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Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

Datum: 26.09.2007
ZAPISNIK

5. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v ponedeljek 24.09.2007 ob 16. uri v mali
sejni sobi Občine Kranjska Gora.

Navzoči člani: Anton Požar, Slavko Kanalec, Barbara Robič.
Opravičeno odsotni: Vlasta Kotnik, Zdenka Kersnik, Slavko Rabič, ml., Tilka Klinar.
Odsotni: Majda Loncnar.
Ostali prisotni: Helena Cvenkel (BSC Kranj), Vesna Kunšič (strokovna služba Občine).
Za sejo je bil predlagan in sprejet naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika 4. seje;
Predstavitev ukrepov na nacionalni ravni »Program razvoja podeželja«;
Kratka informacija o LEADER sredstvih;
Klavnica za drobnico;
Informacije, vprašanja, pobude.

Vabilu za sklic seje je bil priložen zapisnik 4. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.
Predsednik odbora g. Anton Požar je v uvodnem nagovoru pozdravil navzoče.
K 1. TOČKI:
Na zapisnik 4. seje ni bilo pripomb. Predsednik Odbora je poročal o realizaciji sklepov 4. seje
Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.
Sklep 1: Potrdi se zapisnik 4. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.
K 2. IN 3. TOČKI:
Gospa Helena Cvenkel je predstavila Nacionalni Program razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007 – 2013. Povedala je, da je v Programu razvoja podeželja (v
nadaljevanju PRP) določeno izvajanje za 1., 3. in 4. os. 2. os predstavlja kmetijske ukrepe –
zbirna vloga.
V skladu z 20. členom Uredbe 1698/05 ES se sredstva namenijo za naslednje ukrepe 1. osi:
•
•
•
•
•
•
•
•

pomoč mladim prevzemnikom kmetij, zgodnje upokojevanje kmetov,
usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu,
posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
povečanje gospodarske vrednosti gozdov,
dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom,
izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva,
sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane,
podpora za ustanavljanje in delovanje skupnih proizvajalcev.
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V skladu z 52. členom Uredbe 1698/05 ES se sredstva namenijo za naslednje ukrepe 3 osi:
• diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti,
• podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij,
• obnova in razvoj vasi,
• ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja.
V skladu z 63. členom Uredbe 1698/05 ES se sredstva namenijo za naslednje ukrepe 4. osi (v
nadaljevanju LEADER):
• izvajanje lokalnih razvojnih strategij,
• spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja,
• vodenje lokalnih akcijskih skupin, pridobitev strokovnih znanj in animacija območja.
Novosti novega programskega obdobja so:
• za individualne vloge (kmetijska gospodarstva) ni potrebno predložiti poslovnega načrta,
• pri primarni proizvodnji se pridobljena sredstva na upoštevajo kot dohodninska osnova,
• DDV pri zavezancih za dohodnino ni upravičen strošek.
Gospa Cvenkel je v nadaljevanju še povedala, da se v okviru Lokalne akcijske skupine (v
nadaljevanju LAS) pripravlja Pogodba o ustanovitvi in delovanju LAS-a »Gorenjska košarica«.
Z omenjeno pogodbo bi ustanovili Leader območje »Gorenjska košarica«, ki pokriva območje
naslednjih občin: mestna občine Kranj, občina Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Cerklje na
Gorenjskem, Tržič, Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica, Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.
Na Gorenjskem so bili narejeni trije programi razvoja podeželja. Sedaj se PRP, ki je bil izdelan
za Zgornjo Gorenjsko (izvajalec RAGOR), združuje z PRP osrednjega dela (izvajalec BSC
Kranj). Oba programa sta vsebinsko podobna, razlikujeta se le po vsebini in problemih, ki se
pojavljajo na območju Triglavskega narodnega parka. Pomembno je, kako na park gledamo. Ali
je to zaviralni faktor, ali je to priložnost.
Druga večja razlika je povezana s problematiko Agrarnih skupnosti. Ugotovili so, da bo vsako
AS potrebno obravnavati individualno, kajti zaradi različnih interesov in problemov ne more biti
nekega kompleksnega reševanja.
Članica Odbora gospa Barbara Robič je zopet izpostavila problem registracije dopolnilne
dejavnosti. Meni, da gre velikokrat za zavajanje ljudi, ker nihče ne preveri, da določenih zadev ni
možno registrirati, kajti po prostorskih planih dejavnosti ni možno izvajati.

Kot zaključek predstavitve in razprave je bil sprejet naslednji
Sklep 2: Na območju Občine Kranjska Gora se za zainteresirane organizira delavnica na
temo Program razvoja podeželja in dopolnilnih dejavnosti.

K 4. TOČKI:
Predsednik Odbora je podal informacijo glede klavnice za ovce. Povedal je, da je bil na
Jesenicah organiziran sestanek, katerega so se udeležili predstavniki občin in predstavnik KOTA, gospod Koncilja. V prihodnjih dneh se pričakuje ponudba KO-TA za odkup ali najem
stavbe poleg Jeseniške klavnice.
Gospa Boža Kovač (občina Jesenice) je bila zadolžena, da preveri namembnost zemljišča. Kot
zaključek sestanka na Jesenicah je bilo sprejeto, da se naroči projektna študija za klavnico. Pri
projektu bo poleg kmetijske svetovalne službe sodeloval tudi RAGOR.
(ZAPISNIK 5 SEJE odbor za kmetijstvo.doc)

2

K 5. TOČKI:
Gospa Barbara Robič je na sejo Odbor prinesla dopis Šranc Urške in Janša Melite iz Belce
(dopis je priložen zapisniku).
Strokovna služba je v zvezi s tem pojasnila, da je bil 24.09.2007 pri gospe Šranc Urški župan
Občine, gospod Jure Žerjav in vodja Oddelka za okolje in prostor, gospod Boštjan Pristavec.
Gospa Barbara Robič je izpostavila tudi problem oskrbe s pitno vodo oz. zajetjem Jureš.
Predsednik Odbora je pojasnil, da sam Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo nima pristojnosti, da bi
reševal omenjeno problematiko.
Člani Odbora so po razpravi prejeli naslednji
Sklep 3: Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Občine Kranjska Gora posreduje Javnemu
podjetju Komunala Kranjska Gora vprašanje v zvezi z zajetjem Jureš. Ali se predvideva
omejitev paše na tem območju?

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.

Zapisala:
Vesna Kunšič

Predsednik odbora:
Anton Požar l.r.
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