – 2020 za 
skupno območje občin Škofja Loka, Gorenja vas–Poljane, Železniki in Žiri. 
Miša Novak je na kratko povzela potek dela pri pripravi strategije in izpostavila zlasti veliko 
vrednost štirih delavnic, ki so potekale v zimskih mesecih, ki so dokumentu dale osnovo:  

- 1. uvodna delavnica - tema: KJE SMO, opredelitev problemskih sklopov oblikovanje 
pravih izzivov 

- 2. delavnica - tema: VIZIJA, IDENTITETA, POZICIONIRANJE, PROIZVODI 

- 3. delavnica - tema: OPREDELITEV PROJEKTOV – UKREPOV, AKTIVNOSTI/AKCIJSKI NAČRT 

- 4. delavnica - zaključna, predstavitvena delavnica.  

 
Povedala je, da so bili v pripravo strateškega dokumenta vključeni predstavniki zasebnega, 
javnega in nevladnega sektorja iz vseh štirih občin, ki tvorijo zaokroženo turistično območje. 
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Miša Novak je izpostavila zunanji pogled na destinacijo, da se mora Škofjeloško območje nujno 
pozicionirati znotraj Gorenjske ter da destinacija postane nujen postanek za goste, ki bivajo 
bodisi v gorenjskih turističnih centrih, kot tudi v Ljubljani. Poudarila je, da je območje 
zaokrožena celota tudi z zgodovinskega vidika (800 letna skupna zgodovina), da ni neka 
»umetno« postavljena destinacija. Tekom predstavitve je bila izpostavljena tudi krovna zgodba 
celotnega območja, in sicer zgodba o izjemni ustvarjalnosti tega območja. Poudarila je še 
oblikovanje destinacijskih zgodb (za vsako občino/destinacijo posebej), in sicer za Škofjo Loko – 
Škofjeloški pasijon, za Gorenjo vas – Poljane – ljubezenska zgodba (Ivan Tavčar/ Cvetje v jeseni), 
za Žiri – Čevljarstvo in čipke in za Železnike – kovaštvo in čipke.  
Tekom predstavitve je bil poudarek tudi na skupni turistični viziji, in sicer ločeno za domači in 
tuji trg. Na domačem trgu je ključna vizija naslednja: Območje je vir neskončnih zgodb, s 
katerimi se srečamo že v šoli in kamor se večkrat vračamo na izlet, prireditev, obisk, oddih ali po 
navdih. Na tujem trgu pa velja naslednja vizija: Škofjeloško območje je obvezna destinacija 
obiska za tuje goste, ki bivajo v Ljubljani ali gorenjskih turističnih centrih in hkrati privlačna 
stacionarna destinacija za aktivni oddih in spoznavanje dediščine, zaradi odlične lege tudi za 
odkrivanje Slovenije.  
Miša Novak je povedala, da je na koncu dokumenta opredeljen tudi konkreten akcijski načrt, 
razdeljen na pet prioritet delovanja, in sicer: 
-razvito Škofjeloško, 
-privlačno Škofjeloško, 
-kakovostno Škofjeloško, 
-prepoznavno Škofjeloško, 
-povezano Škofjeloško.  
 
Odbor je sprejel sklep: 
Odbor se je seznanil z osnutkom strategije razvoja turizma za Škofjeloško območje 2020+. 
 
K 3. točki 
 
Poročilo o poslovanju STC Stari vrh je podal direktor Pavle Logar. Povedal je, da so imeli 52 
smučarskih dni. Smučišče je v sezoni 2013/14 obiskalo 16.700 obiskovalcev. Prihodki v letu 2013 
so znašali 287.000 evrov.  
Pavle Logar je povedal, da ima družba blokiran račun, v začetku marca so jim odklopili elektriko. 
Do konca leta bi potrebovali najmanj 120.000 evrov za ponovni zagon sezone. Družba je imela to 
sezono 40.000 evrov izgube. 
Člani odbora so opozorili, da je potrebno pregledati dogovor s Hypom in pravno formalno 
ugotoviti, ali ta še velja, glede na to, da v letu 2014 ni bilo vse poravnano. 
 
Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

1. Odbor se je seznanil s Poročilom o poslovanju STC Stari vrh za leto 2013. 
2. Odbor predlaga občinski upravi, da se preveri pravno formalni status dogovora s 

HYPO BANKO.  
3. Analizira se aktualna dogajanja povezana s smučiščem, ugotovi vzroke, ki so 

vplivali na nastalo situacijo, ter preveri s tem povezane možne ukrepe  
 
K 4. točki 

      Evropska komisija je v Uradnem listu Evropske unije objavila novo Uredbo komisije  (EU) št. 1407/2013 
       z dne 18. december 2013 na osnovi katere je potrebno uskladiti občinske pravilnike, po katerih občine  
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      dajejo državne pomoči po pravilu »de minimis«.  
 
      Vse spremembe pravilnika so označene z rdečo in zeleno (spremembe na seji odbora). Bistvene spremembe 
      in novosti pravilnika so sledeče: 
 

 Po novi uredbi do finančnih spodbud niso upravičena podjetja iz  sektorjev: 
- ribištva in akvakulture,  
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov   

- predelave in trženja kmetijskih proizvodov.  
 

