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OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

Datum: 24.11.2009

ZAPISNIK

12. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v ponedeljek 23.11.2009 ob 16.00 uri v
mali sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Navzoči člani: Anton Požar, Slavko Rabič, ml., Barbara Robič, Vlasta Kotnik, Zdenka Kersnik,
Opravičeno odsoten: Slavko Kanalec,
Ostali prisotni: Vesna Kunšič (strokovna služba Občine).
Za sejo je bil predlagan in sprejet naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika 11. seje;
Obravnava Predloga Odloka o proračunu za leto 2010;
Obravnava Predloga Odloka o delovnih telesih občinskega sveta Občine Kranjska Gora;
Informacije, vprašanja, pobude.

Vabilu za sklic seje je bil priložen zapisnik 11. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, Predlog
Odloka o proračunu za leto 2010 ter Predlog Odloka o delovnih telesih občinskega sveta Občine
Kranjska Gora (članom Odbora, ki niso člani OS).
Predsednik Odbora g. Anton Požar je v uvodnem nagovoru pozdravil navzoče.
K 1. TOČKI:
Na zapisnik 11. seje ni bilo pripomb. Predsednik Odbora je pojasnil, da se bo sprejeti sklep št.
7, ki se glasi: »Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Občine Kranjska Gora predlaga, da se na
naslednji seji obravnavajo Pravila blagovne znamke, ter se ustrezno dopolnijo in po
potrebi spremenijo.«, realiziral na eni izmed prihodnjih sej. Do spremembe je prišlo zaradi
naknadne ugotovitve oziroma odgovora Patentne pisarne iz Ljubljane, iz katerega je razvidno, da
je postopek podaljšanja registracije potrebno izvesti v letu 2011.
Članica Odbora Barbara Robič je izpostavila vprašanje glede postopka sprejema prostorskega
dokumenta občine.
Člani Odbora so po razpravi sprejeli naslednja sklepa:
Sklep 1: Potrdi se zapisnik 11. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.
Sklep 2: Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Občine Kranjska Gora predlaga, da strokovna
služba občine, ki je zadolžena za področje prostorskega načrtovanja, v času javne
razgrnitve osnutka OPN, s tem dokumentom seznani vse člane Odbora.
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K 2. TOČKI:
Po predstavitvi gradiva in razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep 3: Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Občine Kranjska Gora se strinja s Predlogom
Proračuna za leto 2010, v delu, ki se nanaša na področje kmetijstva in gozdarstva.
K 3. TOČKI:
Po predstavitvi gradiva in razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep:
Sklep 4: Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Občine Kranjska Gora predlaga, da bo eden
izmed članov novega Odbora tudi kmet oziroma človek, ki je aktivno vključen v kmetijsko
dejavnost.
K 4. TOČKI:
Članica Odbora Vlasta Kotnik je opozorila na poškodovano pot, ki poteka na območju ti. Bora v
Mojstrani na relaciji proti Belci. Poškodbe so nastale zaradi spravila lesa. Po spravilu izvajalec ni
poskrbel za gozdni red.
Predsednik je predlagal, da občina Zavod za gozdove RS zaprosi za pisno pojasnilo oziroma
odgovor v zvezi z navedeno problematiko.
Članica Odbora Barbara Robič je izpostavila vprašanje glede odkupa zemljišča in ureditve ob
kolesarski stezi na Belci, ki bi jo uporabljali domačini (lastniki zemljišč na tem področju).
Predsednik je članici odgovoril, da bomo do naslednje seje pridobili pisni odgovor pristojne
občinske službe.
Seja je bila zaključena ob 16.50 uri.

Zapisala:
Vesna Kunšič

Predsednik odbora:
Anton Požar l.r.
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