
 OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
ODBOR ZA KMETIJSTVO IN 
GOZDARSTVO 
 
Št.: 011-06/2012- 
Datum: 27.03.2012 

 

Z A P I S N I K 
6. seje odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v  PONEDELJEK, 26.03.2012, ob 20. 

uri v prostorih  občine Gorenja vas - Poljane. 
 

PRISOTNI: Marko Kržišnik, Žan Mahnič, Bogo Žun, Izidor Mrak, Zvonko Dolinar 

ODSOTEN: Milan Brence, Jože  Čadež  
OSTALI PRISOTNI: Nataša Božnar Markelj,  Nataša Kopač 

 
 
Dnevni red: 

 
1. Potrditev zapisnika 5. seje odbora za kmetijstvo in gozdarstvo z dne 17.11.2011 

 

2. Obravnava in potrditev Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 

gozdarstva in podeželja v občini Gorenja vas - Poljane 
 

3. Razno - Informacija o izplačanih subvencijah v letu 2011 
 

 

K 1. točki 
Prisotni člani odbora so soglasno potrdili zapisnik zadnjega sestanka odbora za kmetijstvo, ki je 

potekal dne 17.11.2011. 
 

K 2. točki 
1. Člani odbora so prejeli predlog Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 

gozdarstva in podeželja v občini Gorenja vas – Poljane, ki je usklajen s pristojnim ministrstvom.  

Glavni razlog sprememb je bil,  da bi vključili čim širši krog upravičencev vključno s tistimi, ki 
nimajo stalnega prebivališča v naši občini, vendar v naši občini urejajo npr. gozdne vlake ali 

obnavljajo npr. gospodarski objekt. Ker podpiramo tudi delovanje društev na področju kmetijstva 
smo želeli vključiti sofinanciranje izobraževanj, ki jih organizirajo društva. Ker to ni skladno z 

evropsko uredbo, je ministrstvo ta ukrep črtalo iz našega pravilnika. Po novem lahko tudi člani 

kmetijskega gospodinjstva kandidirajo na razpise za udeležbo na izobraževanjih, vendar samo za 
izobraževanja na primarni ravni.  

 
2. Iz pravilnika se je črtal ukrep Pomoč za plačilo zavarovalnih premij in ukrep Izvajanje lokalne 

razvojne strategije LEADER 
 

3. Za ukrepe navedene pod točko A je eksplicitno navedeno, da se pomoč ne dodeli za že izvedena 

dela. 
 

4. Ukrep Sofinanciranje izgradnje ali rekonstrukcije gozdnih vlak je po novem samostojni ukrep in 
spada pod ukrepe B Pomoči »de minimis« (15. člen). 

 

5. Po novem pravilniku  vloge na javni razpis pregleda in oceni pristojni odbor in ne več komisija 
(25., 26. člen). 

 
Člani odbora so podprli predlagani pravilnik, čeprav se zavedajo, da ni idealen. Predlagani pravilnik 

velja za programsko obdobje 2012-2013. 



 

Po krajši  razpravi je odbor sprejel sklep: 

Odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Gorenja vas – Poljane v predlagani 

vsebini.  
 

Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani odbora. 

 
 

K 3. točki  
 

N. Kopač je predstavila poimenski seznam upravičencev, ki so kandidirali na občinski razpis v letu 
2011. Za te ukrepe je bilo v letu 2011 izplačano 79.683 evrov subvencij. 

 

Za sofinanciranje gozdnih vlak so prispele 4 vloge, realizirane so bile vse gozdne vlake. Izgradnje so 
bile sofinancirane v višini 40%. Iz postavke se je izplačalo 2.306,00 EUR.  

Za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti so prispele 4 vloge, ki so bile tudi v celoti realizirane. 
Investicije so bile sofinancirane v višini 26% oz. ne več kot 2.000,00 EUR. 

Za sofinanciranje investicij v kmetijsko proizvodnjo je prispelo 58 vlog. Pri treh vlogah ni prišlo do 

realizacije oz. so vlagatelji odstopili od vloge. Znesek sofinanciranja znaša 28,5 % oz. ne več kot 2.000 
EUR. S poimenskim  spiskom vlagateljev so se člani odbora  seznanili na seji. 

 
Društvom na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja so bila razdeljena sredstva, kot sledi: 

 
     

 

     
     

DRUŠTVO  ŠT. TOČK  SKUPAJ 

Društvo podeželskih žena Blegoš 832,8  2.173,00 

Društvo podeželske mladine Škofja Loka 237  618,00 

Društvo za razvoj podeželja Resje 194  506,00 

Čebelarsko društvo Blegoš 199,6  521,00 

Govedorejsko društvo 192  501,00 

Društvo rejcev drobnice 207  540,00 

Združenje za ekološko kmetovanje 66  172,00 

Društvo lastnikov gozdov 138  360,00 

Kranjsko gozdarsko društvo 61  159,00 

    5.550,00 

     

 

Za tehnično pomoč za usposabljanje za varno delo z motorno žago smo namenili 850,00 EUR, ki se 
nakažejo izvajalcu ZAMEG-ZAJC. Vseh udeležencev tečaja  iz občine Gorenja vas – Poljane je bilo 17.   

 
Marko Kržišnik je povedal, da smo na predlog odbora opravili kontrolo na terenu. Kontrola je bila 

izvedena 26. in 27.1.2012, naključno na različnih lokacijah. Na terenu ni bilo ugotovljenih 

nepravilnosti. 
 

N. Kopač je člane odbora ponovno seznanila z zadevo Jožef Oblak. Po izdaji sklepa za leto 2011 in 
opravljeni kontroli je vlagatelj 3.10.2011 poravnal obveznosti, ki bi jih moral že do 30.10.2010. Odbor 

je vztrajal pri sklepu, da se zavrne zahtevek in še naslednja 4 leta ne more kandidirati na občinski 

javni razpis. Župan je v nadaljevanju izdal sklep, da se subvencija imenovanemu ne izplača za leto 
2011, v naslednjih letih pa upravičenec lahko kandidira na občinski razpis. 

 



Ob koncu sestanka je B. Žun vprašal, ali občinski svetniki glede na Zakon o integriteti in preprečevanju 

korupcije lahko kandidirajo na občinske razpise, tj. npr. na razpise za kmetijstvo, podjetništvo, 

izgradnjo malih komunalnih ČN in druge. Občinska uprava  naj pripravi pojasnilo.  
 

Sestanek je bil zaključen ob 21.30 uri. 
 

Zapisala: 

N. Kopač            Predsednik odbora 
              Marko Kržišnik, l. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


