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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: 0330-2/2010-2 

Datum:  31. 01. 2011   

 

Z A P I S N I K 

 

2. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v ponedeljek, 31.  januarja  2011 

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,   Karol Lobnikar, Miran Vedenik, 

Matej Vedenik in Marjanca Uršič 

     

Odsotna: Marjan Ribič in mag. Boris Kupec 

 

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 2. seje Odbora  

3. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje  Odbora  

4. Predlog proračuna občine Prebold za leto 2011 za področje kmetijstva in gozdarstva 

5. Priprava predloga javnega razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2011  

6. Razno 

 

 

AD1) 

Predsednik Odbora je ugotovil, da je na seji prisotnih 6 članov in 1 članica, kar pomeni, da je 

Odbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

 

AD2) 

Predlog dnevnega reda 2. 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 2. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  

 

 

AD3) 

Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Odbora je na seji podal predsednik Odbora. Na podani 

zapisnik in sprejete sklepe ni bilo pripomb, zato je Odbor sprejel naslednji 



2 

 

 

2.sklep: 

 Potrjuje se  zapisnik 1. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  

 

 

AD4) 

Pregled predloga proračuna občine Prebold za leto 2011 za področju kmetijstva in gozdarstva 

je na seji podal predsednik Odbora. Podani predlogi Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo so v 

predlogu  v večjem delu upoštevani, sredstva za obveščanje javnosti pa bodo zagotovljena na 

področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles. V nadaljevanju je župan še 

podal pregled prihodkov  po posameznih postavkah in javnih razpisih, na katere se je občina 

prijavila in pričakuje del državnih sredstev za realizacijo planiranih projektov. Največji 

projekti so v tem letu dokončanje izgradnje kanalizacije – projekt Povodje Savinje, 

nadaljevanje izgradnje kanalizacije – projekt Varovanje povodja Občine Prebold II. faza ter 

prizidek in obnova vrtca in zunanja ureditev.  

 

V razpravi je sodeloval: 

Matej Vedenik 

 

 

Matej Vedenik 

Podal je pripombo, da je bilo v predlogu Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo za ureja nje 

poljskih cest 2.500,00 €, v predlogu proračuna za leto 2011 pa je samo 2.000,00 €.  

V plan urejanja  javnih poti v letu 201 se naj bil dala ureditev  javne poti Kaplja vas – Latkova 

vas.  

V nadaljevanju je podal še predlog, da bi bilo potrebno urediti zimsko službo, predvsem 

oranje pločnikov v Dolenji vasi. Pri oranju pločnikov se zaradi neustrezne mehanizacije 

poškodujejo robniki ob pločnikih.  

 

Predsednik Odbora 

V prvotnem predlogu proračuna za leto 2011 je bil planiran znesek 2.500,00 €, kasneje pa je 

bil na usklajevanju zaradi prevelike razlike  med prihodkih in odhodkih zmanjšan na 2.000,00 

€.  

Glede priprave plana vzdrževanja poljskih poti, predlaga, da se imenovana komisija za 

pregled del na gozdnih cestah in poljskih  poti čim prej sestane in pripravi plan vzdrževanja 

teh poti. Ureditev javne poti Kaplja vas – Latkova vas, ki je kategorizirana,  se predlaga, da se 

uvrsti v plan urejanja javnih poti za leto 2011.  

 

Po obravnavi in krajši razpravi o predlogu proračuna občine za leto 2011 za področje 

kmetijstva in gozdarstva  je Odbor sprejel naslednji  

 

3.sklep: 

Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo za obdobje se je seznanil  s predlogom proračuna 

občine za leto 2011 in nima pripomba na predlagana sredstva na področju 

kmetijstva.   

 

 

AD5) 

Pod to točko  je predsednik Odbora podal predlog priprave javnega razpisa za dodelitev 

sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2011.  

Predmet javnega razpisa bi bil je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in 

razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2011 v Občini Prebold po shemi državnih pomoči v 
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kmetijstvu, skladno z  Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 

1998/2006 in bi zajel naslednje ukrepe: 

 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (ukrep 1) 

 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 4) 

 Pomoč za  zaokrožitev zemljišč (ukrep 5) 

 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu in delovanje društev (ukrep 7)  

 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 8)  

Razpoložljiva sredstva v proračunu za leto 2011 bodo okvirno razdeljena med posamezne 

ukrepe, največji del sredstev pa odpade na ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva za 

primarno proizvodnjo.  

 

Po obravnavi je Odbor sprejel naslednji  

 

4.sklep: 

Predlog javnega razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 

podeželja v Občini Prebold v letu 2011 se pripravi za obravnavo in sprejem do 

naslednje seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  

 

 

AD6) 

Pod točko razno je bilo naslednje: 

 

 Kako je urejeno z zemljišči pri črpališču v Kaplji vasi ? Stavba črpališča v Kaplji vasi 

stoji delno na vodnem svetu, last ARSO-ta, del na parceli, ki je bila vrnjena lastnikom. Na 

tej parceli so vpisani 103 lastniki. Po sprejetju proračuna bo občina naročila zamejitev te 

stavbe in se skušala dogovoriti za ureditev lastniških razmerij za odmerjeno zemljišče pod 

stavbo. 

 Podan je bil predlog za organizacijo tečaja varno delo z motorno žago in traktorjem.  

 Podan je bil predlog, da Zavod za gozdove Krajevna enota Žalec pripravi kratke 

informacije o gozdovih (delo v gozdu, odkazu in sečnji lesa, itd). Te informacije bi se 

lahko podale uvodoma na predavanjih Kmetijsko svetovalne službe o pripravah vlog za 

subvencije. Marjan Golavšek bo vzpostavil kontakt z KSS Žalec in se dogovoril, da bi ta 

predstavitev bila pred pričetkom teh predavanj.  

 Komisija pregled del na gozdnih cestah in poljskih  se sestane v ponedeljek, 7. 2. 2011 ob 

8.00 uri na občini.   

 

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

ob 19.10 uri. 

 

 Predsednik 

Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 

Miha FONDA, dipl. inž. gozd.   

 

 

 

 


