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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: 0330-2/2014-2 

Datum:  27. 03. 2014   

Z A P I S N I K 

 

18. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v torek, 25. marca 2014 ob 18.00 uri v 

sejni sobi Občine Prebold. 

 

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

Seje Odbora so  javne. 

 

Navzoči člani Odbora: Miha Fonda, Karol Lobnikar, Boris Kupec,  Marjanca Uršič, Marjan 

Golavšek, Matej Golavšek, Miran Vedenik in  Marjan Ribič. 

 

Odstoten: Matej Vedenik 

 

Ostali prisotni: župna Vinko Debelak in  Anton Vesolak    

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti članov Odbora,  

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 18. seje Odbora,  

3. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Odbora,  

4. Obravnava poročila o prijavah na javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in 

razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2014 ter predloga za dodelitev 

sredstev, 

5. Priprava javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z 

divjadjo za leto 2014, 

6. Priprava javnega razpisa za vzdrževanje gozdnih cest, 

7. Razno. 

 

 

AD1) 

Ugotovitev prisotnosti članov Odbora 

Predsednik Odbora je ugotovil, da je na seji prisotnih 7 članov, kar pomeni, da je Odbor 

sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

AD2) 

Potrditev predlaganega dnevnega reda 18. seje Odbora 

Predlog dnevnega reda 17. 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 18. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  
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AD3)  

Pregled in potrditev zapisnika 17. seje  Odbora  

Predsednik Odbora je prebral sklepe zapisnika 17. seje. Na zapisnik ni bilo podanih  pripomb, 

zato je bil sprejet 

 

2. sklep: 

Potrjuje se  zapisnik 17. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  

 

AD4) 

Obravnava poročila o prijavah na javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2014 ter predloga za dodelitev sredstev;  

 

Predsednik Odbora je na seji podal poročilo o odpiranju vloženih vlogah za pridobivanje 

proračunskih sredstev občine Prebold na področju kmetijstva v letu 2014 in pregled podanih 

vlog. 

 

A. Poročilo o odpiranju vlog 

Občina Prebold je objavila  Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in 

razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2014. Obvestilo je bilo posredovano 

kmetijskim gospodarstvom v občini, razpis pa objavljen v Uradnem listu RS in na spletni 

strani občine.  Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2014 v Občini Prebold po shemi državnih 

pomoči v kmetijstvu, skladno z  Uredbo komisije. Sredstva po razpisu  se dodeljujejo  za 

naslednje ukrepe: 

– Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (ukrep 1) 

– Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 4) 

– Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 7)  

– Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 8)  
 

Na razpis je v roku prispelo 30 vlog. 

 

Odpiranje vlog je bilo 3. marca 2014 ob 12.00 uri v sejni sobi občine Prebold. Pri odpiranju 

vlog so sodelovali naslednji člani Odbora: predsednik Miha Fonda, Miran Vedenik, Marjanca 

Uršič, Karol Lobnikar, Marjan Ribič in Matej Golavšek.   

 

I. Za ukrep 1 - Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo je bilo 

vloženo 18 vlog, pregled vloženih vlog in vlagateljev je podan v spodnji tabeli. 
 

Zap. Priimek in ime Naslov Prijava - priloge 

št.   Predračuni 

-ponudbe 

Mnenje 

svetovalne 

Zbirna 

vloga 

1. SITER FRANČIŠEK Šešče 60 NE DA NE 

2. HABJAN ANDREJA Šešče 43 DA DA DA 

3. PLASKAN 

FRANČIŠEK 

Latkova vas 211 
DA DA DA 

4. SATLER MATEJ Latkova vas 117 DA DA NE 

5. ZMRZLAK PETER Marija Reka 29 DA DA DA 

6. GRENKO FRANC Kaplja vas 48 DA DA DA 

7. VEBER JOŽE Matke 41 DA DA DA 
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8. STENOVEC JANEZ Sveti Lovrenc 72 DA DA DA 

9. LOBNIKAR MILAN Marija Reka  14 DA DA DA 

10. ZAGOŽEN BORUT Matke 11 DA DA DA 

11. NOVAK IGNAC Sveti Lovrenc 47 DA DA DA 

12. KAPUS JOŽEF 

EMILIJAN  

Latkova vas 200 
DA DA DA 

13. GAJŠEK SIMON Latkova vas 45 DA DA DA 

14. BRATINA UROŠ Dolenja vas 128 DA DA DA 

15. KAČ PETER Šešče 67 NE DA NE 

16. RIBIČ MARJAN  Latkova vas 6 DA DA DA 

17, RIBIČ DRAGO Latkova vas 153 DA DA DA 

18, ŠKORJANC TOMAŽ 

Design s.p. 

