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Datum: 17.04.2007

ZAPISNIK

3. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v ponedeljek 16.04.2007 ob 16. uri v mali
sejni sobi Občine Kranjska Gora.

Navzoči člani: Anton Požar, Vlasta Kotnik, Zdenka Kersnik, Slavko Rabič, ml.
Opravičeno odsoten: Slavko Kanalec.
Odsotna: Barbara Robič.
Ostali prisotni: Vesna Kunšič (strokovna služba Občine).
Za sejo je bil predlagan in sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 2. seje;
2. Obravnava gradiva - osrednja tema za 6. sejo občinskega sveta;
3. Informacije, vprašanja, pobude.
Vabilu za sklic seje je bil priložen zapisnik 2. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo ter gradivo
za sejo občinskega sveta (članom Odbora, ki niso svetniki OS).
Predsednik odbora g. Anton Požar je v uvodnem nagovoru pozdravil navzoče.
K 1. TOČKI:
Na zapisnik 2. seje ni bilo pripomb. Strokovna služba je poročala o realizaciji sklepov 2. seje
Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo. Glede Pravilnika za kmetijstvo je bilo povedano, da analize
krvi za živali, ki se pasejo na področju Italije niso dovoljena državna pomoč. Pravilnik je bil na
Ministrstvo za finance posredovan v priglasitev 18.03.2007. Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP), gospa Bojana Penca, je 12.04.2007 posredovala
pripombe na delovni osnutek Pravilnika, katerega je Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
obravnaval na 2. seji.
Glede na to, da je 16.05.2007 predvidena naslednja seja Občinskega sveta, je bil s strani Občine
posredovan dopis (po elektronski pošti), v katerem prosimo, za končno uskladitev Pravilnika.
Sklep 1: Potrdi se zapisnik 1. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.
Sklep 2: Svetnikom se na mize predloži dopis MKGP, v katerem je navedeno, da analize
krvi niso dovoljena državna pomoč.
K 2. TOČKI:
Predsednik Odbora je na kratko predstavil gradivo ter pripomnil, da bomo na sejo predložili tudi
zapisnik 3. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstva. Strokovna služba je v nadaljevanju
predstavila gradivo in povedala, da bodo vsi pripravljalci gradiva prisotni tudi na seji
Občinskega sveta, kjer bodo na voljo tudi za vsa vprašanja in informacije.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji sklep:
Sklep 3: Zapisnik 3. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo se posreduje svetnikom na
seji občinskega sveta občine Kranjska Gora, ki bo v sredo 18.04.2007.
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K 3. TOČKI:
Strokovna služba je povedala, da je članica Odbora gospa Barbara Robič izpostavila
problematiko zapore ceste, ki velja za kmete med vikendi in prazniki. Strokovna služba je podala
pojasnilo, da omejitev določa republiški predpis in sicer Odredba o omejitvi prometa na cestah
Republike Slovenije (Ur.l.RS, št. 63/2006). Navedena Odredba ima v 6. členu navedene točke,
za katere ne velja omenjena omejitev prometa. V 13. točki je določilo ki pravi:«prevoza ob
spravilu hitro pokvarljivih kmetijskih ali gozdnih sadežev oziroma pridelkov«. Ker dodatnih
navodil k Odredbi ni, je Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlagal, da naj občinski svet
sprejme sklep, na podlagi katerega bi lahko zaprosili Ministrstvo za promet in zveze ali seno
spada pod 13. točko 6. člena Odredbe o omejitvi prometa na cestah Republike Slovenije.
Gospod Slavko Rabič je izpostavil problematiko v zvezi z omejitvami na gozdnih cestah.
Predlagal je, da bi o tem govorili tudi na seji Občinskega sveta. Omenjen problem je že večkrat
izpostavil tudi na sestankih Kmetijsko gozdarske zbornice. Predlagal je, da bi na gozdih cestah
vzpostavili določen režim prometa (med vikendi in praznikih naj bi veljala zapora za osebna in
motorna vozila od 9.00 do 17. 00 ure). Povedal je, da imajo takšen sistem na občinski cesti na
Hrušici.
Poleg tega je podal še informacijo v zvezi z odkupom zemljišča za gradnjo gozdne ceste na
Dovjem. Povedal je, da morajo na omenjenem območju po Odločbi Zavoda za gozdove RS
posekati okoli 500 m3 lesa. Ker skozi vas ni možen dostop s tovornim vozilom, so se odločili,
da bi naredili novo cesto, le ta pa bi služila tudi za vsa intervencijska vozila.
Predsednik Odbora je dodal, da morajo omenjen problem najprej obravnavati na Krajevni
skupnosti, le ta naj pa potem zadevo posreduje naprej na Občino Kranjska Gora.
Po razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa:
Sklep 4: Svetnikom Občinskega sveta občine Kranjska Gora se poda informacija glede
omejitev, ki veljajo za kmete in se predlaga sklep, da se zaprosi za pojasnilo v zvezi s 13.
točko 6. člena Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji.
Sklep 5: Na seji Občinskega sveta občine Kranjska Gora se obravnava tudi problematika v
zvezi z gozdnimi cestami (omejitev prometa).

Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.

Zapisala:
Vesna Kunšič

Predsednik odbora:
Anton Požar l.r.
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