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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: 0330-2/2010-6 

Datum:  24.11.2011   

 

Z A P I S N I K 

 

6. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v četrtek, 24. novembra 2011 ob 18.00 

uri v prostorih Kmetije KAČ v Šeščah. 

 

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

Seje Odbora so  javne. 

 

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

Vedenik, Marjanca Uršič. 

     

Odsoten: Marjan Golavšek in Matej Vedenik 

 

Ostali prisotni: Katarina Jesenek  

 

1. Ugotovitev prisotnosti članov Odbora, 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 6. seje Odbora, 

3. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje  Odbora, 

4. Obravnava proračuna za leto 2012, 

5. Obravnava Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 

podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2012-2013, 

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 6. 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 6. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  

 

AD3) 

Pregled in potrditev zapisnika 5. 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 5. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  

 

 



2 

 

AD4) 

Obravnava proračuna za leto 2012 

Predsednik Odbora je predlagal, da se odbor pri obravnavi proračuna za leto 2012 osredotoči 

predvsem na postavke, ki izhajajo iz kmetijstva in gozdarstva, vsi člani odbora pa so z 

vabilom prejeli kompleten predlog proračuna za leto 2012.  

Odbor je ugotovil, da se pri pripravi predloga proračuna 2012 ni v celoti upošteval predlog 

Odbora, in sicer: 

 predlog odbora proračun 2012 

-sredstva za kompleksne subvencije 50.000,00 38.000,00 

-sredstva za vzdrževanje gozdnih cest 10.000,00 7.500,00 

Po razpravi odbora, ki se zaveda, da je potrebno varčevati tudi na področju kmetijstva in 

gozdarstva je bil sprejet 

 
3.sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo daje pripombo na predlog proračuna 2012, na 

postavki, ki je namenjena za kompleksne subvencije naj se zagotovijo sredstva v 

višini 40.000,00 EUR, na postavki za vzdrževanje gozdnih cest  pa v višini 9.000,00 

EUR. 

 

Odbor v nadaljevanju razprave ugotavlja, da je na postavki odmera občinskih cest planirano 

premalo sredstev in da še vedno ni realizirana sanacija poljske ceste, za katero so zagotovljena 

sredstva že v proračunu 2011, zato je sprejel 

 

4.sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo ponovno zahteva poročilo o realizaciji odmere 

občinskih cest v letu 2011 in plan predloga odmer za leto 2012. 

5.sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo vztraja, da se poljska cesta Latkova vas – Kaplja 

vas z grederjem uredi še v letu 2011. 

 

AD5) 

Obravnava Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 

podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2012-2013 

Predsednik Odbora je predstavil Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2012-2013 (v nadaljevanju: 

pravilnik). Povedal je da v predlogu novega pravilnika ni bistvenih sprememb, je pa usklajen 

z novo zakonodajo, ter da so črtane omejitve minimalnih in maksimalnih zneskov za 

posamezen ukrep iz pravilnika, ki pa bodo opredeljene v javnem razpisu glede na 

razpoložljiva proračunska sredstva. 

Tajnik odbora je predstavil potek sprejemanja novega pravilnika: 

- Odbor predlog Pravilnika posreduje Občinskemu svetu (seja sveta bo 28. novembra 

2011), 

- Občinski svet posreduje Pravilnik v 15 dnevno javno razpravo 

- Občinski svet sprejme Pravilnik na seji, ki je predvidena 22. decembra 2011 

- po sprejetju se Pravilnik pošlje v pregled na Ministrstvo za Kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano 

- Ministrstvo po pregledu pošlje pravilnik še v potrditev v Bruselj 

- po potrditvi iz Bruslja se Pravilnik objavi v Uradnem listu in začne veljati. 

Glede na samo proceduro se predvideva, da bo Pravilnik veljaven meseca februarja 2012 in 

takrat se objavi tudi Javni razpis za leto 2012. 

Po obravnavi predloga Pravilnika je bil sprejet 
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5.sklep: 

V 13. členu Pravilnika se pri 6. točki pri drugi alineja doda nakup ali zakup strojev in 

opreme za delo v kmetijstvu in gozdarstvu, in  dodajo se dve novi alineji 

-nakup in postavitev rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo 

-prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma 

prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči ter 

hmeljišč 

  

AD6) 

Razno 

 

6/1 Poročilo o razpisu 

Poročilo o poteku razpisa je podal tajnik odbora.  

