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ZAPISNIK
8. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo, ki je bila dne 4. 10. 2017 ob 19. uri v
prostorih Občine Cerkno.
Prisotni: Petra Borovinšek – predsednica, Nataša Močnik, Metod Razpet, Radovan Lapanja – člani.
Odsotni: Vojko Zidarič, dr. Franc Lahajnar, Peter Lahajnar.
Ostali prisotni: Gregor Novaković – direktor LTO Laufar Cerkno; mag. Martin Raspet, Vanja
Mavri Zajc – občinska uprava.
Obravnavan je bil naslednji
dnevni red:
1. Pregled zapisnika 7. seje.
2. Poročilo in plan LTO Laufar Cerkno.
3. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 – hitri postopek.
4. Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja
stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 4.11.2016 do 3.11.2017.
5. Pobude in vprašanja.
Predsednica odbora Petra Borovinšek je ugotovila sklepčnost in predstavila predlagani dnevni red,
ki je bil soglasno sprejet.
Ad. 1
Zapisnik 7. seje je bil sprejet.
Ad. 2
Gregor Novaković je predstavil poročilo o opravljenih aktivnostih kot direktorja LTO Laufar
Cerkno v času od nastopa mandata (1.4.2017) do septembra 2017. Nadalje je predstavil še plan dela
do konca leta 2017 in cilje za leto 2018.
Izpostavil je postavitev velikih promocijskih tabel za našo destinacijo na Mostu na Soči in Kalcah.
Glede finančnega plana za prihodnje leto je razložil, da se povečujejo stroški promocije zaradi
predvidene udeležbe na osmih sejmih in priprave kataloga Cerkljanske. Poudaril je še, da vidi
potrebo po kadrovski okrepitvi zavoda še z dvema sodelavcema, od tega bi se potem lahko eden
ukvarjal samo s projekti.
Petra Borovinšek je izpostavila problem, da se PB Franja tudi letos, kot vsako leto za obiskovalce
zapre 30. oktobra, krompirjeve počitnice pa letos trajajo do 5. novembra. Na Gregorja Novakovića
je apelirala, da se z vodstvom muzeja, ki upravlja z bolnico Franja, poskusi dogovoriti za
podaljšanje odpiralnega časa do konca jesenskih počitnic. Ob tem je izrazila tudi mnenje, da bi
upravljanje PB Franja morala prevzeti Občina Cerkno, mestnemu muzeju bi ostal samo vsebinski
del. S tem so se strinjali tudi ostali člani odbora.
Temu mnenju se je pridružil tudi Gregor Novaković in dodal, da bi bolnica Franja po njegovem
mnenju lahko imela dvakrat več obiskovalcev, kot jih dejansko ima.
Radovan Lapanja je menil, da bi se naše območje že pred časom moralo povezati s Posočjem, saj
Posočje, zlasti poleti, obišče zelo veliko število turistov. V sodelovanju na turističnih sejmih pa ne

vidi kakšnega velikega doprinosa k povečanem obisku turistov v naši destinaciji.
Petra Borovinšek je dodala, da bi se Cerkno moralo povezovati tudi z Idrijo.
Radovan Lapanja se je vprašal, če direktor LTO uživa dovolj podpore pri županu in občinskem
svetu, da bo lahko uresničil vse zastavljene cilje.
Petra Borovinšek je spomnila, da so sredstva za ureditev pohodnih poti že vključena v letošnji
proračun.
Gregor Novaković je povedal, da je pri tem mišljena obnova označevalnih tabel, ki so v zelo slabem
stanju.
Petra Borovinšek je predlagala, da bi se v zvezi s pohodnimi potmi v okolici Cerknega LTO lahko
povezal s CŠOD, ki ima že izdelano aplikacijo na mobilnem telefonu, kjer so označene nekatere od
teh poti z vključenimi znamenitostmi ob teh poteh.
Radovan Lapanja je še vprašal, če so v proračunu rezervirana sredstva za postavitev velikih
promocijskih tabel za Cerkno.
Gregor Novaković je odgovoril, da so rezervirana v letošnjem proračunu v višini 12.000 EUR.
Ad. 3
Vanja Mavri Zajc je predstavila predlog rebalansa proračuna 2017 za področje kmetijstva. Razložila
je, da so spremembe vezane na prerazporeditve sredstev na postavkah v okviru javnega razpisa ter
postavk vezanih na projekte LAS.
Radovan Lapanja je vprašal, kdo bo lahko koristil coworking prostor, ki se ga bo opremilo v okviru
projekta Formica.
Petra Borovinšek mu je pojasnila, da bo prostor namenjen mladim, ki so na začetku svoje poslovne
poti in za to nimajo možnosti drugje. Gre tudi za vidik mreženja.
Radovan Lapanja je še vprašal, zakaj so se z rebalansom proračuna sredstva na področju kmetijstva
občutno znižala.
Vanja Mavri Zajc je pojasnila, da se je pri pripravi proračuna za projekte LAS rezerviralo več
sredstev, kot je bilo kasneje dejansko potrjenih projektov. Eden od LAS-ovih projektov in sicer
Vključimo se pa je z rebalansom proračuna glede na vsebino uvrščen v področje izobraževanja.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu
Občine Cerkno za leto 2017 – hitri postopek za del, za katerega je pristojen potrdil oz. je
glasoval: 4 ZA.
Ad. 4
Mag. Martin Raspet je predstavil Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki
delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od
4.11.2016 do 3.11.2017.
Člani odbora na razpis niso imeli pripomb in so ga potrdili za objavo.
Ad. 5
Brez razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.
Zapisala:
Vanja Mavri Zajc

Predsednica odbora:
Petra Borovinšek, l.r.

