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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: 0330-2/2010-7 

Datum:  26.01.2012   

 

Z A P I S N I K 

 

7. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v četrtek, 26. januarja 2012 ob 18.00 uri 

v prostorih Kmetije Golavšek v Matkah. 

 

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

Seje Odbora so  javne. 

 

Navzoči člani Odbora: Marjan Ribič, Karol Lobnikar, Miran Vedenik, Marjanca Uršič, 

Marjan Golavšek in Matej Vedenik. 

     

Odsoten: Matej Golavšek in Boris Kupec. 

 

Ostali prisotni: Župan Vinko Debelak, Andrej Zagožen in Katarina Jesenek.  

 

1. Ugotovitev prisotnosti članov Odbora, 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 7. seje Odbora, 

3. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje  Odbora, 

4. Pregled realizacije plana dela za leto 2011 

5. Plan dela za leto 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 7. 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 7. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  

 

AD3) Pregled in potrditev zapisnika 6. seje  Odbora in  

Pri pregledu zapisnika je potekala razprava k 4. sklepu – realizacija odmere občinskih cest. 

Poročilo je podal Andrej Zagožen, ki je povedal, da ima prioriteto odmera ceste, kjer se gradi 

oz. obnavlja,  zato v letu 2011 ni prišlo do realizacije odmere visokogorskih cest. Želje pa so 

vedno večje od danih možnosti. Občina se zaveda, da te ceste, ki so ne-odmerjene 

predstavljajo kmetom breme, saj se upoštevajo pri odmeri njihove dohodnine. Občina bo v 
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okviru razpoložljivih sredstev, pristopila k odmeri teh cest, kjer bodo lastniki prenesli 

zemljišče brezplačno na občino.  

Župan je naštel odseke cest, ki so bile odmerjene v letu 2011: 

- Šešče, cesta Jošt, pri Jani, ovinek pri Herodež, 

- Sv. Lovrenc, pri Račk, 

- Latkova vas, zemljišče menjava Klančnik, 

- Kaplja vas, pri Kapeli, pri igrišču in pri letališču, 

- Marija Reka, pri Kos Kondiju-Pečnik, proti domu Pod Reško planino 

- Del ceste na Golavo, 

- Cesta Anin dom-Lončar, 

- Matke, proti Germadnik, proti igrišču-Kot 

- Dolenja vas, cesta sever. 

Do naslednje seje se bo pripravilo tudi pisno poročilo občinske uprave o odmeri občinskih 

cest. 

Ribič Marjan je izpostavil problem odmere ceste v Mariji Reki, odsek Krajnc – Zapeternik. 

Lobnikar Karol je poudaril, da je potrebno za vse imeti enake kriterije, ali odškodnina za vse 

ali pa za nikogar. 

Marjan Golavšek je predlagal, da se naredi seznam prioritet oz. plan odmer za več let. 

Miha Fonda je povedal da so Krajevni odbor Marija Reka in Latkova vas v svojih zapisnikih 

našteli prioritete odmer v teh vaseh, zato je potrebno pri sestavi plana pregledati zapisnike 

Krajevnih odborov. Po razpravi je bil sprejet  

 

2.sklep: 

Občinska uprava s pomočjo Krajevnih odborov pripravi terminski  plan odmere cest 

po posameznih naseljih. 

 

V nadaljevanj pregleda zapisnika prejšnje seje odbor ugotavlja da 5. Sklep-ureditev poljske 

ceste Latkova vas – Kaplja vas ni bil realiziran.  

V razpravi je bilo povedano, da je potrebno to cesto ponižati in ne več nasipati, takoj 

spomladi je potrebna sanacija, saj se zadnjih deset let ta cesta samo nasipa. 

Odbor se strinja, da se del plana NJP, ki v letu 2011 ni bil realiziran prenese v realizacijo 

2012. 

Pod to točko je bil izpostavljen tudi problem odlaganja smeti v Latkovski gmajni, smeti vozijo 

mimo smetišča v gmajno. Župan je povedal, da »rampe« na tej cesti še vedno obstajajo, 

ampak se ne zaklepajo, ena varianta pa je tudi, da se cesta zapre z nasutjem gramoza.  

