Številka: 011-0011/2014-8
Datum: 11.03.2014

ZAPISNIK
11. redne seje Odbora za kmetijstvo,
ki je bila v petek, 07.03.2014, ob 9.00 uri
v sejni sobi Občine Sevnica

Prisotni člani:
− Božidar Beci,
− Jože Ratajc
− Jožef Roštohar,
− Matej Renko,
− Alojz Zalašček.
Odsotni člani:
− Gregor Simončič,
− Majda Jazbec.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
− Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti,
− Marjetka Flisek, javna dela
− Janja Debenc, javna dela
Ostali prisotni:
− Franc Živič, Kmetijska svetovalna služba Sevnica,
− Martin Bratanič, v.d. direktorja RRA Posavje
Sejo vodi: Božidar Beci, predsednik odbora
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev 10. redne seje Odbora za kmetijstvo
Letno poročilo RRA Posavje za leto 2013
Plan dela RRA Posavje za leto 2014
Zaključni račun Občine Sevnica za leto 2013 za področje kmetijstva
Seznanitev z rezultatom Javnega razpisa o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2014 *
7. Razno
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Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je prisotnih pet članov odbora. Odbor je sklepčen.
SKLEP:
Odbor je sprejel predlagan dnevni red.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (5 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje Odbora za kmetijstvo

Na vsebino zapisnika ni pripomb.
SKLEP:
Odbor za kmetijstvo je pregledal in potrdil zapisnik 10. redne seje Odbora za
kmetijstvo
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (5 prisotnih)
Sklep je sprejet.

Ad 3
Letno poročilo RRA Posavje za leto 2013

V razpravi so sodelovali: Božidar Beci, Jože Ratajc
Direktor RRA Krško Martin Bratanič predstavi poročilo o delu agencije za leto 2013.
Poslovanje agencije je bilo v okviru začrtanega za 2013. Člane odbore seznani s potekom
Regionalnega razvojnega programa (RRP) 2014-2020. Poudari, da je zadovoljen s
sodelovanjem z občinskimi upravami, saj se vedno najdejo kompromisi in skupne ugodne
rešitve za občine, regijo in agencijo.
Prisotni član odbora sprašuje, če je v sodelovanje RRP vključeno tudi kmetijstvo. Razprava
za se nato nadaljuje s predstavitvijo Plana dela RRA Posavje za leto 2014.
SKLEP 1:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil z Letnim poročilom zavoda RRA Posavje za leto
2013 in ga daje v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (5 prisotnih)
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Plan dela RRA Posavje za leto 2014
V razpravi so sodelovali: Božidar Beci, Jože Ratajc, Jožef Roštohar
Agencija bo izvajala projekte na vseh področjih kot sedaj. Na področju finančnih
inštrumentov je predvideno sodelovanje s Hrvaško in Italijo.
Predstavnica občinske uprave dopolni odgovor na vprašanje člana odbora glede vključenosti
kmetijstva v novem programskem obdobju. Poleg ostalih ukrepov v programu razvoja
podeželja sta pomembna ukrepa sodelovanja in Leader. Izjemnega pomena so Leader
sredstva (partnerski projekti), kjer bo predvidoma poudarek na hrani in lesu. Občina Sevnica
se trudi za dobavo lokalno pridelane hrane v javne ustanove (šole lahko 20% vse hrane
dobavijo direktno od lokalnih kmetov, pridelovalcev, predelovalcev preko naročilnice).
Predstavnica občinske uprave povabi na posavski posvet kratkih oskrbnih verig 19.3.2014, ki
bo v Kulturni dvorani Sevnica. Vabljeni so tako predstavniki javnih posavskih zavodov kot
tudi kmetje, kjer bodo lažje vzpostavili kontakt za nadaljnji proces sodelovanja.
Član odbora sprašuje predstavnika RRA Posavje za vzrok nekoriščenja garancijske sheme.
Predstavnik v nadaljevanju pojasnjuje, da je največji vzrok nezainteresiranost.
Pri razpravi se pojavi vprašanje člana odbora glede strukture evropskih sredstvih pri
projektih, kolikšna je soudeležba financiranja. Vlasta Kuzmički predstavi, da je pri regionalnih
vzpodbudah, posavska regija dobila kvoto denarja, katera se je razporedila glede na število
prebivalcev na vse posavske občine. Sevnica je bila deležna približno 85% sofinanciranja na
posamezen projekt. Glede zainteresiranosti za garancijsko shemo Kuzmički pove, da s strani
sevniških gospodarstvenikov ni interesa, saj je obrestna mera neugodna.

