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ZAPISNIK
1. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo, ki je bila dne 9. 3. 2015 ob 19. uri v
prostorih Občine Cerkno.
Prisotni: Petra Borovinšek – predsednica; Ivan Makuc, Nataša Močnik, Radovan Lapanja,
Metod Razpet, Peter Lahajnar – člani.
Odsoten: Vojko Zidarič.
Ostali prisotni: Jurij Kavčič – župan, mag. Martin Raspet – direktor, Vanja Mavri Zajc –
občinska uprava.
Obravnavan je bil naslednji
dnevni red:
1. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2015 – prva obravnava.

2. Pobude in vprašanja.

Ad. 1
Predsednica odbora Petra Borovinšek je na začetku seje ugotovila sklepčnost in predstavila
predlagan dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.
Predlagala je, da zapisnike odbora piše Vanja Mavri Zajc ter besedo predala županu Juriju
Kavčiču.
Župan je na začetku povedal, da se je sprejemanje proračuna zavleklo, ker od države ni bilo
potrebnih informacij za pripravo le-tega. Na prihodkovni strani je 160.000 EUR manj od
predvidenega. Poudaril je še, da indeksi glede na lansko leto pri nekaterih postavkah zelo
varirajo, saj so se zaključili nekateri večji projekti kot je npr. Vaško središče Lazec. V letošnji
proračun se je ponovno vključilo tudi postavko vzdrževanja gozdnih cest. Opozoril je tudi na
dejstvo, da v novem programskem obdobju 2014-2020 zaenkrat še ni osnov za razpise.
Vanja Mavri Zajc je razložila postavke v predlogu proračuna s področja kmetijstva.
Radovana Lapanja je zanimalo, kdo so člani LAS-a.
Župan mu je pojasnil, da je članstvo sestavljeno iz ekonomskega, privatnega in javnega
sektorja.
Petra Borovinšek je vprašala, če obstaja poročilo, kaj je bilo iz naslova Lokalna hrana v šole in
vrtce že izvedeno.
Vanja Mavri Zajc ji je razložila, da je ICRA skupaj s fakturo na občino izstavila tudi poročilo
o izvedenih aktivnostih.
Župan je k temu dodal, da v tem primeru gre za količinsko premalo ponudbe, problem je tudi v
zagotavljanju kontinuitete posameznih produktov.
Radovan Lapanja je vprašal, zakaj je glede na lansko leto (407.308 EUR) letos na področju
kmetijstva rezerviranih samo 39.661 EUR.
Župan mu je odgovoril, da je v lanskem letu velik delež odpadel na projekt Lazec.

Petro Borovinšek je še zanimalo, ali glede na to, da se v zadnjih parih letih ni podpiralo
transporta mleka iz odročnih krajev, pozna zmanjšan interes kmetov za oddajo mleka.
Župan je pojasnil, da se v celotni severnoprimorski regiji zmanjšujeta tako količina oddanega
mleka kot tudi število kmetov, ki ga oddajajo.
Rado Lapanja je ugotavljal, da je projekt Šebreljski želodec star že 15 let, kar mu je župan
potrdil.
Metod Razpet je dodal, da bi bilo potrebno izdelati izračun, kdaj se potem investicija povrne.
Radovana Lapanja je zanimal rezultat projekta Lanatura, glede na visoka sredstva, ki so bila za
to v zadnjih letih namenjena.
Vanja Mavri Zajc mu je odgovorila, da se je v okviru projekta nabavilo štiri mikalnike,
izvedenih je bilo več delavnic.
Peter Lahajnar je vprašal, če je projekt Grape zamrl.
Vanja Mavri Zajc je razložila, da gre za »živo« blagovno znamko lokalnih produktov za katere
je sedaj v veljavi ime Dobro pridelano doma. Od prvotnega je ostal še znak znamke Grape.
Martin Raspet je predstavil postavke s področja malega gospodarstva in turizma.
Župan je dodal, da so sredstva namenjena za pomoč podjetnikom skromna, res pa je, da se še
ta ne pokoristijo vedno v celoti.
Peter Lahajnar vidi vzrok tudi v tem, da na enega potencialnega kandidata odpade premalo
sredstev npr. za zagon dejavnosti.
Radovan Lapanja je ugotovil, da je vlaganje v ta področja zagotovo dobra naložba, ki se
kasneje povrne v proračun preko dohodnine.
Petra Borovinšek je predstavila primerjavo med sredstvi, ki jih za področje kmetijstva,
gospodarstva in turizma namenijo občine Kobarid, Bovec, Gorenja Vas-Poljane in Cerkno.
Ugotovila je, da naša občina namenja neprimerno manj sredstev kot ostale tri, to je samo 2,5
% celotnega proračuna. Dodala je, da se iz enega vloženega evra na dolgi rok lahko povrneta
dva.
Radovan Lapanja je bil mnenja, da je podoben trend na tem področju že predolgo, ostali smo
nekako na mestu.
Petra Borovinšek je menila, da je potrebno delati predvsem na tem, da bi turisti ostali v
Cerknem več dni.
Člani odbora so si bili enotni v prepričanju, da samo z zimskim turizmom ta panoga pri nas ne
bo preživela. Razmišljati je potrebno v smeri razvoja term. Predpogoj za nadaljnji razvoj
turizma pa je sama urejenost kraja oz. okolja.
Peter Lahajnar je dodal, da se bo potrebno odločiti kaj bomo skozi proračun podpirali in na ta
račun ostalim reči ne.
Petro Borovinšek je zanimalo, zakaj v tekstovnem delu ni razložena postavka Podpora
podjetništvu.
Župan je obljubil, da se bo pojasnilo pripravilo do seje OS.
Sprejet je bil naslednji SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo v delu za katerega je pristojen soglasno potrjuje
predlog proračuna za leto 2015 v prvem branju.
Ad. 2
Petra Borovinšek je predstavila pobudo, da bi vsaka svetniška skupina podala pet predlogov
oz. pobud razvoja za vsa tri področja (kmetijstvo, gospodarstvo, turizem). Sama jih bo do
naslednje seje odbora zbrala in predstavila županu in občinski upravi. Ostali člani odbora so
predlog podprli.
Radovan Lapanja se je vprašal, ali ni to morda naloga strateškega sveta, ki naj bi bil oblikovan

na novo.
Župan mu je odgovoril, da bo strateški svet bolj posvetovalno telo.
Petra Borovinšek je vprašala, kako je s projektom Bike park.
Župan ji je pojasnil, da gre v tem primeru za problem dediščine oz. privat lastnino.
Člani odbora so se strinjali s predlogom predsednice, da se v prihodnje vabila in gradiva za
sklic seje odbora pošiljajo samo po elektronski pošti.
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