Dolenja vas 157 
DA DA DA 

 

Prisotni so ugotovili, da so vse vloge prispele pravočasno in da so k vlogam priložene vse 

zahtevane priloge po razpisnih pogojih.  

Vlagatelje, katerih vloge so bile  nepopolne in so jim manjkale posamezne priloge, so bili 

pismeno pozvani, da svoje vloge dopolnijo do 14. marca 2014.   

 

II. Za ukrep 4 – Pomoč za plačilo zavarovalnih premij so bile vložene 4 vloge, pregled 

vloženih vlog in vlagateljev je podan v spodnji tabeli. 

 

Zap. Priimek in ime Naslov Prijava - priloge 

št.   Zavaroval-

na  polica 

Račun za 

plačilo 

Zbirna 

vloga 

1. VASLE Milica Marija Reka 9 DA DA DA 

2. CIJAN Helena Šešče 66 DA DA DA 

3. LOBNIKAR Milan Marija Reka 14 DA DA DA 

4. RIBIČ Marjan Latkova vas 6 DA DA DA 

 

Prisotni so ugotovili, da so vloge vlagateljev popolne in priložene vse priloge po razpisnih 

pogojih. Nepopolnih vlog ni bilo.  

 

III. Za ukrep 7 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu je bilo vloženih 5 vlog, 

pregled vloženih vlog in vlagateljev je podan v spodnji tabeli. 

 

Zap. Priimek in ime Naslov Prijava - priloge 

št.   Potrdilo o 

vpisu v re. 

Seznam 

članov 

Predračuni 

1. Društvo rejcev drobnice 

CEKIN 

Trnoveljska cesta 1, Celje 
DA DA DA 

2. Čebelarsko društvo 

Prebold 

Hmeljarska 3, Prebold 
DA DA NE 

3. Lovska družina Prebold Matke 37a, Prebold DA DA NE 

4. KGZS – Zavod Celje Trnoveljska cesta 1, Celje DA NE NE 

5. Društvo za biodinamično 

gospodarjenje Ajda 

Štajerska 

Soseska 13, 3312 Prebold 
DA DA NE 
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Pri odpiranju vlog, ki so jih vlagatelji vložili za Ukrep 7 je bilo ugotovljeno naslednje: 

1. V vlogi Društva rejcev drobnice CEKIN so priloženi vsi ustrezni predračuni za 

posamezne tehnične pomoči, ki so jih navedli v vlogi in za katere vlagajo vlogo. Druge 

priloge po razpisnih pogojih so priložene. 

2. V vlogi Čebelarskega društva Prebold manjkajo predračuni oz. ponudbe za prijavljeno 

izobraževanje, ostale priloge so priložene. 

3. Vlogi  Lovske družine Prebold niso predloženi predračun, ostale priloge po razpisnih 

pogojih so priložene. 

4. V vlogi KGZS – Zavod Celje ni priložen seznam članov in predračuni-ponudbe za 

prijavljeno aktivnost, druge priloge po razpisnih pogojih so priložene. 

5. V vlogi Društva za biodinamično gospodarjenje Ajda Štajerska niso priloženi predračuni 

za posamezne tehnične pomoči, ki so jih navedli v vlogi in za katere vlagajo vlogo. Druge 

priloge po razpisnih pogojih so priložene. 

 

Vlagatelje, katerih vloge so bile  nepopolne in so jim manjkale posamezne priloge, so bili  

pismeno pozvani, da svoje vloge dopolnijo do 14. marca 2014.   

