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ODBOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 

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

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

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

 

 

 

OBČINA PREBOLD 

Številka: 0330-2/2010-11 

Datum:  04.12.2012   

Z A P I S N I K 

 

11. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v torek, 4. decembra 2012 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, Miran Vedenik, Marjanca Uršič, Matej 

Golavšek, Marjan Ribič, Matej Vedenik in Boris Kupec. 

     

Odsoten: Marjan Golavšek (upravičeno odsoten)  

 

Ostali prisotni: Župan Vinko Debelak, Andrej Zagožen, Anton Vesolak  in Katarina Jesenek.  

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti članov Odbora, 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 11. seje Odbora, 

3. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Odbora,  

4. Obravnava  Proračuna za leto 2013 in 2014, 

5. Poročilo o Javnem razpisu na področju  kmetijstva v letu 2012, 

6. Poročilo o izvedenih delih na gozdnih cestah v letu, 

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 11. seje Odbora 

Predlog dnevnega reda 11. 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  dnevni red 11. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  

 

AD3)  

Pregled in potrditev zapisnika 10. seje  Odbora  

Predsednik odbora je prebral sklepe zapisnika 10. seje. 

Lobnikar je vprašal kje je podlaga, da občina plačuje električno energijo na črpališču Trnavca. 
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Župan je pojasnil, da je občina z delitveno bilanco od bivše Občine Žalec v upravljanje 

prejela tudi omenjeno črpališče. Občina se bo dogovorila z sosednjo občino Braslovče, z 

Elektrom Celje in pristojnim Ministrstvom, kot je bilo povedano že na prejšnji seji glede 

lastništva in upravljanja. 

Vedenik Matej je povedal da si je ogledal črpališče skupaj g. Završnikom, ugotovljeno je bilo, 

da je na odjemno mesto črpališča  priklopljen tudi porabnik Aero klub Prebold. 

Kupec Boris je povedal, da gre na črpališču za obračun elektrike po varovalki in da bo 

preveril zakaj je takšno odstopanje pri porabi električne energije glede  leto 2011 . 

Na sam predložen zapisnik ni bilo pripomb, za to je bil sprejet 

 

2.sklep: 

Potrjuje se  zapisnik 10. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  

 

AD4) 

Obravnava  Proračuna za leto 2013 in 2014 

Predsednik je člane odbora seznanil, da je v predlogu Proračuna za leto 2013 in 2014 

upoštevani vsi predlogi odbora, razen na kontu kompleksne subvencije je znesek znižan za 

5.000,00 EUR. 

Župan je povedal, da glede na letošnjo realizacijo ni potrebe po zvišanju sredstev. 

Marjan Ribič meni, da so prestroga pravila razdelitve sredstev in je razpis po godu samo 

tistim, ki so izvedli investicije v drugi polovici leta. 

Predsednik odbora je pojasnil, da bo v letu 2013 razpis objavljen takoj na začetku leta, v 

letošnjem letu se je vse skupaj pomaknilo v drugo polovico zaradi sprejema novega 

pravilnika. 

Po končani razpravi je bil sprejet 

3. sklep: 

Odbor za kmetijstvo daje pripombo na Proračuna 2013 in 2014, ki sta v javni 

obravnavi. Odbor predlaga da se zagotovijo sredstva na postavki 04002 POMOČ 

KMETIJAM, na kontu 410217  v višini 38.000,00 EUR  za leti 2013 in 2014.    

 

AD5) 

Poročilo o Javnem razpisu na področju  kmetijstva v letu 2012 

Poročilo je predstavila Katarina Jesenk (poročilo je priloga tega zapisnika). Po razpravi v 

kateri so sodelovali vsi člani odbora je odbor sklenil, da se že takoj na naslednji seji, ki bo v 

januarju 2013 pristopi k pripravi Javnega razpisa za leto 2013. 

 

AD6) 

Poročilo o izvedenih delih na gozdnih cestah v letu  

Poročilo o izvedbi del na gozdnih cestah v letu 2012 je podal Andrej Zagožen.  V letu 2012 so 

se uredili trije odseki v skupni dolžini 4.642 m skladno z programom del ZGS OE Celje, KE 

Žalec. Uredili so se naslednji odseki: 

- odsek Kregarjev graben (državni gozd) 

- odsek Fojt-Mrzliški graben (zasebni gozd) 

- odsek Kregar-Resnica 2 (zasebni gozd). 

Na omenjene ceste smo navozili cca 197m3 gramoza, katere smo ustrezno koprimirali in 

profilirali. Izdelali smo tudi nekaj vtočnih in zaključnih glav na propustih, ter sanirali propust 

in ga nadomestili z novim fi 120 v dolžini 9 metrov. Z samo izvedbo izbranega izvajalca smo 

zadovoljni. Na ministrstvo je bil podan zahtevek, denar pričakujemo konec leta. 
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Ad7) 

Razno 

Pod točko razno je Miran Vedenik povedal, da je bila v soboto 1. decembra »jaga« v Mariji 

Reki, da so zadovolji z udeležbo in uplenom. 

Predsednik odbora pa je člane seznanil, da se na mesto tajnika odbora vrača Anton Vesolak, 

Katarini Jesenek pa se zahvaljuje za sodelovanje. 

 

Predsednik Odbora je sejo zaključil ob 19.10  uri. 

 

 

Zapisala: 

Katarina Jesenek 

 Predsednik 

Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 

Miha FONDA, dipl. inž. gozd.   

 

 

 

 

 


