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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: 0330-4/2015-2 

Datum:     28. 8. 2015   

Z A P I S N I K 
 

5. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v sredo, 26. avgusta 2015 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: Miha Fonda, Aleš Stenovec, mag. Boris Kupec,  Marjanca Uršič in 

Milan Lobnikar 
 

Opravičeno odsotni: mag. Dušan Vedenik, Matej Vedenik, Matej Golavšek in Marjan 

Golavšek, 
 

Ostali prisotni: Anton Vesolak    

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti članov Odbora 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 5. seje Odbora 

3. Potrditev zapisnika 4. seje Odbora, 

4. Priprava predloga javnega razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanja 

razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za leto 2015 

5. Priprava predloga javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev na področju 

kmetijstva  v Občini Prebold za leto 2015 

6. Priprava javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z 

divjadjo za leto 2015 

7. Obravnava vloge Hribar Sonje, Marija Reka 65 za dodelitev pomoči ob poginu živine 

8. Pregled podanih pripomb na osnutek Načrta in Programa razvoja namakanja do leta 

2020 in pripombi na Zakon o kmetijskih zemljiščih in NUV-2, ki se prav tako 

nanašata na namakanje 

9. Razno: 

9.1. Seznanitev s potekom razpisa za oddajo del na gozdnih cestah v letu 2016 

9.2.Predlog za sredstva  za pomoč LD Prebold pri nabavi materiala za ograditev 

kmetijskih površin pred divjadjo v   proračunu občine Prebold v letu 2016. 

 

 

AD1) 

Ugotovitev prisotnosti članov Odbora 

Predsednik Odbora je ugotovil, da je na seji prisotnih 5 članov, kar pomeni, da je Odbor 

sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

AD2) 
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Potrditev predlaganega dnevnega reda 5. 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 5. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo s 

predlagano dopolnitvijo.  

 

AD3)  

Potrditev zapisnika 4. seje Odbora; 

Predsednik Odbora je prebral sklepe zapisnika 4. seje. Na zapisnik ni bilo podanih  pripomb, 

zato je bil sprejet naslednji 

 

2. sklep: 

Potrjuje se  zapisnik 4. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  

 

AD4) 

Priprava predloga javnega razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanja 

razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za leto 2015; 
 

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

spodbujanja razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za leto 2015. V razpravi je bil 

podan predlog, da bi se povečala sredstva za plačilo zavarovalnih premij – Ukrep 3. Tako bi 

se lahko delno tudi sofinancirala zavarovalna premija za zavarovanje kmetijske proizvodne, 

predvsem zavarovanje hmelja. Podan je bil predlog, da se iz Ukrepa 1 prerazporedijo sredstva 

v višini 2.250,00 € na Ukrep 3. Spremeni se tudi rok za oddajo vlog iz prvotnega predloga 15. 

9. na 18. 9. 2015.  Prav se obvestijo vsa kmetijska gospodarstva v občini, da je objavljen javni 

razpis za dodelitev sredstev na področju kmetijstva v letu 2015.  

 

Po obravnavi in razpravi je Odbor sprejel  
 

3. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga: 

 Javni razpis se objavi na spletni strani občine ter posreduje se pismeno obvestilo o 

javnem razpisu kmetijskim gospodarstvom v Občini Prebold. 

 Javni razpis  je odprt do 18. septembra 2015 do 12.00 ure.  

 V javnem razpisu se razpišejo sredstva za  ukrep 1 - Pomoč za naložbe v 

opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 

primarno kmetijsko proizvodnjo in ukrep 3 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij  

 Višina razpoložljivih sredstev posameznega ukrepa: 

a. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 

gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo je višina razpisanih 

sredstev je 28.000,00 EUR, najvišji znesek (max) pa 5.000 € na kmetijsko  

gospodarstvo na leto; 

b. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij je višina razpisanih sredstev je 4.250,00 

EUR, najvišji znesek (max) pa 500,00 € na upravičenca na leto; 

 

4. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga, da je odpiranje vlog 21. septembra 2015 ob 

12.00 uri v sejni sobi Občine Prebold. Odpiranje vlog bo izvedla komisija, katero 

sestavljajo prisotni člani Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  
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5. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga, da je naslednja seja  Odbora za kmetijstvo 

in gozdarstvo 28. septembra 2015 ob 19.00 uri, na kateri se bodo obravnavale vloge 

javnih razpisov in pripravili predlogi za sejo Občinskega sveta .  

