
 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K  
 

3.  redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo, ki je bila dne 23.11.2015 ob 20. uri v 

prostorih Občine Cerkno. 

 

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

Radovan Lapanja – člani. 

Odsotni: Vojko Zidarič. 

Ostali prisotni: Jurij Kavčič – župan, mag. Martin Raspet – direktor, Vanja Mavri Zajc – 

občinska uprava.                              

 

Obravnavan je bil naslednji 

 

dnevni red: 

    

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje. 

2. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno 

za programsko obdobje 2015 – 2020. 

3. Pregled prispelih vlog na 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. 

4. Pobude in vprašanja. 

 

 

 

Predsednica odbora Petra Borovinšek je ugotovila sklepčnost in predstavila predlagani dnevni 

red, ki je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 1 

 

Zapisnik 2. seje je bil sprejet.  

 

Ad. 2 

 

Vanja Mavri Zajc je uvodoma predstavila predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 

razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno za programsko obdobje 2015 – 2020 ter 

predstavila postopek sprejemanja oz. potrjevanja le-tega. 

Župan Jurij Kavčič je dodal, da gre za precej dolg in kompliciran postopek, glede na dejstvo, 

da gre za relativno nizka sredstva pri samem razpisu. Izrazil je še zadovoljstvo, da je v predlog 

pravilnika vključena tudi podpora pri transportu iz odročnih krajev, saj proizvodnja mleka na 

našem območju pada. 

Radovan Lapanja je bil mnenja, da proizvodnost mleka pada, ker država podpira samo velike 

kmete.  
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Petra Borovinšek je vprašala, zakaj je nabor ukrepov v predlogu našega pravilnika ožji kot je v 

predlogu, ki ga je pripravila Skupnost občin Slovenije. 

Vanja Mavri Zajc ji je odgovorila, da se je v pravilnik vključilo samo tiste ukrepe, ki so 

zanimivi za naše območje ter da so enako storile tudi druge občine. 

Radovan Lapanja je izrazil prepričanje, da bi morala občina vzpodbujati uporabo domačih 

produktov, npr. v šoli in vrtcu. 

Župan Jurij Kavčič mu je pojasnil, da gre v tem primeru za vprašanje zagotavljanja 

kontinuitete, zlasti v smislu količin ter vprašanja cene pri javnem naročanju. 

Peter Lahajnar je vprašal, če gre v 18. členu pravilnika tudi za pomoč pri postopku spremembe 

namembnosti. 

Vanja Mavri Zajc mu je odgovorila, da gre samo za finančno pomoč pri pridobivanju gradbene 

oz. projektne dokumentacije. 

 

Sprejet je bil naslednji SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je soglasno (5 glasov ZA) potrdil predlog 

Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 

Cerkno za programsko obdobje 2015 – 2020.   

 

Ad. 3 

 

Mag. Martin Raspet je v nadaljevanju povzel vseh trinajst prispelih vlog na 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. Dodal je, da ima 

občina v proračunu 2015 za ta namen rezerviranih 5.965 EUR. Da bodo vsi upravičeni 

vlagatelji lahko dobili polno vrednost, se bodo sredstva z rebalansom proračuna 2015 povišala 

na 11.539 EUR, kar je potrdil tudi župan. 

Petra Borovinšek je predlagala, da se preveri, če je s.p. po dveh letih od dodelitve sredstev še 

aktiven, kakor je opredeljeno v razpisu.  

 

Sprejet je bil naslednji SKLEP: 

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je soglasno (5 glasov ZA) potrdil predlog razdelitve 

sredstev na Javnem razpisu 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. 

  

Ad. 4 

 

Peter Lahajnar je vprašal, če občina lahko karkoli naredi v zvezi s preprečevanjem zaraščanja 

kmetijskih zemljišč.  

Župan Jurij Kavčič je pojasnil, da neposrednega vpliva občina kot taka nima, lahko pa se 

zaraščanje preprečuje posredno preko drugih ukrepov (npr. sofinanciranje nakupa mrež za 

ograjevanje pašnikov).  

Petra Borovinšek je predlagala, da se poročilo LTO Laufar Cerkno ter terminski plan za 

prihodnje leto obravnava na decembrski seji odbora. 

Župan Jurij Kavčič je seznanil prisotne, da je Občina Cerkno med prvimi tridesetimi občinami 

v Sloveniji, ki so vključene v projekt zelena destinacija. 

Radovan Lapanja je bil mnenja, da mora imeti občina nek razvojni program. Pri tem pa mora 

biti jasno, ali gre za srednjeročen ali dolgoročen plan. Osnovni cilj občine pa bi morala biti 

prihodkovna stran. Vprašal pa se je tudi, kako lahko občina pomaga turizmu. 

Župan Jurij Kavčič pri tem vidi tudi vprašanje, kako pripeljati turista v naše kraje. Vlaganje v 



infrastrukturo s strani občine pa je tudi posredna pomoč turizmu.  

 

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 

  

Zapisala: 

Vanja Mavri Zajc 

 

Predsednica odbora: 

Petra Borovinšek, l.r. 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 


