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ZAPISNIK
11. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo, ki je bila dne 20.3.2018 ob 18.30 uri
v prostorih Občine Cerkno.
Prisotni: Petra Borovinšek – predsednica, Metod Razpet, Radovan Lapanja, Nataša Močnik in
Peter Lahajnar – člani.
Odsotnost opravičila: dr. Franc Lahajnar in Vojko Zidarič.
Ostala prisotna: Gregor Novaković – LTO Laufar Cerkno in mag. Martin Raspet – občinska
uprava.

Obravnavan je bil naslednji
dnevni red:
1. Pregled zapisnika 10. seje.
2. Poslovno poročilo za leto 2017 in finančni načrt za leto 2018 LTO Laufar Cerkno.
3. Pravilnik o spremembah Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za
področje malega gospodarstva.
4. Pobude in vprašanja.
Predsednica odbora Petra Borovinšek je ugotovila sklepčnost in predstavila predlagani dnevni
red, ki je bil soglasno sprejet.
Ad. 1
Zapisnik 10. seje je bil sprejet.
Ad. 2
Direktor LTO Laufar Cerkno Gregor Novaković je uvodoma predstavil poslovno poročilo za
leto 2017. Kot realizirane pomembnejše projekte v letu 2017 je izpostavil postavitev nove
spletne strani, prisotnost na družabnih omrežjih (Facebook, Instagram), uspešna izvedba
prireditve Poletje v Cerknem in delovanje na večji prepoznavnosti Arheološkega parka Divje
babe. V zvezi s finančnim poročilo za leto 2017 je povedal, da so leto zaključili z rahlim
plusom. Plan za leto 2018 je bil odboru že predstavljen na eni izmed prejšnjih sej, zato ga ne
bo ponovno predstavljal. Edina razlika je, da so sedaj predvidena tudi sredstva za dodatno
zaposlitev.
Radovan Lapanja je vprašal koliko se pozna cerkljanskemu turizmu povečan obisk Partizanske
bolnice Franja.
Petra Borovinšek je odgovorila, da je posledica večjega obiska PB Franja verjetno tudi zaradi

zvišanja števila gostov v hotelu Cerkno.
Gregor Novaković je dodal, da muzej meni, da se je obisk PB Franja povečal zaradi pridobitve
znaka evropske dediščine.
Petra Borovinšek med cilji LTOja pogreša, da bi se Cerkno uvrstilo med vodilne destinacije v
Sloveniji. Ker nismo vodilna destinacija namreč ne moremo kandidirati za državna sredstva.
Omenila je tudi, da je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki omogoča
zvišanje turistične takse.
Gregor Novaković je odgovoril, da že pol leta lobira, da bi se stvari z uvrstitvijo med vodilno
destinacijo premaknile. Prav tako se je pred kratkim udeležil seminarja na temo priprave novih
odlokov v zvezi s turistično takso. Nov odlok je potrebno sprejeti do 15.6., maksimalno pa
lahko turistična taksa znaša 2,5 EUR. Nova je promocijska taksa, ki znaša dodatnih 25 %
turistične takse.
Ad. 3
Martin Raspet je predstavil predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika Občine Cerkno o
dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva, ki je bil pripravljen na pobudo
odbora. Odbor je brez razprave sprejel sklep, da podpira predlagano spremembo pravilnika.
Ad. 4
Brez razprave.
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.

Zapisal:
mag. Martin Raspet

Predsednica odbora:
Petra Borovinšek, l.r.