 

IV. Za ukrep 8 – Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah so bile  

vložene 3 vloge, pregled vloženi vlogi in vlagatelja je podan v spodnji tabeli. 

 

Zap. Priimek in ime Naslov Prijava - priloge 

št.   Dokazilo o 

registraciji 

Predračuni 

-ponudbe 

Mnenje 

svetovalne 

1. UPLAZNIK Franc Matke 55 DA DA DA 

2. KAČ Jasno Šešče 67 NE DA NE 

3. RIBIČ Drago Latkova vas 153 DA DA DA 

 

Prisotni so ugotovili, da dve  vlogi  popolni in priložene so vse priloge po razpisnih pogojih, 

vloga pod zap. št. 2 je nepopolna in manjkajo priloge. 

Vlagateljico Kač Jasno,  je bila  pismeno pozvana, da svojo vlogo dopolni do 14. marca 2014.   

 

B. Pregled vlog po posameznih ukrepih 

 

I. Za ukrep 1 - Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo je bilo 

vloženo 18 vlog. 
 

Zap. 

št. 

Naziv vlagatelja Vrednost 

naložbe 

Upravičen 

strošek 

Vrsta naložbe 

1. SITER FRANČIŠEK 32.815,80 26.898,20 nakup traktorja NEW HOLLAND 

2. HABJAN ANDREJA 27.056,42 22.177,40 nakup traktorja NEW HOLLAND 

3. 
PLASKAN 

FRANČIŠEK 
5.290,00 4.336,07 vrtavkasti zgrabljalnik Krone 

4. SATLER MATEJ 4.388,63 3.724,22 

nakup rotacijske kosilnice, rolo 

vrata,viličar paletni, potopna 

črpalka, motorna žaga STIHL, 

dvigalka 8 t, visokotlačni čistilec 

KARCHER-160 

5. ZMRZLAK PETER 1.970,91 1.615,50 nakup gozdarske vitle Uniforest 

6. 
GRENKO FRANC 15.574,43 12.148,06 

obnova stojišč, krmilna pregrada, 

traktorski plato in elektro dela 
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7. VEBER JOŽE 1.623,61 

1.552,91 

nakup hidravličnega platoja za 

traktor, vile za prenos silažnih bal 

in merilec za analizo zemlje 

8. 
STENOVEC JANEZ 

10.956,47 8.980,72 
nakup trosilca hlevskega gnoja in 

sadilca krompirja 

9. LOBNIKAR MILAN 2.868,22 2.351,00 trosilnik sena - krme  

10. ZAGOŽEN BORUT 8.867,90 8.030,49 

nakup kritine za hlev,strelovod, 

agregat in elektro dela za 

priključitev agregata na omrežje 

11. NOVAK IGNAC 1.647,00 1.350,00 nakup rotacijske kosilnice 

12. 
KAPUS JOŽEF 

EMILIJAN  
11.374,66 9.323,49 

nakup žage krožne SC 700 CD-T 

in tribrazdni plug LM 1020 

13. GAJŠEK SIMON 8.662,00 7.100,00 

nakup kultivatorja, mešalne žlice 

za beton in klešče z mehanskim 

rotorjem 

14. BRATINA UROŠ 9.835,00 8.061,48 nakup obračalnika KRONE KW 

15. 
KAČ PETER 

4.700,64 3.917,20 
obnova strehe na gospodarskem 

poslopju 

16. RIBIČ MARJAN  7.687,85 6.280,57 
kapljični sistem, ureditev njivskih 

površin  

17. 
RIBIČ DRAGO 

5.605,15 4.616,52 
nakup rolomata in hidravličnega 

volana 

18. 
ŠKORJANC TOMAŽ 

Design s.p. 
18.963,97 15.544,24 

priprava zemljišča in izgradnja 

kapljičnega sistema za namakanje 
 

Pri ukrepu 1 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se vlagatelju Gajšek 

Simonu strošek nabave mešalne žlice za beton ne prizna, ker ne gre za kmetijsko mehanizacijo 

in se mu upravičeni stroški ustrezno zmanjšajo. 

 
 

 

II. Za ukrep 4 – Pomoč za plačilo zavarovalnih premij so bile vložene 4 vloge.  

 

Zap. 

