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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: 0330-2/2010-5 

Datum:  10.10.2011   

 

Z A P I S N I K 

 

5. sejo Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v ponedeljek, 10. oktobra 2011 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: Marjan Golavšek, Matej Golavšek,  Karol Lobnikar,  Miran Vedenik, 

Matej Vedenik in Marjan Ribič. 

     

Odsoten: Marjanca Uršič in Boris Kupec 

 

Ostali prisotni:  župan Vinko Debelak, Katarina Jesenek  

 

V nadaljevanju je predsednik  podal predlog dnevnega reda 

1. Ugotovitev prisotnosti članov Odbora, 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 5. seje Odbora, 

3. Pregled in potrditev zapisnika 4. 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  

5. Obravnava finančnega plana odbora za proračun 2012 

6. Razno.  

 

AD1) 

Predsednik Odbora je ugotovil, da je na seji prisotnih 6 članov, kar pomeni, da je Odbor 

sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

AD2) 

Predlog dnevnega reda 5. seje Odbora je na seji podal predsednik Odbora. Predsednik je 

predlagal razširitev dnevnega reda, da se pod točko 5. Obravnava finančni plan odbora za 

proračun 2012. Na podani predlog dnevnega reda ni bilo pripomb zato je Odbor sprejel 

naslednji  

 

1.sklep: 

 Potrjuje se  dnevni red 5. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  
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AD3) 

Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Odbora je na seji podal predsednik Odbora, ki je 

povedal, da 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) še ni realiziran, ker še ni bil 

sprejet rebalans proračuna. Na podani zapisnik in sprejete sklepe ni bilo pripomb, zato 

je Odbor sprejel naslednji 

2.sklep: 

 Potrjuje se  zapisnik 4. 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 ter predloga za dodelitev sredstev  

 

Predsednik je člane odbora seznanil, da je v roku: 

 -16 vlagateljev dopolnilo vlogo, od tega 15 vlagateljev popolno, 1 vlagatelj pa je vlogo 

dopolnil neustrezno, 

- 3 vlagatelji pa vloge niso dopolnili. 

Seznam neustreznih in nepopolnih vlog po ukrepih: 

 

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 

Zap.št. Naziv vlagatelja  

1. HOLOBAR Jožef NI DOPOLNIL 

2. LOBNIKAR Milan NI DOPOLNIL 

 

2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij   

1. GAJŠEK Simon NEUSTREZNA 

 

3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu in delovanje društev 

1. Konjeniško društvo MUSTANG NEUSTREZNO DOPOLNJENA 

 

4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta subjektom 

1. NATEK Irena NI DOPOLNIL 

 

Po pregledu in obravnavi popolnih vlog je odbor sklenil, da se: 

- pri ukrepu 1 - Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo sofinancira 

do 17,19 % upravičenih stroškov oziroma največ do 5.000,00 €;  

- pri ukrepu 4 -  Pomoč za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje živali se 

sofinancira razlika do višine 50 % plačane premije oziroma največ do 100,00 EUR na 

upravičenca; 

- pri ukrepu 7 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu in delovanje društev, se 

dodelijo sredstva po točkovniku;  

- pri ukrepu 8 - Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah se sofinancira 

do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do 4.000,00 €. 

 

Pregled  višine predlagane dodelitve sredstev za posamezen ukrep in po posameznih 

vlagateljih: 

 

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: 33.955,19 € 

2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij: 772,84 € 

3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu in delovanje društev:  500,00 €  

4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah: 4.000,00 € 

Skupaj predlog dodelitve sredstev za razpis v letu 2011 =  39.228,03 € . 
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1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 

  Vlagatelj  Vrednost 

naložbe 

Vrsta naložbe Predlog 

sofinanciranja 

% 

pomoči 

1. MARINC Janko 3.390,01 samohodna kosilnica 582,70 17,19 

2. JAGER Vincec 5.999,78 zamenjava kritine 1.031,29 17,19 

3. KAPUS Emilijan 

Jožef 

39.400,00 balirka, kosilnica 5.000,00 12,69 

4. PIŠEK Ana 8.117,84 zamenjava kritine 1.395,36 17,19 

5. STENOVEC Janez 13.925,97 silos, mulčer, puhalnik, 

vitel 
2.393,71 17,19 

6. SOPOTNIK Viktor 47.864,31 nakup traktorja 5.000,00 10,45 

7. VECTRA d.o.o. 5.868,00 nakup kmet.opreme 1.008,63 17,19 

8. KUPEC Marjan 1.942,72 nakup mulčerja 333,94 17,19 

9. ZAGOŽEN Borut 32.900,00 nakup balirke 5.000,00 15,20 

10. CIJAN Helena 7.518,13 adaptacija hleva 1.292,28 17,19 

11. GAJŠEK Simon 10.764,00 nakup kmet.opreme 1.850,21 17,19 

12. JEZERNIK Ivan 4.125,80 nakup kmet.opreme 709,17 17,19 

13. BRATINA Uroš 17.543,16 adaptacija silosa 3.015,46 17,19 

14. DESIGN s.p. 17.798,40 nakup čebel.kontjnerja 3.059,34 17,19 

15. GOLAVŠEK Cvetka 13.282,50 kosilnica, plug 2.283,11 17,19 

  SKUPAJ:     33.955,19   

 

