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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), Zakona o spremljanju 

državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno 

(Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na svoji __ redni 

seji dne ___________ sprejel 

 

P R A V I L N I K  

o spremembah Pravilnika Občine Cerkno  

o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva 

 

1. člen 

 

V Pravilniku Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva 

(Uradni list RS, št. 79/03, 84/11 in 71/14), se v prvem odstavku 7. člena besedna zveza 

»odbor za razvoj, malo gospodarstvo, turizem in promocijo« spremeni v besedno zvezo 

»odbor za gospodarstvo in kmetijstvo«. 

 

2. člen 

 

Spremeni se 21. člen tako, da se glasi: 

   »Prejemniki pomoči za razvoj morajo sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi vrniti, 

če občinska uprava in pristojni organ nadzora ugotovijo, da:  

– pomoč za razvoj ni bila porabljena za upravičene stroške,  

– je v vlogi za pridobitev pomoči vlagatelj navajal neresnične podatke.  

   V kolikor se investicija iz 10. člena na območju ni ohranila vsaj 5 let po zaključku oz. novo 

delovno mesto ni trajalo vsaj dve leti po prejeti pomoči, morajo prejemniki pomoči vrniti 

sorazmerni del sredstev ob upoštevanju dolžine ohranitve investicije oz. trajanja zaposlitve. 

   Pristojni organ nadzora je odbor za gospodarstvo in kmetijstvo pri Občini Cerkno.« 

 

3. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Št.  

Cerkno, dne  

 Župan  

Občine Cerkno 

Jurij Kavčič 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

V letu 2017 je bilo pri nadzoru trajanja samozaposlitev ugotovljeno, da sta dva prejemnika 

izbrisala svoji podjetji pred potekom dveh let po prejeti pomoči. Prejemnika pomoči sta bila 

skladno z 21. členom Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega 

gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03, 84/11 in 71/14) pozvana, da v roku 15 dni od prejema 

poziva, na transakcijski račun Občine Cerkno nakažeta znesek prejete pomoči z zakonitimi 

zamudnimi obrestmi. 

 



Na tako odločitev se je pritožila prejemnica pomoči iz razloga, da naj se vzameta v obzir in 

razmislek tako razlog, iz katerega izhaja zahteva po dve letnem roku trajanja samozaposlitve 

kakor tudi namen, ki se ga zasleduje s podeljevanimi sredstvi. 

 

Namen podeljenih sredstev je spodbujanje razvoja malega gospodarstva na območju občine 

Cerkno, kamor spada tudi spodbuda in pomoč posameznikom, ki se želijo preživljati z 

opravljanjem samostojne dejavnosti. S temi sredstvi se pripomore, da samostojni podjetnik 

malo lažje uresniči svoje cilje, da lahko hkrati plača prispevke in se tudi preživlja. Pri tem pa 

je seveda pomembno, da se sredstva dodelijo le posameznikom, ki zasledujejo gospodarski 

interes in da se prepreči izkoriščanje s strani posameznikov, ki bi odprli dejavnost izključno z 

namenom pridobitve sredstev in bi jo po pridobitvi zatorej tudi takoj zaprli. Iz tega razloga je 

bila tudi uvedena varovalka ki določa, da mora imeti posameznik odprto dejavnost še dve leti 

po prejemu sredstev. 

 

Tako stališče je zavzel tudi Zavod za zaposlovanje, kjer so pri podelitvi sredstev v višini 

4.500 eur (kar je občutno višji znesek) prav tako zahtevali, da se samozaposlitev ohrani 2 leti, 

vendar pa se je v primeru prekinitve pred potekom zahtevanega obdobja vrnila subvencija v 

sorazmernem delu ob upoštevanju dolžine samozaposlitve. Iz samega namena podeljevanja 

sredstev namreč izhaja, da zahteva po dveletnem roku nikoli ni bila mišljena kot kaznovalna 

funkcija za neuspeh, temveč le kot preventiva pred zlorabami. 

 

Na podlagi zgoraj navedenih pritožbenih razlogov je Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo 

soglasno sprejel sklep, da naj občinska uprava 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. 


