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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: 0330-2/2010-3 

Datum:  15. 03. 2011   

 

Z A P I S N I K 

 

3. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v ponedeljek, 14.  marca  2011 ob 

18.00  uri na Kmetiji odprtih vrat POTOČNIK. 

 

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, 

Marjan Ribič in Marjanca Uršič 

     

Odsotna: mag. Boris Kupec in Matej Vedenik 

 

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 3. seje Odbora  

3. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje  Odbora  

4. Priprava/obravnava predloga javnega razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje in 

razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2011 

5. Pregled zapisnika komisije za gozdne in poljske ceste 

6. Razno 

 

 

AD1) 

Predsednik Odbora je ugotovil, da je na seji prisotnih 5 članov in 1 članica, kar pomeni, da je 

Odbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

 

AD2) 

Predlog dnevnega reda 3. 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 3. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  

 

 

AD3) 

Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Odbora je na seji podal predsednik Odbora. Na podani 

zapisnik in sprejete sklepe ni bilo pripomb, zato je Odbor sprejel naslednji 
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2.sklep: 

 Potrjuje se  zapisnik 2. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  

 

 

AD4) 

Priprava/obravnava predloga javnega razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje in 

razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2011; 

 

Predsednik Odbora je podal predlog javnega razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje in 

razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2011 in predlagal, da ga člani v 

razpravi tudi dopolnijo. V razpravi je bil podan predlog, da se javni razpis objavi 18. marca 

2011 in naj bo odprt do 30. avgusta 2011.  V tem času se zberejo vloge za dodelitev sredstev 

za posamezne razpisane ukrepe. Račune za nakup kmetijske mehanizacije je možno 

uveljavljati od 1. 7. 2010 dalje, zavarovalne police za zavarovanje živali morajo biti sklenjene 

v tekočem leto – 2011. Javni razpis in razpisna dokumentacije se objavi na spletni strani 

občine, o objavi javnega razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 

podeželja v Občini Prebold v letu 2011 pa se pismeno obvesti vsa kmetijska gospodarstva v 

občini, ki so zadnja leta vlagala vloge ter o razpisu obvestimo tudi kmetijsko zadrugo Prebold. 

Po   obravnavi in razpravi je Odbor sprejel naslednja   

 
3.sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo sprejme predlog javnega razpisa za dodelitev 

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

2011. 
 

4.sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga, da se javni razpis objavi 18. marca  

2011 in se zaključi z 30.  avgustom  2011.  

 

AD5) 

Zapisnik  komisije za pregled   del  na gozdnih in poljskih cestah je na seji podal predsednik 

Odbora.   

Komisija se je sestala 7. 2. 2011 in pregledala obstoječo karto javnih in gozdnih poti/cest v 

občini Prebold. S strani predsednika Odbora je bil podan  predlog nekategoriziranih javnih 

poti (v nadaljevanju NJP), ki bi se obnavljaje v letu 2011. Po pregledu kart je komisija 

opravila terenski ogled teh cest in ugotovila katera dela je potrebno opraviti nujno. Po 

pregledu je komisija izrisala  občinsko karto nekategoriziranih javnih (makadamskih)  poti in 

podala predloge za obnovo  naslednje NJP: 

- NJP 2 v dolžini 650m, 

- NJP 3 v dolžini 350m, 

- NJP 9 v dolžini 20m (uredi se samo izvoz na glavno cesto št. R2-427, zaradi nanosa 

blata). 

NJP 10 v dolžini 300m se izvzame iz letošnjega plana, ker se predvideva urejanje parkirišča 

na pokopališču in s tem tudi NJP 10 v celotni dolžini. 

Za javno pot Kaplja vas – Latkova vas, ki je kategorizirana, komisija predlaga, da se uvrsti v 

plan urejanja javnih poti za leto 2011 (številka poti/ceste 991774 v dolžini 1341m). 

Komisija se odloči, da se izdela občinski kataster NJP in vriše v občinsko karto cest/poti 

(priloga1). 

Po ogledu NJP komisija predlaga, da bi bilo potrebno vse lastnike zemljišča obvestiti glede 

oranja polj/njiv v cestno telo. V veljavo stopa nov Zakon o cestah, kjer je natančno 

opredeljeno kako orjejo kmetijske površino ob javnih cestah. Pri tej problematike se povabi k 

sodelovanju Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Za opozarjanje nevarnosti na 

cesti zaradi blata, ki ga nanosijo kmetijski stroji,  dajo izdelati 8 kom opozorilnih tabel.  
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5.sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga, da se zraven obvestila o javnem razpisu 

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

Prebold v letu 2011, ki se bo posredoval kmetijskim gospodarstvom v občini, priloži 

tudi povzetek 5. člena Zakon o cestah.  

 

 

AD6) 

Pod točko razno je bilo naslednje: 

 pripravi se dopis ZGS Krajevni enoti Žalec, da do 30. 4. 2011 program vzdrževanje 

gozdnih cest v letu 2011. 

 po prejemu programa vzdrževanja gozdnih cest v letu 2011 bo Odbor za kmetijstvo in 

gozdarstvo pripravil razpis za izbor izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah v letu 

2011.  

 

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

ob 19.30 uri. 

 

 Predsednik 

Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 

Miha FONDA, dipl. inž. gozd.   

 

 

 

 


