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Občina Gorenja vas – Poljane                          
  
Štev.: 011-6/2016-2 
Datum: 2. 6. 2016                     

Z A P I S N I K 
 

4. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v četrtek, 2. 6. 2016 ob 
19. uri v prostorih občine. 

 
Prisotni člani odbora: Štefka Jeram, Marija Jereb, Ciril Alič, Janez Pelipenko, Janez Hrovat Izidor 
Mrak  
Odsotni člani odbora: Franc Biček 
Ostali prisotni: Župan Milan Čadež, Elizabeta Rakovec, Miran Mihačevič; Tritel, Borut Radi; GVO 

 
Dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje odbora  
2. Predlog prenosa upravljana odprtega širokopasovnega omrežja občine Gorenja vas - Poljane 
3. Osnutek odloka o turistični taksi v Občini Gorenja vas - Poljane 
4. Predlog pravilnika o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega 

prispevka 
5. Obravnava Poročila o poslovanju STC Stari vrh za zimsko sezono 2015/2016 in revizijskega 

poročila 
6. 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. 
 
 
K 2. točki  
 
G. M. Mihačevič iz podjetja Tritel, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo o upravljanju 
širokopasovnega omrežja, je predstavil predlog o prenosu upravljanja na podjetje GVO, pojasnil 
je še, da enak postopek teče v vseh sedmih občinah, v katerih Tritel nastopa kot upravljalec 
širokopasovnega omrežja. Direktor GVO Borut Radi je predstavil delovanje in reference GVO, ki 
že sedaj nastopa kot upravljalec širokopasovnega omrežja v 18 občinah, ki so gradile OŠO s 
sredstvi kasnejših javnih razpisov za gradnjo omrežij. Zanima jih dvig omrežij na višji kakovostni 
nivo in nadgradnja ter nadaljnja širitev vseh omrežij, kjer nastopajo kot upravljalec.  
 
J. Hrovat vpraša, če bo podjetje Tritel še naprej obstajalo. M. Mihačevič odgovori pritrdilno, 
vendar se bo ukvarjalo z drugimi dejavnostmi in bo iz svojih poslovnih dejavnosti izločilo vse 
dejavnosti, ki bodo predmet prenosa. 
J. Hrovat vpraša še, koliko so bili prihodki GVO v letu 2015, g. Radi pojasni, da so bili ti 34 
milijonov evrov, podobno kot v letu 2014. 
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Izidor Mrak je opozoril na pobudo krajanov Delnic po širitvi OŠO na njihovo naselje, ki jim je 
potrebno podati jasne pogoje, pod katerimi se lahko priklopijo. S strani M. Mihačeviča so bili 
pojasnjeni tudi razlogi, zakaj do realizacije navedenega predloga še ni prišlo. 
 
C. Alič je opozoril, da je v Javorjah Telekomov optični vod že zgrajen. G. Radi je pojasnil, da obe 
omrežji nista kompatibilni in da morata biti ločeni že po zakonodaji. 
 
J. Pelipenko vpraša glede presečnega datuma prenosa, M. Mihačevič pojasni, da predvidoma s 1. 
1. 2017, če bodo izpeljani vsi postopki. Pristojno ministrstvo je namreč pred le nekaj dnevi izdalo 
svoje mnenje k prenosu, ki pa ni povsem določno, zato bo potrebno pridobiti dodatna pravna 
mnenja o izvedbi postopka prenosa. 
 
Spričo navedenega so bili prisotni mnenja, da lahko občinski svet predlog prenosa obravnava na 
eni od jesenskih sej, ko bo več jasnega glede izpeljave postopka prenosa.  
  
 
K 3. točki 
E. Rakovec je pojasnila razloge za pripravo novega predloga odloka o turistični taksi. Pri 
pripravah na nadzor glede izvajanja odloka je namreč medobčinski inšpektorat Vrhnika opozoril 
na nejasne določbe glede nadzora nad izvajanjem plačila takse, prav tako globe za neodvajanje 
takse ali pomanjkljivo vodene evidence gostov niso predpisane. 
 
C. Alič vpraša, kdaj je nastanitvenik dolžan gosta prijaviti. E. Rakovec pojasni, da je to predpisano 
že po zakonodaji, kot je navedeno v 7. členu osnutka odloka, pa je vsak zavezane dolžan pobirati 
turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan 
prenočevanja, na poseben račun občine pa jo mora odvesti do 25. dne v mesecu za pretekli 
mesec. 
 
