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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: 0330-2/2010-8 

Datum:  11.04.2012   

 

Z A P I S N I K 

 

7. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v sredo,  11. aprila 2012 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, Karol Lobnikar, Miran Vedenik, Marjanca Uršič, Matej 

Golavšek in Matej Vedenik. 

     

Odsoten: Marjan Ribič in Marjan Golavšek 

 

Ostali prisotni: Andrej Zagožen in Katarina Jesenek.  

 

1. Ugotovitev prisotnosti članov Odbora, 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 8. seje Odbora, 

3. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Odbora,  

4. Priprava/obravnava predloga javnega razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje in 

razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2012 

5. Razno.  

 

AD1) 

Ugotovitev prisotnosti članov Odbora 

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

sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

AD2) 

Potrditev predlaganega dnevnega reda 8. seje Odbora 

Predlog dnevnega reda 8. 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 8. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  

 

AD3)  

Pregled in potrditev zapisnika 7. seje  Odbora  

Pri pregledu zapisnika je potekala razprava pod točki razno 6/6 Sečnja v gozdu v Kaplji vasi, 

predsednik je podal podrobnejšo obrazložitev: občina je pisno pozvala gozdarsko inšpekcijo 

za vzpostavitev gozdnega reda, inšpekcija je po terenskem pregledu ugotovila, da gozdni red 
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ni vzpostavljen zato je ustrezno ukrepala ( prijava in odgovor sta priloga zapisnika), po 

razpravi je bil sprejet  

 

2.sklep: 

Potrjuje se  zapisnik 7. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.  

 

AD4) 

Priprava/obravnava predloga javnega razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2012 

Predsednik odbora je člane seznanil, da je Občinski svet na svoji 15. seji, ki je bila 5. aprila 

2012 sprejel  P R A V I L N I K o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 

podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2012-2013, Pravilnik je bil poslan v 

objavo v Uradni list RS, objava se pričakuje v prihodnjih dneh, veljati pa začne 21. dan po 

objavi (začetek maja). 

 

Ker imamo nov Pravilnik je potrebo uskladiti tudi Javni razpis, potrebo je doreči:  

- kako dolgo bo odprt javni razpis,  

- zadnji datum oddaje zahtevka, 

- predmet javnega razpisa (ukrepe),  

- določiti višino sredstev posameznega ukrepa in  

- določiti min in max posameznega ukrepa. 

Višina sredstev, ki jih lahko razpišemo, je določena v Proračunu 2012 in znaša 38.000,00 

EUR , po razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni je bil sprejet 

 

3.sklep: 

- Javni razpis se objavi v začetku maja (točnega datuma ni moč doreči, ker še ni bil 

objavljen v Uradnem listu RS), javni razpis bo odprt 3(tri) tedne. 

- Zadnji rok za oddajo zahtevka je 31. oktober 2012. 

- V javnem razpisu se razpišejo sredstva za 4 ukrepe: Naložbe v kmetijska 

gospodarstva za primarno proizvodnjo, Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, 

Zagotavljanje tehnične podpore in Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah. 

- Višina razpoložljivih sredstev ter min in max posameznega ukrepa: 

a) Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, višina razpisanih sredstev je 

31.000,00 EUR, najmanjši znesek (min) dodeljene pomoči je 100 €, najvišji znesek (max) pa 

5.000 € na kmetijsko  gospodarstvo na leto; 

b) Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, višina razpisanih sredstev je 2.000,00 EUR, 

najmanjši znesek (min) dodeljene pomoči je 50,00 €, najvišji znesek (max) pa 500,00 € na 

upravičenca na leto; 

c) Zagotavljanje tehnične podpore, višina razpisanih sredstev je 1.000,00 EUR;  

d) Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, višina razpisanih sredstev je 

4.000,00 EUR. 

 

AD5) 

Razno 

6/1 Delovni sestanek na temo hidromelioracijskih sistemov 

Matej Vedenik se je udeležil delovnega sestanka predstavnikov melioracijskih skupnosti na 

temo vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov. Znotraj občine Prebold hidromelioracijskih 

jarkov ni, v Kaplji vasi obstaja jarek, vendar spada pod drugo občino.  

6/2 Vloga Čebelarskega društva Prebold 

Čebelarsko društvo Prebold je na občino Prebold naslovilo prošnjo za donatorsko pomoč. 

Odbor je vlogo obravnaval in sprejel naslednji  

4.sklep: 
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Občina Prebold  bo v maju 2012 objavila JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold v letu 2012, kamor lahko 

Čebelarko društvo prijavi izdelavo čebelarskega zbornika.  

 

6/3 NJP 

Predsednik je navzoče seznanil, da bo občinska uprava pripravila razpis za letno vzdrževanje 

nekategoriziranih javnih poti (NJP) na območju občine Prebold, višina razpoložljivih sredstev 

je 2.000 EUR. 

6/4 Lovski načrt 

Drago Lobnikar je povedal, da je bil sprejet Lovski načrt, ki predpisuje gospodarjenje z 

divjadjo. Lovski načrt zmanjšuje kvote odstrela srnjadi, povečuje pa kvote odstrela divjih 

prašičev. 

6/5 Študije na temo suše in samooskrbe 

Boris Kupec predlaga, da se izdelajo študije na temo suše, ki je iz leta v leto več. Študija bi 

pripomogla, da bi se kmetje lažje odločili v katero dejavnost se preusmeriti npr. v predelavo 

zelenjave ali kaj podobnega. Izdelava študije bi se lahko izdelala kot diplomska naloga. Odbor 

idejo podpira in soglaša, da je potrebno dati čim večji poudarek tudi samooskrbi hrane. 

6/6 Učna pot v Mariji Reki 

Predsednik je odbor seznanil, da je občina v okviru projekta LAS prijavila na razpis dva 

projekta:  

- otroško igrišče v Latkovi vasi (nabava igral) in 

- učna pot v Mariji Reki  (označba flore in faune na tem območju, lovske opazovalnice 

in krmišča, ptičje valilnice) pot bo potekala od Domu pod Reško planino in okrog 

Reške planine, predlaga da odbor pregleda učno pot. 

6/7 Ogled vikenda Kupec 

Nazadnje pod točko razno pa je Boris Kupec povabil odbor na ogled vikenda. 

 

 

 

Predsednik Odbora je sejo zaključil ob 21.30 uri. 

 

 

Zapisala: 

Katarina Jesenek 

 Predsednik 

Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 

Miha FONDA, dipl. inž. gozd.   

 

 

 

 


