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Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

Datum: 20.11.2007
ZAPISNIK

6. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v ponedeljek 19.11.2007 ob 16. uri v mali
sejni sobi Občine Kranjska Gora.

Navzoči člani: Anton Požar, Vlasta Kotnik, Zdenka Kersnik, Slavko Rabič, ml.,
Opravičeno odsotni: Slavko Kanalec, Barbara Robič.
Ostali prisotni: Vesna Kunšič (strokovna služba Občine).
Za sejo je bil predlagan in sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 5. seje;
2. Predlog proračuna za leto 2008;
3. Informacije, vprašanja, pobude.
Vabilu za sklic seje je bil priložen zapisnik 5. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo in predlog
proračuna za 2008 (kmetijski del).
Predsednik odbora g. Anton Požar je v uvodnem nagovoru pozdravil navzoče.
K 1. TOČKI:
Na zapisnik 5. seje ni bilo pripomb. Predsednik Odbora in strokovna služba sta poročala o
realizaciji sklepov 5. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo. Vsi sklepi so bili realizirani.
Predstavnica strokovne službe je prisotne še seznanila, da je Makovec Edvard (član Kmetijsko
gozdarske zbornice) sporočil, da se sej Odbora ne more udeleževati, zaradi dela na kmetiji.
Dogovorjeno je bilo, da se Makovec Edvardu ne pošilja vabil za seje.
Sklep 1: Potrdi se zapisnik 5. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.
K 2. TOČKI:
Predsednik Odbora je povedal, da je bila 7. novembra 2007, 11. seja OS Kranjska Gora. Med
drugim, so svetniki obravnavali tudi Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008 – v
prvi obravnavi. Na seji je bil sprejet sklep, da se predlog proračuna Občine Kranjska Gora za
leto 2008 posreduje v 15 dnevno obravnavo.
V nadaljevanju je predsednik povedal, da se vsa sredstva, ki se namenjajo za kmetijstvo porabijo
na podlagi javnega razpisa. V letu 2007 je bil spremenjen Pravilnik za kmetijstvo, kar je bil eden
od vzrokov, da je bilo več vlog, kot pa je bilo razpoložljivih sredstev.
Predsednik predlaga, da se v letu 2008 za potrebe kmetijstva nameni več sredstev oziroma vsaj
toliko, kot je bilo vloženih zahtevkov v letu 2007.
Strokovna sodelavka je povedala, da je v letu 2007 prispelo zahtevkov v skupni višini 68.645 €.
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Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji
Sklep 2: Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo občine Kranjska Gora predlaga, da se
sredstva, ki se namenjajo za intervencije v kmetijstvo (proračunska postavka 042101)
povečajo iz predlaganih 58.000 € na 70.000 €.
Razlogi za povečanje sredstev so naslednji:
- v letu 2007 je bilo vloženo več zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev,
- v letu 2008 bo poleg pomoči za izobraževanje na srednjih kmetijskih in gozdarskih šolah
razpisana tudi pomoč za študente kmetijskih in gozdarskih smeri,
- kmetje morajo v skladu z veljavno zakonodajo izpolnjevati pogoje, ki so vedno strožji in
zahtevajo dodatna vlaganja v kmetijska gospodarstva,
- do leta 2010 morajo vsi ekološki rejci zagotoviti prosto rejo za živali,
- v preteklih letih proračunska sredstva večkrat niso bila izkoriščena v celoti, zato naj se v
prihodnje nameni nekoliko več sredstev za potrebe kmetijstva.

V zvezi s povedanim je predstavnica strokovne službe opozorila, da v skladu z določili
sprejetega Pravilnika za kmetijstvo ni možno povečati sredstva za več kot 20 %. V kolikor bi
presegli ta odstotek, je potrebno ponovno pridobiti soglasje pristojnega ministrstva.
Strokovna služba je v nadaljevanju seznanila člane še z drugimi postavkami, ki so vezane na
kmetijstvo. Opozorila je tudi, da je pri projektu konjeniških poti potrebno najprej urediti
lastništvo z lastniki (fizične osebe), nato pa opraviti dela na terenu (usmerjevalne table in manjša
gradbena dela) in se dogovoriti o upravljavcu in zavarovanju poti (odgovornost).

K 3. TOČKI:
Predsednik odbora je predlagal, da strokovna služba pripravi poročilo o porabi sredstev za
kmetijstvo v letu 2007. Poraba sredstev naj bo prikazana po namenih.
Član Odbora, gospod Rabič Slavko je predlagal, naj se prouči možnost sprejema Občinskega
odloka o zapori gozdne ceste na Ravne v zimskem času.

Seja je bila zaključena ob 17.20 uri.

Zapisala:
Vesna Kunšič

Predsednik odbora:
Anton Požar l.r.

(ZAPISNIK 6 SEJE odbor za kmetijstvo.doc)

2

