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Z A P I S N I K 
 

4. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila  
v ČETRTEK, 17.11. 2011, ob 18.30 uri. 

 
Prisotni člani odbora: Janez Hrovat, Izidor Mrak, Roman Demšar, Jurij Krvina, Miha Peternel, 
Izidor Mrak 
 
Odsotni: Matjaţ Krţišnik, Barbara Bogataj, ţupan Milan Čadeţ 
 
Ostali prisotni: Branka Srša, Marjeta Šifrar, Nataša Kopač,  
 
 

Dnevni red: 
 
1. Imenovanje novega predsednika odbora 
 
2. Potrditev zapisnika 3. seje odbora z dne 09.06.2011  
 
3. Obravnava prispelih vlog na razpis o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje 

razvoja malega gospodarstva za leto 2011 
 
4. Obravnava prispelih vlog na razpis za subvencioniranje vgradnje kurilnih naprav za 

centralno ogrevanje prostorov na lesno biomaso in toplotnih črpalk za leto 2011 
 
5. Obravnava I. predloga proračuna občine za leto 2012 s poudarkom  na gospodarstvu 
 
6. Razno  
 
 
K 1. točki 
 
V odsotnosti ţupana je vse prisotne pozdravila Nataša Kopač. Prisotni so se strinjali s 
predlaganim dnevnim redom.  Po odstopu dosedanjega predsednika Leopolda Krţišnika je 
bil za novega predsednika predlagan Jurij Krvina. Člani odbora so soglasno potrdili predlog 
in za novega predsednika imenovali Jurija Krvino, ki se je vsem zahvalil za podporo in v 
nadaljevanju vodil sejo odbora.  
 
 
K 2. točki 
 
Na zapisnik zadnje 3. seje odbora, ki je potekala 9.6.2011, ni bilo razprave. Člani odbora so 
ponovno zahtevali, da se pojasnijo stroški storitev, ki so razvidni v izkazu poslovnega izida 
oz. v bilanci stanja  Bioenergetike Todraţ  d.o.o. za leto 2010 in so znašali 63.239,00 EUR.  



Člani odbora so soglasno potrdili zapisnik zadnje seje odbora. 
 
 
K 3. točki 
N. Kopač je na kratko predstavila vloge, ki so prispele na  razpis o dodeljevanju finančnih 

sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za leto 2011. Do konca oktobra 
2011, ko se je razpis zaključil so prispele naslednje vloge:   

 
 ZAKLJUČNA IN GRADBENA DELA JANKO DEMŠAR s.p., Bukov vrh 17a, 4223 

Poljane  
              Prejme subvencijo za samozaposlitev  z dne 17.03.2011. 
              Upravičencu pripadajo sredstva  v višini 900,00 EUR. 
 

 RAČUNOVODSKE STORITVE KOKALJ MIHELA s.p., Trebija 47, 4224 Gorenja 
vas  

              Prejme subvencijo za samozaposlitev  z dne 01.02.2011. 
              Upravičenki pripadajo sredstva  v višini 900,00 EUR. 

 
 ZAKLJUČNA DELA IN ORGANIZIRANJE PRIREDITEV JEREB ANDREJ s.p., 

Fužine 24, 4224 Gorenja vas  
              Prejme subvencijo za samozaposlitev  z dne 03.06.2011. 
              Upravičencu pripadajo sredstva  v višini 900,00 EUR. 
 

 SLIKOPLESKARSTVO ŠIFRAR MIKLAVŽ s.p., Stara Oselica 6, 4225 Sovodenj  
              Prejme subvencijo za samozaposlitev  z dne 01.04.2011. 
              Upravičencu pripadajo sredstva  v višini 900,00 EUR. 
 

 SPLOŠNA GRADBENA DELA ZITKO DOLENEC MATEJ s.p., Delnice 18, 4223 
Poljane  

              Prejme subvencijo za samozaposlitev  z dne 20.06.2011. 
              Upravičencu pripadajo sredstva  v višini 900,00 EUR. 
 

 SLIKOPLESKARSTVO SLAVKO ŠINK s.p., Delnice 33, 4223 Poljane  
              Prejme subvencijo za samozaposlitev  z dne 19.04.2011. 
              Upravičencu pripadajo sredstva  v višini 900,00 EUR. 
 