G. Hrovat opozori, da vse oprostitve plačila takse iz tretjega člena osnutka odloka za našo občino 
niso relevantne. Ker gre za prepis oprostitev iz področnega Zakona o skladnem razvoju turizma, 
je bila večina članov odbora mnenja, da s navedeni člen ne spreminja. 
 
Člani odbora so bili enotnega mnenja, naj se odlok sprejme po dvofaznem postopku, na način, 
da se izvede vsaj dvomesečna javna obravnava, med katero se vse zavezance obvesti o novostih 
odloka o turistični taksi. 
 
K 4. točki 
 
E. Rakovec je predstavila predlog pravilnika o podrobnejših merilih in kriterijih za olajšave 
plačila komunalnega prispevka, ki ga je na predhodni seji tudi že potrdil odbor za prostorsko 
planiranje in varstvo okolja. Gre za ukrep v pospeševanje razvoja gospodarstva na območju 
občine, kot ga že poznajo tudi nekatere primerljive občine. 
G. Hrovat je opozoril na nepravilno navajanje imena občine v pravilniku, kar se popravi. 
Prisotni so soglasno potrdili predlog, da se pravilnik predlaga v sprejem občinskemu svetu. 
 
 
K 5. točki 
J. Pelipenko je predstavil predhodno pisno predloženo poročilo o poslovanju STC za preteklo 
sezono, ki je bila sicer pozitivna, vendar močno skrajšana, število smučarjev je bilo zmanjšano 
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zaradi obilnih deževij, v terminih lanskoletne visoke obiskanosti smučišče ni obratovalo. Odprt 
ostaja dolg do Elektra, odplačevanje kredita Heti ni potekalo tekoče, vendar so v teku pogovori 
za predčasni odkup preostalega dolga, če bo mogoče doseči sprejemljivo ceno. Povedal je tudi, 
da so se soočali s težavami pri poslovanju družbe zaradi daljšega obdobja nedelovanja 
nadzornega sveta, saj so bili novi člani imenovani šele na skupščini konec maja. 
 
J. Hrovat vpraša, kaj se dogaja z malimi družbeniki. J. Pelipenko pojasni, da so nekateri mali 
družbeniki pisno izrazili vlogo za izstop vključno z zahtevo za povračilo vplačanih dokapitalizacij, 
ki še nismo bile vpisane. Z njimi je predvideno izvesti mediacijo, meni pa, da takšni izstopi 
družbo slabijo, tako kot so jo slabili spori v družbi. 
 
Na vprašanje glede sodelovanja z SK Poljane in glede izvedbe pokala Loka je J. Pelipenko 
pojasnil, da je bil Pokal Loka letos izveden v Kranjski Gori, saj na Starem vrhu žal ni bilo 
vremenskih pogojev, z SK Poljane pa se trudijo ponovno izboljšati sodelovanje, v vmesnem času 
so že odkupili brunarico pri traku. 
 
Župan Milan Čadež je pohvalil aktivnosti smučišča v poletnem času, kar je novost v poslovanju 
smučišča. J. Pelipenko je dodal, da je delovanje šestsedežnice v poletnem času dobro vezati na 
kakšno sočasno potekajočo poletno prireditev. 
 
J. Hrovat ugotovi, da se v zadnji sezoni res beleži porast prihodkov od prodaje vstopnic, kot je 
navedeno v poročilu, vendar le na predhodno sezono, ne pa tudi na predhodna leta, v primerjavi 
s katerimi je še vedno veliko manjši. 
 
E. Rakovec je v nadaljevanju prestavila tudi nekatere ključne poudarke iz poročila o opravljeni 
izredni notranji reviziji družbe STC, d.o.o., ki sta jo naročili občini Škofja Loka in Gorenja vas – 
Poljane. 
 
G. Hrovat je izrazil začudenje, da ni bilo ugotovljenih postopkovnih pomanjkljivosti pri najemu 
kreditov v preteklih letih ter vprašal, kaj pomeni, da poslovanje s podjetjem v lasti Pavla Logarja 
ni bilo transparentno. Prisotni so se strinjali, da navedene navedbe pojasni izdelovalec revizije, ki 
se ga za predstavitev revizijskega poročila tudi povabi kot poročevalca na sejo občinskega sveta. 
 
K 6. točki 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                              Predsednik odbora: 
E. Rakovec                                                                                                              Janez Pelipenko, l.r.     

     

     

 


