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Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

Datum: 05.07.2007
ZAPISNIK

4. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v ponedeljek 02.07.2007 ob 16. uri v mali
sejni sobi Občine Kranjska Gora.

Navzoči člani: Anton Požar, Vlasta Kotnik, Zdenka Kersnik, Slavko Rabič, ml., Slavko Kanalec,
Barbara Robič.
Ostali prisotni: Vesna Kunšič (strokovna služba Občine).
Za sejo je bil predlagan in sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 3. seje;
2. Razpisna dokumentacija;
3. Informacije, vprašanja, pobude.
Vabilu za sklic seje je bil priložen zapisnik 3. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo ter delavno
gradivo - razpisna dokumentacija.
Predsednik odbora g. Anton Požar je v uvodnem nagovoru pozdravil navzoče.
K 1. TOČKI:
Na zapisnik 3. seje ni bilo pripomb. Predsednik Odbora je poročal o realizaciji sklepov 3. seje
Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo. Glede omejitve vožnje s traktorji, je bilo povedano, da se
lahko posameznik obrne na Direkcijo za ceste in individualno rešuje probleme v zvezi s tem.
Člani Odbora so podali pobuda, da strokovna služba občine pripravi krajšo informacijo v zvezi
z odgovorom Ministrstva za promet in zveze – omejitev vožnje s traktorji. Informacija naj se
objavi v lokalnem časopisu Zgornjesavc.
Sklep 1: Potrdi se zapisnik 3. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.
K 2. TOČKI:
Predsednik Odbora je povedal, da se je v Pravilniku spremenil 17. člen. Spremenila se je oblika,
ne pa vsebina člena. V nadaljevanju je strokovna sodelavka predstavila osnutek razpisa.
Pri pripravi razpisa je potrebno preveriti ukrep zavarovanja živine. Uskladiti se je potrebno z
Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja RS in zavarovalnicami. V kolikor bo znesek višji
od nastalih materialnih stroškov se ukrep razpiše.
Po razpravi so se člani odločili, da se v letu 2007 ne razpišeta dva ukrepa: pokrivanje operativnih
stroškov transporta iz odročnih krajev in raziskovalne naloge.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
Sklep 2: Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga, da se pripravi Odlok, s katerim bi
se opredelil status senikov »svisli« oz., da bi se objekti zaščitili kot tradicionalna
arhitektura.
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Sklep 3: Razpis se oblikuje tako, da bo odprt do porabe sredstev oz. 15.11.2007. Komisija
bo vloge odpirala 3 – krat in sicer: konec avgusta, konec septembra in 15.11.2007.
Sklep 4: Razpiše se skupni znesek, sredstva se ne delijo po posameznih ukrepih.

K 3. TOČKI:
Gospod Slavko Rabič je ponovno izpostavil problematiko v zvezi z omejitvami na gozdnih
cestah. Predlagal je, da se pripravi Občinski Odlok.
Gospa Vlasta Kotnik bo preverila in podala informacijo, kako imajo to urejeno na območju
Škofja Loke.
Gospa Barbara Robič je ponovno izpostavila problematiko v zvezi z dopolnilnimi dejavnostmi.
Predlagala je, da se zamenja Kmetijsko svetovalko, gospo Majdo Loncnar. Meni, da na tem
področju že 15 let, ni bilo nič narejenega.
V nadaljevanju so se člani dogovorili, da se organizira posvet na to temo (po sprejetju Zakona o
gostinstvu), kamor se povabi gospo Mileno Kulovec, specialistko iz Kranja in gospo Majdo
Loncnar.
Predsednik je še povedal, da je bil na seji občinskega sveta sprejet sklep, s katerim se podpira
gradnja klavnice za drobnico. Vsi člani to podpirajo, toda potrebno je določiti pravo lokacijo.
Prelagajo, da bi projekt moral potekati v okviru Razvojne Zadruge Dovje.

Seja je bila zaključena ob 17.45 uri.

Zapisala:
Vesna Kunšič

Predsednik odbora:
Anton Požar l.r.
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