ZAPISNIK
7. seje Odbora za kmetijstvo,
ki je bila v sredo, 05.09.2012, ob 9.00 uri
v sejni sobi Občine Sevnica
Prisotni člani:
− Božidar Beci,
− Jože Ratajc,
− Jožef Roštohar,
− Matej Renko.
Odsotni člani:
− Majda Jazbec,
− Gregor Simončič,
− Alojz Zalašček.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
− Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti,
− Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve.
Ostali prisotni: /
Sejo vodi: Božidar Beci, predsednik odbora
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje ter 2. dopisne seje odbora za kmetijstvo
3. Predlog Rebalansa B Proračuna Občine Sevnica za leto 2012 za področje kmetijstva
4. Seznanitev s polletnim poročilom Občine Sevnica za leto 2012 za področje kmetijstva
5. Pregled rezultatov javnega razpisa s področja kmetijstva v letu 2012
6. Razno
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje so prisotni štirje člani odbora. Odbor je sklepčen.
SKLEP:
Odbor je sprejel predlagan dnevni red.
Izid glasovanja: 4 za, 0 proti (4 prisotni)
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje ter 2. dopisne seje odbora za kmetijstvo
Na vsebino zapisnikov ni pripomb.
SKLEP:
Odbor za kmetijstvo je pregledal in potrdil zapisnik 6. redne in 2. dopisne seje odbora
za kmetijstvo.
Izid glasovanja: 4 za, 0 proti (4 prisotni)
Sklep je sprejet.
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Ad 3
Predlog Rebalansa B Proračuna Občine Sevnica za leto 2012
za področje kmetijstva
Vlasta Kuzmički predstavi posamezne postavke oddelka za gospodarske dejavnosti s
področja kmetijstva in pove, da predlog rebalansa ne prinaša večjih sprememb. Pri
proračunski postavki naložbe v kmetijska gospodarstva se bodo sredstva v višini 1.930 EUR
s sklepom o prerazporeditvi prenesla na postavko štipendije. Javni razpis za štipendiranje
bodočih prevzemnikov kmetij bo objavljen v naslednjem tednu, kvota bo znašala 16.930
EUR, štipendija pa bo znašala največ 170 EUR mesečno.
Člani odbora predlagajo, da se med razpisne pogoje doda obveznost upravičencev o
poročanju o uspešno končanem letniku, štipendija pa naj se dodeli izključno za prvi vpis v
letnik (v primeru ponavljanja letnika, prijavitelj ni upravičen do dodelitve sredstev).
Postavka Program vinsko-turističnih cest (VTC) se zniža za 160 EUR, ki se prenesejo na
postavko Komasacija Arto – poti za kritje stroškov izdelave poročila glede doseganja ciljev
komasacije.
Pri postavki LAS za LEADER vodja oddelka predstavi projekte, v katerih občina oz. osnovne
šole, društva in nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji z območja občine Sevnice, sodelujejo
kot prijavitelji oz. partnerji (Naše je, dobro je; Semena prihodnosti; Socialno podjetništvo,
Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah). Odstotek sofinanciranja projektov znaša od
65 do 85%.
Storitev oskrbe zapuščenih živali v letošnjem letu izvaja Veterinarska postaja Sevnica. Glede
na dosedanjo realizacijo se predvideva znižanje postavke.
Člani odbora glede projekta turizem v zidanicah povejo, da je projekt zanimiv predvsem za
tujce in ne domače turiste. Ovire pri razvoju projekta predstavlja nizka kapaciteta nočitev in
nezainteresiranost za povezavo ponudnikov z vseh območij v Sloveniji; vključiti bi bilo
potrebno več stranskih dejavnosti (izleti, ogledi krajevnih značilnosti in znamenitosti).
SKLEP 1:
Odbor za kmetijstvo je na 7. seji dne, 05.09.2012 obravnaval predlog Rebalansa B
proračuna Občine Sevnica za leto 2012 za področje kmetijstva in sprejel stališče, da
