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ODBOR ZA KMETIJSTVO 
 
Številka: 032-0011/2018-6 
Datum:   15. 6. 2020 

Z A P I S N I K 
 
6. seje Odbora za kmetijstvo, ki je bila v ponedeljek 15. 6. 2020 ob 17.00 uri, v prostorih občinske 
uprave (velika sejna soba na Glavarjevi cesti 104 v Komendi). 
 
PRISOTNI: 

 Franc Petrič, predsednik 
 Jože Šimenc, član  
 Marko Koritnik, član 
 Martina Prezelj, članica 
 Alojzij Gašperlin, član 
 Zdenko Kern, član  
 Nada Jamšek, članica 

 
ODSOTNI: / 
 
OSTALI PRISOTNI: 

 Stanislav Poglajen, župan 
 Marjan Potočnik, podsekretar 
 Martina Bajde, višja svetovalka  

 
 
Sejo je vodil Franc Petrič, predsednik obora, zapisnik je pisala Martina Bajde. Sklepčnost je 
ugotovljena na podlagi liste prisotnosti. Na seji je bilo prisotnih sedem (7) članov odbora (od točke 
AD3 dalje). Lista prisotnosti je priložena originalu zapisnika. Predsednik je ugotovil, da je odbor 
sklepčen in da lahko prične z delom.  
 
Soglasno je bil sprejet naslednji  

DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje z dne 6. 2. 2020 
2. Mnenje k predlogu Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2019 – skrajšani 

postopek 
3. Mnenje k predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2020 – skrajšani 

postopek 
4. Mnenje k predlogu Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2021 – prva obravnava 
5. Mnenje k predlogu Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 897/28, 897/26 in 

897/30, k.o. Klanec 
6. Mnenje glede asfaltiranja dela občinske poljske poti, parc. št. 1051 k.o. Nasovče (stara parc. št. 

839/1) 
7. Razno 
 

Glasovanje: 
Prisotnih: 5 članov 
ZA: 5 
PROTI: 0 
 



 

 
 

 

 

 

Člani odbora, ki so svetniki, so vsebino prejeli v gradivu št. 11, ostali člani odbora pa skupaj z vabilom 
na sejo.  
 
AD 1) PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 5. SEJE Z DNE 6. 2. 2020 
 
======================================================================= 
Zapisnik so člani odbora prejeli z vabilom na sejo. Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb.  
 
Sprejet je bil naslednji   

SKLEP: 
 

Odbor za kmetijstvo potrdi zapisnik 5. seje. 
 
 

Glasovanje: 
Prisotnih: 5 članov 
ZA: 5 
PROTI: 0 
 
 
AD2) MNENJE K PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA 
LETO 2019 – SKRAJŠANI POSTOPEK 
  
=========================================================================== 
Članom odbora je bil predstavljen Zaključni račun proračuna občine Komenda za leto 2019. 
Predstavitev je podala Martina Bajde. 
 
Brez razprave je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP: 
Odbor za kmetijstvo podaja pozitivno mnenje k predlogu Zaključnega računa proračuna Občine 
Komenda za leto 2019 – skrajšani postopek, v delu, ki se nanaša na kmetijstvo. 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 6 članov 
ZA: 6 
PROTI: 0 
 
AD3) MNENJE K PREDLOGU ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA 
LETO 2020 – SKRAJŠANI POSTOPEK 
  
=========================================================================== 
Članom odbora je bil predstavljen predlog Odloka o rebalansu  proračuna Občine Komenda za leto 
2020 ter obrazložitev sprememb med sprejetim proračunom 2020 in predlogom rebalansa. Na 
zastavljena vprašanja glede zapiranja odlagališča inertnih odpadkov je odgovoril Marjan Potočnik. 
 
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP: 
Odbor za kmetijstvo podaja pozitivno mnenje k predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine 
Komenda za leto 2020 – skrajšani postopek, v delu, ki se nanaša na kmetijstvo. 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 7 članov 
ZA: 7 
PROTI: 0 
 



 

 
 

 

 

 

 
AD4) MNENJE K PREDLOGU ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2021 – 
PRVA OBRAVNAVA 
  
=========================================================================== 
Članom odbora je bil predstavljen predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2021. 
Obrazložitve je podala Martina Bajde. 
 
