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ODBOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 

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

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

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

 

 

 

OBČINA PREBOLD 

 

Številka: 0330-3/2015-2 

Datum:     14. 5. 2015   

Z A P I S N I K 
 

4. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v sredo, 13. maja 2015 ob 19.00 uri na 

vikendu Kupec Borisa (Kaplja vas 57a). 

 

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

Seje Odbora so  javne. 

 

Navzoči člani Odbora: Miha Fonda, Aleš Stenovec, Marjan Golavšek, Matej Golavšek, mag. 

Boris Kupec,  mag. Dušan Vedenik, Matej Vedenik, Marjanca Uršič in Milan Lobnikar 
 

Opravičeno odsoten:  
 

Ostali prisotni: župan Vino Debelak in  Anton Vesolak    

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti članov Odbora 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 4. seje Odbora 

3. Potrditev zapisnika 3. seje Odbora, 

4. Pregled pripomb iz javne obravnave in obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju  

programov društev na področju kmetijstva v Občini Prebold – druga obravnava  

5. Pregled pripomb iz javne obravnave in obravnava predloga Pravilnika  o ohranjanju in 

spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 

2015 – 2020 – druga obravnava 

6. Obravnava poročila o odvzemu - odstrelu in stanju divjadi za leto 2014 LD Prebold 

7. Razno 

 

AD1) 

Ugotovitev prisotnosti članov Odbora 

Predsednik Odbora je ugotovil, da je na seji prisotnih 8 članov, kar pomeni, da je Odbor 

sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

AD2) 

Potrditev predlaganega dnevnega reda 4. seje Odbora 

Predlog dnevnega reda 4. 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 predlagani  dnevni red 4. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo s 

predlagano dopolnitvijo.  

 

AD3)  

Potrditev zapisnika 3. seje Odbora; 
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Predsednik Odbora je prebral sklepe zapisnika 3. seje. Na zapisnik ni bilo podanih  pripomb, 

zato je bil sprejet naslednji 

 

2. sklep: 

Potrjuje se  zapisnik 3. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  

 

AD4) 

Pregled pripomb iz javne obravnave in obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju  

programov društev na področju kmetijstva v Občini Prebold – druga obravnava; 
 

Predsednik Odbora je podal pregled pripomb iz javne obravnave in dopolnjen predlog Pravilnika 

o sofinanciranju  programov društev na področju kmetijstva v Občini Prebold – druga 

obravnava.  

Občinski svet Občine Prebold je na 6. redni seji, ki je bila  dne 09. 04. 2015, pod 11 tč., 

obravnaval predlog Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v 

Občini Prebold v prvi obravnavi in ga sprejel. Sprejeti predlog pravilnika je posredoval v 

javno obravnavo, ki je zaključena 4. maja 2015. V tem času na predlog pravilnika ni bila 

podana  nobena pripomba oziroma predlog.  

Predlog Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini 

Prebold  za drugo obravnavo je bil dopolnjen s pripombami, ki so bile podane na 3. seji 

Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  

V predlogu za drugo obravnavo se je dopolnilo naslednje: 

 dopolnila  se je terminologija glede članov društva (člani s stalnim prebivališčem  v Občini 

Prebold) v posameznih članih (1., 4.,5.,15.); 

 v 14. členu se je črtal drugi odstavek; 

 v 15. členu je kriterij števila članov društva razdeljen na dva dela in sicer glede na sedež 

društva (sedežem v Občini Prebold in sedežem izven Občine Prebold), število točko se 

predlaga glede na sedež društva; 

 pri kriteriju strokovno izobraževanje in organiziranju ter izvedbi prireditev ali tekmovanja se 

predlaga, da se točke dodelijo glede na člana udeleženca posamezne aktivnosti. Točke 

društvo pridobi samo za člane s stalnim prebivališčem v Občini Prebold.  

 

Predsednik Odbora je potem še podal primerjalni izračun sredstev koliko bi jih posamezna 

društva pridobila na javnem razpisu. Primerjalni izračun je bi narejen na osnovi točkovanja iz 

predloga pravilnika in lanskoletnih prijav društev na razpis za dodelitev sredstev na področju 

kmetijstva.  

Po obravnavi je Odbor sprejel  
 

3. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo sprejme predlog  Pravilnika o sofinanciranju  

programov društev na področju kmetijstva v Občini Prebold – druga obravnava in 

ga posreduje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.  

 

AD5) 

Pregled pripomb iz javne obravnave in obravnava predloga Pravilnika  o ohranjanju in 

spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 

2015 – 2020 – druga obravnava; 

 

Predsednik Odbora je podal pregled pripomb iz javne obravnave in dopolnjen predlog 

Pravilnika  o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za 

programsko obdobje 2015 – 2020  – druga obravnava.  
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Občinski svet Občine Prebold je na 6. redni seji, ki je bila  dne 09. 04. 2015, pod 10 tč., 

obravnaval predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 

Občini Prebold v prvi obravnavi in ga sprejel. Sprejeti predlog pravilnika je posredoval v 

javno obravnavo, ki je bila zaključena 4. maja 2015. V tem času je bil na predlog pravilnika 

podan en predlog za dopolnitev, ki ga je podal Miha Fonda, predsednik Odbora za KG. Prav 

tako se upoštevata  tudi dani pripombi na seji Občinskega sveta, ki jih je podal Franc Škrabe.  

