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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: 0330-4/2013-2 

Datum:  22. 08. 2013   

Z A P I S N I K 

 

15. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v četrtek, 22. avgusta 2013 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, Boris Kupec,  Matej Vedenik, Marjana 

Uršič in  Marjan Ribič. 

     

Odsotni: Marjan Golavšek, Matej Golavšek in  Miran Vedenik (opravičeno odsoten) ter  

 

Ostali prisotni: podžupan Franc Škrabe, Aljoša Uršič, predsednik Društva namakalnih 

naprav Kaplja vas, Vinko Drča, Anton Vesolak    

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti članov Odbora, 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 15. seje Odbora, 

3. Pregled in potrditev zapisnika 14. 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 2013 ter predloga za dodelitev 

sredstev – ukrep 4: pomoč pri plačilu zavarovalnih premij 

5. Priprava javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z 

divjadjo za leto 2013, 

6. Poročilo o izvedenih delih na gozdnih cestah (poročilo bo podano na seji), 

7. Pobuda za izvedbo razpisa izgradnje namakalnega sistema občin SSD 

8. Razno 

 

 

AD1) 

Ugotovitev prisotnosti članov Odbora 

Predsednik Odbora je ugotovil, da je na seji prisotnih 5 članov, kar pomeni, da je Odbor 

sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

AD2) 

Potrditev predlaganega dnevnega reda 15. seje Odbora 

Predlog dnevnega reda 15. seje Odbora je na seji podal predsednik Odbora.  Na podani 

predlog dnevnega reda ni bilo pripomb, član Marjan Ribič je podal predlog, da se pod točko 

razno uvrsti problematika suše, ki je prizadela območje občine Prebold.  Dodatnih predlogov 

ni bilo, zato je Odbor sprejel naslednji  
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1. sklep: 

 Potrjuje se predlagani  dnevni red 15. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  

 

AD3)  

Pregled in potrditev zapisnika 14. seje  Odbora  

Predsednik odbora je prebral sklepe zapisnika 14. seje. Od  realizacije sklepov 14. seje še ni 

bil realiziran 8. sklep, kjer bi morala občinska uprava podati dodatna pojasnila glede 

prevzema del na JP Latkova vas – Kaplja vas (št. 991774). Drugih pripomb na zapisnik ni 

bilo, zato je bil sprejet 

 

2. sklep: 

Potrjuje se  zapisnik 14. 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 2013 ter predloga za dodelitev sredstev – 

ukrep 4: pomoč pri plačilu zavarovalnih premij 

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

proračunskih sredstev občine Prebold na področju kmetijstva v letu 2013 in pregled podanih 

vlog za dodelitve sredstev za ukrep 4 – pomoč pri plačilu zavarovalnih premij. 

 

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 2013. 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 2013 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 31 vlog. 

 

Odpiranje vlog je bilo 2. aprila 2013 ob 12.00 uri v sejni sobi občine Prebold. Pri odpiranju 

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

Uršič in Matej Vedenik.   

 

I. Za ukrep 4 – Pomoč za plačilo zavarovalnih premij je bilo vloženo 8 vlog, pregled 

vloženih vlog in vlagateljev je podan v spodnji tabeli. 

 

Zap.št. Naziv vlagatelja Naslov Datum oddaje 

vloge 

Datum sklenitve 

police 

1. JAGER Stanislav Latkova vas 44 06.03.2013 18.01.2013 

2. VASLE Milica Marija Reka 9 20.03.2013 12.03.2013 

3. ZMRZLAK Alojzij Latkova vas 27 20.03.2013 08.05.2012 

4. KREŽE Franc Kaplja vas 23 25.03.2013 30.04.2012 

5. CIJAN Helena Šešče 66 27.03.2013 24.01.2013 
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6. LOBNIKAR Milan Marija Reka 14 28.03.2013 21.02.2013 

7. SOPOTNIK Viktor Šešče 63 29.03.2013 29.05.2012 

8. RIBIČ Marjan Latkova vas 6 29.03.2013 02.05.2012 

 

Prisotni so ugotovili, da so vloge vlagateljev pod zap. štev. 1., 2., 3. in 5. popolne in priložene 

vse priloge po razpisnih pogojih, vlogi pod zap. štev. 7. in 8. manjkata  priloga zbirna vloga 

za subvencije ter popraviti je potrebno podatke na prijavnem obrazcu, v vlogi pod zap. štev. 4. 

so v prijavnem obrazcu napačno napisani podatki o višini zavarovalne premije. 