 DRNOVŠEK d.o.o., Bukov vrh 10, 4223 Poljane  
              Prejme subvencijo za zaposlitev Tomaţa Jesenko  z dne 15.11.2010. 
              Upravičencu pripadajo sredstva  v višini 1.080,00 EUR. 
 

 ENERGETSKA TEHNIKA d.o.o., Javorje  52, 4223 Poljane  
              Prejme subvencijo za zaposlitev Gašperja Dolinar  z dne 21.03.2011. 
              Upravičencu pripadajo sredstva  v višini 1.080,00 EUR. 
 

 GEKO DEKOR d.o.o., Trata 52, 4224 Gorenja vas  
              Prejme subvencijo za zaposlitev Janeza Oblak  z dne 06.10.2011. 
              Upravičencu pripadajo sredstva  v višini 540,00 EUR. 
 
Za promocijo na Sejmu Dom se izplača subvencija podjetju I.N.T. vrata d.o.o., Todraţ 11, 
Gorenja vas v višini 1.384,00 EUR, podjetju MRAVLJA d.o.o., Hotavlje 65, Gorenja vas za 
promocijo na Sejmu  pohištva v višini 1.331,00 EUR. MIZARSTVU PETERNELJ KRŢIŠNIK 
Trata 25, Gorenja vas za promocijo na Sejmu pohištva v višini 1.145,00 EUR in na Sejmu 
Hauslbauermesse v Avstriji v višini 1.067,00 EUR. Za poslovni načrt se podjetju 
MIZARSTVO KRŢIŠNIK subvencionira v višini 500,00 EUR (v primeru, da se vloga dopolni!),  
za pridobitev dokumentacije za gradbeno dovoljenje pa 675,00 EUR. 



Podjetju A KVICK iz Poljan se odobri subvencija v višini 400,00 EUR za izdelavo poslovnega 
načrta.  
         
Vloga podjetja MARMOR HOTAVLJE d.d. za subvencioniranje promocije se zavrne, ker ne 
izpolnjuje zahtev iz razpisa. 
 
       
Sklep: Člani odbora so bili seznanjeni s posameznimi vlogami, ki so prispele na javni  
razpis in potrjujejo, da se upravičencem iz  postavke 705 nakažejo sredstva, kot  je 
razvidno.  Ker sredstev na postavki ni dovolj, se po sklepu odbora  sredstva 
prerazporedijo iz  drugih postavk znotraj področja gospodarstvo. 
 
 
K 4. točki 
Vloge, ki so prispele na javni razpis za subvencioniranje vgradnje kurilnih naprav za 

centralno ogrevanje prostorov na lesno biomaso in toplotnih črpalk za leto 2011, je 
predstavil predsednik komisije Ciril Alič. Do roka za oddajo je prispelo 5 vlog, 4 so se 
nanašale na subvencije za vgradnjo kotlov na biomaso, 1 vloga pa se je nanašala na 
vgradnjo toplotne črpalke za sanitarno vodo.  

 
Člani odbora so opozorili, da je potrebno pri razpisu za naslednje leto biti pozoren glede 

zahtev o ustreznosti in velikosti zalogovnikov. 
 
Sklep: Člani odbora so bili seznanjeni s posameznimi vlogami, ki so prispele na javni  
razpis in potrjujejo, da se upravičencem iz  postavke 704 in 757 nakažejo sredstva, kot  
je razvidno.  
 
 
K 5. točki 
B. Srša je predstavila predlog proračuna za leto 2012 s poudarkom na gospodarskem delu. 
Po predstavitvi so sledila vprašanja. Člane odbora je zanimalo, kaj je bilo v GC Todraţ 
izvedeno v letošnjem letu in kaj se planira v letu 2012. 
Glede na letošnjo realizacijo na postavki 705, kjer se subvencionirajo nova delovna mesta, 
promocija, izdelava poslovnih načrtov je predlog odbora naslednji: 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da se sredstva na postavki 705 Subvencioniranje 
razvoja drobnega gospodarstva – ukrepi občine povečajo za 5.000,00 EUR na skupno 
20.000,00 EUR.  
 
Za ta predlog je glasovalo 6 članov odbora, 1 je bil vzdrţan.  
 
 
K 6. točki 
 
Pod točko razno je M. Šifrar predstavila plačnike oz. neplačnike turistične takse v občini.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
 
 
Zapisala:  
Nataša Kopač 
                                          Predsednik odbora 
                           Jurij Krvina l.r. 