Brez razprave je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP: 
Odbor za kmetijstvo podaja pozitivno mnenje k predlogu Odloka o proračunu Občine Komenda za 
leto 2021 – prva obravnava, v delu, ki se nanaša na kmetijstvo. 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 7 članov 
ZA: 7 
PROTI: 0 
 
 
AD5) MNENJE K PREDLOGU SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJIŠČIH PARC. 
ŠT. 897/28, 897/26 IN 897/30, K.O. KLANEC 
  
=========================================================================== 
Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra je predstavil Marjan Potočnik, ki je odgovoril tudi na 
zastavljena vprašanja glede vrednosti zemljišča na komasacijskem območju Drnovo, ki je postalo 
last lastnika zemljišča, s katerim se urejajo zemljiško pravne zadeve po obnovi ceste proti 
Komendski Dobravi.  
 
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP: 
Odbor za kmetijstvo podaja pozitivno mnenje k predlogu Sklepa o ukinitvi javnega dobra na 
zemljiščih parc. št. 897/28, 897/26 in 897/30, k.o. Klanec. 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 7 članov 
ZA: 7 
PROTI: 0 
 
AD6) MNENJE GLEDE ASFALTIRANJA DELA OBČINSKE POLJSKE POTI, PARC. ŠT. 1051 
K.O. NASOVČE (STARA PARC. ŠT. 839/1) 
  
=========================================================================== 
Marjan Potočnik  je članom odbora predstavil namero o asfaltiranju dela občinske poljske poti. 
Predstavil je tudi stališče odbora za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja. 
 
Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani odbora, je predsednik odbora dal na glasovanje naslednji 
predlog sklepa: »Odbor za kmetijstvo podaja pozitivno mnenje za asfaltiranje dela občinske poljske 
poti, parc. št. 1051 k.o. Nasovče (stara parc.št. 839/1), s tem, da se polovico sredstev zagotovi v 
proračunu občine Komenda iz proračunske postavke »vzdrževanje poljskih poti«, polovico sredstev 
pa prispevajo lastniki kmetijskih zemljišč, ki uporabljajo navedeno poljsko pot.« 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 7 članov  
Glasovalo: 5 članov (2 člana odbora, ki sta sofinancerja sta se izločila iz glasovanja) 
ZA: 5 



 

 
 

 

 

 

PROTI: 0 
 
Sprejet je bil naslednji  

SKLEP: 
Odbor za kmetijstvo podaja pozitivno mnenje za asfaltiranje dela občinske poljske poti, parc. št. 1051 
k.o. Nasovče (stara parc.št. 839/1), s tem, da se polovico sredstev zagotovi v proračunu občine 
Komenda iz proračunske postavke »vzdrževanje poljskih poti«, polovico sredstev pa prispevajo 
lastniki kmetijskih zemljišč, ki uporabljajo navedeno poljsko pot. 
 
 
AD7) RAZNO  
=========================================================================== 
Odbor za kmetijstvo bo najkasneje do 30. 6. 2020 občinski upravi posredoval seznam poljskih poti, 
ki naj bi bile predmet vzdrževanja v letu 2020. 
 
Nada Jamšek je izpostavila problem izvoza iz novo nastale poljske poti na komasacijskem območju 
Drnovo na regionalno cesto Moste – Križ. Trenutno so postavljene fizične ovire (stebrički). Marjan 
Potočnik je pojasnil, da je ureditev skladna s projektom komasacije, saj bi bilo za naveden izvoz 
potrebno pridobiti soglasje Direkcije za ceste, kar pa ni bilo v načrtu komasacije. Podana je bila 
pobuda, da naj občina na DRSI preveri pogoje za morebitno odprtje tega priklopa na regionalno 
cesto Moste – Križ. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.10 uri. 
 
 
 
 
                 Zapisala                 Franc Petrič 
             Martina Bajde                                                              PREDSEDNIK ODBORA 
               


