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ZAPISNIK
1. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v sredo 24.01.2007 ob 16. uri v
mali sejni sobi Občine Kranjska Gora.

Navzoči člani: Anton Požar, Vlasta Kotnik, Zdenka Kersnik, Barbara Robič, Slavko
Kanalec.
Odsoten: Slavko Rabič, ml.
Ostali prisotni: Vesna Kunšič (strokovna služba Občine).
Za sejo je bil predlagan in sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2007 – I.
obravnava;
2. Načrt dela v mandatnem obdobju;
3. Informacije, vprašanja, pobude.
Vabilu za sklic seje je bil priložen Sklep občinskega sveta o imenovanju članov odbora
ter gradivo Predlog Odloka o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2007 (kmetijski
del).
Predsednik odbora g. Anton Požar je v uvodnem nagovoru pozdravil navzoče.
K 1. TOČKI:
Predsednik odbora je navzoče člane seznanil, da bo v sredo 31.01.2007 seja občinskega
sveta Občine Kranjska Gora, na kateri se bo obravnaval predlog Odloka o proračunu za
leto 2007. Kljub temu, da kmetijstvo v proračunu občine predstavlja le manjši delež, je
vseeno zelo pomemben. Kmetijstvo je namreč tista panoga, ki ohranja in neguje kulturno
krajino. V nadaljevanju je povedal, da je višina predlaganih sredstev za finančne
intervencije v kmetijstvu za leto 2007 enaka kot v letu 2006.
Strokovna sodelavka je k tej točki še povedala, da je v letu 2007 potrebno pripraviti nov
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva, ki bo usklajen s
smernicami EU. Članom je bilo povedano, da bo prišlo do sprememb predvsem pri
sistemu subvencioniranja tekoče kmetijske proizvodnje (osemenjevanje živine,
zavarovanje, preventivni pregledi, analize zemlje in krme, letni pregledi molznih strojev).
Velik pomen se daje pri pospeševanju manjših investicij ter izobraževanju. Z MKGP
potekajo pogovori glede povračila stroškov analize krvi, za živino, ki se pase v Italiji.
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Gospod Kanalec je vprašal, kaj pa je z dopolnilnimi dejavnostmi?
Strokovna služba je povedala, da se dopolnilne dejavnosti preglasijo na Ministrstvu za
finance, v okviru Uredbe de minimis. Glede namenov ter višine sredstev pri dopolnilnih
dejavnostih ni ovir.
V nadaljevanju so se člani dogovorili, da bo pri pripravi Pravilnika sodelovala gospa
Barbara Robič. Pravilnik pa bo vključeval določbe primarne kmetijske dejavnosti ter
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo se strinja z višino predlaganih sredstev za
finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Kranjska Gora v
letu 2007 in se ponovno sestane, ko bo pripravljen osnutek novega Pravilnik.
K 2. TOČKI:
Člani odbora so se dogovorili, da bodo sestanki Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo ob
ponedeljkih in sicer ob 16. uri.
Strokovne službe (Kmetijsko svetovalna služba, Zavod za gozdove) se na seje Odbora
vabi po potrebi oziroma na predlog predsednika Odbora.
K 3. TOČKI:
Gospa Vlasta Kotnik je izpostavila problematiko zaščite 1. območja kmetijskih zemljišč.
Pripomnila je, da moramo gledati dolgoročno, ter del okolja pustiti za naše potomce.
Strokovna služba je pojasnila, da žal kmetijska stroka, pri tem nima velike moči.
Prevladal je kapital nad razumom.
Gospa Barbara Robič je izpostavila, da občina ne pripravi potrebnih podlag za
registracijo dopolnilnih dejavnosti – planšarija. Meni, da bi na vseh planinah v občini
morali omogočiti, da bi lahko lastniki pridobili lokacijsko informacijo in na podlagi le te
registrirali dejavnost.
Gospod Kanalec pa je svetoval, da je na območju občine potrebno podpirati predvsem
dopolnilne dejavnosti – kmečki turizem. Na celotnem območju danes nimamo niti enega
pravega kmečkega turizma. V nadaljevanju je dodal, da bo potrebno delati tudi na
animaciji mladih ter na področju gozdarstva. Meni, da kljub temu, da gozd pokriva skoraj
70 % površine, to gospodarsko panogo zanemarjamo. V gozdarstvu se pojavlja nov trend
– BIO masa.
Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.
Zapisala:
Vesna Kunšič
Predsednik odbora:
Anton Požar l.r.
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