št. 

Naziv vlagatelja Višina  

premije 

Upravičen 

strošek 

Višina sofin. 

države 

Datum 

sklenitve zav. 

1. VASLE Milica 411,00 205,50 55,75 18.1.2014 

2. CIJAN Helena 814,98 407,49 110,46 20.1.2014 

3. LOBNIKAR Milan 628,26 314,13 85,26 10.2.2014 

4. RIBIČ Marjan 580,08 290,04 51,52 24.7.2014 
 

Pri ukrepu 4 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij vlagatelj Ribič Marjan ima veljavno 

sklenjeno zavarovalno polico, vendar mora pri vložitvi zahtevka priložiti novo sklenjeno 

zavarovalno polico. 
 
 

III. Za ukrep 7 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu je bilo vloženo 5 vlog.  
 

Zap. 

št. 

Naziv vlagatelja Višina  

up.  

stroškov 

Namen Št. član.dru./ 

št. čl. iz obč. 

1. Društvo rejcev drobnice 

CEKIN 3.813,50 

 

upošteva se izdaja publikacije-

koledarja,začetni tečaj kulinarika 

priprava mesa in jedi iz drobnice, 

strokovna prireditev dan rejcev 

 

308/12 
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drobnice,državna razstava 

drobnice,udeležba na Jožefovem 

sejmu,sodelovanje na sejmu 

Altermed,na cvetličnem sejmu, na 

pašnem pikniku na ovčarskem 

balu,kmetijsko živilskem sejmu G. 

Radgona, 

2. Čebelarsko društvo 

Prebold 295,00 
 

upošteva se najem prostora  za 

delovanje društva,izdelave 

zgibanke,vzdrževanje internetne 

strani 

 

 

27/23 

3. Lovska družina Prebold 
468,00 

 

izobraževanje in usposabljanje 

lovcev pri prevzemu divjačine  

po sistemu HACCP  

33 

4. KGZS – Zavod Celje 1.030,00 

 

usposabljanje čiščenja odpadnih 

voda na podeželju, oglede dobrih 

praks ekološkega kmetovanja 

0/0 

5. Društvo za 

biodinamično 

gospodarjenje Ajda 

Štajerska 
1.560,00 

 

predavanja iz osnov 

biodinamike,predavanje o sožitju v 

naravi, predavanje o semenih- 2x, 

predavanje o pridelavi stročnic, 

predavanje o zelenjadarstvu, 

predavanje o ugotavljanju kvalitete 

zemlje 

177/14 

 

Pri ukrepu 7 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu  vlagatelj KGZS Zavod Celje na 

poziv Odbora vloge ustrezno (seznam članstva) ni dopolnil. Prav tako prijavljene aktivnosti 

niso  ustrezale razpisnim pogojem, zato jo Odbor v predlogu dodelitve sredstev pomoči ni 

upošteval. 

 

IV. Za ukrep 8 – Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah so bile 

vložene 3 vloge.  

 

Zap. 

št. 

Naziv vlagatelja Vrednost 

naložbe 

Upravičen 

strošek 

Vrsta naložbe 

1. UPLAZNIK Franci 11,729,08 9.614,00 
notranja ureditev prostorov za klanje in 

izvajanje dopolnilne dejavnosti 

2. KAČ Jasna 2.061,80 1.690,00 
izdelava opreme za prostor za predelavo 

mesa 

3. RIBIČ Drago 2.194,44 1.798,71 
nakup agregata in električna dela za 

priključitev agregata na elektro omrežje 

 

 

C.   Predlog  dodelitve  sredstev vlagateljem  po posameznih ukrepih 

 

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 

 

Zap. 

št. 

