
 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K  
 

4.  redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo, ki je bila dne 23.3.2016 ob 19. uri v 

prostorih Občine Cerkno. 

 

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

Radovan Lapanja – člani. 

Opravičeno odsoten: dr. Franc Lahajnar. 

Neopravičeno odsoten: Vojko Zidarič. 

Ostali prisotni: Jurij Kavčič – župan, mag. Martin Raspet – direktor občinske uprave, Vanja 

Mavri Zajc – občinska uprava; Gašper Uršič – direktor LTO Laufar Cerkno. 

                              

 

Obravnavan je bil naslednji 

 

dnevni red: 

    

1. Pregled zapisnika 3. seje. 

2. Poslovno in finančno poročilo za leto 2015 ter finančni načrt za leto 2016 – LTO 

Laufar Cerkno. 

3. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 – prva obravnava. 

4. Pobude in vprašanja. 

 

 

 

Predsednica odbora Petra Borovinšek je ugotovila sklepčnost in predstavila predlagani dnevni 

red, ki je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 1 

 

Zapisnik 3. seje je bil sprejet.  

 

Ad. 2 

 

Gašper Uršič je opravičil odsotnost Zdenke Verbič, ki se zaradi drugih obveznosti seje odbora 

ni mogla udeležiti. V nadaljevanju je najprej predstavil poslovno poročilo zavoda LTO Laufar 

Cerkno za leto 2015. Predstavil je delovanje TIC-a ter pomembnejše aktivnosti oz. projekte, ki 

jih je LTO realiziral v lanskem letu ter njihov finančni vidik (kmečka tržnica, arheološki park 

Divje babe, Gozdni selfness, Selfness teden, Slovenia green certificiranje, Poletje v Cerknem, 

Bevkovi dnevi, razne promocijske aktivnosti). Članom odbora so bili predstavljeni tudi 

rezultati turizma na območju občine Cerkno v lanskem letu ter finančno poročilo za leto 2015.  

Gašper Uršič je nadalje podrobneje predstavil plan dela ter predlog finančnega načrta za 

letošnje leto. 
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Na koncu je poudaril, da se poskušajo določene zadeve racionalizirati z združevanjem ter da 

bo LTO sledil razpisom za dodatno financiranje. 

 

Petra Borovinšek je vprašala, zakaj pride do razlike med planiranimi prihodki LTO (84.000 

EUR) in planiranimi odhodki v proračunu občine za LTO (79.000 EUR).  

Župan ji je pojasnil, da je razlika v planiranih drugih prihodkih s strani LTO samega. 

Petra Borovinšek je povedala, da se je že na seji odbora za javne finance odločilo, da se ne 

potrdi imen v svetu zavoda LTO, saj veliko izmed 10 članov ni aktivnih oz. se niti ne 

udeležuje sej sveta zavoda. Na odbor bo za naslednjo sejo podan tudi predlog spremembe 

sestave sveta zavoda. 

Peter Lahajnar je opozoril, da je že na prejšnji seji odbora izpostavil, da je potrebno jasno 

opredeliti, kaj so naloge občine in kaj LTO-ja. 

Župan mu je pojasnil, da so vse naloge, ki jih sedaj opravlja LTO v kontekstu promocijskih 

dejavnosti. Kot naloge občine je poudaril vzpodbujanje področja turizma predvsem s 

financiranjem zavoda in njegovih aktivnosti ter ohranjanje oz. vzdrževanje  vsega, kar je bilo v 

preteklosti vloženega v turistično infrastrukturo. 

Peter Lahajnar je vprašal, kdaj bo izdelana celostna strategija občine ter povedal, da pogreša 

časovnico izdelave le-te. 

Župan mu je odgovoril, da se bo aktivno pristopilo k stvari takoj, ko bo sprejet proračun. 

Rado Lapanja je ugotovil, da je iz poročila za lansko leto razbrati, da se trendi na vseh 

področjih delovanja LTO dvigujejo, kar je pohvalno. 

