
 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K  
 

5.  redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo, ki je bila dne 19.9.2016 ob 20. uri v 

prostorih Občine Cerkno. 

 

Prisotni: Petra Borovinšek – predsednica, dr. Franc Lahajnar, Metod Razpet in Peter Lahajnar 

– člani. 

Odsotni: Nataša Močnik (opravičila), Radovan Lapanja (opravičil) in Vojko Zidarič. 

Ostala prisotna: Jurij Kavčič – župan in mag. Martin Raspet – direktor občinske uprave. 

                              

 

Obravnavan je bil naslednji 

 

dnevni red: 

    

1. Pregled zapisnika 4. seje. 

2. Soglasje k imenovanju direktorja LTO Laufar Cerkno. 

3. Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega 

sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 

4.11.2015 do 3.11.2016. 

4. Pobude in vprašanja. 

 

 

Predsednica odbora Petra Borovinšek je ugotovila sklepčnost in predstavila predlagani dnevni 

red, ki je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 1 

 

Zapisnik 4. seje je bil sprejet.  

 

Ad. 2 

 

Župan je uvodoma povedal, da je pričakoval večje število prijav glede na to, da je bil rok za 

prijavo na razpis dovolj dolg (od 12.7. do 30.7.2016). Njegovo mnenje je, da bi bilo prav, da 

bi LTO deloval še naprej. Problem pa vidi v tem, da je v LTOju zaposlen samo direktor, ki 

mora pokrivati zelo široko področje dela. Sedaj si pomagajo s študenti, vendar v prihodnje to 

ne bo več šlo. Dejstvo pa je, da je financiranje LTOja večinoma na plečih občine. Določeni 

rezultati delovanja LTOja se že kažejo, je pa to panoga pri kateri se učinki pokažejo šele čez 

določen čas. 

 

Peter Lahajnar predlaga, da se v proračunu poveča postavka za projekte programa in 

promocije. 
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Franc Lahajnar to podpira, ne podpira pa da se povečajo sredstva za namen dodatnega 

zaposlovanja. 

 

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je sprejel naslednja SKLEPA: 

 

LTO pred sprejemom proračuna odboru predstavi plan dela in finančni načrt za leto 

2017. 

 

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k 

imenovanju Mince Slakonja za direktorico LTO Laufar Cerkno. 

 

Ad. 3 

 

Petra Borovinšek predlaga, da se pri samozaposlitvah za katere so bila pridobljena nepovratna 

sredstva preveri pogoj, da morajo obstajati vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta namen. 

 

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

 

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo potrjuje Javni razpis za dodelitev nepovratnih 

finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega 

gospodarstva v občini Cerkno v času od 4.11.2015 do 3.11.2016. 
 

Ad. 4 

 

Župan glede na dejstvo, da se zaraščajo površine okoli Cerkna, predlaga projekt, da bi 

zaraščanje preprečili s pašo drobnice. Po grobi oceni je takih površin vsaj 15 hektarov. Občina 

bi lahko financirala fiksno žično ograjo. Ob ustrezni organizaciji bi bilo možno pridobiti tudi 

državna sredstva. Za začetek bi bilo potrebno v proračunu zagotoviti neka zagonska sredstva. 

 

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je sprejel naslednji SKLEP: 

 

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo načeloma soglaša z županovim predlogom. 
 

Petra Borovinšek meni, da je čas, da se ustanovi gospodarski svet. Župan se strinja, meni pa 

tudi, da je s tem povezana priprava strategije razvoja občine. Peter Lahajnar je zato, da se 

strategija naredi, vendar je to strategijo potem potrebno tudi izvajati. Enakega mnenja je tudi 

Franc Lahajnar, potrebno pa je imeti tudi vire za uresničevanje strategije in vedeti zakaj se 

sprejema ta dokument. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 

  

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

 

Predsednica odbora: 

Petra Borovinšek 

 


