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www.obcinaprebold.si, e-naslov: obcina@obcinaprebold.si 

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05 

 

Številka: 0330-5/2013-2 

Datum:  22. 10. 2013   

Z A P I S N I K 

 

16. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v ponedeljek, 21. oktobra 2013 ob 

16.00 uri v sejni sobi lovskega doma na Golavi. 

 

Sejo je vodil predsednik  Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo Miha Fonda. 
 

Seje Odbora so  javne. 

 

Navzoči člani Odbora: Miha Fonda, Karol Lobnikar, Boris Kupec,  Matej Vedenik, Marjana 

Uršič, Marjan Golavšek, Matej Golavšek, Miran Vedenik in  Marjan Ribič. 

 

Ostali prisotni: župna Vinko Debelak in  Anton Vesolak    

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti članov Odbora, 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 16. seje Odbora, 

3. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Odbora,  

4. Razdelitev sredstev po javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo za leto 2013 

5. Aktualne informacije glede izgradnje namakalnega sistema občin SSD in seznanitev z 

seznamom evidentiranih projektov RRP in DRP 2014-2020, 

6. Predlog sofinanciranja nakupa semena travinj za ohranjanje staleža živine, 
7. Razno: 

 pobuda za sestanek z kmeti občine Prebold, 

 pregled prispelih vlog za javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2013 ter razprava za leto 2014 

 dopis  Čebelarske zveze Slovenije – en dan za zajtrk med v vrtcih in šolah. 

 

 

AD1) 

Ugotovitev prisotnosti članov Odbora 

Predsednik Odbora je ugotovil, da je na seji prisotnih 8 članov, kar pomeni, da je Odbor 

sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

AD2) 

Potrditev predlaganega dnevnega reda 16. seje Odbora 

Predlog dnevnega reda 16. seje Odbora je na seji podal predsednik Odbora.  Na podani 

predlog dnevnega reda ni bilo pripomb oziroma dodatnih predlogov,  zato je Odbor sprejel 

naslednji  
 

1. sklep: 

 Potrjuje se predlagani  dnevni red 16. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  
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AD3)  

Pregled in potrditev zapisnika 15. seje  Odbora  

Predsednik Odbora je prebral sklepe zapisnika 15. seje. Pri tem je opozoril še na nerealizirano 

zadevo glede dodatna pojasnila glede prevzema del na JP Latkova vas – Kaplja vas (št. 

991774) in predlagal, da se zadeva odstopi Nadzornemu odboru.  

Po obravnavi na zapisnik  drugih pripomb ni bilo, zato je bil sprejet 

 

2. sklep: 

Potrjuje se  zapisnik 15. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  

 

AD4) 
Razdelitev sredstev po javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z 

divjadjo za leto 2013 
Predsednik  Odbora je člane odbora seznanil, da je na razpis prispela 1 vloga in sicer Lovske 

družine Prebold. Po pregledu prispela vloge je odbor ugotovil, da je vloga popolna in so 

priložene vse predpisane priloge.  

Po obravnavi je Odbor sprejel naslednji 
 

3. sklep: 

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja 

z divjadjo,  se sredstva v višini 441,64 EUR dodelijo Lovski družini Prebold. Lovski 

družini Prebold se pošlje sklep o višini odobrenih sredstev, po preteku pritožbenega 

roka pa se sklene pogodba o dodelitvi sredstev. 

 

AD5) 

Aktualne informacije glede izgradnje namakalnega sistema občin SSD in seznanitev z seznamom 

evidentiranih projektov RRP in DRP 2014-2020. 
Predsednik Odbora je člane  seznanil  z  evidentiranimi projekti RRP in DRP v obdobju 2014-

2020. Med te projekte je tudi vključen projekt vzpostavitev protipoplavnega in namakalnega 

sistema na območju Spodnje Savinjske doline. Po podanem je odprl razpravo, v kateri so 

sodelovali: 

 

Župan Vinko Debelak 

Podal je informacijo glede namakalnih sistemov in potem aktivnosti po obravnavi te 

problematike na skupnem kolegiju županov občin Spodnje Savinjske doline. Dosedanjo 

študijo namakanja v Spodnji Savinjski dolini je potrebno dopolniti še za območje občine 

Vransko. Potem pa bi se izdelala projektna naloga in naročila izdelava  projektne 

dokumentacije, ki bi potem bila tudi osnova za prijavo na razpis za sredstva za obnovo in 

izgradnjo namakalnih sistemov v obdobju 2014 – 2020 leta.  Kriteriji, po katerih se lahko 

določen projekt uvrsti med regijskega, je velikost samega projekta in ovrednoten na določeno 

višino sredstev.   

 

Marjan Golavšek 

Glede problema namakanja in namakalnih sistemov so bili na Ministrstvu za kmetijstvo in 

okolje, kjer so predstavili možnost povezave izgradnje suhih in mokrih zadrževalnikov s 

sistemom za namakanje.  

 

Matej Vedenik 

Opozoril je na problem upravljanja z režimom vode na Žovneškem jezeru in spuščanju vode 

iz jezera za potrebe namakanja tako v delu Zakla kot tudi naprej v delu Kaplje vasi in Latkove 

vasi.  
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Po razpravi je Odbor sprejel  

 

4. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo se je seznanil z seznamom evidentiranih projektov 

RRP in DRP 2014-2020 in vključitve projekta  vzpostavitve  protipoplavnega in 

namakalnega sistema na območju Spodnje Savinjske doline. 

