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Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

Datum: 21.03.2007

ZAPISNIK

2. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v ponedeljek 19.03.2007 ob 16. uri v mali
sejni sobi Občine Kranjska Gora.

Navzoči člani: Anton Požar, Vlasta Kotnik, Zdenka Kersnik, Barbara Robič, Slavko Rabič, ml.
Opravičeno odsoten: Slavko Kanalec.
Ostali prisotni: Vesna Kunšič (strokovna služba Občine).
Za sejo je bil predlagan in sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 1. seje;
2. Pravilnik o subvencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kranjska Gora –
I. obravnava predloga;
3. Informacije, vprašanja, pobude.
Vabilu za sklic seje je bil priložen zapisnik 1. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo ter predlog
Pravilnika o subvencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kranjska Gora.
Predsednik odbora g. Anton Požar je v uvodnem nagovoru pozdravil navzoče.
K 1. TOČKI:
Na zapisnik 1. seje ni bilo pripomb.
Sklep 1: Potrdi se zapisnik 1. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.
K 2. TOČKI:
Predsednik Odbora je na kratko predstavil Pravilnik o subvencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Kranjska Gora. Dodatno obrazložitev je podala strokovna
sodelavka občine.
V razpravi je gospa Vlasta Kotnik izpostavila pripravo razpisne dokumentacije oziroma razpisa.
Pripomnila je, da bo potrebno določiti prioritete subvencioniranja. Predlagala je, da bi se
pripravila anketa, s katero bi kmete pozvali, da nam posredujejo informacijo o njihovih potrebah
pri ohranjanju in razvoju kmetijstva.
Po krajši razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 2: Osnutek Pravilnika se posreduje gospe Zdenki Kersnik za lektorske popravke.
Sklep 3: V splošnih določbah se doda nov člen, in sicer, da je celotno območje občine
Kranjska Gora, v območju z omejenimi dejavniki. V vseh nadaljnjih členih se ta
izrek določila črta.
Sklep 4: V določbah, ki se nanašajo na primarno kmetijsko proizvodnjo, je najvišji znesek
investicije 4.000 € oziroma 2.000 € subvencija.
Sklep 5: V finančnih določbah, ki se nanašajo na dopolnilne dejavnosti, se višina subvencij
poveča in sicer za območja z omejenimi dejavniki iz 2.000 € na 4.000 €, za
ekološke kmetije iz 2.500 € na 5.000 € in za mlade kmete iz 5.000 € na 6.000 €.
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Sklep 6: Dopolni se 15. člen z novim ukrepom, refundacija analize krvi na kužne bolezni
pri govedu, ki se pase na območju Italije, ob predhodnem dovoljenju ministrstva.
Sklep 7: Dopolni se 22. člen s finančnimi določbami, in sicer: subvencioniranje stroškov
prevoza ali bivanja dijaka do 50% .

K 3. TOČKI:
Gospa Barbara Robič je ponovno izpostavila problematiko dopolnilnih dejavnosti ter izdaje
lokacijskih informacij, katere so osnovni pogoj za registracijo le teh. Predlagala je, da se na
področju Karavank s prostorskimi planskimi akti občine, omogoči dopolnilna dejavnost –
planšarija.
Strokovna služba občine je opozorila, da je navedeno območje zaščiteno z Naturo 2000 in, da
večjih sprememb na tem območju ne sme biti. V nadaljevanju je predsednik Odbora predlagal,
da se zgoraj navedena problematika naslovi kot vprašanje na Oddelek za okolje in prostor ter se
hkrati zaprosi za pojasnilo.
Poleg tega je gospa Barbara Robič podala pobudo, da se pridobi seznam oziroma število
registriranih dopolnilnih dejavnosti na področju občine oziroma, če je možno po posameznih
naseljih.
Glede na perečo problematiko dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, je predsednik Odbora
predlagal, da bi Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo občine Kranjska Gora, povabil gospo Mileno
Kulovec, Kmetijsko gozdarska zbornica RS in gospo Marijo Šivic, UE Jesenice, kateri delata na
tem področju. Organiziral bi se posvet na temo dopolnilnih dejavnosti v občini Kranjska Gora.
Člani Odbora so se v zvezi z zgoraj navedeno problematiko še dogovorili, da se RAGOR – ju
posreduje informacija o dopolnitvi zloženke o dopolnilnih dejavnostih. V zloženki naj bodo
navedeni točni opisi postopkov in predpisov za registracijo dopolnilnih dejavnosti. Opisane naj
bodo tiste dejavnosti, ki so za občino aktualne (sobodajalci, planšarija, nabiranje gozdnih
sadežev, peka kruha,…). Dogovorili so se, da bi zloženka na koncu vključevala še anketo o
potrebah, ki se pojavljajo pri primarni in sekundarni kmetijski proizvodnji na območju občine.
Gospa Zdenka Kersnik je predlagala, da se pripravi krajša informacija za lokalni časopis
Zgornje'c o pripravi novega Pravilniku za kmetijstvo in gozdarstvo ter predlogu Odbora za
dopolnitev zloženke o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah. Dopolnjena zloženka bo vključevala
še anketo o potrebah kmetov.
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.

Zapisala:
Vesna Kunšič

Predsednik odbora:
Anton Požar l.r.
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