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ODBOR ZA KMETIJSTVO IN 
GOZDARSTVO 
 
Št.: 011-06/2011- 
Datum: 26.11.2012 
 

Z A P I S N I K 
9. seje odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v  ČETRTEK, 22.11.2012, ob 16. uri v 

prostorih  občine Gorenja vas - Poljane. 
 
PRISOTNI: Marko Kržišnik, Žan Mahnič, Bogo Žun, Izidor Mrak, Zvonko Dolinar, Jože Čadež 
ODSOTEN: Milan Brence 
 
OSTALI PRISOTNI: Branka Srša, Jana Kristan, Nataša Božnar Markelj, Nataša Kopač 
 

 

Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika 8. seje odbora za kmetijstvo 
 

2. Obravnava 1. predloga proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2013  
 

3. Odpiranje vlog prispelih na Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja – 2. del  

 
4. Odpiranje vlog prispelih na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo 
 

5. Razno   
 
 
K 1. točki 
Prisotni člani odbora so soglasno potrdili zapisnik zadnjega sestanka odbora za kmetijstvo, ki je 
potekal dne 19.6.2012. 
 
K 2. točki 
 
Branka Srša je predstavila 1. predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2013 s 
poudarkom na področju kmetijstva in gozdarstva.  
 
Višina proračuna v 1. predlogu za leto 2013 znaša 12.567.742 EUR.  
Ga. Srša je opozorila, da bo višina proračuna za II. predlog še nekoliko znižana, saj je v predlogu 
sprejemanja Zakon za uravnoteženje javnih financ občin (ZUJFO), ki pa vsebuje spremembe in 
dopolnitve zakonov, ki na posameznih področjih določajo naloge občin, s ciljem znižanja odhodkov 
občinskih proračunov za izvajanje nalog, ob hkratni ohranitvi dosežene ravni zagotavljanja storitev.  
 
Spremembe in dopolnitve so predlagane pri naslednjih zakonih: Zakon o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o financiranju občin, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o 
vrtcih, Zakon o osnovni šoli. ZUJFO bo tako posegel tudi na področje otroškega varstva in na področje 
osnovnošolskega izobraževanja pri financiranju prevozov otrok v šolo. Spremembe bodo bistveno 
vplivale na ukrepe na področju nalog občin, s ciljem znižanja stroškov delovanja občin za 10%.  
Ga. Srša je povzela in predstavila izvlečke predvidenih sprememb zakonov.  
 



Po krajši razpravi, da je generalno premalo sredstev namenjeno razvoju kmetijstva v občini, glede na 
dejstvo, da je občina pretežno kmetijska. Odbor je predlagal, da se sredstva po posameznih postavkah 
povečajo za 10%, z izjemo postavk za delovanje LAS-a (p.p. 609) in za območni program razvoja 
podeželja (p.p. 675). Občina naj bi podpirala male kmete, kajti vemo, da je Evropa bolj naklonjena 
večjim kmetijam. 
 
Sklep: Člani odbora so potrdili predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 
2013 s pripombo podano na seji glede povišanja sredstev za področje kmetijstva v višini 
10%. 
 
 
K 3. točki  
Člani odbora so se razdelili v skupine po dva in pregledovali vloge, ki so prispele na občino do konca 
oktobra 2012, ko se je iztekel rok za prijavo.  
V tem roku je na občino prispelo 26 vlog, in sicer: 
- 8 vlog je prispelo za sofinanciranje izgradnje ali rekonstrukcije gozdnih vlak – ukrep št. 6 
- 5 vlog je prispelo za sofinanciranje novih investicij za delo v gozdu (cepilci, vitli)  - ukrep št. 4 
- 2 vlogi sta se nanašali na naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah  - ukrep št. 3 
- 1 vloga se nanaša na nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva. Poslalo jo je 
Društvo za razvoj podeželja. 
 
Vlagatelji, ki so poslali  nepopolne vloge, so bili pozvani, da jih dopolnijo. 
 
Sklepi odbora: 
Sredstva za sofinanciranje gozdnih vlak - p.p. 667 v višini 4.500 EUR se razdelijo 
sorazmerno vsem vlagateljev, ki so poslali popolne vloge. 
 
Vsem vlagateljem, ki so se prijavili na razpis za sofinanciranje novih investicij za delo v 
gozdu (vitli, cepilci) se sofinancira nakup  v višini 40% upravičenih stroškov. Sredstva se 
namenijo iz p.p 678. 
 
Ena vloga za sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah se 
odobri v višini 405 upravičenih stroškov oz. 2.000,00 EUR, druga vloga se odobri v višini 
40% upravičenih stroškov, tj. 1.573,00 EUR. 
 
Vloga za sofinanciranje novih znanj na področju dopolnilnih dejavnosti se ne odobri. Člani 
menijo, da so bila izvedena predavanja oz. izobraževanja namenjena vsem 
zainteresiranim in ne samo tistim z dopolnilno dejavnostjo. 
 
Odbor ugotavlja, da je na javni razpis za sofinanciranje društev prispelo 9 vlog. Do naslednjega 
sestanka se za vsako društvo ugotovijo materialni stroški, ki jih je društvo prijavilo na javni razpis. 
Odbor se sestane naslednji teden, in sicer 29.11.2012 ob 17.00 uri. 
 
 
K 4. točki 
Na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo so prispele 3 vloge. 
Vlogo so poslale LD Sovodenj, LD Poljane in LD Gorenja vas.  Odbor je sprejel sklep: 
 
Vsem LD, ki so se prijavila na javni razpis se odobrijo sredstva v višini sredstev, ki so jih 
društva iz naslova koncesijskih dajatev prispevala v občinski proračun v letih 2010-2012. 
 
LD Gorenja vas – 1.460.82 EUR 
LD Poljane – 1.321,65 EUR 
LD Sovodenj – 981,80 EUR 
Skupaj: 3.764.27 EUR 
 
Razliko 195,73 EUR  se razdeli sorazmerno  med izbrane vlagatelje! 



 
 
K 5. točki 
 
V okviru te točke je potekala razprava glede Odloka o javnem redu in miru, ki je v javni obravnavi. 
Člani odbora so predlagali, naj se popravek v odloku nanaša na ograje ob javnih poteh in pešpoteh.  
 
 
     

 

     

     

 
Sestanek je bil zaključen ob 21.30 uri. 
 
 
Zapisala: 
N. Kopač            Predsednik odbora 
              Marko Kržišnik, l. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