Vlagatelje Kreže Franca, Sopotnik Viktorja in Ribič Marjana je potrebno pozvati, da 

dopolnijo vlogo z manjkajočimi prilogami in popravijo zneske v prijavnem obrazcu. 

Ker vsi vlagatelji še nimajo sklenjene zavarovalne police v letu 2013, imajo pa še veljavno 

zavarovalno polico, se podaja predlog Odboru za kmetijstvo in gozdarstvo, da za Ukrep 4 – 

Pomoč za plačilo zavarovalnih premij podaljša rok za oddajo vlog za ta ukrep do 30. 6. 2013. 

Tako se omogoči tudi tem vlagateljem pod zap. štev. 3., 4., 7. in 8., da dopolnijo svoje vloge z 

novimi prilogami (zavarovalno polico in računom).  

 

Odbor  za kmetijstvo in  gozdarstvo je  sprejel sklep, da se podaljša rok za vložitev vlog za ta 

ukrep. Vlagatelji so bili pozvani  k dopolnitvi vlog z manjkajočimi dokumenti ter sklenjenimi 

zavarovalnimi policami v tem letu. Vsi pozvani so vloge pravočasno dopolnili.    

 

B. Pregled vlog po ukrepu 

 

I. Za ukrep 4 – Pomoč za plačilo zavarovalnih premij je bilo vloženo 8 vlog.  

 

Zap. 

št. 

Naziv vlagatelja Višina  

premije 

Upravičen 

strošek 

Višina sofin. 

države 

Datum sklenitve 

zav. 

1. JAGER Stanislav 314,13 157,07 42,63 18.1.2013 

2. VASLE Milica 349,76 174,88 47,44 12.3.2013 

3. ZMRZLAK Alojzij 190,60 95,30 25,86 08.05.2013 

4. KREŽE Franc 323,51 161,76 47,66 29.04.2013 

5. CIJAN Helena 732,97 366,49 99,47 24.1.2013 

6. LOBNIKAR Milan 934,55 467,28 126,5 21.2.2013 

7. SOPOTNIK Viktor 1.141,45 570,73 149,53 29.05.2013 

8. RIBIČ Marjan 580,08 290,04 51,52 24.07.2013 

 

 

C. Predlog dodelitve sredstev po vlogah za ukrep 4 – Pomoč za plačilo zavarovalnih 

premij 

 

Zap. 

št. 

Naziv vlagatelja Višina  

premije 

Upravičen 

strošek 

Višina sofin. 

države 

Predlog dodelitve 

1. JAGER Stanislav 314,13 157,07 42,63 114,44 

2. VASLE Milica 349,76 174,88 47,44 127,44 

3. ZMRZLAK Alojzij 190,60 95,30 25,86 69,44 

4. KREŽE Franc 323,51 161,76 47,66 114,10 

5. CIJAN Helena 732,97 366,49 99,47 267,02 

6. LOBNIKAR Milan 934,55 467,28 126,5 340,78 

7. SOPOTNIK Viktor 1.141,45 570,73 149,53 421,20 

8. RIBIČ Marjan 580,08 290,04 51,52 238,52 
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Po končani obravnavi in razpravi je  bil sprejet naslednji 
 

3. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo potrjuje predlagano dodelitev sredstev vlagateljem za 

ukrep 4 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij . Predlog dodelitve sredstev na področju 

kmetijstva v letu 2013 za ta ukrep se posreduje Občinskemu svetu v obravnavo in 

potrditev.  

 

 

AD5) 

Priprava javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 

za leto 2013; 

Predlog javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za 

leto 2013 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 konec avgustu in bo odprt do 30. 9. 2013. 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 2012 

sredstva v višini 441,64 €.  Javni razpis se objavi na spletni strani in oglasni deski občine.  

Po obravnavi je Odbor sprejel  

 

4. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo sprejme predlog javnega razpisa za sofinanciranje 

aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2013.  