Od 27 upravičencev je bilo že 17 upravičencem izplačana subvencija, 2 sta vložila popoln 

zahtevek in bo izplačilo v prihodnjih dneh, 2 sta vložila nepopolna zahtevka, 1 upravičenec 

zahtevka ne bo vložil, 5 pa jih do današnjega dne še ni vložilo zahtevka. Odbor je po 

pregledu, zadolžil tajnika, da se upravičence, ki še niso vložili zahtevka pozove da to storijo 

do 30.11.2011. 

 

6/2 Donatorska pogodba 

Predsednik odbora je povedal, da je na Občino Prebold Društvo hmeljarjev, hmelj. starešin in 

princes Slovenije iz Žalca poslalo pogodba o donatorstvu v višini 600,00 EUR za plačilo 

obleke za hmeljarskega starešino, ki je hmeljar in občan naše občine. Po razpravi odbora, ki 

se strinja, da se financira plačilo obleke za starešino je bil sprejet  

6.sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga županu Vinko Debelaku, da se financira 

nakup obleke hmeljarskega starešine, sredstva pa se zagotovijo iz postavke 

promocija občine. 

 

6/3 Odkaz dreves v Gaju 

Predsednik odbora je člane seznanil, da so se v prejšnjem tednu v Gaju Prebold odkazala 

drevesa, ki so že predstavljala nevarnost. Skupaj se bo podrlo cca. 41m3 lesa. Občinska 

uprava bo pripravila razpis za poseg in spravilo lesa ter ga objavila na spletni strani.  

 

6/4 Spletna stran 

Predsednik odbora je člane seznanil, da je Statutarno pravna komisija naložila vsem odborom 

občine, da pregledajo vso zakonodajo s področja, ki ga posamezen odbor pokriva in ažurirajo 

predpise na spletni strani občine. Odbor za kmetijstvo ima ažurirane podatke na spletni strani.  

 

6/5 Javna obravnava osnutka Gozdnogospodarskega načrta  

Lobnikar Drago je povedal, da se  je udeležil Javne obravnave osnutka Gozdnogospodarskega 

načrta za gozdnogospodarsko območje Celje in da je bil edini predstavnik Občine Prebold. 

Povzel je, da čedalje večji problem v gozdovih povzročajo kolesarji, motoristi, vozniki 

štirikolesnikov,  katerih veliko dejanj je objestnih. Lastnik gozda pa je pri tem nemočen, saj je 

odgovoren za vse kar se zgodi v njegovem gozdu. Daje pobudo, da se nabavijo table z 

napisom na lastno odgovornost, prav tako pa predlaga, da se preuči možnost prepovedi 

kolesarjenja in vožnje z motorjem po gozdovih (Občina Slovenj Gradec naj bi na občinski 

ravni sprejela odlok, ki to prepoveduje). Po razpravi celotnega odbora je bil sprejet 

7.sklep: 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Občinski upravi naroča, da preuči možnost 

prepovedi vožnje s kolesom, motorjem v privatnih gozdovih. 
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6/6 Suhi zadrževalniki 

Ribič Marjan je izpostavil problem izgradnje suhega zadrževalnika v Latkovi vasi. Tajnik 

odbora je povedal, da občina pripravlja v imenu vseh lastnikov, kjer naj bi zgradili 

zadrževalnik, pripombe, ki se bodo v času javne razgrnitve poslale na Ministrstvo za okolje in 

prostor. 

6/7 Ogled kmetije Kač 

Nazadnje pod točko razno pa sta lastnika Kmetije KAČ (ga. Jasna in g. Peter) povabila odbor 

na ogled njune kmetije, odbor si je ogledal pridobljeno investicijo, katero je delno 

sofinancirala občina in ugotovil, da so bila dodeljena sredstva namensko porabljena. 

 

 

Predsednik Odbora je sejo zaključil ob 20.25 uri. 

 

 

Zapisala: 

Katarina Jesenek 

 Predsednik 

Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 

Miha FONDA, dipl. inž. gozd.   

 

 

 

 