 Do pomoči so upravičena tudi: 
-   podjetja v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije), 
-   podjetja v težavah, ki dobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, 
 

 Ukrep: POSPEŠEVANJA ZAPOSLOVANJA IN SAMOZAPOSLOVANJA: določeni so absolutni zneski, ki so  
nekoliko povečani glede na predhodne zneske. V starem pravilniku so bile navedene točke, višino točke  
je določil župan. 
 

 Ukrep: SOFINANCIRANJE PROMOCIJE IZDELKOV IN STORITEV: Omeji se maksimalna višina sredstev, ki jih  
lahko pridobi vlagatelj. Občina bo sofinancirala upravičene stroške največ za dva sejma na leto. 
 

 Ukrep: SOFINANCIRANJE VGRADNJE MANJŠIH KURILNIH NAPRAV NA LESNO BIOMASO  
 

             in ukrep: SOFINANCIRANJE VGRADNJE TOPLOTNIH ČRPALK ZA CENTRALNO OGREVANJE: doda se alineja,  
             da je vlagatelj upravičen do subvencije enkrat na 7 let za isti ukrep 

 
 Iz pravilnika je črtan ukrep SOFINANCIRANJE TOPLOTNE ENERGIJE NA OBMOČJU GC TODRAŽ. 

 
 Za izvedbo postopka župan po novem imenuje komisijo, ki jo na predlog odbora, sestavljajo člani  

 
občinske uprave. 

 
 Predlaga se tudi, da v kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se  

ostanek sredstev lahko prerazporedi na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.  
 
Uredba Komisije EU št. 1407/2013 z dne 18.12.2013 je pričela veljati 1. januarja 2014 in se uporablja do 31.  
decembra 2020. 
 
 
Člani odbora so predlagane spremembe potrdili in sprejeli sklep: 
 
SKLEP: Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe je potrdil predlog novega Pravilnika o   
dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva  
in oskrbe s  toploto iz obnovljivih virov energije v občini s spremembami podanimi na seji in ga daje  
občinskemu svetu v sprejem. 
  
 
 

K 5. točki      
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E. Rakovec je povedala, da je občina glede na sklep odbora iz zadnje seje pridobila pravno 
mnenje, ki ga je izdelal Inštitut za ekonomijo, pravo in informatiko iz Ljubljane. Analiza se nanaša 
na izvedbo možnosti prenehanja javno-zasebnega partnerstva in izvajanja javne službe oskrbe s 
toplotno energijo na območju GC Todraž. Obravnava tudi rešitve glede toplotnih izgub, ki so bile 
pobotane v diskontirani vrednosti in glede katerih je potrebno opredeliti način vračila preveč 
presežnega pobota. Pravno mnenje ne podaja dovolj konkretnih korakov za izpeljavo navedenih 
postopkov, ampak zgolj analizira pravne možnosti za izvedbo uvodoma navedenih ukrepov ter 
sklepno napotuje občino k pripravi poziva Bioenergetiki za prenehanje javno-zasebnega 
partnerstva, koncesijskega razmerja in za povračilo preplačanih izgub. 
 
Odbor je občinski upravi naložil pripravo več možnih ukrepov in o njih mora poročati tako gosp. 
odboru, kot tudi kasneje občinskemu svetu. 
 
 
 

 
K 6. točki 
N. Kopač je povedala, da  se je 30. maja 2014 zaključil razpis  o dodeljevanju finančnih sredstev za  
pospeševanje razvoja malega gospodarstva za leto 2014. Občina ima v proračunu za ta namen  
zagotovljenih 20.000 EUR in sicer za: 

 odpiranje novih delovnih mest (samozaposlitev, zaposlitev brezposelne osebe), 

 promocijo izdelkov in storitev (sodelovanje na sejmih doma in v tujini), 

 izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
 
Do roka je na občino prispelo  24 vlog.  
Večina, kar 20 se jih je nanašalo na samozaposlitev ali novo zaposlitev, 3 vloge pa na promocijo storitev  in 
izdelkov.  
Vse vloge so bile rešene pozitivno. Skupni znesek izplačil iz proračunske postavke 705  znaša 18.455,00 evrov. 
Poimenski spisek so člani odbora prejeli na seji na vpogled. 
 
SKLEP: Potrdi se predlog razdelitve sredstev o dodeljevanju finančnih sredstev za razvoj malega  
gospodarstva v višini 18.455,00 EUR. 
 
 
K 7. točki  
E. Rakovec je povedala, da je občina v tem času vložila veliko napora glede premika izgradnje v GC Dobje. Z  
županom sta bila prisotna na sestankih v Polycomu, da bi dosegli napredek pri izgradnji. Predstavniki Polycoma 
poudarjajo, da pri bankah ne morejo dobiti kredita, brez kreditov pa tako velike investicije ne morejo  izvesti. 
 
Izveden je bil tudi sestanek na ministrstvu, ki je občini dodelilo nepovratna sredstva za komunalno  
opremo gospodarske cone Dobje, kjer je bilo ugotovljeno, da je cilj komunalne opreme potrebnega obsega 
 stavbnega zemljišča občina uspešno izvedla, manjka pa še dosega cilja števila delovnih mest, kjer mora občina 
 zahtevane cilje še doseči, o vsakem napredku pa ministrstvu tekoče poročati. 
     
Seja odbora je bila zaključena ob 23:00 uri. 
 
Zapisali:                                                                                                          Predsednik odbora: 
N. Kopač                                                                                                               Jurij Krvina, l.r.     

E. Rakovec     
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