Naziv vlagatelja Vrednost 

naložbe 

Upravičen 

strošek 

Vrsta naložbe Predlog 

dodelitve 

1. SITER FRANČIŠEK 32.815,80 26.898,20 nakup traktorja NEW HOLLAND 4.976,17 

2. HABJAN ANDREJA 27.056,42 22.177,40 nakup traktorja NEW HOLLAND 4.102,82 

3. 
PLASKAN 

FRANČIŠEK 
5.290,00 4.336,07 vrtavkasti zgrabljalnik Krone 802,17 
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4. SATLER MATEJ 4.388,63 3.724,22 

nakup rotacijske kosilnice, rolo 

vrata,viličar paletni, potopna 

črpalka, motorna žaga STIHL, 

dvigalka 8 t, visokotlačni čistilec 

KARCHER-160 

688,98 

5. ZMRZLAK PETER 1.970,91 1.615,50 nakup gozdarske vitle Uniforest 0,00 

6. 
GRENKO FRANC 15.574,43 12.148,06 

obnova stojišč, krmilna pregrada, 

traktorski plato in elektro dela 
2.247,39 

7. VEBER JOŽE 1.623,61 1.552,91 

nakup hidravličnega platoja za 

traktor, vile za prenos silažnih bal 

in merilec za analizo zemlje 
0,00 

8. 
STENOVEC JANEZ 

10.956,47 8.980,72 
nakup trosilca hlevskega gnoja in 

sadilca krompirja 
1.661,43 

9. LOBNIKAR MILAN 2.868,22 2.351,00 trosilnik sena - krme  0,00 

10. ZAGOŽEN BORUT 8.867,90 8.030,49 

nakup kritine za hlev,strelovod, 

agregat in elektro dela za 

priključitev agregata na omrežje 
1.485,64 

11. NOVAK IGNAC 1.647,00 1.350,00 nakup rotacijske kosilnice 0,00 

12. 
KAPUS JOŽEF 

EMILIJAN 
11.374,66 9.323,49 

nakup žage krožne SC 700 CD-T 

in tribrazdni plug LM 1020 1.724,85 

13. GAJŠEK SIMON 4.758,00 3.900,00 
nakup kultivatorjain klešče z 

mehanskim rotorjem 
721,50 

14. BRATINA UROŠ 9.835,00 8.061,48 nakup obračalnika KRONE KW 1.491,37 

15. KAČ PETER 4.700,64 3.917,20 
obnova strehe na gospodarskem 

poslopju 
724,68 

16. RIBIČ MARJAN 7.687,85 6.280,57 
kapljični sistem, ureditev njivskih 

površin  
1.161,91 

17. RIBIČ DRAGO 5.605,15 4.616,52 
nakup rolomata in hidravličnega 

volana 
854,06 

18. 
ŠKORJANC TOMAŽ 

Design s.p. 
18.963,97 15.544,24 

priprava zemljišča in izgradnja 

kapljičnega sistema za namakanje 
2.875,68 

 

Pri ukrepu 1 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo vloge naslednjih 

vlagateljev: Zmrzlak Peter, Veber Jože, Lobnikar Milan in Novak Ignac, po izračunu 

upravičenih stroškov in % dodelitve ne dosegajo spodnjega zneska dodelitve pomoči, to je 

500,00 €. Zato se sredstva tem vlogam ne dodelijo. 

 

2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij  

 

Zap. 

št. 

Naziv vlagatelja Višina  

premije 

Upravičen 

strošek (50 %) 

Višina sofin. 

države 

Predlog 

dodelitve 

1. MILICA VASLE 411,00 205,50 55,75 149,75 

2. HELENA CIJAN 814,98 407,49 110,46 297,03 

3. MILAN LOBNIKAR 628,26 314,13 85,26 228,87 

4. MARJAN RIBIČ 580,08 290,04 51,52 238,52 

 

3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu in delovanje društev  

Zap. 

št. 

Vlagatelj 
(število članov/število članov 

iz občine) 

Upravičeni 

stroški Sofinancirane aktivnosti 
Predlog 

sofinanciranja 

1. 

Društvo rejcev 

drobnice CEKIN 

(308/12) 

3.813,50 

upošteva se izdaja publikacije-

koledarja,začetni tečaj kulinarika 

priprava mesa in jedi iz drobnice, 

strokovna prireditev dan rejcev 

175,00 
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drobnice,državna razstava 

drobnice,udeležba na Jožefovem 

sejmu,sodelovanje na sejmu 

Altermed,na cvetličnem sejmu, na 

pašnem pikniku na ovčarskem 

balu,kmetijsko živilskem sejmu G. 

