
 

 

 

 

 

 

ZA P I S N I K  
 

2.  redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo, ki je bila dne 2.9.2015 ob 20. uri v 

prostorih Občine Cerkno. 

 

Prisotni: Petra Borovinšek – predsednica, Nataša Močnik, Metod Razpet in Peter Lahajnar – 

člani. 

Odsotni: Ivan Makuc, Radovan Lapanja in Vojko Zidarič. 

Ostali prisotni: Jurij Kavčič – župan (samo uvodoma) in mag. Martin Raspet – direktor.                              

 

Obravnavan je bil naslednji 

 

dnevni red: 

    

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje. 

2. Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega 

sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 

4.11.2014 do 3.11.2015. 

3. Pobude in vprašanja. 

 

 

Uvodoma je Župan Jurij Kavčič odboru na kratko predstavil predlog rebalansa proračuna za 

leto 2015. Predlagal je, da bi se v proračun vrnila postavka subvencioniranje prevoza mleka. 

Ponovno bi bilo potrebno tudi zagotoviti sredstva za preprečevanje zaraščanja kmetijskih 

zemljišč. Prav tako ga zelo moti kurjenje sena. Na koncu je odbor seznanil, da se je z 

določenimi posamezniki pogovarjal glede obrtnih con in se opravičil zaradi odsotnosti v 

nadaljevanju seje. Pred obravnavo rebalansa proračuna se bo odbor ponovno sestal. 

 

Predsednica odbora Petra Borovinšek je ugotovila sklepčnost in predstavila predlagani dnevni 

red, ki je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 1 

 

Zapisnik 1. seje je bil sprejet.  

 

Ad. 2 

 

Odbor je v zvezi z Javnim razpisom za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki 

delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 

4.11.2014 do 3.11.2015, sprejel naslednje spremembe: 

- Iz razpisa se izloči nepovratna finančna vzpodbuda zavarovanje kreditov oz. pokritje 

stroškov odobritve leasinga. 

- V razpis se doda nova nepovratna finančna vzpodbuda promocija izdelkov in storitev. 
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Višina finančne spodbude je do 50% stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnice 

pri prvi udeležbi na določenem sejmu, vendar ne več kot 1.000 EUR na prosilca. 

- Pri nepovratni finančni vzpodbudi za odpiranje novih delovnih mest se izloči finančna 

vzpodbuda za zaposlitve. 

- Finančna vzpodbuda za delno sofinanciranje stroškov projektne dokumentacije se zviša 

na 1.000 EUR. 

- Prosilcem ni več potrebno prilagati fotokopije dokazila o registraciji dejavnosti.  

 

Odbor je sprejel predlog, da se objava javnega razpisa posreduje tudi Območni obrtni zbornici 

Idrija, ki javni razpis po elektronski pošti pošlje svojim članom na območju občine Cerkno. 

 

Ad. 3 

 

Odbor je pregledal nabor idejnih predlogov odbora, ki so priloga k zapisniku in po posameznih 

področjih postavil prioritetni vrstni red. Prečiščena verzija bo poslana županu. 

 

Peter Lahajnar je podal predlog, da se na naslednjo seji predstavi delovanje LTO Laufar 

Cerkno v letu 2015 in plan dela za leto 2016. Predlog so člani soglasno podprli. 

 

Petra Borovinšek je vsem članom predstavila javni poziv za regijske turistične vodnike in 

poziv posredovala vsem po e-pošti. 

 

Seja je bila zaključena ob 22. uri. 

  

 

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Predsednica odbora: 

Petra Borovinšek, l.r. 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- nabor idejnih predlogov 


