Številka: 011-0011/2013-11

ZAPISNIK
9. seje Odbora za kmetijstvo,
ki je bila v sredo, 5.6.2013, ob 9.00 uri
v sejni sobi Občine Sevnica
Prisotni člani:
− Božidar Beci,
− Jožef Roštohar,
− Matej Renko,
− Alojz Zalašček.
Odsotni člani:
− Gregor Simončič,
− Jože Ratajc,
− Majda Jazbec.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
− Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti,
− 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 1. skupne seje Odbora za gospodarstvo in Odbora za
kmetijstvo
3. Predlog Rebalansa B Proračuna Občine Sevnica za leto 2013 za področje kmetijstva
4. 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 1. skupne seje Odbora za gospodarstvo in
Odbora za kmetijstvo
Vlasta Kuzmički predstavi vsebino zapisnika in pove, da je iz pregleda rezultatov razpisa s
področja kmetijstva v letu 2013 pomotoma izpadel ukrep dopolnilne dejavnosti. Člani odbora
so navedene podatke prejeli na klop.
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Na vsebino zapisnika ni pripomb.
SKLEP:
Odbor za kmetijstvo je pregledal in potrdil zapisnik 1. skupne seje Odbora za
gospodarstvo in Odbora za kmetijstvo.
Izid glasovanja: 4 za, 0 proti (4 prisotni)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog Rebalansa B Proračuna Občine Sevnica za leto 2013
za področje kmetijstva
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora.
Vlasta Kuzmički predstavi postavke oddelka za gospodarske dejavnosti s področja
kmetijstva, katerim se z rebalansom B spremeni višina. Pove, da gre zgolj za razporeditve
znotraj ukrepov javnega razpisa s področja kmetijstva. Na ukrep Pomoč za zaokrožitev
zemljišč se ni prijavil nihče, zato se razpisana sredstva v višini 1.000 EUR prenesejo na
postavko naložbe v kmetijska gospodarstva. Prav tako se na to postavko prenesejo
nedodeljena sredstva ukrepa naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah v
višini 3.961 EUR, saj so bila sredstva dodeljena enemu prijavitelju.
Po izvedbi komasacije in pridobitvi evropskih sredstev je potrebno Ministrstvu za kmetijstvo
vsako leto poročati o doseganju ciljev izvedene komasacije, z izračunom BDV za posamezne
kmetije. Sredstva so se znižala, saj je strošek izdelave BDV-ja manjši od planiranega.
Postavka delovanje RRA se ob upoštevanju predloga, da se planirani regres uskladi z
zakonsko osnovo in zniža na 2.100,00 EUR, sorazmerno zniža, saj se zniža tudi vložek
občin za izvajanje javnih nalog.
Člana odbora zanima, zakaj razpoložljiva sredstva ukrepa dopolnilne dejavnosti na kmetiji
niso v celoti dodeljena oz zakaj ni več interesa za prijavo na navedeni ukrep. Vlasta Kuzmički
pojasni, da sta na razpis sicer prispeli dve prijavi, od katerih je bila ena zaradi vsebine
prijavljene investicije prestavljena na ukrep naložbe v kmetijska gospodarstva. V preteklosti
se je dogajalo, da so prijavitelji urejali svoje lastne prostore in ne prostorov namenjenih
opravljanju dopolnilne dejavnosti. Višina razpoložljivih sredstev kljub temu vsako leto ostaja
enaka in se zaradi pomanjkanja interesa ne znižuje. Še vedno je največ prijav na ukrep
posodobitev kmetijskih gospodarstev oz. za nakup kmetijske mehanizacije, zaradi česar se
vsa nedodeljena sredstva ostalih ukrepov prenesejo v kvoto za naložbe.
SKLEP:
Odbor za kmetijstvo je na svoji 9. redni seji dne, 5.6.2013 obravnaval predlog
Rebalansa B proračuna Občine Sevnica za leto 2013 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.
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Ad 4
Razno
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora.
Pri točki razno Vlasta Kuzmički predstavi postopek prijave škode na kmetijskih zemljiščih
zaradi divjadi. Oškodovanec mora v roku treh dni od dneva, ko je škodo opazil, pisno (s
priporočeno pošiljko) prijaviti nastalo škodo pristojni lovski družini, ki mora v osmih dneh po
prijavi škode opraviti ogled kraja dogodka. Če se oškodovanec in lovska družina na kraju
ogleda ali v osmih dneh ne sporazumeta o višini odškodnine, pošlje oškodovanec pisno
prijavo škode komisiji, ki jo za lovsko upravljavsko območje imenuje minister za obdobje
petih let.
Za lažjo prijavo škod na kmetijskih zemljiščih in gozdovih so na KGZS pripravili obrazce za
prijavo škod po lovni divjadi na lovnih površinah do lovskih družin ter prijavo te škode
komisiji. Prijava komisiji se pošlje krajevno pristojni upravni enoti, kopija obrazca pa na
KGZS. Obrazci so dostopni na spletni strani KGZS.
Opis postopka z obrazci je bil poslan vsem krajevnim skupnostim, v Kmetovalcu pa bo
objavljen poziv kmetom, naj škodo pravilno prijavljajo, saj na podlagi pravilnih prijav škode
pristojne organizacije lažje ugotavljajo dejansko populacijo divjadi, ki vpliva na načrtovanje
letnega plana odstrela. Glede na to, da je odstrel eden izmed načinov uravnavanja in
zmanjševanja škode na kmetijskih zemljiščih, je pomembno, da se nastala škoda pravilno in
redno prijavlja.
Člani odbora dodajo, da je potrebno pridobiti podatke o sestavi komisije, ki odloča na drugi
stopnji.
Članom odbora je razdeljen nabor vseh prijavljenih projektov s področja podeželja s
kmetijstvom, ki so bili prijavljeni v osnutek RRP za obdobje 2014-2020. Vodja oddelka za
gospodarstvo pove, da je še vedno čas za podajanje pobud in idej za nove projekte, aktivno
sodelovanje tako članov delovnih skupin kot tudi drugih zainteresiranih pa je pomembno tudi
v naslednji fazi priprave osnutka RRP, ko se bodo prijavljeni projekti združevali z namenom
zagotovitve regionalnega značaja projektov.

Seja se je zaključila ob 9.35 uri.

Zapisali:

Predsednik odbora:

Vlasta Kuzmički in Maja Šušterič

Božidar Beci
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