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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: 0330-2/2010-4 

Datum:  14. 09. 2011   

 

Z A P I S N I K 

 

4. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v sredo, 14.  septembra  2011 ob 19.00 

uri pri g. Miran Vedenik, Hmeljarska cesta 4. 

 

Sejo je vodil predsednik  Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo Miha Fonda. 
 

Seje Odbora so  javne. 

 

Navzoči člani Odbora: Marjan Golavšek, Matej Golavšek,   Karol Lobnikar, Boris Kupec, 

Miran Vedenik, Marjanca Uršič in Matej Vedenik 

     

Odsoten: Marjan Ribič 

 

Ostali prisotni:  župan Vinko Debelak, Katarina Jesenek in Andrej Zagožen 

 

V nadaljevanju je predsednik  podal predlog dnevnega reda 

1. Ugotovitev prisotnosti članov Odbora, 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 4. seje Odbora, 

3. Pregled in potrditev zapisnika 3. 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 2011 ter predloga za dodelitev sredstev 

(seznam prispelih vlog je priložen, razdelilnik bo podan na seji), 

5. Poročilo z gozdnih cest in NJP, 

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 3. seje Odbora je na seji podal predsednik Odbora.  Pri 4. točki 

dnevnega reda je sprememba, zaradi pomanjkljivosti razdelitev ne bo podana na tej seji, 

ampak se bodo samo obravnavale prispele vloge. Na podani predlog dnevnega reda ni bilo 

pripomb oziroma dodatnih predlogov, zato je Odbor sprejel naslednji  

 

1.sklep: 

 Potrjuje se  dnevni red 4. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  
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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 

2.sklep: 

 Potrjuje se  zapisnik 2. 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 2011 

 

Predsednik Odbora je prisotne seznanil z vsemi problemi in pomanjkljivostmi, ki so se 

pojavile pri pregledu vlog pri javnem razpisu za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2011( v nadaljevanju: razpis) in sicer: 

- razpis ni bil objavljen v Uradnem listu, kot to določa 7. Člen Pravilnika o dodeljevanju  

pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold za 

programsko obdobje 2007-2013 ( v nadaljevanju: pravilnik), 

- razpis ni v celoti usklajen z pravilnikom 

- razpisna dokumentacija prav tako ni v celoti usklajena z razpisom in pravilnikom. 

Predlagal je, da člani odbora pregledajo prispele vloge in se seznanijo z konkretnimi 

problemi, ki izhajajo iz razpisa.  

Po pregledu vlog in razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni je Odbor sprejel naslednji 

 
3.sklep: 

Vse vlagatelje, katerih vloga ni popolna, se  pozove, da v roku 15 dni po prejemu 

poziva dopolnijo vlogo z manjkajočimi dokumenti, ki so pa razpisu obvezni.  Vloge, 

ki jih vlagatelji v predpisanem roku ne dopolnijo se zavržejo, neustrezno dopolnjene 

pa zavrne. 

 

AD5) 

Poročilo z gozdnih ceste in NJP 

Poročilo z gozdnih cest in NJP je odboru podal Andrej Zagožen. 

Gozdne ceste 

Razpis je bil opravljen 23.6.2011, izbran je bil Andrej KRIŽAN s.p., pogodbena vrednost je 

7.400,00 EUR. Pogodba med izvajalec, občino in ZGS je bila podpisana 1.8.2011, nato je bil 

ogled tras, z izvajanjem pa se je pričelo 6.9.2011 in je trenutno izvedena polovica predvidenih 

del. Problemi, ki nastajajo se sprotno rešujejo, večjih težav ni. 

NJP 

Z deli na nakategoriziranih javni poteh se še ni pričelo, zaradi finančne krize se bodo v letu 

2011 izvedli le najnujnejši ukrepi na NJP 3 z  navezavo na  JP 991774 (odsek Kaplja vas – 

Latkova vas). 

Po razpravi je bil sprejet 

 

4.sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo se je seznanil s poročilom z gozdnih cest in NJP.  

 

AD6) 

Razno 

6/1 Prošnja Društva AJDA za finančno pomoč pri organizaciji prireditve »Žetev pšenice po 

starem običaju« 

Razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2011 je bil spomladi, društvo se na razpis ni 

prijavilo,  zato ni podlage, da se financira omenjena prireditev. 

Društvo pa se je prijavilo na razpis za delovanje društev in bo iz tega naslova tudi prejelo 

finančna sredstva, ki jih bo po razdelilniku potrdil Občinski svet. Odbor je sprejel 
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5.sklep: 

Društvu AJDA se pošlje odgovor, da v letošnjem letu zaradi zaprtega razpisa za 

sofinanciranje prireditev njihove prošnje ne moremo pozitivno rešiti.  

 

6/2 Problematika hmeljarstva 

Odbor se je seznanil z dopisom, ki ga je poslal poslanec DZ Lojze Posedel. Problematika 

hmeljarstva v Savinjski je bila obravnavana na seji hmeljarjev v Braslovčah, zato odbor o tem 

ni razpravljal. 

Matej Vedenik se je zahvalil občini, za podporo domačim hmeljarjem, saj jim omogoča 

namakanje hmelja preko črpališča v Kaplji vasi.  

 

6/3 Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 

Občina Prebold je junija prejela od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

koncesijsko dajatev v višini 421,59 EUR. Ta sredstva so namenski prihodek in jih mora 

občina porabiti kot namenski izdatek v skladu s sprejetim Odlokom o porabi koncesijskih 

dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.  

Odboru se predlaga, da občina podpiše pogodbo o sofinanciranju aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo, z Lovsko družino Prebold in se tako njo pooblasti da po prejeta 

sredstva, ki jih bo nakazala občina porabila izključno za namen za katerega so ji bila 

dodeljena. Odbor je sprejel 

 

6.sklep: 

V rebalans proračuna se vključi nova postavka - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo v 

višini 421,59 EUR in pooblasti se župana, da podpiše pogodbo z Lovsko družino o 

sofinanciranju aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. 
 

Pod točko razno je predsednik pozval odbor, da se pregleda veljavni  Pravilnik o dodeljevanju  

pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja,  uskladi razpis in obrazci, še pred 

novim razpisom. Članom odbora se pošlje Pravilnik, Pravilnik občine Tabor, ki ga je letos 

uskladila in letošnji razpis. 

 

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

ob 21.09 uri. 

 

 Predsednik 

Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 

Miha FONDA, dipl. inž. gozd.   

 

 

 

 