SKLEP 2:
Odbor se je seznanil s planom dela zavoda RRA Posavje za leto 2014.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (5 prisotnih)
Sklep je sprejet.
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Ad 5
Zaključni račun Občine Sevnica za leto 2013 za področje kmetijstva
V razpravi so sodelovali: Božidar Beci, Alojz Zalašček
Vlasta Kuzmički predstavi posamezne postavke oddelka za gospodarske dejavnosti s
področja kmetijstva. Iz naložb za primarno proizvodnjo za posodabljanje kmetij so sredstva
razdeljena 32 upravičencem (znesek sofinanciranja 15,68%) ter za urejanje pašnikov in
izvedbo agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč 12 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 za šolsko leto 2013/2014 se je prijavilo 6 oseb, katerim je bila odobrena
štipendija. V šolskem letu 2012/2013 je bila štipendija odobrena 8 osebam. Pri programu
vinsko turističnih cest ob državnih cestah še vedno ni ustreznih označb. Pri odškodninah v
kmetijstvu so bila kot vsako leto namenjena sredstva za rastišče encijana lastnikom zemljišč.
Za delovanje strokovnih društev so bila sredstva razdeljena 12 društvom. Na tej postavki je
ostalo 185 EUR neizkoriščenih sredstev, ker društva niso v celoti realizirala prijavljenih
aktivnosti. Občina Sevnica je kot vodilni partner prijavila na Leader sredstva v okviru Lokalne
akcijske skupine Posavje projekt »IZ NAŠE JE, DOBRO JE«, kjer kot partnerji sodelujejo še
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Podružnična OŠ Studenec in Podružnična OŠ Loka,
Osnovna šola Krmelj, Vrtec pri šoli, Krmelj, Gostilna in trgovina Repovž, Jože Repovž s.p. in
kmetija Mihaele Jazbec na Podvrhu. Projekt se izvaja v letih 2013 in 2014. Z vzpostavitvijo
vrtov pri podružničnih OŠ in vrtcu želimo pri otrocih povečati zavedanje o pomenu uživanja
lokalno pridelane hrane. Ti se bodo naučili pridelovati in tudi predelovati hrano, pri projektnih
partnerjih bodo spoznali končen proces predelave. Projekt se zaključi z letošnjim majem. Pri
ukrepu tehnične podpore društvom je bila realizacija slaba, ker društva niso izvedla vseh
prijavljenih aktivnosti. 11 kmetijskim društvom je bilo tako odobrenih 6.000,00 EUR sredstev,
izplačanih pa 2.457,00 EUR. V okviru tehnične pomoči podjetjem je bila razpisana tema
izobraževanja z naslovom Predelava mesa in Čiščenje odpadnih voda v kmetijstvu. Namen
ukrepa je bil dosežen. Pri ukrepu Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
se je prijavil le en vlagatelj. Tako je bilo od razpisanih 5.000,00 EUR sredstev porabljenih le
1.038,00 EUR. Pri pomoči za zaokrožitev zemljišč - Komasacija Arto je potrebno še vedo
poročati BDV na Ministrstvo za kmetijstvo. V letu 2013 je bilo v zavetišču za male živali
Sevnica sprejetih in oskrbovanih 108 živali (psov in mačk). V občini Sevnica se povečuje
problematika zapuščenih mačk, zato se je sevniška občina v sodelovanju s sevniško
veterinarsko postajo odločila za preventivni ukrep, in sicer sofinanciranje sterilizacije
lastniških mačk, saj je to po priporočilih stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju števila
zapuščenih živali. Cena sterilizacije je 67,50 evrov, pri čemer je Občina Sevnica sofinancirala
25 EUR Veterinarska postaja Sevnica 13 EUR, soudeležba lastnika živali pa je 29,50 EUR.
Pri projektu POSAVSKA ŠPAJZA je občina prevzela vlogo vodilnega partnerja. Iz tega
projekta so za našo občino namenjena sredstva za nakup velikega šotora (45m x 15 m),
stojnic na kmečki tržnici, velik oder, hladilne vitrine. Predvidena je prenova trškega dvorca pri
Občini in ureditev promocijskega prostoru na Gradu Sevnica. Za delovanje RRA je Občina
Sevnica namenila 36.040,77 EUR.
SKLEP:
Odbor za kmetijstvo je na 11. seji Odbora za kmetijstvo dne, 07.03.2014, obravnaval
predlog Zaključnega računa 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: 5 za, 0 proti (5 prisotnih)
Sklep je sprejet.
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Ad 6
Seznanitev z rezultatom Javnega razpisa o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto
2014
V razpravi so sodelovali: Matej Renko, Alojz Zalašček, Božidar Beci, Jožef Roštohar in Jože
Ratajc
Članom odbora je bilo posredovano gradivo, iz katerega so po posameznih ukrepih razvidni
prijavitelji, višina dodeljenih sredstev in odstotek sofinanciranja investicij. Vloga je bila
zavrnjena enemu vlagatelju pri dopolnilni dejavnosti, ker je prijavil nabavo rabljenega stroja
ter pri ukrepu posodabljanja kmetij dvema vlagateljema, ker minimalni znesek investicije ne
dosega 2.000,00 EUR.
Božidar Beci predlaga, da bi se v postavki transporta mleka iz odročnih krajev predvidelo še
2.000 EUR sredstev, da ne bi bilo potrebno doplačati transporta prevozniku.
Vlasta Kuzmički poudari, da se pripravlja nov pravilnik za novo programsko obdobje in je
vprašanje, če bo ta postavka še aktualna.
SKLEP:
Odbor za kmetijstvo se je seznanil z rezultati javnega razpisa s področja kmetijstva v
letu 2014.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (5 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 7
Razno

V razpravi so sodelovali: Jože Ratajc, Božidar Beci, Franc Živič, Matej Renko, Alojz
Zalašček, Jože Roštohar
Matej Renko predlaga, da se na naslednji Odbor za kmetijstvo povabi direktorja Kmečke
zadruge zaradi diskusije o sodelovanju zadruge s kmeti.
Vlasta Kuzmički poda informacijo glede škode zaradi žledu. Komisija Uprave za zaščito in
reševanje je situacijo v sodelovanju z Zavodom za gozdove pogledala in ugotovila, da škoda
v gozdovih je, vendar se ne popisuje, ker ne dosega 30%.
Seja se je zaključila ob 10:30 uri.

Zapisali:

Predsednik odbora:

Marjetka Flisek
Vlasta Kuzmički

Božidar Beci
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