ZAPISNIK
5. seje Odbora za kmetijstvo,
ki je bila v sredo, 11.01.2012, ob 10.30 uri
v sejni sobi Občine Sevnica
Prisotni člani:
 Božidar Beci,
 Jože Ratajc,
 Alojz Zalašček,
 Matej Renko,
 Gregor Simončič,
 Jožef Roštohar.
Odsotni člani:
 Majda Jazbec.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
 Zvone Košmerl, direktor občinske uprave,
 Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti,
 Vlasta Marn, vodja oddelka za finance,
 Maja Grabrijan, oddelek za gospodarske dejavnosti,
 Ivan Kelhar, Upravna enota Sevnica.
Sejo vodi: Božidar Beci, predsednik odbora.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predloga dnevnega reda.
2. Predlog sklepov 4. seje Odbora za kmetijstvo.
3. Predlog rebalansa proračuna A Občine Sevnica za leto 2012 za področje kmetijstva.
4. Razno.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Ob začetku seje je prisotnih 5 članov odbora. Odbor je sklepčen.
SKLEP:
Odbor za kmetijstvo je na svoji 5. redni seji dne 11.01.2012, je sprejel predlagan
dnevni red.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (5 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 2
Predlog sklepov 4. seje odbora za kmetijstvo.
Pobuda odbora za kmetijstvo, ki jo je podal na svoji 4. redni seji dne 13.09.2011, oddelku za
okolje in prostor, da se v OPN-ju določi nekaj območij, na katerih bi bilo po mnenju stroke
smiselno postaviti sončne elektrarne na zelenih površinah in da bi bilo potrebno od lastnikov
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ustreznih zemljišč pridobiti informacijo o zainteresiranosti za postavitev sončnih elektrarn, je
bila na oddelku upoštevana.
SKLEP 2:
Odbor za kmetijstvo je na svoji 5. redni seji dne 11.01.2012, sprejel predlog sklepov 4.
redne seje odbora za kmetijstvo z dne 13.09.2011.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (5 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog rebalansa proračuna A Občine Sevnica za leto 2012 za področje kmetijstva.
Seje se pri tej točki udeleži Gregor Simončič.
Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za kmetijstvo, predstavi predlog proračuna A Občine Sevnica
za leto 2012 za področje kmetijstva.
Glede na to, da v lanskem letu ni bilo razpisa za ukrepa pokrivanje operativnih stroškov
transporta iz odročnih krajev in kmetijske štipendije, člani odbora predlagajo, da se omenjena
ukrepa letos objavita v razpisu. Namen je pokrivati operativne stroške tovornega transporta
na odročnih, razpršenih območjih občine. Cilj je ohraniti dejavnost transporta in transportne
mreže na odročnih krajih. Namen kmetijskih štipendij pa je spodbujanje uvajanja novih znanj
in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podporo mladim prevzemnikom kmetij. Finančna
pomoč je namenjena izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih strok iz občine
Sevnica, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči
prevzemniki kmetij.
Novost sta projekta Posavska špajza in Podjetno v svet podjetništva.
Posavska špajza je projekt regionalnega razvojnega programa, v katerega naj bi se vključile
vse posavske občine. Skupna vrednost projekta znaša 810.725,64 EUR, od tega bo vrednot
projekta Občine Sevnica 170.128,26 EUR z vložkom v projekt 56.245,55 EUR v treh letih. V
okviru tega projekta bo Občina Sevnica pridobila prireditvene stojnice, dvoosno prikolico,
hladilno vitrino za vino, hladilno vitrino za suhomesnate izdelke, suhomontažna gradbena
dela za ureditev prostorov za TA Doživljaj na novi lokaciji, prireditveni oder v Športnem
domu, projektor, oder v kulturni dvorani in sobo za pogostitev na gradu. Projekt Posavske
špajze lahko predstavlja dodaten ekonomski in socialni potencial, tako izboljšanje
dohodkovnega stanja prebivalcev na podeželju kot tudi priložnost za krepitev pomembnih
socialnih in ekonomskih vezi med različnimi skupinami prebivalcev na podeželju.
Pri Posavski špajzi je potrebno uskladiti konto in usklajene zneske investicije vnesti še v
NRP za leto 2012, 2013 in 2014.
Potrebno je poiskati rešitev, kaj se da narediti na področju javnih naročil, in sicer da bi se
razpisi za dobavo hrane razdrobili in da ne bi bil pogoj kompletna dobava samo enega
dobavitelja. S tem bi se povečala stopnja samooskrbe s kmetijskimi proizvodi ter kmetijskimi
polizdelki in izdelki (primer: en dobavitelj bi lahko dobavljal samo jabolka).
Ravno tako naj bi se v projekt Podjetno v svet podjetništva vključile vse posavske občine.
Celotna vrednost projekta naj bi znašala 320.000 EUR, od teka bi Občina Sevnica prispevala
okrog 15.000 EUR v treh letih. Projekt je usmerjen v razvoj podjetništva, prednostno med
mladimi z višjo in visoko izobrazbo. Njihova vključitev v projekt pomeni obvezo, da bodo s
strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru projekta pridobili ustrezna
znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in
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njeno izvedbo v praksi, uspešno vodenje projekta, komunikacijo s poslovnim okoljem in
drugo.
Pri zapuščenih živalih je bil letos izbran nov ponudnik, in sicer Veterinarska postaja Sevnica.
Decembra so registrirali dejavnost zavetišča, uredili so šest boksov za pse in enega za
mačke.
Aktivnosti potekajo tudi na področju kmečke tržnice, kjer bi radi zagotovili nov prostor, in
sicer v zaklonišču Radia Sevnica (poteka ureditev lastniških razmerij). V prihodnosti se
predvideva, da bi se notranjost zaklonišča preuredila, postavile bi se še dodatne stojnice,
tako da bi bila mogoča prodaja še ostalih kmečkih izdelkov, ki jih na zunanjih stojnicah ni
mogoče prodajati.
SKLEP 1:
Odbor za kmetijstvo je na svoji 5. redni seji dne 11.01.2012, obravnaval predlog
Rebalansa proračuna A Občine Sevnica za leto 2012 za področje kmetijstva in sprejel
stališče, da se predlog v navedeni obliki posreduje v sprejem Občinskemu svetu
Občine Sevnica.
SKLEP 2:
Pri proračunski postavki 14405 projekt Posavska špajza se uskladi konto in usklajeni
zneski investicije se vnesejo še v NRP za leto 2012, 2013 in 2014.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (6 prisotnih)
Sklep je sprejet.

Ad 4
Razno
Predsednik odbora za kmetijstvo je povedal, da se je udeležil javne razgrnitve in razprave
osnutka gozdnogospodarskega in lovsko upravljavskega načrta za območje Brežic. Dana je
bila pobuda, da se bi iztrebil damjak, saj je v načrtu, da se njihovo število zmanjša. Praksa je,
da se populacija dviguje in da jih lovci ne morejo ujeti. Pri problemu, ki ga predstavljajo
vrane, pa bi bilo potrebno poleg streljanja najti kakšen drug ukrep.
Seja je bila zaključena ob 12.05 uri.

Zapisali:

Predsednik odbora:

Vlasta Kuzmički in Maja Grabrijan

Božidar Beci
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