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Z AP I S NI K
13. seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo,
ki je bila v torek, 20. 5. 2014, ob 16. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje.

Prisotni člani:

Andrej Jevnikar – predsednik, Mitja Jeras, Ana Moder, Marjetka Uhan,
Bogdana Brilj, Silvester Prpar

Odsotni člani:

Helena Jurše Rogelj - opravičeno odsotna

Ostali prisotni:

Silva Kek – svetovalka na oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti
Darinka Trdina – vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti,
Janez Pirc – direktor občinske uprave, Boža Čebular – pripravnica svetovalka
na oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti.

Sejo je vodil predsednik g. Andrej Jevnikar in ugotovil sklepčnost, saj je bilo prisotnih 6 članov
odbora. Pozval jih je k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi predlaganega dnevnega reda, ki
je bil posredovan z vabilom.
Predloga za dopolnitev dnevnega reda ni predlagal nihče, zato je predsednik podal na
glasovanje naslednji dnevni red.

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Odbora za kmetijstvo in gozd. z dne 12. 3.
2014.
2. Predlog razdelitve sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje programov na
področju kmetijstva v Občini Trebnje v letu 2014
3. Predlog razdelitve sredstev Javnega poziva za sofinanciranje organizacije in
izvedbe kmečke tržnice v Občini Trebnje v letu 2014
4. Razno.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je bil sprejet.
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Odbora za kmetijstvo in gozd. z dne 12. 3. 2014
Predsednik odbora je člane pozval k posredovanju pripomb ali dopolnil k zapisniku.
Go. Uhan je zanimalo, ali je bilo izobraževanje za usposabljanje sečnje dreves že izvedeno.
Ga. Kek je odgovorila, da je ena skupina slušateljev že končala z usposabljanjem, za druge v
roku prijavljene kandidate pa bo organizirano še eno usposabljanje v jesenskem času.
Predsednik je podal na glasovanje
SKLEP:
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo sprejme in potrdi zapisnik 12. seje odbora z
dne 12. 3. 2014.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 6
ZA so glasovali: 6
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog razdelitve sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju
kmetijstva v Občini Trebnje v letu 2014
Predsednik odbora je dal besedo ge. Kek.
Ga. Kek je povedala, da je iz leto v leto več vlog, zaradi tega se odstotek sofinanciranja znižuje.
Je pa opaziti, da je vse več vlog tudi na področju pomoči za plačilo zavarovalnih premij. Tudi
sredstva za dopolnilno dejavnost so v celoti porabljena največ na račun storitev s kmetijsko
mehanizacijo. Povedala je tudi, da se je konec leta 2013 iztekla veljavnost shem državnih
pomoči in da so občine prejele navodila Ministrstva za finance ter Ministrstva za kmetijstvo in
okolje, da so za leto 2014 samodejno podaljšane, vendar morajo biti odločitve o pravici do
pridobitve sredstev upravičencem posredovane najkasneje do 30. 6. 2014. Za ukrep štipendij
pa je možnost prijave še do sredine septembra (ne gre za državno pomoč).
G. Prpar nad predlogom razdelitve sredstev nima pripomb in se z njim popolnoma strinja. Se
pa zaveda da je bil letos okrnjen proračun.
G. Jevnikar se strinja z g. Prparjem.
Ga. Uhan je zanimalo, zakaj se ljudje z večjimi investicijami, kot je recimo gradnja hleva, raje
ne prijavijo na državne razpise?
Ga. Moder men,i da so pogoji za vložitev vloge na državni razpis bolj zaostreni, zato se ljudje
na državne razpise ne želijo prijaviti.
Drugih pripomb na predlog ni bilo.
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Predsednik je podal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se Predlog razdelitve sredstev Javnega razpisa za dodeljevanje sredstev na
področju kmetijstva v občini Trebnje za leto 2014.

Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
6
6
0

Sklep je bil sprejet.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog razdelitve sredstev Javnega poziva za sofinanciranje organizacije in izvedbe
kmečke tržnice v Občini Trebnje v letu 2014
G. Prpar meni, da mora tržnica še naprej obratovati, zato pripomb na razdelitev sredstev nima.
Drugih pripomb na predlog razdelitve sredstev ni bilo.

Predsednik je podal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Sprejme se Predlog razdelitve sredstev Javnega poziva za sofinanciranje organizacije
in izvedbe tržnice v Občini Trebnje v letu 2014.

Podatki o
Prisotni člani:
ZA so glasovali:
PROTI so glasovali:

g l a s o va n j u :
6
6
0

Sklep je bil sprejet.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno.
Razprave ni bilo.

Seja je bila končana ob 16.30.

Zapisala:
Boža Čebular, l.r.
Pripravnik svetovalec

Andrej Jevnikar l.r.
predsednik
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