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ZAPISNIK
1. skupne seje Odbora za gospodarstvo in Odbora za kmetijstvo,
ki je bila v ponedeljek, 8.4.2013, ob 15.00 uri
v sejni sobi Občine Sevnica
Prisotni člani Odbora za gospodarstvo:
- Rudi Bec,
- Tanja Novšak,
- Breda Drenek Sotošek,
- Drago Krošelj,
- Janez Kukec,
- Irena Dobnik,
- Andrej Repše.
Prisotni člani Odbora za kmetijstvo:
- Božidar Beci,
- Jože Ratajc,
- Alojz Zalašček,
- Majda Jazbec,
- Matej Renko,
- Jožef Roštohar.
Odstotni člani Odbora za kmetijstvo:
- Gregor Simončič.
Prisotni uslužbenki občinske uprave:
− Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti,
− Mateja Cvetkovič, višja svetovalka za javna naročila.
Ostali prisotni:
- Nataša Šerbec, RRA Krško
- Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica
- Franc Živič, Kmetijska svetovalna služba Sevnica
Sejo vodi: Božidar Beci, predsednik Odbora za kmetijstvo.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2012
Poročilo o delu KŠTM Sevnica v letu 2012 za področje turizma
Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Odbora za kmetijstvo
Zaključni račun Občine Sevnica za leto 2012 za področje kmetijstva
Pregled rezultatov javnega razpisa s področja kmetijstva v letu 2013
Razno
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Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje so prisotni vsi člani Odbora za gospodarstvo in 6 članov Odbora za
kmetijstvo. Oba odbora sta sklepčna.
SKLEP 1:
Odbor za gospodarstvo je sprejel predlagan dnevni red.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih)
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Odbor za kmetijstvo je sprejel predlagan dnevni red.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (6 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 2
Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2012