 

AD5) 

Priprava predloga javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev na področju 

kmetijstva  v Občini Prebold za leto 2015; 

 

Predsednik Odbora je podal predlog javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev na 

področju kmetijstva  v Občini Prebold za leto 2015. Gre za razpis za dodelitev sredstev na 

področju sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v letu 2015. V proračunu 

občine Prebold je razpoložljivih sredstev 1.000,00 € za sofinanciranje  dejavnosti teh društev.  

 

Po obravnavi in razpravi je Odbor sprejel  

 

6. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga: 

 Javni razpis se objavi na spletni strani občine ter posreduje se pismeno obvestilo o 

javnem razpisu kmetijskim gospodarstvom v Občini Prebold. 

 Javni razpis  je odprt do 18. septembra 2015 do 12.00 ure. 

 Odpiranje vlog  je 21. septembra 2015 ob 12.00 uri v sejni sobi Občine Prebold.   

 

 

AD6)  

Priprava javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z 

divjadjo za leto 2015; 

 

Predlog javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za 

leto 2015 je na seji podal predsednik Odbora. V skladu z Odlokom o porabi koncesijskih 

dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je potrebno pripraviti razpis. Razpis bo  

objavljen v konec avgustu in bo odprt do 18. 9. 2015. Prispele vloge in predlog razdelitev 

sredstev bo Odbor obravnaval na naslednji seji, ki bo 28. 9. 2015. Občina Prebold bo prejela 

iz naslova koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2014 sredstva v 

višini 445,00 €.  Javni razpis se objavi na spletni strani in oglasni deski občine.  

 

Po obravnavi je Odbor sprejel  

 

7. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo sprejme predlog javnega razpisa za sofinanciranje 

aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2015.  

 

 

AD7)  

Obravnava vloge Hribar Sonje, Marija Reka 65 za dodelitev pomoči ob poginu živine; 

 

Vlogo je seji podal predsednik Odbora. Sonja Hribar je na Občino Prebold naslovilo vlogo za 

pomoč pri obnovi staleža živine po poginu živine (dveh krav in njunih telet) zaradi bolezni. 
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Vzreja živine in ostala kmetijska dejavnosti je edini vir dohodkov na kmetiji za preživljanje. Z 

odobritvijo pomoči bi ji pomagali pri obnovi staleža živine in nadaljnjo  vzrejo živine in s tem 

zagotovitve vira dohodka za preživljanje. Tudi sam socialni položaj vlagateljice je težak. V 

obravnavi, v kateri so sodelovali prisotni člani Odbora, je bilo podano mnenje, da se 

vlagateljici finančno pomaga pri obnovi staleža živine. Pri tem so vzeli v obzir tudi njen 

socialni položaj, ki ni najboljši.   

  

Po obravnavi in razpravi je Odbor sprejel  

 

8. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga, da se Sonja Hribar, Marija Reka 65 

pomaga pri obnovi staleža živine s sredstvi v višini 600,00 € iz proračunske rezerve 

občine Prebold. Predlog se posreduje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.   

 

 

AD8)  

Pregled podanih pripomb na osnutek Načrta in Programa razvoja namakanja do leta 

2020 in pripombi na Zakon o kmetijskih zemljiščih in NUV-2, ki se prav tako nanašata 

na namakanje; 

 

Pregled pripomb na osnutek Načrta in Programa razvoja namakanja do leta 2020 in pripombi 

na Zakon o kmetijskih zemljiščih in NUV-2.  ki se prav tako nanašata na namakanje, ki jih je 

podala delovna skupina za razvoj namakanja v Sloveniji – Savinjska dolina, je  na seji podal 

predsednik Odbora.  

