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Zapisnik 4. redne seje Komisije za kmetijstvo Občine Šentjernej,
ki je bila v četrtek, 3.12.2015 v sejni sobi Občine Šentjernej

PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Vida Judež, Franc Frančič, Jože Simončič, Andrej Mikec.
OSTALI PRISOTNI:
Samo Hudoklin, direktor občinske uprave in Janez Hrovat, občinska uprava.
4. redna seja se je pričela ob 19.05.
Direktor občinske uprave Samo Hudoklin je najprej pozdravil navzoče in povedal, da je bilo
Andreju Mikcu, na osnovi celotnega postopka izbire novega člana, s strani Občinskega sveta
Občine Šentjernej potrjeno članstvo v Komisiji za kmetijstvo, ker je njemu prenehala funkcija
predsednika Komisije za kmetijstvo zaradi nezdružljivosti funkcije direktorja občinske
uprave. Povedal je, da bo tudi tokrat pomagal pri vodenju 4. seje in pisal zapisnik.
Ugotovitev števila navzočih članov
Ugotovljena je bila sklepčnost seje z dvigom rok (4xda). Od imenovanih članov Komisije za
kmetijstvo so bili prisotni štirje, zato se je seja zaradi sklepčnosti nadaljevala.
Potrditev zapisnika 3. redne seje Komisije za kmetijstvo
Prebran je bil zapisnik 3. seje Komisije za kmetijstvo. Z vsemi glasovi (4/4) ZA je bil
zapisnik sprejet.
Potrditev dnevnega reda
Predlagani dnevni red 4. redne seje je bil z vsemi glasovi (4/4) ZA sprejet.
Seja je potekala po naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Izvolitev predsednika Komisije za kmetijstvo
2. Sredstva za kmetijstvo v proračunu Občine Šentjernej za leto 2016
3. Razno

K točki 1:
Jože Simončič je povedal, da kdorkoli bo izvoljen za predsednika Komisije za kmetijstvo, naj
predvsem dela za kmetijstvo. Andrej Mikec je dodal, da je Jože Simončič v tem pogledu
najbolj strokovna oseba in ga tudi predlagal za predsednika. Franc Frančič se je s predlogom
strinjal, ravno tako tudi Vida Judež. Sledilo je glasovanje. S tremi glasovi ZA, en je bil
vzdržan, je bil Jože Simončič izvoljen za predsednika Komisije za kmetijstvo. Vsi člani so bili
soglasni, da podpredsednik komisije za kmetijstvo ostaja Franc Frančič.
Sklep št. 1:
Komisija za kmetijstvo Občine Šentjernej sprejme sklep, da je predsednik komisije Jože
Simončič, podpredsednik pa Franc Frančič.
K točki 2:
Direktor občinske uprave Samo Hudoklin je uvodoma predstavil, kako je potekala priprava
proračuna, predvsem v zvezi s sredstvi, ki jih predvideva osnutek proračuna za leto 2016.
Povedal je, da je proračun realen, in da je bilo mišljenje občinske uprave, predvsem zaradi
smotrnosti porabe, da se sredstva za subvencije v kmetijstvu dodajo z rebalansom proračuna
po izdelanem dokumentu »Strategija razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šentjernej za
obdobje 2015-2020«, v katerem se bo videlo, v katero smer naj bodo subvencije namenjene.
Ker osnutek na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Šentjernej ni bil sprejet, je občinska
uprava pripravila nov osnutek, v katerem za kmetijske subvencije načrtuje 50.000 evrov.
Posledično so se zaradi tega zmanjšala sredstva za osnovno šolo, vrtec, vzdrževanje gozdnih
cest in asfaltiranje lokalnih cest ter javnih poti. Članom komisije je bila predstavljena tudi
primerjava, koliko sredstev v proračunih so subvencijam v kmetijstvu v letih 2013 in 2015
namenile sosednje občine. Jože Simončič je dodal, da živimo v kmetijskem okolju, da si ne
moremo privoščiti, da kmetijskim subvencijam namenimo samo 10.000 evrov, in da je
potrebno o tem resno razmisliti. Mogoče se ne bi podpiralo toliko investicije v priključke,
mogoče več v dopolnilne dejavnosti in zavarovanja. Janez Hrovat je dodal, da trenutno ni
pravne podlage za delitev subvencij, ker ni veljavnega pravilnika. Opisal je pot sprejema
pravilnika za preteklo programsko obdobje (2007-2013), hkrati pa podal primerjavo s
pravilnikom, ki ga ima pripravljenega za novo programsko obdobje MO Novo mesto. Andrej
Mikec je nadaljeval, da si je podrobno pregledal proračun. Dejal je, da je proračun realen in
racionalen, in da je 10.000 evrov mogoče v tem trenutku res premalo za kmetijstvo. Po
njegovih predvidevanjih bi se za kmetijske subvencije v osnutku proračuna 2016 namenilo
največ 45.000 evrov. Predlagal je, da člani komisije dobijo na vpogled dokumente o prejemu
teh subvencij po višini, prejemniku, kam so bila sredstva namenjena in sicer za nekaj letno
obdobje nazaj. Vsi prisotni so se o tem strinjali. Jože Simončič je vztrajal, da je ta znesek
prenizek in vztrajal na predlogu 65.000 evrov.
Tako sta bila na mizi dva predloga, in sicer:
1. 50.000 evrov (predlog občinske uprave)
2. 65.000 evrov (predlog Jožeta Simončiča)
Potekalo je glasovanje.
Rezultat glasovanja je bil sledeč: dva glasova za 1. predlog in dva glasova za 2. predlog.
Zaradi neodločenega rezultata je bil soglasno sprejet dogovor, da se za kmetijske subvencije v
proračunu za leto 2016 nameni 57.000 evrov. Vsi trije člani komisije so se zavezali, da
soglasno sprejet dogovor komisije podpro s svojimi glasovi in na ta način zagotovijo
dogovorjena sredstva za kmetijstvo v proračuna občine za leto 2016.

Sklep št. 2:
Komisija za kmetijstvo Občine Šentjernej sprejme sklep, da občinska uprava pri pripravi
proračuna za leto 2016 za subvencije v kmetijstvu zagotovi sredstva v višini 57.000 evrov.
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri.

Zapisal:
Samo Hudoklin, l.r.