se predlog v navedeni obliki posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 4 za, 0 proti (4 prisotni)
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Med razpisne pogoje javnega razpisa štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij se
doda obveznost o poročanju o uspešno končanem letniku, štipendija pa se dodeli
izključno za prvi vpis v letnik.
Izid glasovanja: 4 za, 0 proti (4 prisotni)
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Seznanitev s polletnim poročilom Občine Sevnica za leto 2012
za področje kmetijstva
Vlasta Kuzmički predstavi polletno poročilo za področje kmetijstva ter pove, da je realizacija
nizka zaradi daljšega roka oddaje zahtevkov, na podlagi katerih se upravičencem izplačajo
dodeljena sredstva na javnem razpisu.
SKLEP:
Odbor za kmetijstvo se je na 7. seji dne, 05.09.2012 seznanil s polletnim poročilom
Občine Sevnica za leto 2012 za področje kmetijstva.
Izid glasovanja: 4 za, 0 proti (4 prisotni)
Sklep je sprejet.
Ad 5
Pregled rezultatov javnega razpisa s področja kmetijstva v letu 2012
Članom odbora je bilo posredovano gradivo, iz katerega so razvidni prijavitelji in višina
dodeljenih sredstev po posameznih ukrepih razpisa. Nerazdeljeni zneski na posameznem
ukrepu razpisa so se prenesli na ostale ukrepe, tako da je prijaviteljem razdeljen razpisan
znesek v celoti.
Opaziti je pozitivne učinke izvajanja terenske kontrole o namenski porabi dodeljenih
sredstev, saj prijavitelji javni razpis oz. svoje obveznosti jemljejo resneje, zato bo komisija
kontrolo izvajala tudi v letošnjem letu.
SKLEP:
Odbor za kmetijstvo se je seznanil z rezultati javnega razpisa s področja kmetijstva v
letu 2012.
Izid glasovanja: 4 za, 0 proti (4 prisotni)
Sklep je sprejet.
Ad 6
Razno
Vlasta Kuzmički člane odbora seznani z izvedbo ogleda posledic suše na kmetijskih
pridelkih, ki ga je komisija z namenom predhodne ocene škode izvedla 17. in 21. avgusta.
Komisija je določila maksimalni odstotek poškodovanosti prizadetih kultur (kot je razvidno iz
tabele spodaj) in ugotovitve posredovala Upravi RS zaščito in reševanje.
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V kolikor bo Uprava RS zaščito in reševanje izdala sklep o izdelavi končne ocene škode v
tekoči kmetijski proizvodnji zaradi suše v letu 2012, bomo o tem obvestili kmete in jih
seznanili s postopkom oddaje vlog.
Člani odbora povejo, da so odstotki poškodovanosti realno določeni, razmisliti pa bi bilo
potrebno o pripravi strategije razvoja za preprečitev posledic suše v bodoče, npr. z izgradnjo
namakalnih sistemov, za kar pa je potrebna tudi zainteresiranost kmetov ter zagotovitev
finančnih sredstev.
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Predlagajo tudi, da bi se pri javnih razpisih višje vrednotila oz. točkovala lokalno pridelana
hrana, ker bi s tem povečali interes za večjo proizvodnjo in posledično razvoj kmetijstva.
Smiselno bi bilo pridobiti tudi statistične podatke o trendu rasti kmetijstva (žita, zelenjava,
stalež živali).
Člani odbora predlagajo, da se pri pripravi razpisov k sodelovanju pozove KGZS, saj bi bilo
glede na omejeno višino občinskih sredstev za ta namen, smotrno več kmetov usmeriti in
spodbuditi k prijavi na državne razpise (posredovanje informacij o aktualnih razpisih in
nudenje pomoči pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije s strani KGZS).

Seja se je zaključila ob 10.10 uri.

Zapisali:

Predsednik odbora:

Vlasta Kuzmički in Maja Šušterič

Božidar Beci
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