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Z A P I S N I K 

5. seje odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v  ČETRTEK, 17.11.2111, ob 20. uri v 
prostorih  občine Gorenja vas - Poljane. 

 

 
PRISOTNI: Marko Krţišnik, Ţan Mahnič, Bogo Ţun, Izidor Mrak, Zvonko Dolinar, Joţe Čadeţ 

ODSOTEN: Milan Brence 
OSTALI PRISOTNI: Branka Srša, Nataša Kopač 

 
 
Dnevni red: 

 
1. Potrditev zapisnika 4. seje odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 

2. Obravnava I. predloga proračuna za leto 2012 (Branka Srša, Nataša Kopač, Marko Krţišnik) 
3. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Gorenja 

vas – Poljane (Ţan Mahnič) 
4. Razno   

 

 
K 1. točki 

Prisotni člani odbora so soglasno potrdili zapisnik zadnjega sestanka odbora za kmetijstvo, ki je 
potekal dne 20.9.2011 s pripombo B. Ţuna k 1. točki zapisnika.  Glede prerazporeditve sredstev med 

postavkami je menil, da komisija ni imela nobenih pooblastil. 
 

K 2. točki 

B. Srša je predstavila proračun občine za leto 2012. 
 

Po krajši  razpravi je odbor sprejel sklep: 
Sredstva v višini 2.000,00 EUR se iz postavke 614 Sofinanciranje zavetišča za živali 

prerazporedijo na postavko 678 Sofinanciranje investicij v kmet. gospod. v višini 1.000,00 

EUR, 1.000,00 EUR pa se prerazporedi na postavko 679 Sofinanciranje izobraževanja 
kmetov in društev.  

 
Na postavki 614 Sofinanciranje zavetišča za ţivali tako ostane 2.000,00 EUR, kar naj bi zadostovalo za 

pokritje stroškov tudi glede na letošnjo realizacijo. 
 

Za predlagani sklep so glasovali vsi prisotni člani odbora. 

 
Generalna pripomba članov odbora je bila, da je sredstev za vzdrţevanje 59 km gozdnih cest, ki so 

občinske, absolutno premajhna. Sredstva so se namreč zmanjšala iz 35.213,00 EUR v letu 2010 na 
20.000,00 EUR v letu 2011. Prav tako je tudi drţava v lanskem letu zmanjšala sredstva. Preveriti je 

potrebno tekst na postavki gozdne ceste. 

 
Odbor se je strinjal s predlaganim proračunom  za leto 2012  s pripombami podanimi na 

seji! 
 

 



K 3. točki  

Ţ. Mahnič je predstavil predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo na območju občine Gorenja vas – Poljane. 
Zakon o divjadi in lovstvu v 29. členu določa, da občini pripada 50% koncesijske dajatve, ki jo letno 

plačuje koncesionar, ki trajnostno gospodari z divjadjo. Koncesijska dajatev je odvisna od prihodka 
prodane divjačine ter lovnega turizma v zadnjih petih letih glede na lovno površino lovišča, ki leţi v 

občini. Za leto 2010 je občina iz tega naslova dobila 1.551,46 EUR.  

 
M. Krţišnik in I. Mrak sta predlagala, da bi se ta sredstva namenila kmetijskemu delu proračuna. 

Lovske druţine naj bi se prijavile na javni razpis za sofinanciranje društev. 
 

Za predlagani predlog odloka sta glasovala 2 člana odbora, 4 so bili vzdrţani. 
 

 

K 4. točki 
Člani odbora so se seznanili z predlogom razdelitve sredstev po javnem razpisu za leto 2011.  

 
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. 
 

Za sofinanciranje društev komisija predlaga odboru naslednjo razdelitev sredstev: 

 
     

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 ţago se nameni 850,00 EUR, ki se 

nakaţejo izvajalcu ZAMEG-ZAJC. Vseh udeleţencev tečaja  iz občine Gorenja vas – Poljane je bilo 17.   
 

Člani odbora niso imeli pripomb na predlagano delitev sredstev in so potrdili predlog razdelitve 

sredstev po posameznih področjih. 
 

Člani odbora so predlagali, da se opravi kontrola na terenu. Za to so zadolţili predsednika, ki skupaj z 
dvema članoma opravi kontrolo pri upravičencih, ki so prejeli občinska sredstva. 

 

N. Kopač je člane odbora ponovno seznanila z zadevo Joţef Oblak (podrobno na zadnji seji). Po izdaji 
sklepa za leto 2011 in opravljeni kontroli je vlagatelj 3.10.2011 poravnal obveznosti, ki bi jih moral ţe 

do 30.10.2010. Odbor vztraja pri sklepu, ki ga je sprejel na zadnji seji, tj. da se zavrne zahtevek in še 
naslednja 4 leta ne more kandidirati na občinski javni razpis. 



 

Ob koncu seje je bila podana informacija, da je število vseh kmetijskih gospodarstev v občini z MID-

om – 701, od tega je 514 kmetijskih gospodarstev, ki imajo več kot 1 ha zemlje in vlagajo vlogo za 
kmetijske subvencije. 

 
Za informacijo še podatek, koliko sredstev namenjajo sosednje občine za kmetijstvo (občinski razpisi). 

Občina Škofja Loka je v letu 2011 namenila 57. 000 EUR in še dodatno 7.500 EUR, Občina Ţelezniki 

51.000 EUR in občina Ţiri 26.000 EUR. 
 

 
Sestanek je bil zaključen ob 21.30 uri. 

 
 

 

Zapisala: 
N. Kopač            Predsednik odbora 

              Marko Krţišnik, l. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