 

AD6)  

Poročilo o izvedenih delih na gozdnih cestah (poročilo bo podano na seji) 

Predsednik Odbora je člane seznanil s potekom priprave programa rednih vzdrževalnih del na 

gozdnih cestah za leto 2013 ter izvedbo teh del na planiranih odsekih gozdnih cestah Kregar – 

Resnica, Zapetrnik – Pečnik, Urankar – Anžič, Kočet – Na Golavi (zasebni gozdovi) in Odcep 

Matjon 1 (državni gozd.) Vrednost izvedenih vzdrževalnih  del je znašala 7.500,80 €.     

 

Po obravnavi je Odbor sprejel  

 

5. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo se je seznanil o izvedenih vzdrževalnih  delih na 

gozdnih cestah v letu 2013  

 

AD7 

Pobuda za izvedbo razpisa izgradnje namakalnega sistema občin SSD 

Predsednik Odbora je podal uvodno obrazložitev namena pobude glede celostne ureditve 

namakanja v Spodnji Savinjski dolini. Nato pa je Marjan Ribič podrobneje predstavil celotno 

pobudo glede reševanja problema namakanja kmetijskih površin in zagotavljanja vodnih 

akumulacij vode za namakanje. Na območju Spodnje Savinjske doline že obstajajo 

posameznih sistemi za namakanje, ki pa so v večini primerov potrebni temeljite obnove in 

posodobitve ter s tem zmanjšanja stroškov delovanja teh sistemov. Tak primer posodobitve 

namakalnega sistema so si ogledali v Občini Ormož, kjer so s pomočjo evropskih sredstev 

celoten sistem posodobili in zagotovili redno namakanje v sušnih obdobjih. Da bi to lahko 

naredili na območju Spodnje Savinjske doline, bi se k temu morale vključiti vse občine in ter 

ta projekt uvrstiti v Regijski razvojni program za obdobje 2014 – 2020. V nadaljevanju je 
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podžupan Franc Škrabe podal še informacije glede priprave novih razvojnih programov za 

obdobje 2014 – 2020 v regiji in možnosti vključevanja tega projekta posodobitve namakalnih 

sistemov na območju Spodnje Savinjske doline.  Narejena je bila tudi študija glede 

namakalnih sistemov in namakanja na tem območju, ki bi bila lahko osnova za pripravo 

projektne naloge in izdelavo  projektov   posodobitve namakalnih sistemov.  

Vinko Drča je člane Odbora seznanil potekom te pobude v Občini Braslovče ter s pobudo 

Civilne iniciative SSD  o izgradnji zadrževalnikov in zagotavljanju akumulacij vode za 

namakanje.  

 

Po predstavitvi in obravnavi je Odbor sprejel  

 

6. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga, da se počaka do sestanka kolegija 

županov občin Spodnje Savinjske doline, kjer bo ta problematika obravnavana in se 

sklepi – zaključki  s tega kolegija dostavijo članom Odbora . 

 

AD8 

Razno  

Pod to točko je predsednik Odbora seznanil člane podano prijavo in predhodno oceno škode 

na kmetijski proizvodnji zaradi suše, ki jo je občina podala na URSZR Izpostavo Celje.  V 

razpravi je bil podan predlog, da bi se pripravil predlog za pomoč pri nakupu semen za krmo 

in s tem bi se pomagalo pri ohranitvi staleža živine. Suša, ki je prizadela območje občine 

Prebold, je naredila veliko škode na travinjah in koruzi ter ostalih kmetijskih kulturah.  Tako 

bo kmetijskim gospodarstvom primanjkovalo krme, zaradi česa bodo prisiljeni prodati živino.   

 

Po obravnavi in razpravi je Odbor sprejel naslednji. 

 

7. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga, da se pripravi predlog za sofinanciranje 

nabave semen travinj in se s tem pomaga kmetijskim gospodarstvom obdržati stalež 

živine. ter se posreduje Občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.  

 

 

Pod to točko ni bilo drugih pobud in predlogov.  

 

Predsednik Odbora je sejo zaključil ob 20.00  uri. 

 

 

Zapisal: 

Anton Vesolak 

 

 Predsednik 

Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 

Miha FONDA, dipl. inž. gozd.   

 

Priloga: 

 seznam prisotnih na 15. seji Odbora 