Gašper Uršič je izpostavil problem ureditve pešpoti, kolesarskih in jahalnih poti ter predvsem 

njihovo označitev. Ocenil je, da bi za označitev poti zadostovalo 10.000 EUR.  

Z njim se je strinjala tudi Petra Borovinšek. Izrazila je tudi prepričanje, da Občina Cerkno 

namenja veliko premalo sredstev za področje turizma oz. LTO. 

Župan je menil, da se je veliko teh poti popisalo in označilo v okviru projektov Inter bike in 

Adria bike.  

S strani Gašperja Uršiča, Petra Lahajnarja, Radovana Lapanje in Petre Borovinšek je bilo tudi 

ugotovljeno, da vsega, kar se pričakuje od LTO Laufar Cerkno, ne bo mogel realizirati en sam 

človek. 

Martin Raspet je pojasnil, da je bila na LTO lani stalno zaposlena še oseba preko javnih del. 

Dodal je še, da pri tem ostaja za svetnike problem dodatnih zaposlitev edino v občinski upravi, 

povsod drugje dodatne zaposlitve podpirajo. 

 

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je Poslovno in finančno poročilo za leto 2015 ter 

finančni načrt za leto 2016 – LTO Laufar Cerkno sprejel kot informacijo. 

 

Ad. 3 

 

Župan je uvodoma predstavil predlog proračuna za leto 2016 za področja kmetijstva, 

gospodarstva in turizma. Poudaril je, da je potrebno vedeti, da je za vzpodbujanje 

gospodarstva potrebno najprej spremeniti občinske prostorske plane, da bi se podjetnikom 

omogočilo širjenje njihove dejavnosti oz. proizvodnje. 

Petra Borovinšek je bila do predloga proračuna zelo kritična, češ da to ni razvojni proračun. 

Prav tako se ni strinjala s tem, da je za področja kmetijstva, gospodarstva in turizma skupaj 

namenjenih samo 3,6 % od celotnega proračuna občine oziroma 179.560 EUR. Po njenem 

mnenju je potrebno več vlagati v dejavnosti, ki na dolgi rok prinašajo v proračun prihodke.  

Njenemu mnenju se je pridružil Peter Lahajnar in dodal, da je potrebno določiti prioritete, ki 

jih bo proračun podpiral, tako proračun tudi ne bil tako razdrobljen. 

Petra Borovinšek je še dodala, da je potrebno razvijati tudi poletni turizem, predvsem je 



poudarila velik pomen usmerjevalnih tabel in promocijskih brošur. 

Radovan Lapanja je povzel, da je proračun podoben tistim v preteklih letih, ki prav tako 

področju gospodarstva in kmetijstva niso dajali velikega pomena. 

 

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo o predlogu Odloka o proračunu Občine Cerkno za 

leto 2016 v prvi obravnavi za del, za katerega je pristojen, ni sprejel sklepa oz. ni 

glasoval. 

  

Ad. 4 

 

Petra Borovinšek je prosila za informacijo, ali prejemniki iz javnih razpisov za malo 

gospodarstvo iz preteklih dveh let še opravljajo dejavnost, kot je opredeljeno v razpisu. 

Peter Lahajnar je menil, da je konec meseca marca obravnava proračuna za tekoče leto zelo 

pozen termin ter vprašal po razlogih za to. 

Župan je pojasnil, da gre za objektivne razloge, za kar sam prevzema krivdo; čakalo se je na 

razplet razpisa za energetsko sanacijo; nizko število zaposlenih v občinski upravi. 

Radota Lapanja je še zanimalo, kdaj prične z delom novi svetovalec, ki bo nadomestil 

pokojnega sodelavca. 

Župan mu je pojasnil, da nov sodelavec v službi za urejanje prostora in varstvo okolja nastopi 

delo 1. aprila 2016. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.05 uri. 

  

 

 

Zapisala: 

Vanja Mavri Zajc 

 

Predsednica odbora: 

Petra Borovinšek, l.r. 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 


