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OBČINA PREBOLD  
OBČINSKI  SVET  

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo 

 

 
      Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold  

        : (03) 703-64-00  Fax:  (03) 703-64-05 

 

 
Številka: 0330-2/2010-1 

Datum:  20. 12. 2010   

 

 

Z A P I S N I K 

 

1. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v sredo, 15.  decembra  2010 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: Marjan Golavšek, Matej Golavšek, mag. Boris Kupec,  Karol 

Lobnikar, Miran Vedenik, Matej Vedenik in Marjanca Uršič 

     

Odsoten: Marjan Ribič 

 

Ostali prisotni:  župan Vinko Debelak in Anton Vesolak 

 

V nadaljevanju je predsednik  podal predlog dnevnega reda 

1. Ugotovitev prisotnosti članov Odbora 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 1. seje Odbora  

3. Primopredaja zadev s področja dela Odbora iz mandatnega obdobja 2006 – 2010  

4. Predlog programa  dela Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo v obdobju  2010 - 

2014 

5. Predlog finančnega plana na področju kmetijstva in gozdarstva v letu 2011 

6. Obravnava predloga Odloka o  porabi koncesijskih dajatev za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo 

7. Razno 

 

 

AD1) 

Predsednik Odbora je ugotovil, da je na seji prisotnih 7 članov in 1 članica, kar pomeni, da je 

Odbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

AD2) 

Predlog dnevnega reda 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  dnevni red 1. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  
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AD3) 

Primopredaja zadev s področja dela Odbora iz mandatnega obdobja 2006 – 2010; 

Zadeve s področja dela Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo v obdobju 2006 – 2010 je seji 

Odbora predal Karol Lobnikar, ki je v prejšnjem  mandatnem obdobju vodil ta Odbor.  Pri 

tem je podal poročilo o glavnih nalogah in delih, ki jih je  Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo 

izvajal v tem mandatu. Ob tem je podal še pripombo, da bi področje gozdnih cest moralo  

ostati pod kmetijstvom in se ne bi smele prenesti na drugega v občinski upravi, ki ne pokriva 

področja kmetijstva.  

 

 

AD4) 

Predlog programa  dela Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo v obdobju  2010 – 2014 je na seji 

podal predsednik Odbora.  

V predlogu programa dela je navedel  naslednje naloge Odbora: 

 sodelovati pri pripravi proračuna občine – področje kmetijstva in gozdarstva; 

 pregledati predpise – odloke in pravilnike iz svoje pristojnosti in predlagati dopolnitve ter 

spremembe; 

 pripraviti predlog vsakoletnega razpis za  dodelitev sredstev pomoči na področju 

kmetijstva ter pripraviti predlog dodelitve teh sredstev za obravnavo in potrditev na 

občinskem svetu; 

 sodelovati z Zavodom za gozdove Slovenije - KE Žalec pri pripravi letnega plana 

vzdrževanja gozdnih cest; 

 sodelovati pri pripravi strategije prostorskega razvoja in NATURI 2000 za področje 

kmetijstva in gozdarstva; 

 obravnava predlogov lovsko gojitvenih načrtov za odstrel divjadi na območju občine in 

dajanje predlogov o morebitnih povečanjih odstrelov posamezne vrste divjadi; 

 sodelovanje pri popisu škod po naravnih in drugih nesrečah na kmetijskih proizvodnji; 

 sodelovanje z Lovsko družino Prebold pri obravnavanju škod po divjadi na območju 

občine; 

 sodelovanju pri vzpostavitvi delovanja namakalnega sistema Kapla vas; 

 sodelovati z organizacijami in  društvi  v občini; 

 sodelovanje  Odbora pri izvajanju projektov RPP (razvojni program podeželja); 

 obravnavati tekoče naloge s področja kmetijstva in gozdarstva ter pripravljati predloge za 

obravnavo in potrditev na Občinskem svetu; 

 obveščanje javnosti o aktualnih razpisih, projektih in možnostih sofinanciranja del v 

kmetijstvu in gozdarstvu. 

 

Po obravnavi in razpravi o predlaganemu programu  dela je Odbor sprejel naslednji  

  

2.sklep: 

Potrjuje se  program dela Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo za obdobje 2010 – 

2014.   

 

 

AD5) 

Predlog finančnega plana na področju kmetijstva in gozdarstva v letu 2011; 

Predlog finančnega plana na področju kmetijstva je nas seji podal predsednik Odbora in 

navedel tudi zneske za posamezne postavke, ki bi se vnesle v predlog poračuna občine za leto 

2011. Predlaga se, da se v proračun na posamezne postavke na področju kmetijstva vnesejo 

naslednji zneski in sicer:  
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 Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Prebold – 50.000,00 €, kjer 

bi sofinancirali naslednji ukrepi: naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, 

pomoč za plačilo zavarovalnih premij, pomoč za zaokrožitev zemljišč, zagotavljanje tehnične 

podpore v kmetijstvu in za delovanje društev, naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji, pokrivanje operativnih stroškov transporta subjektov, ki so registrirani za opravljanje 

storitev dejavnosti transporta. 

 Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest – 10.000,00 €.  

 Sredstva za varstvo zapuščenih živali – 2.500,00 €. 

 Sredstva za vzdrževanje /obnovo poljskih cest – 2.000,00 €.  

 Obveščanje javnosti – 500,00 € 

 Odmera zemljišča črpališča v Kaplji vasi – 1.000,00 €. 

