Številka: 011-0011/2013-16
Datum: 13.11.2013

ZAPISNIK
10. seje Odbora za kmetijstvo,
ki je bila v petek, 8.11.2013, ob 9.00 uri
v sejni sobi Občine Sevnica

Prisotni člani:
− Božidar Beci,
− Jože Ratajc,
− Matej Renko,
− Majda Jazbec
− Alojz Zalašček.
Odsotni člani:
− Gregor Simončič,
− Jožef Roštohar.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
− Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti,
− mag. Vlasta Marn, vodja oddelka za finance,
− Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve.
Ostali prisotni:
− Ivan Kelhar, Upravna enota Sevnica, referent za kmetijstvo,
− Franc Živič, Kmetijska svetovalna služba Sevnica.
Sejo vodi: Božidar Beci, predsednik odbora
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Odbora za kmetijstvo
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2014 za področje kmetijstva
4. Regionalni razvojni program Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014-2020
5. Pregled rezultatov javnega razpisa – štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij
6. Prijava škode zaradi suše na kmetijskih pridelkih v letu 2013
7. Razno
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je prisotnih pet članov odbora. Odbor je sklepčen. Dnevni red je potrjen.
SKLEP:
Odbor je sprejel predlagan dnevni red.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (5 prisotnih)
Sklep je sprejet.
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje
Odbora za kmetijstvo
Vlasta Kuzmički predstavi vsebino zapisnika. Ivan Kelhar pove, da ima seznam članov
komisij za prijavo škode po divjadi, ki bo posredovan vsem odbornikom in lovskim družinam
na območju občine Sevnica.
Na vsebino zapisnika ni pripomb.
SKLEP:
Odbor za kmetijstvo je pregledal in potrdil zapisnik 9. redne seje Odbora za kmetijstvo.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (5 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2014
za področje kmetijstva
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora.
Mag. Vlasta Marn pove, da se s predlogom zakona o davku na nepremičnine obetajo
sistemske spremembe pri financiranju občin, saj se poleg NUSZ ukinjata še davek od
premoženja in pristojbina za vzdrževanje gozdih cest, ki so trenutno v celoti prihodek občin.
Sprejetje zakona bo imelo zaradi navedenega velik vpliv na občinski proračun, poleg tega pa
je predvideno tudi triletno obdobje, v katerem bo davek v celoti prihodek države. Glede na
pozive županov k podpisu peticije proti sprejetju zakona v predlagani obliki, je mogoče, da
zakon 1.1.2014 ne bo stopil v veljavo, zaradi česar je smotrno Odlok o proračunu Občine
Sevnica za leto 2014 sprejeti na novembrski seji občinskega sveta, saj bo tako omogočeno
nemoteno izvajanje proračuna.
V nadaljevanju Vlasta Kuzmički predstavi posamezne postavke oddelka za gospodarske
dejavnosti s področja kmetijstva. Postavke, ki so glede na lanski proračun nekoliko nižje, so
kmetijske štipendije, in sicer zaradi nižjega števila prijav od predvidenega, ter pri programu
vinsko turističnih cest, saj še ni pridobljeno soglasje DRSC za postavitev obvestilne
signalizacije ob državni cesti, medtem ko je na občinskih cestah signalizacija že postavljena.
Pri nekaterih postavkah pa je prišlo do sprememb zaradi prerazporeditev sredstev znotraj
javnega razpisa, saj bi v nasprotnem na določenih ukrepih sredstva ostala neporabljena.
Pri projektu Iz naše je, dobro je gre za nadaljevanje 2. faze. Projekt se je izkazal za
uspešnega, saj so se uredili vrtovi, nabavila konvekcijska peč, izvedla koristna predavanja, v
prihodnjem letu pa bo projekt v sosednjih občinah predstavljen kot primer dobre prakse. V
okviru projekta lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah bo v prihodnje letu nabavljenih
20 premičnih stojnic in prikolica za prevoz le-teh. V okviru javnega razpisa za tehnično
podporo kmetijskemu sektorju je KGZS izvedla predavanje na temo Odvodnjavanje in
čiščenje odpadnih voda na kmetiji ter predelava mesa, ki sta bili zelo dobro obiskani.
Postavka zapuščene živali se zaradi povečanega števila odlova in oskrbe mačk poviša. S