V razpravi so sodelovali: Božidar Beci, Jožef Roštohar, Rudi Bec
Predstavnica RRA Krško Nataša Šerbec predstavi poročilo o delu agencije za leto 2012, in
sicer povzame izvajanje nalog v preteklem letu, ki so razdeljeni na naloge v javnem interesu
in naloge na tržnem delu poslovanja. V nadaljevanju podrobneje predstavi posamezne
naloge v javnem interesu, ki so razdeljene na pet delovnih področij (gospodarstvo, turizem,
človeški viri, infrastruktura, okolje in prostor ter podeželje). Člane odbora seznani tudi s
potekom priprave Regionalnega razvojnega programa (RRP). V prvi polovici meseca maja
bodo z namenom pregleda projektov sklicane vse delovne skupine, 24.5.2013 pa bo
organizirano 2. srečanje s predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na
temo priprave programskih dokumentov 2014 – 2020.
Člani odbora dodajo, da pričakujejo regijsko obnašanje pri pripravi projektov. Zanima jih, kdaj
je predvideno sodelovanje s Hrvaško ter prosijo za pojasnilo zneska 747.452 EUR v bilanci
stanja. Šerbčeva odgovori, da je sodelovanje predvideno v začetku meseca julija, pričakujejo
pa še en razpis. Pojasnilo zneska iz bilance stanja bo posredovala naknadno.
SKLEP 1:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil z Letnim poročilom zavoda RRA Posavje za leto
2012 in ga daje v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih)
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Odbor za kmetijstvo se je seznanil z Letnim poročilom zavoda RRA Posavje za leto
2012 in ga daje v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (6 prisotnih)
Sklep je sprejet.
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SKLEP 3:
Na 2. srečanje s predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na temo
priprave programskih dokumentov 2014 – 2020, ki bo 24.5.2013, se povabijo vsi člani
Odbora za gospodarstvo in Odbora za kmetijstvo.
Izid glasovanja: 13 za, 0 proti (13 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Poročilo o delu KŠTM Sevnica v letu 2012 za področje turizma
V razpravi so sodelovali: Jože Ratajc, Božidar Beci, Breda Drenek Sotošek, Rudi Bec, Tanja
Novšak
Direktorica KŠTM Mojca Pernovšek predstavi poročilo o delu zavoda v preteklem letu za
področje turizma, kjer je realizacija 98%. V letu 2012 jim je uspelo povečati ponudbo
turističnih programov in spominkov, sodelovali so s 107 pogodbenimi partnerji in bili prisotni
na 25 prireditvah po Sloveniji. S promocijskim materialom so sodelovali na sejmu Turizem in
prosti čas ter na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, udeležili pa so se tudi
sejma v Zagrebu. Na območje občine so organizirano pripeljali 1366 izletnikov, kar je 130
več kot prejšnje leto. Pri najdebelejši bukvi v Posavju so postavili opisno tablo ter 7 tematskih
tabel za šolsko pot Azaleja (razpis Popotnik). Polno obiskan je tudi sejem v Sevnici, ki se
odvija vsako prvo soboto v mesecu in velja za enega bolj obiskanih v Sloveniji. Prav tako
uspešno deluje kmečka tržnica. Mesto Sevnica je pri projektu Moja dežela, lepa in
gostoljubna dosegla 2. Mesto. KŠTM nudi tehnično pomoč društvom, organizacijam, izposoja
stojnice in oder, pripravlja tiskovine, vabila ipd.
Vlasta Kuzmički dodatno pojasni finančni del poročila, in sicer glede uskladitve zaključnega
računa občine in zavoda pri delu plač, ki se nanašajo na področje turizma. Pove še, da je
kmečka tržnica oba dneva v tednu dobro obiskana in da je trenutno več ponudnikov kot
razpoložljivega prostora. Dodatni prostor se zagotovi s postavitvijo stojnic pred pošto, vendar
bo potrebno v prihodnosti temu nameniti več pozornosti.
Člani odbora dodajo, da bo potrebno razmišljati o širitvi prostora, zanima jih tudi, koliko je
ponudnikov. Mojca Pernovšek pove, da je trenutno 10 ponudnikov, ki se medsebojno
menjujejo. Razmišljajo tudi o širitvi prostora, vendar je potrebno prej rešiti zapletena lastniška
razmerja, še doda Vlasta Kuzmički.
Člani odbora opozorijo na problem s terminom Grajske gospode, ki deluje po naročilu ter
težave pri izvedbi grajskih porok zaradi izvedbe prenove parka. Pernovškova odgovori, da je
vsak obveščen, kdaj se lahko poroka izvaja, projekt obnove parka pa se bo izvajal v fazah,
tako da se bo vsem interesentom omogočila izvedba grajske poroke.
Člani odbora zanima še, kako je z učinkovitostjo Grajskih novic, in opozorijo na ponavljanje
vsebine s Posavskim obzornikom ter kvaliteto tiska. Vprašajo tudi, kaj je vzrok za upad
obiska kina. Direktorica KŠTM pove, da se tisk Grajskih novic pokriva, tako da ni dodatnih
stroškov, kvaliteta tiska pa je odvisna tudi od kvalitete fotografij avtorjev. Obisk kina se je
zmanjšal zaradi upada interesa osnovnih šol po organiziranih ogledih, sicer pa je obisk kina
upadel tudi na državnem nivoju. V lanskem letu so izvedli prehod iz klasičnega na digitalni
film.
SKLEP 1:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil s predlaganim gradivom k Poročilu o delu
Zavoda KŠTM Sevnica v letu 2012 za področje turizma in ga skladno z Odlokom o
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ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost
Sevnica daje v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih)
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Odbor za kmetijstvo se je seznanil s predlaganim gradivom k Poročilu o delu Zavoda
KŠTM Sevnica v letu 2012 za področje turizma in ga skladno z Odlokom o ustanovitvi
javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica daje
v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (6 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Odbor za gospodarstvo zapusti sejo; naslednje točke dnevnega reda obravnava le
Odbor za kmetijstvo.
Ad 4
Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Odbora za kmetijstvo
Na vsebino zapisnika 8. redne seje ni pripomb.
SKLEP:
Odbor za kmetijstvo je pregledal in potrdil zapisnik 8. redne seje Odbora za kmetijstvo.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (6 prisotnih)
Sklep je sprejet.

