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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: 0330-3/2014-2 

Datum:  20. 07. 2014   

Z A P I S N I K 

 

19. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v sredo, 18. junija 2014 ob 19.00 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, Marjanca Uršič, Matej Vedenik, Matej 

Golavšek, Miran Vedenik in  Marjan Ribič. 

 

Opravičeno odsotna: Marjan Golavšek in Boris Kupec 

 

Ostali prisotni: župan Vinko Debelak, Janez Štusej in Vinko Drča – predstavnika Občine 

Braslovče ter  Anton Vesolak    

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti članov Odbora,  

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 19. seje Odbora,  

3. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Odbora,  

4. Razdelitev sredstev po javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo za leto 2014 

5. Pregled plana vzdrževanja gozdnih cest in priprava javnega razpis za leto 2014, 

6. Pregled vloženih zahtevkov za izplačilo sredstev odobrenih na javnem razpisu za 

dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v 

letu 2014, 

7. Predstavitev projekta povezovalnega kanala Bolska – Trnavca  

8. Razno: 

 kratka predstavitev izvajanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji Pinter Sandi, Matke 

49. 

 

AD1) 

Ugotovitev prisotnosti članov Odbora 

Predsednik Odbora je ugotovil, da je na seji prisotnih 6 članov, kar pomeni, da je Odbor 

sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

 

AD2) 

Potrditev predlaganega dnevnega reda 19. seje Odbora 

Predlog dnevnega reda 19. seje Odbora je na seji podal predsednik Odbora.  Predsednik je 

predlagal, da bi pod točko sedem obravnavali še predlog predstavitve projekta izgradnje 
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povezovalnega kanala Bolska – Trnavca. Na podani predlog dnevnega reda in predlog 

dodatne točke  ni bilo pripomb oziroma dodatnih predlogov,  zato je Odbor sprejel naslednji  
 

1. sklep: 

Potrjuje se predlagani  dnevni red 19. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo s 

predlagano dopolnitvijo.  

 

 

AD3)  

Pregled in potrditev zapisnika 18. seje  Odbora  

Predsednik Odbora je prebral sklepe zapisnika 18. seje. Na zapisnik ni bilo podanih  pripomb, 

zato je bil sprejet 

 

2. sklep: 

Potrjuje se  zapisnik 18. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  

 

 

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

divjadjo za leto 2014; 
 

Predsednik  Odbora je člane odbora seznanil, da je na razpis prispela 1 vloga in sicer vloga 

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 445,00 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) 

Pregled plana vzdrževanja gozdnih cest in priprava javnega razpis za leto 2014; 
 

Predlog plana vzdrževalnih del na gozdnih  v letu 2014 je pripravil Zavod za gozdove OE 

Celje - Krajevna enota Žalec. V plan so vključene obnove gozdnih cest v gozdovih, ki so v 

zasebni lasti ( 6 odsekov ) in v državni lasti (dve odseka). To so GC 093229 Otavnik – 

Ramšak, GC 093231 Odcep Vrban – Kobac, GC 093222 Mrzelj – Kapela, GC 093236 

Lipovšek – Mrzličar 1, GC 093237 Lipovšek – Mrzličar 2, GC 093228 Odcep Smreški graben 

GC 093255 Mala Reka – Počivalnik in GC 093301 Prebold – Vrh smučišča.  

 

Po obravnavi je Odbor sprejel  

 

4. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo se strinja s predlogom plana vzdrževalnih del na 

gozdnih cestah v letu 2014 na območju občine Prebold in naroča občinski upravi, da 

izvede javni razpis za izbor izvajalca planiranih del. Postopek mora biti zaključen do 

15. julija 2014.  
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AD6)  

Pregled vloženih zahtevkov za izplačilo sredstev odobrenih na javnem razpisu za dodelitev 

sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2014; 

 

Predsednik je podal pregled vloženih zahtevkov za izplačilo sredstev odobrenih na javnem 

razpisu za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold 

v letu 2014. Do sedaj je bilo vloženih naslednje število zahtevkov po ukrepih in sicer: 