2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij   

  Vlagatelj 

Višina plačane 

premije 50,00% sof. države 

Predlog 

sofinanciranja 

1. JAGER Stanislav 405,12 202,56 43,72 100,00 

2. KREŽE Franc 547,46 273,73 57,92 100,00 

3. SVET Vladimir 418,10 209,05 43,43 100,00 

4. SOPOTNIK Viktor 1.126,41 563,21 155,9 100,00 

5. RIBIČ Marjan 1.715,01 857,51 178,08 100,00 

6. CIJAN Helena 785,20 392,60 84,82 100,00 

7. ZMRZLAK Alojzij 186,32 93,16 20,32 72,84 

8. LOBNIKAR Milan 1.149,68 574,84 121,38 100,00 

  SKUPAJ:        772,84 

 

3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu in delovanje društev 

  
Vlagatelj Predlog sofinanciranja 

dejavnosti 

1. Društvo rejcev drobnice CEKIN 132,00 

2. Društvo AJDA Štajerska 158,00 

4. Čebelarsko društvo Prebold 210,00 

 

SKUPAJ: 500,00 

 

4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah 

 Vlagatelj Vrednost naložbe Vrsta naložbe Predlog 

sofinanciranja 

1. KAČ Peter 14.748,00 Nakup opreme za predelavo 

mesnih proizvodov 
4.000,00 

 SKUPAJ:   4.000,00 
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Odbor je pri tej točki dnevnega reda sprejel naslednja sklepa: 

3. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo sprejme predlog za dodelitev finančnih sredstev za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2011 po 

posameznih vlogah ter ga posreduje Občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.  

 

4. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo podaljšuje rok za oddajo zahtevka za izplačilo 

občinskih sredstev. Zahtevek z kopijo računa za izvedeno naložbo mora biti na 

občino dostavljen najkasneje do 30.11.2011. 

 

AD5) 

Obravnava finančnega plana odbora za proračun 2012 

Finančni plan odbora je predstavil predsednik: 

 

1. Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Prebold – 

50.000,00€.  

2. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest – 10.000,00 €.  

3. Sredstva za varstvo zapuščenih živali – 3.000,00 €. 

4. Sredstva za vzdrževanje /obnovo poljskih cest (NJP) – 2.000,00 €.  

5. Sredstva za električno energijo (namakalni sistem - črpališče) – 2.000,00 €. 

6. Odmera zemljišča črpališča v Kapli vasi – 1.000,00 €. 

7. Sredstva za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - 500,00 €. 

 

Po razpravi je bil sprejet 

 

5.sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo sprejme predlagani finančni plan za leto 2012 in 

ga posreduje občinski upravi.  

 

AD6) 

Razno 

Marjan Ribič je izpostavil problematiko odmere javnih poti,  katerih zemljišče je v zasebni 

lasti. Po razpravi je bil sprejet  

 

6.sklep: 

Pozove se občinsko upravo, da do naslednje seje odbora pripravi poročilo o 

realizaciji odmere javnih poti, ki potekajo po kmetijskih in gozdnih zemljiščih.  

 

- Pod točko razno je predsednik odbora, podal še poročilo o ogledu vzdrževalnih del na  

gozdnih cestah v letu 2011. S strani izvajalca del,  je bilo delo korektno in pravilno 

opravljeno. Za leto 2012 pa je potrebno več pozornosti usmeriti v samo pripravo plana 

vzdrževalnih del na gozdnih cestah (plan ni v celoti usklajen z stanjem na terenu). 

Predsednik Odbora se je zavezal, da bo izvedel sestanek z vodjem oddelka za gozdno 

tehniko na ZGS OE Celje (g. Roman Habjanič). 

- Predsednik je podal tudi svoje mnenje glede načina sklica sestanka, ki sta ga sklicala 

župan in Marjan Kupec. Na omenjen sestanek so bili vabljeni vsi člani Odbora za 

kmetijstvo in gozdarstvo,  na dnevnem redu pa je bila tudi točka  »Javni razpis o 

dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2011«. 

Predsednik je mnenja, da preden se skliče sestanek na takšno ali podobno temo, za 

katero je pristojen odbor, se o tem prej odbor oz. predsednika odbora obvesti. 

- Na naslednji seji Odbora se bo pregledal in uskladil Pravilnika o dodeljevanju pomoči 

za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold za programsko 
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obdobje 2007-2013, pa tudi razpis z razpisno dokumentacijo za leto 2012. Tajnik bo 

do naslednje seje preveril kako je s potrditvijo sprememb Pravilnika. 

 

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

ob 20.40 uri. 

 

 Predsednik 

Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 

Miha FONDA, dipl. inž. gozd.   

 

 

 

 