V predlogu pravilnika za drugo obravnavo se je dopolnilo naslednje: 

 V 9. členu se je v prvem odstavku dopolnilo, da Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo pripravi 

predlog dodelitve sredstev upravičencem; 

 V 12. členu se pri Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij, pri Upravičeni stroški doda 

naslednje: 

o stroški novogradnje ali rekonstrukcije hmeljskih žičnic in sadovnjakov;  

o stroški nakupa trajnih rastlin. 

 Pri ukrepih (1, 2, 3, 4 in 5) se pri Upravičenci do pomoči doda dodaten pogoj in sicer:  

o dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih 

kmetijskih površin 

 Pri ukrepih (1, 2, 3, 4 in 5) se pri Pogoji za pridobitev pomoči doda dodaten pogoj in sicer:  

o predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem 

letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel; 

 v 13. členu se pri Intenzivnost pomoči določi zgornji znesek 1.000,00 €.  

 V 16. členu se doda nov  odstavek, ki se glasi: 

o Skupna   intenzivnost dodeljenih pomoči po tem pravilniku lahko za ukrep iz člena 18. 

v   enem letu znaša največ 5.000 EUR. 

 doda se nov člen (20) s katerim se določijo obveznosti prejemnika  pomoči in občine kot 

dajalca pomoči. Ta člen je bi v predlogu za prvo obravnavo izpuščen, je pa pogoj za prijavo 

dodeljevanja pomoči po de minimis. 

 V 21. členu se doda nov odstavek, ki se glasi: 

o V kolikor posamezni upravičenec ne odda zahtevka v skladu z 10. členom pravilnika,  

upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve 

leti. 

 Doda se nov člen, ki se glasi : 

o Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po Uredbi 

Komisije (EU) št. 702/2014/EU in Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013, začnejo 

uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnem listu Republike Slovenije 

(občinskem glasilu) o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka 

informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči. 

 V 25. členu se spremeni pričetek veljavnosti objavljanega pravilnika v Uradnem listu in se od 

prvotne predloga (30 dni) zmanjšuje na (1) en dan. 

 

V razpravi krajši razpravi je bilo podan predlog, da bi se pri ukrepu 1. – Podukrep 1.2. Urejanje 

kmetijskih zemljišč in pašnikov med upravičene stroške dodalo tudi nakup pastirje in opreme za 

ograditve kmetijskih zemljišč.   

 

Po obravnavi in razpravi je Odbor sprejel  

 

4. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo sprejme predlog  Pravilnika  o ohranjanju in 

spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko 

obdobje 2015 – 2020 – druga obravnava in ga posreduje Občinskemu svetu v 

obravnavo in sprejem. 
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5. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga, da se predlog  Pravilnika  o ohranjanju 

in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko 

obdobje 2015 – 2020 – druga obravnava posreduje Ministrstvu za kmetijstvo  in 

okolje v preglede in potrditev.  

 

AD6)  

Obravnava poročila o odvzemu - odstrelu in stanju divjadi za leto 2014 LD Prebold; 

 

Poročilo o odvzemu – odstrelu in stanju divjadi  za leto 2014 Lovske družine Prebold je  na 

seji podal starešina družine, Miran Vedenik. Predviden stalež divjadi  za  leto 2015 ocenjujejo  

pri srnjadi za cca 20 % manjši, predvsem zaradi velikega števila povozov in pokončanje  s 

strani potepuških psov. Stalež se divjemu prašiču  kljub povečanemu odvzemu v preteklih 

letih  iz leta v leto veča. Tudi v letu 2015 predvidevajo , da bo tako, zato bodo za izvajanje 

ukrepov  za preprečevanje  škod namenili vsa razpoložljiva sredstva, ki bodo ustvarjena  z 

odvzemom iz lovišča in vsakoletno strelsko prireditvijo. Stalež ostale divjadi se giblje v 

mejah normale in ne predstavljajo večjih škod za kmetijstvo, razen sive vrane, ki pa je delno 

zavarovana pri odstrelu. V Lovski družini Prebold  je bilo za gospodarjenje  z loviščem v 

preteklem letu  opravljanjih  cca 1200 ur ter preko 40 traktorskih ur  za mulčenje in sejanje 

travinj. Problematiko nastalih škod zaradi  divjega prašiča uspešno rešujejo  predvsem zaradi 

dobrega sodelovanja  z kmeti  na območju lovišča   in njihovo pomočjo pri saniranju škod.  

V razpravi, v kateri so sodelovali  Marjan Golavšek, Milan Lobnikar, Aleš Stenovec, je bilo 

izpostavljeno naslednje: 

 kakšen je stroške nabave električnega pastirja in ostale opreme za varovanje 1 ha 

kmetijskih zemljišč; 

 kako se po postavitvi pastirja zagotavlja sistem vzdrževanja; 

 LD bi se moralo za nakup pastirjev in opreme nameniti tudi nekaj  sredstev iz 

proračuna občine; 

 za uspešno reševanje in saniranje nastalih škod po divjadjo, predvsem prašiču, je 

potrebno dobro sodelovanje mede lovci in lastniki-kmeti zemljišč.    

 

6. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo se je seznanil s poročilom o odvzemu – odstrelu  

divjadi za leto 2014 iz lovišča Lovske družine Prebold. 

 

AD7)  

Razno: 

Pod to točko ni bilo drugih pobud in predlogov zato je predsednik sejo zaključil  ob 20.10  uri.  

Po zaključku seje je predsednik Odbora predal besedo Borisu Kupcu, ki je pripravil manjšo 

pogostitev za prisotne na seji.    

 

Zapisal: 

Anton Vesolak 

 

 Predsednik 

Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 

Miha FONDA, dipl. inž. gozd.   

 

Priloga: 

 lista prisotnih na 4. seji Odbora 