 

1.  Ukrep 1 – Naložbe  v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – 4 zahtevki, 

2. Ukrep 4 – Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – 3 zahtevki ter 

3. Ukrep 7 – Zagotavljanje  tehnične podpore v kmetijstvu – 1 zahtevek. 

 

Po obravnavi je Odbor sprejel  

 

5. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo se je seznanil  s pregledom do sedaj vloženih 

zahtevkov za izplačilo sredstev odobrenih na javnem razpisu za dodelitev 

sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 

2014, ki si jih vložili upravičenci po posameznih ukrepih.  

 

 

AD7 

Predstavitev projekta povezovalnega kanala Bolska – Trnavca; 

 

Predlog sta na sejo Odbora predstavila predsednik Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo Občine 

Braslovče, g.  Janez Štusej in član Strokovnega odbora za hmeljarstvo pri KGZS, g.Vinko 

Drča. 

Kmetijci že več let ugotavljajo, da je akumulirana količina vode v Žovneškem jezeru 

nezadostna za namakanje vseh površin na območju Občine Braslovče in Občine Prebold. Po 

suši v letu 2013 je bil podan predlog o možni rešitvi, to je zagotavljanje dodatne vode za 

črpališče Zakl in črpališče Kaplja vas iz vodotoka Bolska. Na Bolski, bi se zgradil zbiralnik 

vode, ki bi nato po cevovodu dodatno dovajal vodo v potok Trnavca. Z tem bi rešili problem 

namakanja kmetijskih površin in hitre ter prekomerne praznitve Žovneškega jezera. Povezava 

za zagotavljanje dodatne vode bi bila tudi  preko vodotoka Bolska z dvemi predvidenimi 

akumulacijami na Vranskem (Zaplaninščica,Merinščica), kar bi zagotavljalo dovolj vode za 

namakanje vseh površin ( in ne samo hmeljišč ) tudi v najbolj sušnem obdobju. Dolžina 

cevovoda bi bila 920 m, trasa bi  potekala 800 po javni poti v lasti Občine Braslovče in 120m 

po zemljišču (travnik) Mojžeš Alojza iz Trnave. Od lastnika ne bi bil problem pridobiti  

služnosti za gradnjo in vzdrževanje kanala, potrebno pa bi bilo pridobiti soglasje Arso in 

gradbeno dovoljenje. 

  

V razpravi so sodelovali člani Odbora, ki so dali pozitivno mnenje, da se pristopi k skupnemu 

projektu izgradnje tega povezovalnega kanala. Projekta je pomemben tako za kmetijce iz 

območja občine Braslovče kot tudi z območja občine Prebold. Najprej se naj izdela projektna 

naloga, ki bo potem osnova za pridobitev vodnega soglasja in izdelavo projektne 

dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2014 se naj zagotovijo sredstva za 

projektno nalogo, v naslednjem letu 2015 se zagotovijo sredstva  za projektno dokumentacijo 

in  za izgradnjo kanala.    

 

Po obravnavi in razpravi je Odbor sprejel  
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6. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga, da se pristopi k skupnemu projektu 

izgradnje povezovalnega kanala Bolske – Trnavca, katerega bi ga financirali 

Občina Braslovče in Občina Prebold, za zagotavljanje zadostnih količin vode za 

potrebe namakanja. V tem letu se pristopi k izdelavi projektne naloge, ki bila osnova za 

pridobitev vodne soglasja in izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 

dovoljenja.   

 

 

AD8 

 

Pod to točko ni bilo drugih pobud in predlogov zato je predsednik sejo zaključil  ob 19.50  uri 

in vse prisotne povabil na predstavitev izvajanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji Pinter 

Sandi, Matke 49.  

 

Zapisal: 

Anton Vesolak 

 

 

 Predsednik 

Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 

Miha FONDA, dipl. inž. gozd.   

 

Priloga: 

 seznam prisotnih na 19. seji Odbora 


