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Občina Gorenja vas – Poljane                          
  
Štev.: 011- 9/2018-2 
Datum: 28. 5. 2018 
 

 
Z A P I S N I K 
 

9. seje Odbora za gospodarstvo, ki je bila 28. 5. 2018 ob 19.00 uri v prostorih občine. 
 
Prisotni člani odbora za gospodarstvo: Ciril Alič, Janez Pelipenko, Janez Hrovat, Izidor Mrak, 
Franc Biček, Štefka Jeram 
Opravičeno odsotna: Marija Jereb 
Ostali prisotni: Elizabeta Rakovec, Lucija Kavčič, Tomaž Trobiš 
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora z dne 30. 3. 2018 
2. Poročilo o poslovanju STC Stari vrh za leto 2017 
3. Predlog odloka o turistični taksi - uskladitev z novosprejetim zakonom o turizmu 
4. Razno  

 
 
K 1. točki 
 
Prisotni člani odbora so najprej obravnavali zapisnik 8. seje odbora dne 30. 3. 2018, na katerega 
niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili. 
 
 
K 2. točki  
 
Tomaž Trobiš je uvodoma podrobno predstavil predloženo poročilo o poslovanju STC Stari vrh v 
preteklem letu, ko je bil po dolgotrajnih pogajanjih tudi uspešno zaključen postopek odkupa 
vseh dolgov za šestsedežnico, na osnovi česar podjetje po daljšem obdobju prvič posluje brez 
dolgoročne zadolžitve. 
Franca Bička je zanimalo, ali je lastniško strukturo družbenikov predvideno ohraniti v obstoječi 
obliki. Tomaž Trobiš je pojasnil, da je podjetje potrebno dokončno očistiti do mere, da bo 
zanimiva za vlagatelje, občini pa bi ostali lastnici do 26%. Dolgoročno je namreč potrebno 
vzpostaviti tudi nastanitve, da se bo lažje izvajalo tudi poletno sezono. 
Na vprašanje Franca Bička, ali bo torej družba dolgoročno investira tudi v gostinstvo in 
nastanitve, je Tomaž Trobiš odgovoril pritrdilno. 
Janez Pelipenko je vprašal, ali so poravnane tudi obveznosti do Občine Škofja Loka. Tomaž Trobiš 
je pojasnil, da dogovori potekajo, vendar še niso zaključeni. 
Janez Hrovat vpraša, kako se urejajo razmerja z Matejem Demšarjem. Tomaž Trobiš je pojasnil, 
da navedeno terja izjemno veliko časa in naporov, saj se je potrebno odzivati na izjemno veliko 
pritožb na vse možne ustanove in inšpekcijske službe.  
Prisotni člani odbora so soglasno podprli predlog sklepa, da se poročilo posreduje občinskemu 
svetu v seznanitev. 
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K 3. točki  
 
Lucija Kavčič je uvodoma pojasnila, da je zaključena enomesečna javna obravnava osnutka 
odloka o turistični taksi, se izvaja usklajevanje z novosprejetim zakonom o turizmu, v okviru 
katere ni bilo prejetih pripomb. S predloženim predlogom odloka pa se ureja določitev 
zavezanca v 3. členu, kot je bilo predlagano na seji občinskega sveta ob obravnavi osnutka 
odloka. Člane odbora se zaprosi tudi za mnenje, ali se v 5. členu 50-odstotna oprostitev določi 
tudi za planinske koče, kot je navedeno v predloženem predlogu. 
Člani odbora so se z določitvijo polovične oprostitve za planinske koče strinjali in soglasno 
potrdili naslednji: 
 
Sklep: Občinskemu svetu se predlaga v sprejem predloga Odloka o turistični taksi v predloženem 
besedilu. 
 
 
 
K 4. točki 
 
Janez Pelipenko je vprašal, kaj je novega glede Toplic in Bioenergetike. 
 
E. Rakovec pojasni, da so za Bioenergetiko začeti mediacijski postopki, za Toplice Kopačnica pa je 
bila po desetih letih le sprejeta uredba o podelitvi koncesije, ki je osnova za koriščenje tople 
vode, na osnovi česar izbrani investitor nadaljuje postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za gradnjo toplic. 
 
 
 
Zapisala:                                                                        Predsednik odbora za gospodarstvo 
E. Rakovec                                                                                       Janez Pelipenko, l.r. 

 

 

       