V javni obravnavi je bil  osnutek Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v 

kmetijstvu do leta 2020 in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe 

vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020, ki so ju pripravili na Ministrstvu za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano. Na osnutek Načrt in Program je  Regionalna delovna skupina za 

razvoj namakanja v Sloveniji – Savinjska dolina pripravila pripombe in dodatne predloge. V 

tej delovni skupini so vključeni vsi predsedniki društev namakalnih sistemov, v njej je tudi 

predsednik Društva namakalnega sistema  Kaplja vas, g. Aljoša Uršič. Tako, daje to društvo 

seznanjeno   s problematiko  obnove namakalnih sistemov in samega namakanje kmetijskih 

površin.  

 

Po obravnavi in krajši razpravi je Odbor sprejel naslednji 

 

9. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo se je seznanil s  podanimi pripombi na osnutek 

Načrta in Programa razvoja namakanja do leta 2020 in pripombo na Zakon o 

kmetijskih zemljiščih in NUV-2, ki se prav tako nanašata na namakanje 

 

 

AD9.1.)  

Predsednik Odbora je člane seznanil s potekom razpisa oddaje del vzdrževanje gozdnih 

cest v letu 2015 inj 2016  na območju občine Prebold; 

Javno naročilo je bilo objavljeno na spletni strani Občine Prebold in povabilo k oddaji 

ponudbe je bilo posredovano štirim izvajalcem, ki so usposobljeni za izvajanje teh del. Na  

podlagi postopka zbiranja ponudb in  odpiranja ter pregleda prispelih ponudb,  ponujenih cen 

za posamezne storitve in materiale, je bilo ugotovljeno, da so bile   oddane tri popolne in ena 

nepopolna  ponudba.  Pri izbiri izvajalca za izvedbo del  se je kot merilo upoštevala najnižja 
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ponujena cena za razpisana dela po ponudbi 1 in po ponudbi 2.  Najnižji ponudbi sta   bili 

ponudnika  Sašota Cizej s. p., Avtoprevozništvo in GM, Prekopa 12 b, 3305 Vransko,  ki je za 

razpisana dela po ponudbi 1 ponudil ceno v višini  6.501,56 € ter po ponudbi 2 ponudil ceno v 

višini 2.053,13 €. Zato je bil podan predlog, da se dela oddajo temu ponudniku. Po podpisu 

pogodbe se bodo dela izvedla v mesecu septembru 2015.   

 

AD9.2.)  

Predlog za sredstva  za pomoč LD Prebold pri nabavi materiala za ograditev kmetijskih 

površin pred divjadjo v   proračunu občine Prebold v letu 2016; 

 

Predlog je podal predsednik Odbora. Na zadnji seji Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo je bila 

obravnavana problematika o odvzemu - odstrelu in stanju divjadi za leto 2014 LD Prebold in 

pri je bilo ugotovljeno, da je potrebno kmetijske površine ograditi z električnimi pastirji, saj 

se tako lahko zmanjša škode, ki jo povzročijo predvsem divji  prašiči   na kmetijskih 

površinah posejanih  s koruzo. Da bi pomagali LD Prebold pri zagotavljanju opreme za 

ograjevanje kmetijskih površin in s tem zmanjševanje škode po divjadi, predlaga predsednik, 

da se v proračunu občine Prebold za leto 2106 dodatno namenijo sredstva v višini 1.000,00 € 

na postavki 04036 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo.  

 

Po obravnavi je Odbor sprejel     

 

10. sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo sprejme predlog, da se namenijo sredstva  v višini 

1.000, € in ga posreduje občinski upravi, da ga vključi pri pripravi rebalansa 

proračuna občine Prebold za leto 2016.   

 

Zapisal: 

Anton Vesolak 

 

 Predsednik 

Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 

Miha FONDA, dipl. inž. gozd.   

 

 

Priloga: 

 lista prisotnih na 5. seji Odbora 