Ad 5
Zaključni račun Občine Sevnica za leto 2012 za področje kmetijstva
V razpravi so sodelovali: Matej Renko, Božidar Beci
Vlasta Kuzmički predstavi posamezne postavke oddelka za gospodarske dejavnosti s
področja kmetijstva. Po javnemu razpisu so bila v okviru naložb za primarno proizvodnjo za
posodabljanje kmetij sredstva razdeljena 24 upravičencem (znesek sofinanciranja 22,97%)
ter za urejanje pašnikov in izvedbo agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč 19
upravičencem (znesek sofinanciranja 50%). Za pokrivanje operativnih stroškov transporta so
bila razpoložljiva sredstva v višini 6.500 EUR v celoti dodeljena edinemu prijavitelju. Na
razpis za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij se je prijavilo 8 oseb, katerim je bila
odobrena štipendija v višini 2.040 EUR, ki se izplačuje mesečno. Na osnovi Odloka o
razglasitvi Cluzijevega svišča na Lovrencu je bila oškodovancem zemljišč izplačana dotacija
v znesku 3.193 EUR. Za delovanje strokovnih društev so bila sredstva razdeljena 13
društvom in izplačanih 5.821,22 EUR (od odobrenih 6.000 EUR). Pri zagotavljanju tehnične
podpore kmetijskemu sektorju je bilo 12 kmetijskim društvom izplačanih 5.100 EUR.
Odobrena sredstva niso bila izplačana v celoti, ker društva niso izvedla vseh prijavljenih
aktivnosti. V okviru tehnične pomoči je bilo edinemu vlagatelju izplačanih 1.700 EUR od
razpisanih 2.000 EUR za izvedbo izobraževanja z naslovom Varnost in zdravje pri delu na
kmetiji. LAS za Leader sredstva bodo do leta 2013 dodeljena za izvajanje lokalne razvojne
strategije in za izvedbene projekte na podlagi letnega programa Lokalne akcijske skupine. V
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letu 2012 so bila sredstva namenjena upravljanju lokalne akcijske skupine. Izvedba projekta
komasacija Arto je trajala 2 leti, in sicer je bilo v letu 2010 izvedene 80 % investicije, v letu
2011 pa 20%. Po izvedbi komasacije se je v skladu s projektom izvedla razgradnja starih
poljskih poti, v letu 2012 pa vzpostavitev novih poljskih poti. Stroški oskrbe zapuščenih živali
so se znižali; občina je v letu 2012 zagotovila odlov in oskrbo 82 živali. V projekt
regionalnega razvojnega programa »Posavska špajza« so vključene vse posavske občine.
Vrednost projekta Občine Sevnica znaša 330.811,11 EUR, vložek v dveh letih (2013 in 2014)
pa znaša 100.359,72 EUR. V letu 2012 so bili kriti stroški pridobitve dokumentacije.
Člane odbora zanima, ali je komasacija Arto zaključena in koliko oseb prejema dotacijo za
zemljišča, poraščena z encijanom. Vlasta Kuzmički pove, da je projekt komasacije zaključen,
odškodnino pa prejemajo trije oškodovanci.
Član odbora doda, da je potrebno društva, ki ne izvedejo aktivnosti prijavljenih na javni
razpis, opozoriti na dolžnost spoštovanja pogodbenih določil.
SKLEP:
Odbor za kmetijstvo je obravnaval predlog Zaključnega računa 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: 6 za, 0 proti (6 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 6
Pregled rezultatov javnega razpisa s področja kmetijstva v letu 2013
V razpravi so sodelovali: Matej Renko, Alojz Zalašček, Božidar Beci in Franci Živič
Članom odbora je bilo posredovano gradivo, iz katerega so po posameznih ukrepih razvidni
prijavitelji, višina dodeljenih sredstev in odstotek sofinanciranja investicij.
SKLEP:
Odbor za kmetijstvo se je seznanil z rezultati javnega razpisa s področja kmetijstva v
letu 2013.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (6 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 7
Razno

V razpravi so sodelovali: Jože Ratajc, Božidar Beci, Franc Živič, Matej Renko
Vlasta Kuzmički predstavi vsebino priloženega zapisnika javne predstavitve osnutka letnega
lovsko upravljavskega načrta za posavsko območje za leto 2013 ter dopis glede škode, ki jo
povzročajo vrane. Pove, da oškodovanci še vedno ne prijavljajo nastale škode, ki se prijavi
pri lovski družini.
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Člani odbora dodajo, da kmetje ne prijavljajo tovrstne škode, ker ne dobijo povrnjene škode.
Ker je potrebno škodo kljub temu prijaviti, predlagajo, da se v Kmetovalcu kmete pozove k
oddaji prijav škode zaradi vran.
Franc Živič poda informacije o subvencijah, in sicer so prejeli 652 vlog, rok za oddajo je
6.5.2013.
Član odbora pove, da naj bi bili v teku pogovori glede odpisa katastrskega dohodka za
gozdna zemljišča, na katerih je nastala škoda zaradi snegoloma.
Seja se je zaključila ob 16.45 uri.
Zapisali:

Predsednik
Odbora za gospodarstvo

Predsednik
Odbora za kmetijstvo

Vlasta Kuzmički

Drago Krošelj

Božidar Beci

Maja Šušterič
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