Številka: 011-0006/2019
Datum: 19.4.2021

ZAPISNIK

10. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo,
ki je bila v ponedeljek, 19.4.2021, ob 15.30 uri
v Kulturni dvorani Sevnica

Prisotni člani:
- Tanja Novšak
- Gorazd Zupanc
- Drago Berk
- Janez Šerjak
- Jože Ratajc
- Janez Lipar
- Gregor Korene
- Božidar Beci

Odsotni člani:
- Irena Klenovšek
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
− Vlasta Kuzmički, Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti
− Mateja Cvetkovič, Višja svetovalka za javna naročila
Ostali prisotni:
− Nataša Šerbec, RRA Posavje
− Mojca Pernovšek, KŠTM
Sejo vodi: Tanja Novšak, predsednica odbora.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo.
3. Poročilo o delu RRA Posavje za leto 2020.
4. Poročilo o delu KŠTM za leto 2020 za področje turizma.
5. Razno.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je od 9 članov odbora, prisotnih 5 članov odbora. Odbor je sklepčen.
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je sprejel predlagan dnevni red.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti ( 5 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo
Na zapisnik 9. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo ni pripomb.
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je potrdil zapisnik 9. redne seje Odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo.
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Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (5 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Na sejo prideta Gorazd Zupanc in Janez Šerjak.
Ad 3
Poročilo o delu RRA Posavje za leto 2020
Mag. Nataša Šerbec predstavi poročilo o delu RRA Posavje za leto 2020.
V letu 2020 so izvajali splošne razvojne naloge, konec leta je bil sprejet osnutek RRP 20212027. Veliko je bilo aktivnosti v okviru dogovora regij, kjer ima občina Sevnica prijavljene tri
projekte – Komunalno opremljanje v PC Sevnica, ki je potrjen in Hidravlične izboljšave v občini
Sevnica ter Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica, ki
sta v potrjevanju.
Glede štipendijske sheme pove, da je vključenih že 85 delodajalcev in 186 štipendistov. V
okviru RRA deluje tudi LAS Posavje. Iz treh različnih skladov je bilo črpanih 5.880.162,55 EUR
(od tega 2.128.973,76 EUR iz EKSRP, 1.612.398,97 EUR iz ESRR in 2.135.790,82 iz ESPR).
Očina Sevnica je uspešna pri prijavah in črpanju teh sredstev.
V letu 2020 so izvajali tudi dela v zvezi s problemskim območjem ter izvajali različne projekte.
Glede projekta Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje
pove, da so optimizirali in vsebinsko obogatili spletno stran, digitalno promovirali turistično
ponudbo, prenovili celotno grafično podobo destinacije… Glede projekta Posavje polno
priložnosti pove, da je bilo izvedenih 25 digitalnih kampanj, povečano število sledilcev na FB,
instagram, izvedena digitalna promocija na tujih spletnih portalih, izdelanih 5 novih
promocijskih filmov. Glede projekta e-gradovi pove, da so letu 2020 začeli z aktivnostmi, izvedli
so javno naročilo, izvedli regijsko konferenco na temo gastronomije, leto pa bodo nadaljevali
z izvajanjem projekta. RRA sodeluje tudi v projektu Inno industry, kjer je 10 partnerjev.
Leto 2020 so poslovno uspešno zaključili. Celotni prihodki so znašali 742.453,82 EUR, celotni
odhodki pa 736.836,61 EUR. Iz naslova tržne dejavnosti je bil presežek v višini 4.546 EUR.
Razprave ni bilo.
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil s predlaganim gradivom k Poročilu
o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2020 in s predlogom, da se
presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti iz leta 2020 v višini 4.546
EUR nameni za nakup osnovnih sredstev in za razvoj dejavnosti v RRA Posavje v letu
2021.
Občinskemu svetu Občine Sevnica Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo predlaga
podajo pozitivnega soglasja k sklepu o potrditi poročila in uporabi presežka.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti ( 7 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Na sejo pride Gregor Korene.
Ad 4
Poročilo o delu KŠTM za leto 2020 za področje turizma
Mojca Pernovšek predstavi poročilo o delu RRA Posavje za področje turizma za leto 2020.
Glede finančnega poročila pove, da je v letu 2020 zaradi epidemije prišlo do sprememb pri
poslovanju. Celotni proračun je v znašal 1.001.792 EUR, od tega je KŠTM iz proračuna Občine
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Sevnica pridobil 742.438 EUR. Od tega zneska je bilo za plače namenjenih okoli 290 tisoč
EUR, za stroške in investicije pa dobrih 451 tisoč EUR. V letu 2020 je bilo več manjših investicij.
Delež tržne dejavnosti je skupaj z javno službo prihodkovno znašal cca. 5,89%, odhodkovno