Radgona 

2. 
Društvo AJDA Štajerska 

(177/14) 
1.790,50 

upoštevajo se predavanja o delu v 

sadovnjaku skozi celo leto 

predavanje o pridelavi stročnic, 

predavanje o zelenjadarstvu, 

predavanje o ugotavljanju kvalitete 

zemlje, predračuna za prevoz na 

strokovne ekskurzije se upoštevata 

167,00 

3. 

Čebelarsko društvo 

Prebold 

(27/23) 

232,89 
upošteva se najem prostora  za 

delovanje društva vzdrževanje 

internetne strani 

235,00 

4. 

Lovska družina 

Prebold 

(43/33) 

468,00 
izobraževanje in usposabljanje 

lovcev pri prevzemu divjačine po 

sistemu HACCP  

423,00 

 

 

4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah 

Zap. 

št. 

Vlagatelj Vrednost 

naložbe 

Upravičena 

vrednost 

Vrsta naložbe Predlog 

sofinanciranja 

1. UPLAZNIK 

Franc 
11.729,08 9.614,00 

notranja ureditev prostorov za 

klanje in izvajanje dopolnilne 

dejavnosti 1.834,35 

2. 
KAČ Jasna 2.061,80 1.690,00 

izdelava opreme za prostor za 

predelavo mesa 322,45 

3. RIBIČ 

Drago 
2.194,44 1.798,71 

nakup agregata in električna dela 

za priključitev agregata na elektro 

omrežje 343,19 

 

Pregled  višine predlagane dodelitve sredstev za posamezen ukrep: 

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: 25.518,66 

2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij: 914,17 

3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu:  1.000,00   

4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah: 2.500,00  
 

Skupaj predlog dodelitve sredstev za razpis v letu 2014 =  29.932,83 € 

 

V razpravi je bil podan predlog, da se imenuje Komisija za pregled realizacije odobrenih  

investicij vlagateljev, ki ga bo opravila po vložitvi zahtevkov za izplačilo odobrenih sredstev 

vlagateljem. V Komisijo so bili predlagani naslednji: predsednik Miha Fonda in člana Marjan 

Golavšek ter Marjanca Uršič. Prvi ogled realizacije investicije se opravi, ko bo vloženih cca 8 

zahtevkov za izplačilo. O nezaključenih ali delno zaključenih investicijah Komisija poroča 

Odboru, ki potem odloči o izplačilu ali neizplačilu odobrenih sredstev vlagatelju, ki 

investicije ni realiziral v skladu z razpisnimi pogoji. Za potrjene  realizacije investicij se 

odobrena sredstva lahko izplačajo  vlagateljem.  

 

Po končani obravnavi in razpravi so  bili sprejeti naslednji 
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3. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo potrjuje predlagano dodelitev sredstev vlagateljem 

za Ukrep 1 – Naložbe  v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, za Ukrep 

4 -    Pomoč  za plačilo zavarovalnih premij, za Ukrep 7 – Zagotavljanje  tehnične 

podpore v kmetijstvu in za Ukrep 8 – Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti 

na kmetijah.  Predlog dodelitve sredstev na področju kmetijstva v letu 2014 za te 

ukrepe se posreduje Občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.  

  

 

4. Sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga, da se neporabljena sredstva za Ukrep 1 

in Ukrep 8 dodatno dodelijo vlagateljem, ki so bili upravičeni do teh sredstev na 

posameznemu ukrepu. O dodelitvi dodatnih sredstev izda občinska uprava 

dopolnilni sklep vlagateljem. Predlog se posreduje Občinskemu svetu v obravnavo in 

potrditev.  
 

5. Sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo imenuje Komisijo za pregled realizacije odobrenih 

kmetijskim gospodarstvom v letu 2014 za Ukrep 1 in Ukrep 8 v sestavi Miha Fonda, 

Marjan Golavšek in Marjanca Uršič. Po vložitvi določenega števila zahtevkov za 

izplačilo odobrenih sredstev  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 2014 in zanje vloženi zahtevki za 

izplačilo. 

