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Z AP I S NI K
4. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo,
ki je potekala v torek, 5. 5. 2015, ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje.
Prisotni člani:

Špela Smuk, Brigita Murn, Miran Candellari, Danijel Ocepek, Branko Veselič,
Marjana Kužnik, Nino Zajc

Ostali prisotni:

Janez Pirc – direktor občinske uprave, Darinka Trdina, vodja oddelka, Boža
Čebular – svetovalka, Marija Marinček

Sejo je vodila predsednica Špela Smuk in ob 17. uri ugotovila sklepčnost, saj je prisotnih
sedem članov odbora. Pozvala je člane odbora k umiku, dopolnitvi oziroma spremembi
predlaganega dnevnega reda, ki jim je bil posredovan z vabilom.
Predloga za dopolnitev dnevnega reda ni podal nihče, zato je predsednica podala na
glasovanje naslednji dnevni red.

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Odbora z dne 23. 4. 2015
2. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Trebnje za programsko obdobje 2015-2020
3. Predlog za obravnavo in razpravo o Predlogu Pravilnika o službi nujne medicinske
pomoči
4. Razno.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Dnevni red je bil sprejet.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
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Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in
kmetijstvo z dne 23. 4. 2015
Ga. predsednica je prisotne pozvala k morebitnim pripombam na zapisnik prejšnje seje. Na
zapisnik pripomb ni bilo, zato je predsednica podala na glasovanje

SKLEP:
Zapisnik 3. seje Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo z dne 23.
4. 2015 se potrdi.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Trebnje za programsko obdobje 2015 - 2020
Direktor uvodoma obrazloži, da so vključene pripombe statutarne komisije glede izboljšanje
realizacije, kar je sedaj dodano v 24. členu ter da je nomotehnično urejeno.
Predsednica da v razpravo.
Ga. predsednica meni, da je osnova korektna, ter da določenih zadev ne moremo spreminjati,
ker nas omejuje državna zakonodaja, lahko pa določene stvari dodamo. Zato je podala
naslednje predloge:
-

-

-

-

-

da se dodata nova ukrepa in sicer ukrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ter ukrep 5: Pomoč za naložbe v zvezi s
premestitvijo kmetijskih poslopij;
na koncu prve alineje 6. člena se doda » imajo sedež na območju občine in so vpisana v
register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oz. zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju občine;
v četrti alineji 6. člena se člen preoblikuje in sicer » Registrirana stanovska društva in
interesna združenja v primeru ukrepa za podporo delovanju društev, za prireditve in
dogodke, ki so namenjeni članstvu in splošni javnosti v občini«;
v 13. člen se doda pet novih ciljev:
-povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine;
-zagotavljanje zdrave (tudi ekološke) hrane lokalnemu prebivalstvu;
-povezovanje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih izdelkov;
-vzpostavljanje kratkih prehranskih verig;
-povečanje števila ekoloških in biodinamičnih kmetijskih gospodarstev
pri podukrepu 1.1 Posodabljanje kmetij se predlaga sofinanciranje stroškov postavitve
večletnih nasadov;
pri podukrepu 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov se v odstavek upravičeni stroški
doda nova alineja »Stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov za površine nad 0,3 ha;
v 14. členu pri pogojih za pridobitev se predlaga sprememba prve alineje in sicer »Kopija
katastrskega načrta o nameravani zaokrožitvi kmetijskih/gozdnih zemljišč«;
v 22. členu se med upravičene stroške doda nova alineja in sicer »Stroški povezani s
sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega
ali mednarodnega pomena na prireditvah drugih društev in organizacij«.
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Direktor je še predlagal da se v 8. členu (način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči) doda
»Predmet sofinanciranja so investicije do predračunske vrednosti 20.000 EUR brez DDV«.
Odbor na ta predlog ni imel pripomb.
Ga. predsednica je podala na glasovanje naslednji
SKLEP:
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu
da sprejme predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015 – 2020 s pripombami:
-

v drugem odstavku 5. člena se dodata dva nova na način, da se glasi:

Vrste pomoči

Ukrepi:

Državne pomoči po
skupinskih izjemah v
kmetijstvu (na podlagi
Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo (14. člen);
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč
(15. člen, 43 člen);
UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen);
UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
UKREP 5: Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo
kmetijskih poslopij

De minimis pomoči
(na podlagi Uredbe
Komisije
(EU)
št.
1407/2013)

UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na
kmetiji – de minimis
UKREP 7: Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih
krajev;
UKREP 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij;
UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in
razvoja podeželja. (podlaga za izvedbo ukrepa je veljavna
zakonodaja s področja javnih financ)

Ostali ukrepi občine

-

-

-

-

v prvi alineji 6. člena se doda besedilo »imajo sedež na območju občine in
so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oz. zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine«;
v 6. členu se četrta alineja preoblikuje, tako da se na novo glasi:
»Registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine oziroma so
namenjena članstvu in splošni javnosti v občini«;
v 8. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi: »Predmet sofinanciranja so
investicije do predračunske vrednosti 20.000 EUR brez DDV«;
v 13. členu se v drugem odstavku »Upravičeni stroški« dodajo peta, šesta,
sedma, osma in deveta alineja:
- povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe občine;
- zagotavljanje zdrave (tudi ekološke) hrane lokalnemu prebivalstvu;
- povezovanje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih izdelkov;
- vzpostavljanje kratkih prehranskih verig;
- povečanje števila ekoloških in biodinamičnih kmetijskih gospodarstev;
v 13. členu se pri »Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij« med upravičene
stroške doda osma alineja: »Stroške postavitve večletnih nasadov«;
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-

-

-

v 13. členu se pri »Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov«
med upravičene stroške doda peta alineja: »Stroški urejanja kmetijskih
zemljišč in pašnikov za površine nad 0,3 ha«;
v 14. členu se v četrtem odstavku Pogoji za pridobitev se spremeni besedilo
prve alineje tako da se na novo glasi: »Kopija katastrskega načrta o
nameravani zaokrožitvi kmetijskih/gozdnih zemljišč«;
v 22. členu se v tretjem odstavku Upravičeni stroški doda peta alineja:
»Stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah
lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena na
prireditvah drugih društev in organizacij«.
P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog za obravnavo in razpravo o Predlogu Pravilnika o službi nujne medicinske
pomoči
Ga. predsednica prebere sklepe, ki so bili navedeni v Predlogu in Odbor pozove k predlogom
in spremembam sklepov.
G. Danijel Ocepek predlaga da se pozove Ministrstvo za zdravje da opravi javno razpravo tudi
v Trebnjem. Odbor se z njim strinja.

Ga. predsednica je podala na glasovanje naslednje
SKLEPE:
1. Občinski svet Občine Trebnje zahteva od Ministrstva za zdravje, da javno razpravo
o Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči podaljša na 60 dni in da ministrstvo
ustrezno dopolni pravilnik
2. Občinski svet Občine Trebnje zahteva, da nujna medicinska pomoč v ZD Trebnje
ostane in da Ministrstvo temu primerno dopolni predlog Pravilnika o službi nujne
medicinske pomoči.
3. Občinski svet Občine Trebnje zahteva od Ministrstva za zdravje da v času javne
razprave opravi javno predstavitev novega Pravilnika za vse uporabnike
Zdravstvenega doma Trebnje.

P o d a t k i o g l a s o va n j u :
Prisotni člani: 7
ZA so glasovali: 7
PROTI so glasovali: 0
Sklep je bil sprejet.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Razno.
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G. Danijela Ocepka zanima ali se bo na občinskem svetu podajalo oz. sprejemalo mnenje
glede sprememb in dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi in Zakonu o lokalnih volitvah?
Direktor poda odgovor.
Seja je bila končana ob 18:15 uri.

Zapisala:
Boža Čebular, dipl.ekon., l.r.
svetovalka III

Špela Smuk, l.r.
predsednica
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