projektom Posavska špajza je bil odbor že seznanjen. Izvajanje projekta se zaradi vložitve
nove vloge, v kateri je nosilec projekta Občina Sevnica, prestavi v leto 2014.
Član odbora pove, da je prerazporejanje neporabljenih sredstev na določenih ukrepih znotraj
javnega razpisa pozitivno, saj se tako doseže večja poraba oz. višji odstotek sofinanciranja.
Zanima ga sofinanciranje in kritje DDV-ja projekta Posavske špajze, delež sofinanciranja
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delovanja RRA za nadzor projekta ter ali prihaja do izkoriščanja sistema za oskrbo
zapuščenih živali, v smislu prijav lastnih živali, za katere lastniki več nočejo skrbeti. Vlasta
Kuzmički pojasni, da vrednost projekta Posavske špajze za našo občino znaša 330.766
EUR, konto v višini 802.444 EUR pa je znesek, ki ga bo Občina Sevnica kot nosilka projekta
prenakazala ostalim občinam – partnerkam projekta. Ostale aktivnosti projekta (vodenje in
koordinacija, izobraževanja, obveščanje javnosti in predstavitve) partnerke nosijo
sorazmerno s številom prebivalstva, pri čemer vsaka občina krije svoj del DDV-ja.
Sofinanciranje delovanja RRA, vključno z nadzorom, se prav tako plačuje po ključu števila
prebivalstva. Pri oskrbi živali načeloma ni težav pri psih, ker so čipirani, stroški so višji zaradi
večjega števila zapuščenih mačk. Do zlorabe prijav naj ne bi prihajalo, saj mora vsak občan
ob prijavi podati tako lastne podatke kot tudi podatke glede kraja in časa najdbe živali.
Člane odbora zanima tudi, na katero postavko so se prenesla sredstva s postavk, ki so se
znižala ter kdo izvaja nadzor nad izvajanjem projekta Posavske špajze. Vodja oddelka pove,
da so se sredstva prenesla v integralni proračun, iz katerega se sredstva posredno tudi
vračajo na področje kmetijstva, nadzor nad izvajanjem projektov, ki so gradbenega značaja,
vedno izvajajo zunanji izvajalci.
Člani odbora predlagajo, da se poskrbi za pokritje tržnice na obstoječem prostoru ter z
namenom povečanja interesa za registracijo dopolnilne dejavnosti izvede predavanje oz.
izobraževanje na to temo. Vlasta Kuzmički pojasni, da je bil predlog glede pokritja prostora
tržnice že posredovan lastnikom sosednjih objektov oz. lokalov, vendar je bil predlog zaradi
izrazito negativnega odziva (premalo parkirišč) opuščen. Predavanje na temo dopolnilnih
dejavnosti bo izvedeno v okviru projekta Posavske špajze.
Glede usmeritve javnega razpisa naložbe v letu 2014 član odbora predlaga, da se polovica
sredstev, namenjenih urejanju kmetijskih zemljišč prenese na posodobitev kmetijskih
objektov (rekonstrukcije, adaptacije). Franc Živič doda, da so urejena zemljišča, ki so v naši
občini pretežno na hribovitem območju, prvi pogoj za kmetovanje, zato podpira ukrep
urejanja zemljišč ter pove, da je smiselno razdrobljena zemljišča medsebojno menjati, s
čimer bi kmetje znižali prevozne stroške. Odbor odloči, da ukrepi ostanejo nespremenjeni do
sprejema novega pravilnika.
SKLEP:
Odbor za kmetijstvo je na svoji 10. redni seji dne 8.11.2013, obravnaval predlog
Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2014 za področje kmetijstva in sprejel
stališče, da se predlog v navedeni obliki posreduje v sprejem Občinskemu svetu
Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (5 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 4
Regionalni razvojni program Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014-2020
V razpravi so sodelovali: Božidar Beci.
Vlasta Kuzmički pove, da je osnova RRP na področju kmetijstva Program razvoja podeželja,
ki je v primerjavi z ostalimi strateškimi dokumenti, že zelo razdelan in bo najverjetneje sprejet
januarja prihodnje leto. V gradivu so navedene razvojne prioritete ter posamezni ukrepi.
Pomembna je umestitev vsebin v program ter regijski značaj projektov. V novem programu ni
več regijskih kvot, Slovenija je razdeljena na zahodno in vzhodno regijo, tako da za sredstva
kandidiramo znotraj vzhodne regije. Edina sredstva, ki jih razporeja regija Posavje so v

