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Občina Gorenja vas – Poljane                          
  
Štev.: 011-   /2016-2 
Datum: 14. 11. 2017                    

 
 
Z A P I S N I K 

 
5. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v četrtek, 14. 11. 2016 

ob 19. uri v prostorih občine. 
 
Prisotni člani odbora: Štefka Jeram, Marija Jereb, Ciril Alič, Janez Pelipenko, Janez Hrovat, Izidor 
Mrak, Franc Biček 
Odsotni člani odbora:  
Ostali prisotni: Elizabeta Rakovec, Jana Kristan, Marjeta Šifrar 
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje odbora z dne 2. 6. 2016 
2. Obravnava 1. predloga proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017 
3. Predlog odloka o turistični taksi v Občini Gorenja vas – Poljane – druga obravnava 
4. Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti in 

društev v občini Gorenja vas - Poljane 
5. Razno  

 

J. Pelipenko je uvodoma pozdravil vse prisotne člane odbora, ki v nadaljevanju niso imeli 
pripomb na predlagani dnevni red.  

 
 
K 1. točki 
 
Prisotni na prejeti zapisnik niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili. 
Janez Hrovat je ob robu razprave o zapisniku vprašal, ali je kakšna sprememba glede malih 
družbenikov v STC. Ciril Alič je pojasnil, da ni nobenih sprememb.  
K 2. točki  
 
Jana Kristan uvodoma predstavi osnovne podatke o predlogu proračuna za leto 2017 ter 
podrobneje predstavi predlog poračuna s področja gospodarstva glede na že prejeto pisno 
gradivo. 
Izidor Mrak vpraša, kakšno je stanje glede projekta Toplic. E. Rakovec pojasni, da investitor še 
razvija projektno idejo glede na izkušnje v lanskem letu realiziranega glamping kompleksa na 
območju Ljubnega. 
 
Janez Hrovat vpraša, ali je prenos upravljanja OŠO omrežja že izveden. E. Rakovec pojasni, da 
postopki še niso stekli. Janez Hrovat še vpraša, če je kaj novega glede Bioenergetike, E. Rakovec 
pojasni, da niso bili doseženi nobeni novi dogovori. 
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Glede STC Janez Hrovat meni, da bi se na seji odbora moral predstaviti novi direktor. Pojasnjeno 
je, da se navedeno izvede na naslednji seji, ko bo obravnavano tudi poročilo o sezoni. 
Janez Pelipenko izpostavi pomen odplačila dolga Heti, ter da bi morali v proračunu v ta namen 
zagotoviti večja sredstva. Ciril Alič predlaga, da se sredstva, ki se v letu 2016 niso namenila za 
STC Stari vrh (40.000€), namenijo v letu 2017, in da se tako p.p. 753 – Smučišče STC Stari vrh-
investicijski izdatki poviša na 100.000€. 
 
 
K 3. točki 
 
Marjeta Šifrar predstavi drugi predlog odloka o turistični taksi v Občini Gorenja vas – Poljane, 
tekom javne obravnave katerega ni bilo prejetih nobenih pripomb, čeprav je so bili vsi nosilci 
turističnih namestitvenih kapacitet pozvani, naj podajo morebitne pripombe k razgrnjenemu 
predlogu. M. Šifrar pove še podatek, da je bilo v letu 2014 6.600 nočitev in 4.400 eur zbrane 
turistične takse, v letu 2015 pa je bilo zabeleženih 7.000 nočitev, zbrane pa je bilo 6.600 eur 
turistične takse. 
 
Odbor se je strinjal s sprejemom pripravljenega predloga odloka in ga je soglasno predlagal 
občinskemu svetu v sprejem. 
 
 
K 4. točki 
 
Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti in društev v 
občini Gorenja vas – Poljane sta po posameznih členih predstavila Marjeta Šifrar in Ciril Alič kot 
predsednik občinske komisije za turizem. 
 
Člani odbora k predlagani predstavitvi niso imeli dodatnih vprašanj in so soglasno podprli 
sprejem predlaganih sprememb pravilnika. 
 
 
K 6. točki 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                              Predsednik odbora: 
E. Rakovec                                                                                                              Janez Pelipenko, l.r. 

 

 

 


