
 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K  
 

10.  redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo, ki je bila dne 20. 12. 2017 ob 18. uri 

v prostorih Občine Cerkno. 

 

Prisotni: Petra Borovinšek – predsednica, Metod Razpet, Radovan Lapanja, dr. Franc 

Lahajnar, Peter Lahajnar – člani. 

Odsotni: Nataša Močnik (opravičeno), Vojko Zidarič. 

Ostali prisotni: župan Jurij Kavčič; mag. Martin Raspet, Vanja Mavri Zajc – občinska uprava. 

                              

 

Obravnavan je bil naslednji 

 

dnevni red: 

    

1. Pregled zapisnika 9. seje. 

2. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 – prva obravnava. 

3. Odgovor Nike Dakskobler na poziv za vrnitev sredstev. 

4. Pobude in vprašanja. 

 

 

Predsednica odbora Petra Borovinšek je ugotovila sklepčnost in predstavila predlagani dnevni 

red, ki je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 1 

 

Zapisnik 9. seje je bil sprejet.  

 

Ad. 2 

 

Župan Jurij Kavčič je uvodoma povedal, da je predlog proračuna za leto 2018 na prihodkovni 

strani glede na prejšnjega višji za 5 % in sicer na račun višje glavarine in višje dohodnine. 

Nadalje je predstavil odhodkovno stran proračuna v delu, ki ga obravnava pristojni odbor 

(kmetijstvo, gospodarstvo, turizem). 

Petra Borovinšek je izrazila zadovoljstvo, da je glede na to da je proračun 2018 na 

prihodkovni strani višji za 5 %, na odhodkovni strani na področjih kmetijstva in gospodarstva 

višji za 13 % oziroma 20 % glede na letošnjega. Jo pa skrbi realizacija, ki je do konca oktobra 

zelo nizka. 

Župan je odgovoril, da se do konca leta pričakuje 90 % realizacija celotnega proračuna. 

Petra Borovinšek je razložila, da se v prihodnje pričakuje reorganizacija STO, zato bo ključno 

povezovanje z drugimi LTO-ji (npr. Idrija), da bo lažje črpati sredstva EU, ki bodo na voljo. 

Veseli jo tudi dejstvo, da se glavnina sredstev, ki jih občina dobi od iger na srečo, s predlogom 

proračuna 2018 vrača v področje turizma. 
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Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je predlog Odloka o proračunu Občine Cerkno za 

leto 2018 – prva obravnava, za katerega je pristojen potrdil oz. je glasoval: 5 ZA. 

   

Ad. 3 

 

Martin Raspet je na kratko povzel dopis oz. odgovor Nike Dakskobler v zvezi s pozivom za 

vrnitev sredstev, ki jih je prejela na javnem razpisu Občine Cerkno za vzpodbujanje malega 

gospodarstva (samozaposlitev). Povedal je še, da je poleg Nike Dakskobler v podobni situaciji 

še en prejemnik sredstev (Tomi Vrenjak). Oba sta namreč zaprla svoj s.p. pred iztekom 

obdobja dveh let, kot je to določeno s pravilnikom. 

Petra Borovinšek je menila, da so pravila razpisa, na katerega se kandidati prijavijo (med 

drugim tudi dotična), znana oz. jasna v naprej. Potrebno pa bi bilo razmisliti, da se v tej smeri 

gre v spremembo pravilnika za naprej.     

S tem predlogom so se strinjali tudi vsi ostali člani odbora.  

Petra Borovinšek je nadalje razmišljala, če se za nazaj mogoče še da kaj regulirati v tej smeri.  

Po krajši razpravi je Rado Lapanja predlagal, da bi v zvezi s tem Občinski svet sprejel sklep, 

da sta kandidata glede na okoliščine dolžna vrniti samo sorazmeren del prejetih sredstev. 

Ostali člani odbora se niso strinjali, da bi to obravnaval občinski svet. 

 

Po krajši razpravi je Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo soglasno sprejel naslednja 

sklepa: 

1. Občinska uprava naj pripravi spremembo Pravilnika Občine Cerkno o 

dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva v delu, ki se nanaša na 

vračilo sredstev, in sicer če podjetnik samozaposlitev prekine pred potekom 

zahtevanega obdobja samozaposlitve, mora vrniti le sorazmerni del subvencije za 

samozaposlitev ob upoštevanju dolžine samozaposlitve. 

2. Prejemnika sredstev za samozaposlitev Nika Dakskobler in Tomi Vrenjak, ki sta 

ukinila podjetje pred potekom dveh let po prejeti pomoči, vrneta le sorazmerni 

del subvencije za samozaposlitev ob upoštevanju dolžine samozaposlitve. 

 

Ad. 4 

 

Brez razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 

 

 

Zapisala: 

Vanja Mavri Zajc 

 

Predsednica odbora: 

 Petra Borovinšek, l.r. 

                                                                     

 

 