 

Na novo predlagana je postavka za stroške  obveščanje javnost oziroma kmetijskih 

gospodarstev v občini o aktualnih razpisih in drugih zadevah, kjer bi se ta gospodarstva lahko 

vključevala.  

V razpravi so sodelovali: 

 

Matej Golavšek: 

Opozoril je na nasipavanja cest ob obnovah in s tem na problem izvozov s kmetijskih površin 

na javne ceste. Pri obnovah bi se to moralo upoštevati in te izvoze ustrezno urediti. 

 

Marjan Golavšek: 

Poudaril je, da je to plan področja kmetijstva v okviru proračuna za leto 2011 in ne samo 

Odbora. Sredstva za obveščan je javnosti pa se naj vključijo na postavki pri delovanju 

Občinskega sveta in na področju promocije.  

 

Matej Vedenik: 

Poudaril je, da bi občina morala pomagati kmetijskim gospodarstvom pri pripravi 

dokumentacije in ustreznih dovoljenj, ki so potrebna za prijavo na posamezne razpise na 

področju kmetijstva.  

 

Župan Vinko Debelak: 

Podal je predlog, da bi se razpoložljivi denar na področju kmetijstva namenil predvsem tistim, 

ki so zavarovani in se ukvarjajo izključno s kmetijstvom. Navedel je še problematiko 

pozidave zemljišč, tudi vključevanje kmetijskih v zazidana zemljišča ter podal še predlog, da 

se pregleda program razvoja podeželja in ga po potrebi tudi dopolni. 
 

V razpravi je bila podana tudi pobuda za rešitev problema odmere črpališča namakalnega 

sistema v Kaplji vasi. Zato se predlaga, da se za odmero v proračun za leto 2011 dodajo 

sredstva v višini 1.000,00 €.  

 

Po zaključeni razpravi je Odbor sprejel naslednja  

 

3.sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga, da se naroči odmera črpališča 

namakalnega sistema v Kaplji vasi ter uredi lastništvo odmerjenega zemljišča za 

črpališče. 
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4.sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo potrjuje predlagani finančni plan na področju 

kmetijstva za leto 2011 in predlaga, da se posamezni zneski vnesejo v proračun 

občine za leto 2011 po posameznih postavkah.    

AD6) 

Obravnava predloga Odloka o  porabi koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo; 

Predlog Odloka o  porabi koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je 

obravnaval Odbor že v prejšnjem mandatu in ga sprejel kot predlog. Na seji ga je podal 

predsednik Odbora.  

V razpravi je bil podan predlog, da se v drugem odstavku tretjega člena Odloka dopolni tako, 

da namesto župana navede Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo. Drugih predlogov in pripomb 

na Odlok ni bilo. V nadaljevanju je bil izpostavljen problem vran, ki uničujejo posevke na 

kmetijskih zemljiščih in povzročajo tudi drugo škodo. Član Odbora in predstavnik LD 

Prebold je povedal, da ima vrana lovni čas, v katerem jo je dovoljeno loviti. Prav tako je ta 

vrsta postala zelo urbana in jo tam ni možno streljati. Ostale vabi, s katerimi  bi lahko vrane 

zmanjšali pa so prepovedane. 

Po zaključeni razpravi je Odbor sprejel naslednji  

 

5.sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo sprejme predlog Odloka o  porabi koncesijskih 

dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in ga posreduje Občinskemu svetu v 

obravnavo ter sprejem po skrajšanem postopku.    

 

AD7) 

Razno  

Pod točko razno je predsednik Odbora podal naslednje predloge: 

 

 Imenuje se tričlanska komisija za, ki bo opravila pregled opravljenih del na gozdnih 

cestah ter pripravila predlog za gramoziranje poljskih poti (nekategoriziranih javnih poti). 

V komisijo se predlaga: Miha Fonda, Karol Lobnikar in Matej Vedenik. Odbor je sprejel 

naslednji  

 

6.sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo imenuje komisijo za pregled del na gozdnih cestah 

in poljskih  poti v naslednjem sestavu: Miha Fonda, Karol Lobnikar in Matej 

Vedenik.    

 

 Pobuda Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Odboru za kmetijstvo in 

gozdarstvo pri odpravi onesnaženosti asfaltnih cest po oranju njiv. V zvezi s tem je bilo v 

razpravi predlagano, da ta stvar rešuje z opozorilnimi tablami (v času obiranja hmelja, 

siliranja koruze) in obveščanjem javnosti. To nalogo naj prevzame Odbor za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu. Zato je Odbor sprejel naslednji  

 

7.sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga Odboru za preventivo in vzgojo v 

cestnem promet, da se za  zagotavljanje varnih poti izdelajo in postavijo ustrezne 

opozorilne table, ki bodo opozarjale na nevarnost onesnaženosti občinskih cest v 

času obiranja hmelja in siliranja koruze. Izvedbo pa naj prevzame Odbor sam.  
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 V nadaljevanju je predsednik Odbora podrobneje predstavil projekt MAKE IT BE – 

Razvoj orodij pri odločanju in uvajanju lokalnih in regionalnih  bioenergetskih verig.  

Pri tem je  župan še izpostavil, da bi občina morala imeti izdelano in sprejeto energetsko 

zasnovo, ki bi bila tudi podlaga za prijave na razpise za sredstva EKO sklada za 

sofinanciranje naložb rabe obnovljivih virov energije.  

 

Ker pod točko razno ni  bilo  drugih pobud in predlogov,  je predsednik Odbora sejo zaključil 

ob 20.10 uri. 

 

 Predsednik 

Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 

Miha FONDA, dipl. inž. gozd.   

 

 

 

 