pa cca 32,29%. Zapadle terjatve na dan 31.12.2020 so znašale 6.388 EUR. KŠTM na dan
31.12.2020 ni imel zapadlih obveznosti. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 12.038,00
EUR in se predlaga, da se nameni za:
za področje kulture: za investicijsko vzdrževalna dela v Kulturni dvorani Sevnica, v
višini 2.500 EUR ter za kulturne dogodke, v višini 3.000 EUR,
za področje mladine: za investicijsko vzdrževalna dela v Mladinskem centru Sevnica,
v višini 2.538,08 EUR,
za področje športa in uprave: za nakup klime v mali telovadnici v Športnem domu
Sevnica ter za nakup materiala za novoletno okrasitev, v skupni vrednosti 4.000 EUR.
V nadaljevanju predstavi delovanje na področju turizma v preteklem letu, ki je bilo
zaznamovano z epidemijo. V januarju in februarju je sicer kazalo, da je pred njimi uspešna
sezona, saj smo v tem času pripravili večino ponudb za skupine za prvo polovico leta in začeli
sprejemati tudi rezervacije za jesen. V marcu so bili vsi napovedani izleti odpovedani.
Grad je bil manj obiskan tako s strani tujih obiskovalcev in tudi večjih skupin, bilo je manj porok,
manj animiranih ogledov, manj razstav. Vse prireditve so bile v skladu s predpisi NIJZ. Odpadlo
je veliko načrtovanih prireditev in dogodkov. Vodenih ogledov gradu se je udeležilo 1222
obiskovalce, poročilo se 24 parov, organizirali so tudi dva večja koncerta. Veliko aktivnosti so
namenili raznim degustacijam, ki so jih iz Grajska vinoteke prestavili na grajsko dvorišče. V
okviru projekta Gradovi Posavja so skupaj z drugimi gradovi izvajali skupno promocijo.
Svoje delo so hitro prilagodili situaciji povezani z epidemijo in že v maju izvedli prvi dogodek
preko spleta. To je bila strokovna konferenca o modri frankinji, kamor so povabili vinarje ter
delavce na področju gostinstva in turizma. Na spletu se je po ocenjevanju modrih frankinj v
juniju odvil 10. festival modre frankinje – webfest modre frankinje.
V letu 2020 so posneli tudi prvi dve epizodi Korak za korakom, kjer prikažejo zanimivosti in
znamenitosti občine in želijo občane spodbuditi k raziskovanju domačih krajev.
V okviru projekta Ride&Bike so izvajali več aktivnosti, med katerimi poudari vzpostavitev
tematske poti pot cerkva. Vodili so aktivnosti glede Zelene sheme slovenskega turizma,
stremeli so k uresničevanju zapisanega v Strategiji razvoja turizma v občini Sevnica.
Spodbujali so tudi prihod turistov na destinacijo z vlakom in uporabo koles.
V januarju so izvedli ocenjevanje lokalnih ponudnikov za pridobitev certifikatov in podelili 21
certifikatov. Certificirane izdelke so predstavili na spletni strani in povečali sodelovanje s
ponudniki na kmečki tržnici v Sevnici. Njihove certificirane izdelke so vključili v prodajo na naših
prodajnih mestih.
Glede kmečke tržnice pove da je, kljub epidemiji, delovala redno. V času omejitev v trgovinah
je bilo opaziti povečan obisk tržnice in povečano povpraševanje po kontaktih prodajalcev. Ob
sproščanju ukrepov so za več obiska in večjo prepoznavnost, razširili ponudbo na kmečki
tržnici. Sejem pa so letos organizirali osemkrat.
Razprave ni bilo.
SKLEP 1:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da poda pozitivno
soglasje k poročilu o delu KŠTM Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (8 prisotnih)
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Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo Občinskemu svetu predlaga, da poda soglasje k
predlogu porabe presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2020 v višini 12.038,08 EUR, ki
se nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti in sicer po področjih:
- za področje kulture: za investicijsko vzdrževalna dela v Kulturni dvorani Sevnica, v
višini 2.500 EUR ter za kulturne dogodke, v višini 3.000 EUR,
- za področje mladine: za investicijsko vzdrževalna dela v Mladinskem centru
Sevnica, v višini 2.538,08 EUR,
- za področje športa in uprave: za nakup klime v mali telovadnici v Športnem domu
Sevnica ter za nakup materiala za novoletno okrasitev, v skupni vrednosti 4.000
EUR.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo predlaga Občinskemu svetu, da poda soglasje, da
se dodatek za nadurno delo za obdobje od leta 2015 do leta 2020, v višini 12.700 EUR,
pokrije iz presežka preteklih let, prav tako se iz tega presežka v primeru potrebe, lahko
izvede nakup novega kombija.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti ( 8 prisotnih)
Sklep je sprejet.

Ad 5
Razno

Vlasta Kuzmički Odbor na kratko seznani glede popisa pozebe, ki je bila v začetku meseca
aprila.
Seja je bila zaključena ob 16.00 uri.
Zapisala:
Mateja Cvetkovič, univ. dipl. prav.
Višja svetovalka za javna naročila

Predsednica odbora:
Tanja Novšak
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