 

Pri pregledu zapisnika prejšnje seje – 6. točka razno je bila še podana obrazložitev 

- 6/1 tajnik odbora je podal končno poročilo o realizaciji razpisa za kmetijstvo 2011 

- 6/2 sofinanciranje obleke za hmeljskega starešino je bilo izvršeno 

- 6/3 odkaz dreves v Gaju, predsednik odbora je povedal, da je bilo že odpiranje ponudb  

- 6/5 podane so bile pripombe na osnutek  Gozdnogospodarskega načrta, tako, da je bil 

7. Sklep odbora realiziran. 

 

Na podani zapisnik in sprejete sklepe ni bilo drugih pripomb, zato je Odbor sprejel naslednji 

3.sklep: 

 Potrjuje se  zapisnik 6. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  

 

 

AD4) 

Pregled realizacije plana dela za leto 2011 

Odbor ugotavlja, da je pregled plana realizacije za leto 2011 ugotovil že pod prejšnjo točko 

skupaj s pregledom zapisnika prejšnje seje. 
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AD5) 

Plan dela za leto 2012 

Predsednik Odbora je predstavil plan dela Odbora v letu 2012, ki se bistveno ne razlikuje  

planu lanskega leta: 

- priprava javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2012, 

- nakazilo koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, 

- obnova gozdnih cest; pri pripravi plana in razpisa za tekoče vzdrževanje gozdih cest, 

se bo v celoti upošteval  6. člen Pravilnika o gradnji, vzdrževanju in načinu uporabe 

gozdnih prometnic, 

- plan  vzdrževanja in obnove poljskih cest (NJP), 

- sodelovanje pri pripravi plana odmere cest. 

 

AD6) 

Razno 

6/1 Turistični katalog občine 

Predsednik odbora je izpostavil problem turizma v občini, potrebno bi bilo spodbujati 

turistično ponudbo, prav tako je potrebno posodobiti že obstoječi Turistični katalog Občine 

Prebold. Župan je povedal, da občina razmišlja o postavitvi muzeja na prostem (v Dolenji 

vasi), kjer bi deloval tudi.  

6/2 Energetska zasnova 

Odbor je predlagal, da se v občini začne razmišljati o možnosti izgradnje skupne kotlovnice 

na lesno biomaso za ogrevanje javnih ustanov (občina, vrtec, šola, zdravstveni dom) in 

blokovskega naselja v centru Preboldu. 

6/3 Načrt in realizacija odvzema divjadi 

Miran Vedenik je predstavil načrt in realizacijo odvzema (odstrela) divjadi v LD Prebold za 

obdobje 2006-2010 (preglednica je priloga tega zapisnika). 

6/4 Tečaj varnega dela s traktorjem 

V lanskem letu je bil v Mariji Reki organiziran tečaj varnega dela z »motorko«, udeleženci so 

izrazili željo, da bi se podobni tečaji organizirali vsako leto. Zato odbor predlaga, da se v letu 

2012 organizira tečaj varnega dela s traktorjem, ki bi potekal v Mariji Reki v organizaciji 

Občine Prebold s pomočjo ZGS KE Žalec.  

6/5 Izkop v Latkovi vasi 

Podjetje Prigo, ki je kupilo zemljo ob regionalni cesti LJ-CE je pri izkopih poškodovalo cev 

od namakalnega sistema, zato naj občina ukrepa, da se nastala škoda sanira. 

6/6 Sečnja v gozdu v Kaplji vasi 

V lanskem letu se je na parc. št. 209,  k.o. Latkova vas izvajala sečnja, vendar po končani 

sečnji ni bi vzpostavljen gozdni red. Občina bo poslala gozdni inšpekciji prijavo za 

vzpostavitev gozdnega reda. 

6/7 Ogled kmetije Golavšek 

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 20.00 uri. 

 

 

Zapisala: 

Katarina Jesenek 

 Predsednik 

Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 

Miha FONDA, dipl. inž. gozd.   
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