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ZAPISNIK
7. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo, ki je bila dne 7. 3. 2017 ob 19. uri v
prostorih Občine Cerkno.
Prisotni: Petra Borovinšek – predsednica, Nataša Močnik, Metod Razpet, Peter Lahajnar,
Radovan Lapanja, dr. Franc Lahajnar – člani.
Neopravičeno odsoten: Vojko Zidarič.
Ostali prisotni: Jurij Kavčič – župan, Vanja Mavri Zajc – občinska uprava.

Obravnavan je bil naslednji
dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika 6. seje.
Soglasje k imenovanju direktorja LTO Laufar Cerkno.
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 – prva obravnava.
Pobude in vprašanja.

Predsednica odbora Petra Borovinšek je ugotovila sklepčnost in predstavila predlagani dnevni
red, ki je bil soglasno sprejet.
Ad. 1
Zapisnik 6. seje je bil sprejet.
Ad. 2
Petra Borovinšek je člane odbora seznanila s celotnim postopkom izbire direktorja LTO
Laufar Cerkno preko javnega razpisa. Povedala je, da je postopek obravnaval KVIAZ, ki pa se
v končni fazi do kandidata Gregorja Novakoviča iz Idrije ni opredelil in je to prepustil
Občinskemu svetu. Kandidat bo svoj program predstavil na 15. seji občinskega sveta 9. 3.
2017.
Poudarila je še, da je zadevo potrebno rešiti, saj mineva že eno leto, ko je LTO Laufar brez
direktorja.
Radovan Lapanja je razmišljal v smeri ustanovitve zavoda, ki bi pokrival več področij hkrati.
Župan je odgovoril, da bi bilo na ta način potrebno zaposliti dodatne ljudi, kar pa za tako
majhno občino ni rentabilno.
Petra Lahajnarja je zanimalo, za katero obdobje so v proračunu rezervirana sredstva za plačo

zaposlenega na LTO.
Župan je pojasnil, da gre za obdobje od meseca marca do konca leta.
Peter Lahajnar je pohvalil tudi to, da je za Divje babe v proračunu predvidenih kar veliko
sredstev.
Župan je dodal, da je zadevo v zvezi z imenovanjem direktorja zavoda res potrebno rešiti. V
preteklosti je bilo v to panogo vloženih veliko sredstev, na tem mestu potrebujemo pravega
človeka, da bo znal vse deležnike med seboj koordinirati in povezovati.

Ad. 3
Župan je uvodoma predstavil predlog proračuna za leto 2017 za področja kmetijstva,
gospodarstva in turizma. Izpostavil je projekt občine proti zaraščanju urbanih predelov naselja
Cerkno.
Radovan Lapanja je bil okrog tega skeptičen, saj naj bi se pašne površine, kjer se pasejo ovce,
po opustitve le-te še hitreje zaraščale.
Dodal je še, da so LTO-ji posoških občin zelo uspešni. Naša občina bi morala razmišljati o
povezovanju z njimi. V povezovanju je prihodnost.
Ugotavljal je še, da NRP ni usklajen z letošnjim proračunom.
Župan je pojasnil da je projekt energetske sanacije objekta osnovne šole razdeljen na letošnje
in prihodnje leto. Je pa NRP gibljiv dokument.
Petra Borovinšek je vprašala, kako realen je v NRP zapisan projekt športne dvorane.
Župan je pojasnil, da je zaenkrat dvorana umeščena v prostor.
Petra Borovinšek je podala primerjavo med proračuni s sosednjimi občinami. Na področju
kmetijstva so se v letošnjem letu v predlogu proračuna povečala, kar je pohvalno. Po njenem
mnenju pa je za področji turizma in gospodarstva namenjenih premalo sredstev.
Izpostavila je še dejstvo, da se v prostorih LTO-ja trenutno ne da kupiti nobenega spominka.
Župan je povedal, da na LTO-ju sedaj ni bilo človeka, ki bi skrbel za te reči.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo o predlogu Odloka o proračunu Občine Cerkno za
leto 2017 v prvi obravnavi za del, za katerega je pristojen je sprejel sklepa oz. je
glasoval: 5 ZA.
Ad. 4
Petra Borovinšek je prosila za informacijo o realizaciji predlogov, ki jih je odbor podal že
pred časom.
Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.

Zapisala:
Vanja Mavri Zajc

Predsednica odbora:
Petra Borovinšek, l.r.

