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Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

Datum: 30.01.2008
ZAPISNIK

7. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v ponedeljek 28.01.2008 ob 16. uri v mali sejni sobi
Občine Kranjska Gora.

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

Pregled zapisnika 6. seje;
Pregled porabe sredstev v letu 2007;
Informacija o Razpisu za kmetijstvo v letu 2008;
Informacije, vprašanja, pobude.

Vabilu za sklic seje je bil priložen zapisnik 6. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo ter pregled porabe
proračunskih sredstev - kmetijstvo 2007.
Predsednik odbora g. Anton Požar je v uvodnem nagovoru pozdravil navzoče.
K 1. TOČKI:
Na zapisnik 6. seje ni bilo pripomb.
Sklep 1: Potrdi se zapisnik 6. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.
K 2. TOČKI:
Predsednik Odbora je povedal, da so se na zadnji seji dogovorili, da strokovna sodelavka pripravi pregled
porabe proračunskih sredstev - kmetijstvo 2007.
Članico odbora gospo Barbaro Robič je zanimalo, kaj pomeni poraba sredstev za delovanje društev.
Strokovna sodelavka je pojasnila, da so to sredstva, ki so namenjena za materialne stroške društev, ki
delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva na območju Občine Kranjska Gora.
V nadaljevanju je člana Odbora gospoda Rabiča zanimalo, zakaj je pri zavarovanju samo 5 upravičencev.
Strokovna sodelavka je pojasnila, da je spodnja meja za pridobitev sredstev 50,00 €. Vsi vlagatelji, ki
tega zneska niso dosegli, niso bili upravičeni do povračila stroškov zavarovanja živine.

Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji
Sklep 2: Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo občine Kranjska Gora predlaga, da se zapisnik 7. seje
Odbora in Pregled porabe proračunskih sredstev - kmetijstvo 2007 posreduje na sejo Občinskega
sveta občine Kranjska Gora, ki bo v sredo 30.01.2008.

K 3. TOČKI:
Predsednik odbora je povedal, da je bil v petek 25.01.2008 v lokalnem časopisu Zgornjesavc objavljen
razpis za kmetijstvo za leto 2008. V nadaljevanju je povedal, da je vsebina razpisa podobna lanskemu.
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Sprememba je pri nakupu kmetijske mehanizacije, kjer je znižana višina sredstev z namenom, da se bolj
pospešuje obnova kmetijskih gospodarstev. Druga sprememba je pri dodelitvi enkratne denarne pomoči
pri izobraževanju. Poleg srednješolskih poklicev je po razpisu možna tudi finančna pomoč za študente
vseh kmetijskih in gozdarskih smeri.
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji
Sklep 3: Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo občine Kranjska Gora se strinja z vsebino razpisa za
kmetijstvo v letu 2008.

K 4. TOČKI:
Članica Odbora gospa Barbara Robič je ponovno opozorila, da so v naselju Gozd Martuljek še vedno
problemi zaradi ceste. Veliko nezadovoljstva je tudi zaradi spremembe prostorskih planov. Izpostavila je
problem, da se kmetije ravno zaradi prostorskih planov ne morejo širiti oziroma se razvijati. S temi
dolgotrajnimi postopki nam mladina uhaja iz kmetij. Ker člani Odbora menijo, da bi se morale prostorske
težave, ki so vezane na kmetijstvo, reševati prednostno so sprejeli naslednja sklepa:
Sklep 4: Pri pripravi prostorskih aktov naj pripravljalec določi poleg kmetijskih gospodarstev, ki
so aktivna, tudi območja na katerih je možna gradnja oziroma širitev hleva ali pa objektov za
dopolnilno dejavnost na kmetiji.
Sklep 5: Pri pripravi prostorskih aktov naj pripravljalec določi h kmetijskim objektom na planinah
tudi območja na katerih je možna gradnja objekta za dopolnilno dejavnost na kmetiji - planšarija.
V nadaljevanju je član Odbora gospod Rabič izpostavil problem starejših kmečkih hiš, ki so pod
spomeniškim varstvom. Meni, da se ljudje raje odločajo za gradnjo novih hiš na robu naselja, kmečke
hiše, v središču vasi pa ostajajo prazne. Problem obstaja v tem, da je dovoljena samo obnova zaščitenih
hiš, ne pa tudi nadomestna gradnja v podobnem stilu.
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep 6: Pri pripravi prostorskih aktov naj pripravljalec prouči možnost nadomestne gradnje pri
obnovi zaščitenih kmečkih hiš, s tem da se upošteva že obstoječi stil gradnje.
Ob koncu je članica gospa Barbara Robič še opozorila, da so se pri njej ponovno oglasili kmetje iz
Podkuž. Povedala je, da se pri gradnji ceste v Podkužah dela drugače kot je bilo dogovorjeno z županom
in gospodom Pristavcem.
Član Odbora, gospod Rabič Slavko je vprašal, kaj je bilo narejenega glede sprejema Občinskega odloka o
zapori gozdne ceste na Ravne v zimskem času. Strokovna sodelavka je pojasnila, da bo v mesecu
februarju organiziran sestanek. Vabljeni bi bili naslednji predstavniki: predstavnik Zavoda za gozdove,
predstavnik Gozdnega gospodarstva Bled, župan Občine, Oddelek za okolje in prostor, predsednik
Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo ter član Odbora oziroma predlagatelj gospod Rabič Slavko ml.
Člani Odbora so se s predlogom strinjali.

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

Zapisala:
Vesna Kunšič

Predsednik odbora:
Anton Požar l.r.
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