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Zapisnik 5. redne seje Komisije za kmetijstvo Občine Šentjernej,
ki je bila v četrtek, 21.4.2016 v sejni sobi Občine Šentjernej

PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Andrej Mikec, Janez Kovač, Vida Judež, Franc Frančič, Jože Simončič
5. redna seja se je pričela ob 20:10.
Ugotovitev števila navzočih članov
Sklepčnost je bila zagotovljena, saj so se seje udeležili vsi člani komisije. Pogrešali smo
udeležbo strokovnega sodelavca za področje kmetijstva iz občinske uprave, ki bi spremljal
razpravo, poročal županu in direktorju o poteku seje ter pisal zapisnik. V bodoče pričakujemo
prisotnost člana občinske uprave, odgovornega za področje kmetijstva.
Potrditev zapisnika 3. redne seje Komisije za kmetijstvo
Člani komisije so v gradivu prejeli predlog zapisnika 4. redne seje. Pripomb na zapisnik z dne
3.12.2015 ni bilo. Z vsemi glasovi (5/5) ZA je bil zapisnik sprejet.
Potrditev dnevnega reda
Predlagani dnevni red 4. redne seje je bil z vsemi glasovi (5/5) ZA sprejet.
Seja je potekala po naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Obravnava predloga dokumenta Strategija razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Šentjernej za obdobje 2015-2020.
2. Razno

K točki 1:
Dokument je bil vsem članom komisije posredovan v elektronski obliki s sklicem 5. redne
seje. Jože Simončič je v imenu pripravljavca predlog dokumenta predstavil članom Komisije.
Po daljši in vsebinsko zanimivi in konstruktivni razpravi so se izoblikovali naslednji sklepi:
Sprejeti sklepi:
Sklep 1: Kmetijska dejavnost je za občino Šentjernej in njene prebivalce iz vidika
gospodarstva, zagotavljanja samooskrbe s hrano, turizma ter okolja in dediščine zelo
pomembna, zato je nujno, da se del sredstev iz občinskega proračuna za leto 2016
nameni za razvoj kmetijskih dejavnosti v skladu s končno vsebino Strategije, ki bo
sprejeta na OS Šentjernej.
Sklep 2: Predstavljeni predlog dokumenta Strategija razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Šentjernej za obdobje 2016 – 2020 je primeren za obravnavo in sprejem na OS
občine Šentjernej, na vsebino dokumenta člani Komisije nimajo pripomb.
Sklep 3: Morebitne pripombe lahko člani Komisije posredujejo pripravljavcu
dokumenta v roku 15 dni od današnje seje.
Sklep 4: Pripombe, ki jih je pripravil župan (predlogi župana g. Radka Luzarja,
rokopis z dne 21.4.2016) naj se v največji možni meri upoštevajo pri pripravi
dokončnega predloga Strategije, prav tako tudi morebitni predlogi in pripombe članov
Komisije.
Sklep 5: Dokončen predlog Strategije naj se čim prej obravnava in sprejme na seji OS
Občine Šentjernej.
Sklep 6: Komisija bo takoj, ko bo Strategija sprejeta na OS občine Šentjernej, pričela
skupaj z OU Občine Šentjernej pripravljati Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šentjernej za obdobje 2016 – 2020, ter
podala predlog za rebalans Proračuna občine Šentjernej z namenom zagotovitve
primernih finančnih sredstev namenjenih za razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Šentjernej. Takoj po sprejemu rebalansa proračuna in zagotovitvi primernih finančnih
sredstev je potrebno pripraviti in objaviti javni razpis za kmetijstvo za leto 2016.
Vsi navedeni sklepi so bili sprejeti z absolutno večino vseh članov Komisije za kmetijstvo (5
glasov).
K točki 2:
Pod točko razno razprave ni bilo.
Seja se je zaključila ob 22:15.
Zapisal:

