Ljubljana, 24. julij 2019
mag. Dejan Židan
Predsednik Državnega zbora RS
ZADEVA: Pisno poslansko vprašanje
V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno
poslansko vprašanje v zvezi s pomočjo pri reševanju odprtih vprašanj v čebelarstvu, ki
ga naslavljam na ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec.

S spoštovanjem!

Dušan Šiško,
poslanec

V prilogi:
- pisno poslansko vprašanje
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA
V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministrico za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandro Pivec, da mi odgovori na naslednje
vprašanje:
Povečanje sredstev programa Javne svetovalne službe v čebelarstvu in Opazovalno
napovedovalne službe v čebelarstvu.
Znano nam je, da je Opazovalno-napovedovalna služba (ONS) ena najstarejših javnih
služb, ki vseskozi služi kot servis čebelarjem. Danes je ONS ob finančni in splošni
podpori MKGP kot naročnika del, Kmetijskega inštituta Slovenije kot skrbnika pogodbe
ter izvajalca in nadzornika del ter ČZS kot podizvajalca del in predstavnika organizacije
uporabnikov, pomemben servis zlasti za čebelarje prevoznike, kot tudi za vso ostalo
čebelarsko javnost. Služba se je v vsem tem času od njenega nastanka prilagajala tudi
potrebam in tehnološkim spremembam, zato je naraščalo tako število opazovalnih
postaj kot tudi tehnološka podpora. Glede na to, da se je v teh letih povečevalo število
opazovalnih postaj in hkrati s tem tudi materialni stroški, da so predvidena dodatna
dela, ki narekujejo vodenje pašnih redov, sredstva namenjena s strani države za ONS
pa so se v preteklosti zmanjševala, se pojavlja bojazen, da bodo to službo ugasnili.
Zadnja leta mora ČZS iz lastnih sredstev zagotoviti razliko do pokrivanja stroškov ONS
v okvirni višini 40 %. Z MKGP so bili tudi dogovorjeni, da se bodo ob rebalansu
proračuna za leto 2019 finančna sredstva za ONS zvišala. Izračun so decembra lani
tudi poslali na MKGP.

•

Zanima me, ali so se ob rebalansu proračuna za leto 2019 finančna sredstva za
ONS zvišala, tako da bi se obseg dela povišal na 80 %, in da se s tem pokrijejo
tudi vsa ostala materialna sredstva, povezana z nalogami ONS?

•

Zanima me, ali se bodo finančna sredstva za ONS zvišala v rebalansu
proračuna za leto 2020, če se v zdajšnjem niso?

Za vaš odgovor se vam zahvaljujem.

Dušan Šiško,
poslanec