 

AD6)  
Predlog sofinanciranja nakupa semena travinj za ohranjanje staleža živine; 

Predsednik Odbora je podal predlog, da bi se za sofinanciranje nakupa semen travinj namenila 

sredstva v višini 3.000,00 €. Potrebno bi bilo zbrati potrebe po količinah teh semen in potem 

določiti tudi višino sofinanciranja  tega nakupa. Namen tega je, da se zagotovi dodatna krma in 

obdrži stalež živine kmetijskih gospodarstev, ki so utrpela škodo po suši na kmetijski proizvodnji 

ter so podala prijavo za oceno te škode na občino.  

Po obravnavi in razpravi je Odbor sprejel  

 

5. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga, da se za sofinanciranje nakupa semen 

travinj nameni 3.000,00 € iz proračunske postavke 04002 Pomoč.  

 

6. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga, da se nakup semen travinj sofinancira 

tistim kmetijskim gospodarstvom, ki imajo stalež živine in potrebujejo krmo za 

ohranitev tega staleža. Upravičencu se sofinancira nabav v višini 45 % od skupne 

vrednosti upravičenih stroškov. 

 

7. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo naroča občinski upravi, da obvesti kmetijska 

gospodarstva, ki so prijavila škodo po suši 2013, da podajo potrebe po semenih 

travinj. Rok za oddajo potreb je 11. 11. 2013. 

 

 

AD7 

Razno: 

7.1. Pobuda za sestanek z kmeti občine Prebold 

S strani posameznih kmetov je bila podana pobuda, da se skliče skupen sestanek vseh kmetov 

v občini Prebold. Odbor je v razpravi predlagal, da se v okviru tega sestanka predstavi tudi 

problematika obdavčevanja in vodenje knjig kmetijskih, ki jih morajo voditi kmečko 

gospodinjstvo po zakonu o dohodnini. S 1. januarjem 2014 morajo obvezno pričeti ugotavljati 

davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oz. dejanskih prihodkov in 

normiranih odhodkov tista kmečka gospodinjstva, ki so v leti 2011 in 2012 imela prihodke 

večje od 7.500,00 €. Podan je bil tudi predlog, da bi se na ta sestanek povabili tudi 

predstavnike - strokovnjake služb Kmetijske gozdarske zbornice, ki bi lahko podali 

informacije o vodenju poslovnih knjig na kmetijah.    

Po razpravi je Odbor sprejel  

 

8. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga, da se skliče sestanek s kmeti občine 

Prebold ter se na sestanek  povabi predstavnike Kmetijsko svetovalne službe in 

predstavnike Kmetijsko gozdarske zbornic, ki bodo podali aktualne informacije o 

obveznosti vodenja  poslovnih knjig na kmetijah. 
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7.2. Pregled prispelih vlog za javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2013 ter razprava za leto 2014 

Pregled prispelih vlog za javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 

podeželja v Občini Prebold v letu 2013 je na seji podal predsednik Odbora. Pri tem je podal tudi 

pregled, kdo je že vložil zahtevke za izplačilo odobrenih sredstev in kdaj so bila sredstva po teh 

zahtevkih izplačana. V nadaljevanju je še predlagal, da se čim prej pridobi informacija od 

Ministrstva za kmetijstvo in okolje glede obvestili o obstoječih shem državnih pomoči in 

shem de minimis pomoči v naslednjem letu 2014, saj bi se razpis za  dodelitev sredstev za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2014 objavil že v januarju 

2014. Realizacijo oziroma koriščenje odobrenih sredstev kmetijskim gospodarstvom po 

posameznih ukrepih v letu 2013 bi pregledala tričlanska komisija.   

Po predstavitvi in obravnavi je Odbor sprejel  

 

9. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo naroča občinski upravi, da pridobi od Ministrstva 

za kmetijstvo in okolje informacijo glede veljavnosti obstoječih shem državnih 

pomoči in shem de minimis pomoči v naslednjem letu 2014.. 

 

10. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga, da se v komisijo za pregled realizacije 

odobrenih in izplačanih sredstev kmetijskim gospodarstvom v letu 2013 po 

posameznih ukrepih v letu 2013 imenujejo Miha Fonda, Marjan Golavšek in 

Marjanca Uršič. Komisija opravi oglede realiziranih investicij, za katere so bila 

odobrena sredstva po  javnem razpisu za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2013.  

 

7.3. Dopis  Čebelarske zveze Slovenije –  

Odbor se je seznanil z dopisom Čebelarske zveze Slovenije, s katerim obvešča občine, da je 

organizira  natečaj »Čebelam  najbolj prijazna občina  2013 in da se vključujejo v že znano 

vse slovensko akcijo »En dan za zajtrk med v vrtcih in šolah«. V občini se v to akcijo 

vključuje Čebelarsko društvo Prebold, organizirana promocijska akcija pa je v Vrtcu in OŠ 

Prebold.  

 

Pod to točko ni bilo drugih pobud in predlogov.  

 

Predsednik Odbora je sejo zaključil ob 19.40  uri. 

 

 

Zapisal: 

Anton Vesolak 

 

 Predsednik 

Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 

Miha FONDA, dipl. inž. gozd.   

 

 

Priloga: 

 seznam prisotnih na 16. seji Odbora 


