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ZAPISNIK
12. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo, ki je bila dne 28.5.2018 ob 18. uri v
prostorih Občine Cerkno.
Prisotni: Petra Borovinšek – predsednica, Metod Razpet in Radovan Lapanja – člana.
Odsotni: dr. Franc Lahajnar, Vojko Zidarič, Nataša Močnik in Peter Lahajnar.
Ostala prisotna: Gregor Novaković – LTO Laufar Cerkno in mag. Martin Raspet – občinska uprava.
Obravnavan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika 11. seje.
2. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Cerkno – hitri postopek.
3. Pobude in vprašanja.
Predsednica odbora Petra Borovinšek je ugotovila, da odbor ni sklepčen, vendar bodo predlagani
dnevni red vseeno obravnavali.
Ad. 1
Zapisnik 11. seje je bil sprejet.
Ad. 2
Direktor LTO Laufar Cerkno Gregor Novaković je uvodoma predstavil predlog Odloka o turistični
in promocijski taksi v Občini Cerkno, ki ga mora občina sprejeti do 15. junija. Odlok je bil povzet
po vzorcu, ki ga je pripravila Skupnost občin Slovenije. Višina turistične takse se je določila v
skladu z mnenjem turističnih ponudnikov. Tudi odbor je bil mnenja, da je višina turistične takse
primerna in da se morajo dodatna sredstva iz naslova turistične takse nameniti izključno za razvoj
turizma, predvsem promocijo Cerkljanske.
Načeloma odbor podpira predlog odloka, vendar zaradi nesklepčnosti sklepa ni oblikoval.
Ad. 3
Petra Borovinšek je predstavila pripombe gostov Hotela Cerkno, ki so bile pridobljene na podlagi
anket. Več pripomb se nanaša na označitve pešpoti. Gregor Novaković je odgovoril, da LTO nima
sredstev za urejanje pešpoti in da je drugje to običajno v domeni občin. Dodal je še, da so iz
projekta Adria bike ostale označbe kolesarskih poti, ki se jih bo v kratkem namestilo.
Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.
Zapisal:
mag. Martin Raspet

Predsednica odbora:
Petra Borovinšek, l.r.