3

okviru projektov Leader (3 mio EUR), ki so usmerjeni na dve ključni tematski področji, ki naj
bi jima sledili tudi projekti - lokalno pridelana hrana in lesno-predelovalni center. Zaradi
večjega sofinanciranja je pomembno, da se slednji uvrsti na področje gospodarstva.
Član odbora doda, da je predvidena izvedba velikega projekta v vrednosti 3 mio EUR,
katerega nosilec je KZ Krka, in sicer gre za gradnjo distribucijskega centra lokalno pridelane
hrane, v katerega bi se lahko vključili tudi pridelovalci z območja naše občine. V mesecu
novembru je še mogoče podati nove predloge, saj so predvideni delovni sestanki, na katerih
se bodo projekti konkretizirali in dokončno oblikovali.
Člani odbora bodo o terminih delovnih sestankov za vsa področja posredovani po elektronski
pošti, takoj ko jih občina prejme s strani RRA.

Ad 5
Pregled rezultatov javnega razpisa – štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij
Odboru je bil v gradivu posredovan seznam dijakov in študentov, ki so se prijavili na javni
razpis za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Vsi prijavitelji so podali pravočasno in
pravilno prijavo, tako da bo štipendijo v letnem znesku 2.040,00 EUR prejemalo 6
štipendistov.
Ad 6
Prijava škode zaradi suše na kmetijskih pridelkih v letu 2013
Kot je razvidno iz priloženega gradiva, smo prejeli 356 vlog, skupna ocenjena škoda na vseh
upoštevanih kulturah znaša 1.403.898,43 EUR, pri čemer je največja škoda na koruzi v zrnju,
koruzni silaži, travinju in nasadih jablan.
Ad 7
Razno
Pri točki razno je odbor obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje. Navedeni odlok je bil v 1.
obravnavi že meseca marca letos, vendar je potrebno novo besedilo sprejeti zaradi
nomotehničnih in slovničnih popravkov besedila. Občinski svet bo o sprejetju odloka odločal
na januarski seji oz. po sprejemu odloka ostalih občin ustanoviteljic.
V nadaljevanju je Vlasta Kuzmički odbor seznanila, da smo na Občino Sevnica prejeli končni
predlog strokovnih podlag za ureditev vinogradniških območij v občini Sevnica kot izhodišče
za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Sevnica. Po pregledu in ustreznih dopolnitvah
predloga s strani strokovnih služb Občine Sevnica, bodo strokovne podlage v novembru
predstavljene tudi predstavnikom vinogradniških društev v občini.
Pove tudi, da je v teku javni razpis za izbiro dobaviteljev hrane na OŠ Sava Kladnika
Sevnica. Skladno z ZJN je lokalnim ponudnikom omogočena dobava 20% hrane (sadja,
zelenjave, mleka, medu, kruhaE) za naslednji 2 leti. S pomočjo Kmetijsko svetovalne
službe, ki sodeluje pri projektu z obveščanjem in iskanjem potencialnih ponudnikov, bo
večina določene kvote izkoriščena. Vodja oddelka člane odbora pozove, da z navedeno
možnostjo seznanijo kmete in ostale zainteresirane lokalne pridelovalce hrane seznanijo, saj
je v pripravi javni razpis za Dom upokojencev Loka. Predvidoma januarja 2014 bo
organiziran drugi posvet oz. delovni sestanek, na katerega bodo z namenom uspešnega
sodelovanja vabljeni tako predstavniki javnih zavodov kot tudi lokalni ponudniki hrane.
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SKLEP:
Odbor za kmetijstvo je na svoji 10. redni seji dne 8.11.2013, obravnaval predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna
razvojna agencija Posavje – 2. obravnava in sprejel stališče, da se besedilo odloka v
navedeni obliki posreduje v obravnavo Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (5 prisotnih)
Sklep je sprejet.

Seja se je zaključila ob 10.30 uri.

Zapisala:

Predsednik odbora:

Maja Šušterič

Božidar Beci
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