 

 

AD5) 

Priprava javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 

za leto 2014, 
 

Predlog javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za 

leto 2014 je na seji podal predsednik Odbora. V skladu z Odlokom o porabi koncesijskih 

dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je potrebno pripraviti razpis. Razpis bo 

pripravil tajnik odbora in bo objavljen v začetku aprila 2014 in bo odprt do 05. maja  2014. 

Prispele vloge in predlog razdelitev sredstev bo Odbor obravnaval na naslednji seji. Občina 

Prebold bo prejela iz naslova koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v 

letu 2013 sredstva v višini cca 450,00 €.  Javni razpis se objavi na spletni strani in oglasni 

deski občine.  

 

Po obravnavi je Odbor sprejel  

 

6. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo sprejme predlog javnega razpisa za sofinanciranje 

aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2014.  

 

 

AD6)  

Priprava javnega razpisa za vzdrževanje gozdnih cest, 

Predsednik je podal predlog, da občinska uprava pripravi  javni razpis za izbor izvajalca del 

vzdrževanja gozdnih cest v Občini Prebold. Dosedanjemu izvajalcu je potekla pogodba, zato 

je potrebno izvesti nov izbor, predlaga se tudi, da bi se izbral izvajalec za dve leti. Pri pripravi 
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predloga  vzdrževalnih del na gozdnih cesta se vključi tudi  Zavod za gozdove, Krajevna 

enota Žalec in pa predsednika Krajevnega odbora, na katerih območjih poteka največ gozdnih 

cest. Pri pripravi predloga se naj upoštevajo vsaj tri gozdne ceste, ki so v privatni lasti in ena. 

ki je v državni lasti.   

 

Po obravnavi je Odbor sprejel  

 

7. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga, da Zavod za gozdove Celje, Krajevna enota 

Žalec v sodelovanju s predsednikoma  KO  Matke in Marija Reka pripravi plan 

vzdrževanje gozdnih cest v letu 2014. Občinska uprava pa izvede javni razpis za izbor 

izvajalca za  vzdrževalna dela na gozdnih cestah za dve leti. Za leto 2014 je okvirna 

cena višina  razpoložljivih sredstev v proračunu za leto 2014.  Postopek izbora  mora 

biti zaključen predvidoma do konca maja 2014. 

 

 

AD7 

Razno; 

Pod to točko je predsednik Miha Fonda podal naslednje informacije: 

 

 informacijo glede preglede in ponovnega obračuna del pri obnovi ceste Latkova vas – 

Kaplja vas, ki je bil opravljen v občinski upravi. Pri tem so sodelovali Andrej Zagožen, 

Grega Zagoričnik – predstavnika izvajalca VOC Celje in Miha Fonda; ugotovljeno je bilo, 

da dela niso bila izvedena na celotni trasi.    

 

 informacijo glede preglede obračuna del pri ureditvi Perišnice po poplavi novembra 2012, 

ki je bil opravljen v občinski upravi. Pri tem so sodelovali Andrej Zagožen, Aleš 

Počivalšek – predstavnika izvajalca ECOBETON Latkova vas in Miha Fonda; 

ugotovljeno je bilo, da je prišlo pri obračunu del do velikih nepravilnosti, saj z strani OU 

ni bilo izvedenega pravilnega obračuna in prevzema del in je bila končna cena del 

preplačana. Izvedel se bo ponoven obračun del. 

 

 podal informacijo o sprejemanju letnega lovsko upravljavskega načrta  za IX. Savinjsko – 

Kozjansko območje v letu 2014.  

 

 Karol Lobnikar se je zahvalil za pomoč pri odpravi posledic požara, ki je prizadel 

domačijo Lobnikar in uničil gospodarsko poslopje ter krmo na njem.  

 

Pod to točko ni bilo drugih pobud in predlogov zato je predsednik sejo zaključil  ob 19.40  uri. 

 

Zapisal: 

Anton Vesolak 

 

 

 Predsednik 

Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 

Miha FONDA, dipl. inž. gozd.   

 

Priloga: 

 seznam prisotnih na 18. seji Odbora 


