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Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

Datum: 29.09.2008
ZAPISNIK

8. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v sredo 17.09.2008 ob 17. uri v mali sejni sobi
Občine Kranjska Gora.

Navzoči člani: Anton Požar, Zdenka Kersnik, Slavko Rabič, ml., Barbara Robič, Vlasta Kotnik,
Opravičeno odsoten: Slavko Kanalec,
Ostali prisotni: Vesna Kunšič (strokovna služba Občine).
Za sejo je bil predlagan in sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 7. seje;
2. Predlog proračuna za leto 2009;
3. Informacije, vprašanja, pobude.
Vabilu za sklic seje je bil priložen zapisnik 7. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.
Predsednik odbora g. Anton Požar je v uvodnem nagovoru pozdravil navzoče.
K 1. TOČKI:
Na zapisnik 7. seje so bile podane naslednje dopolnitve:
• Članica Odbora Vlasta Kotnik je podala informacijo glede urejanja prometa na gozdnih
cestah. Povedala je, da imajo promet na gozdnih cestah urejen na območju občine Tržič.
Predlagala je, da se takšen sistem vzpostavi tudi na območju občine Kranjska Gora.
• Članica Odbora Barbara Robič je želela pojasnilo, glede posredovanih sklepov Odbora, ki so
se nanašali na prostorske plane. Meni, da je potrebno sklepe Odbora pri pripravi tega akta
upoštevati. Vsakemu kmetu, ki bi se odločili za dopolnilno dejavnost, bi bilo potrebno
zagotoviti pogoje za registracijo dejavnosti.
Predsednik Odbora Anton Požar je podal naslednja pojasnila:
Naloge v zvezi z omejitvijo prometa na gozdnih cestah so bile dogovorjene na sestanku dne
07.04.2008. Pričakuje se, da bo sistem vzpostavljen pred zimo.
V zvezi s postopkom sprejemanja prostorskih planov pa je pojasnil, da so bili sklepi Odbora v obliki
zapisnika posredovani na sejo OS. V fazi javne razprave, bo na sprejete sklepe Odbora potrebno
ponovno opozoriti.
Sklep 1: Potrdi se zapisnik 7. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.
K 2. TOČKI:
Predsednik Odbora je povedal, da se bo proračun za leto 2009 zmanjšal v primerjavi z letošnjim letom.
Izpad dohodka bo predvsem zaradi zmanjšanih koncesijskih dajatev.
V nadaljevanju je predsednik predlagal, da se za leto 2009 postavke, ki so namenjene za kmetijstvo ne
spreminjajo.
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Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji
Sklep 2: Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo občine Kranjska Gora predlaga, da se za kmetijstvo pri
pripravi proračuna za leto 2009, upoštevajo enaki zneski kot v letu 2008.

K 3. TOČKI:
Članica Odbora Barbara Robič je opozorila na problematiko kolesarske steze v Podkužah. Kolesarska
steza ne omogoča sočasne vožnje traktorja s kmetijskim strojem in kolesarja. Predlagala je, da se z
odlokom o proračunu za leto 2009 zagotovijo sredstva za odkup zemljišča. Lastnica zemljišča je Šranc
Urška. Z odkupom bi zagotovili gradnjo občinske ceste, ki bi omogočila normalen dovoz domačinom iz
Podkuž.
Članica Odbora Vlasta Kotnik je pripomnila, da je na tem delu kolesarske steze prometni znak, ki
opozarja tudi na druge udeležence v prometu. Žal le teh nihče ne upošteva.
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji
Sklep 3: Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo občine Kranjska Gora predlaga odkup zemljišče za
ureditev občinske ceste v Podkužah.
Članica Odbora Barbara Robič je poročala o pripravi Razvojnega programa 2010 – 2020. Povedala je, da za
kmetijstvo ni interesa. Predlagala je, da se Odbor aktivno vključi pri pripravi razvojnih smernic.
Član Odbora Rabič Slavko je predlagal, da se pri pripravi razvojnega programa vključi maksimalna
obremenitev kmetije. Meni, da bi bilo smotrno opredeliti, da ima večja kmetija možnost preselitve iz vasi
na polje. S tem se zmanjša obremenitev vasi s hrupom, smradom in ostalimi nevšečnostmi.
Članica Odbora Barbara Robič je tudi predlagala, da bi stavbe v centru Kranjske Gore ogrevali na
biomaso - sekanci. S tem bi preprečili zaraščanje v naši dolini.
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji
Sklep 4: V mesecu oktobru se skličeta dva razširjena sestanka Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo. Na
prvi sestanek se vabi poleg članov še kmete, ki se preživljajo s primarno kmetijsko dejavnostjo.
Na drugi sestanek se vabi kmete, ki so izrazili interes za registracijo dopolnilne dejavnosti. Vabi se
tudi kmetijski svetovalki ter Janeza Mertlja.
Predsednik je še dodal, da bi na enem od teh sestankov člani obravnavali še poročilo o porabi sredstev za
leto 2008.
Barbara Robič je izpostavila tudi določbe Pravilnika o dodeljevanju hišnih kompostnikov. Zanimalo jo je,
zakaj so kmetje izločeni.
Strokovna sodelavka občine je pojasnila, da kmetje travo iz vrtov uporabijo za krmo živali, organske
kuhinjske odpadke odlagajo na gnoj, veje sadnega drevja pa odpeljejo v gozd, katerega so lastniki.
Ob koncu seje je strokovna sodelavka člane Odbora še seznanila z dopisom Kmetijske gospodarske
zbornice v zvezi s problematiko prometnih znakov na Ruski cesti na Vršič. Odstranjeni so bili namreč
znaki živina na cesti.

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisala:
Vesna Kunšič

Predsednik odbora:
Anton Požar l.r.
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