Številka: 011-0006/2019
Datum: 28.1.2019

ZAPISNIK
1. redno sejo Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo,
ki je bila v ponedeljek, 28.1.2019, ob 15.30 uri
v prostorih Trškega dvorca
Prisotni člani:
- Janez Šerjak,
- Božidar Beci,
- Irena Klenovšek,
- Tanja Novšak,
- Janez Lipar,
- Gregor Korene,
- Gorazd Zupanc,
- Jože Ratajc,
- Drago Berk.
Prisotne uslužbenke občinske uprave:
 Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti,
 mag. Vlasta Marn, vodja oddelka za finance,
 Mateja Cvetkovič, višja svetovalka za javna naročila.
Ostali prisotni:
- Nejc Pozvek, Fakulteta za turizem
Sejo vodita: Srečko Ocvirk, župan in Tanja Novšak, predsednica odbora.
Dnevni red:
1. Nagovor župana
2. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
3. Imenovanje predsednika Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo
4. Strategija turizma v občini Sevnica za obdobje 2019-2024 (predstavitev)
5. Pristojnosti in naloge Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo
6. Analiza poslovanja sevniškega gospodarstva v letu 2017 in 2018
7. Predlogi predstavnikov Odbora v komisije za dodelitev občinskih sredstev za področje
gospodarstva, kmetijstva in turizem
8. Razno.
Ad 1
Nagovor župana
Župan uvodoma pozdravi prisotne člane Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo (v
nadaljevanju: Odbor) in na kratko predstavi delo in pristojnosti tega Odbora ter Oddelka za
gospodarske dejavnosti.
Ad 2
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je od 9 članov odbora, prisotnih 7 članov odbora. Odbor je sklepčen.
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je sprejel predlagan dnevni red.
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Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Imenovanje predsednika Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo
Župan predstavi delo predsednika Odbora. Poudari, da je naloga predsednika med drugim
tudi, da predstavlja delo Odbora na občinskem svetu, zato mora biti izvoljen nekdo, ki je
svetnik.
Božidar Beci za predsednico Odbora predlaga Tanjo Novšak.
SKLEP :
Za predsednico Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo je imenovana Tanja Novšak.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Tanja Novšak se zahvali za zaupanje in prevzame vodenje seje.
Na sejo prideta Gregor Korene in Janez Šerjak.
Ad 4
Strategija turizma v občini Sevnica za obdobje 2019-2024 (predstavitev)
Nejc Pozvek, predstavnik Fakultete za turizem, predstavi Strategijo turizma v občini Sevnica
za obdobje 2019-2024, ki je nastajala tekom leta 2018.
Pove, da je bilo veliko aktivnosti izvedenih na terenu in so bile podlaga za nastanek tega
dokumenta. Skupine, ki so pripravljale strategijo so bile razdeljene na projektno, delovno in
specializirano skupino. K pripravi so pristopili s tremi pristopi: uvodnimi intervjuji z občani
(udeležilo se jih je okvirno 60), intervjuju z večjimi ponudniki (okvirno 35) in projektnimi
pobudami s strani občine Sevnica.
Iz opravljenih analiz je izhajalo, da so sevničani kar zadovoljni s turizmom, kasneje pa je bilo
ugotovljeno, da temu ni čisto tako. Na podlagi vsega je sta bila oblikovana vizija in slogan.
Slogan se glasi – Destinacija Sevnica – Zakladnica doživetij. Vizija – Destinacija Sevnica bo
leta 2024 (2029) zelena butična destinacija za obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna
doživetja, mir in osebne koristi.
Predstavi ukrepe za udejanjanje Modela razvoja in trženja turizma v destinaciji Sevnica, ki,
so razvojno in tržno naravnani in bi skupaj tvorili optimalni razvoj. Strategija je krasno orodje,
ki ga občina Sevnica ima in kaže na to, kako trenutno je in kaj bi bilo potrebno v prihodnosti
na tem področju narediti. Kakovostno življenje v nekem kraju je tisto, kar si verjetno vsak želi
in zato tudi živi in ostane tam.
V razpravi so sodeloval župan, Vlasta Kuzmički, Gregor Korene in Nejc Pozvek.
Župan – v preteklih letih se je izkazalo, da občina Sevnica ni bila najbolj pripravljena na
medijsko publiciteto, ki je bila. Hotel je bil v tistem času žal v prenovi, ostalih ponudnikov
prenočišč pa ni bilo veliko. Ta strategija je rezultat dela s ponudniki, ki so vseskozi aktivno
sodelovali na delavnicah. Turizem v Sevnici aktivno raste, tudi po številu ponudnikov
tovrstnih storitev. Strategija je smiselna, vendar poudari, da je pomembno, da se z
aktivnostmi nadaljuje tudi naprej.
Vlasta Kuzmički – v letu 2018 je bilo pobrane 5.300 EUR turistične takse.
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Gregor Korene – pohvali predstavljen dokument. V njem je navedeno tudi število prenočišč v
občini Sevnica. Zanima ga, kaj to število pomeni v primerjavi z ostalimi (primerljivimi)
občinami in kakšno je primerno število prenočišč za takšno občino.
Nejc Pozvek – na podlagi razgovorov je bilo ugotovljeno, da je na tem območju želja po
kvaliteti in dvigu kakovosti prenočišč. Na področju Posavja je malo prenočišč z višjim
standardom. V občini Sevnica je kar nekaj ponudnikov, ki že sedaj višajo kvaliteto svoje
ponudbe.
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil s Strategijo turizma v občini
Sevnica za obdobje 2019-2024 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da jo
sprejme.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (9 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 5
Pristojnosti in naloge Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo

Tanja Novšak pove, da sta bila k tej točki v gradivu priložena Statut Občine Sevnica in
Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica.
Vlasta Kuzmički predstavi naloge Oddelka za gospodarske dejavnosti, pristojnosti Odbora,
posredne in neposredne vzpodbude gospodarstvu, kmetijstvu in podeželju, predstavi ukrepe
razpisov na področju gospodarstva, turizma, kmetijstva, štipendij in razpis za lovce.
Na kratko predstavi Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
(KŠTM) in Regionalno razvojno agencijo Posavje (RRA Posavje).
Pove, da daje Občina Sevnica spodbudo k lokalno pridelani hrani in tudi krepi povezave med
lokalnimi pridelovalci in javnimi zavodi v občini kot odjemalci hrane ter javni zavodi, ki v celoti
koristijo 20% zakonsko možnost izločitve posameznih sklopov, ki jih oddajajo lokalnim
ponudnikom.
Predstavi tudi projekte CLLD – Najboljša riba je posavska riba, Trajnostni razvoj Lisce za
zdravo Posavje, Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja, Pametne vasi za jutri, Ribe na
šolskih krožnikih, Riba je in Oživljanje mestnih središč. Pri nekateri je Občina Sevnica vodilni
partner, pri ostalih pa partner.
V nadaljevanju predstavi tudi ostale projekte – Razvoj komunalne infrastrukture za
opremljanje poslovnih con, investicijsko vzdrževanje na Lisci, postajališča za avtodome…
Ob koncu predstavi tudi ostale pristojnosti oddelka za gospodarske dejavnosti v povezavi z
zaščito rastišč, turistično takso v Občini Sevnica, skrbjo za zapuščene živali, opravljanjem
avto – taxi službe v občini Sevnica, obratovalnim časom gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Sevnica… Oddelek pa sodeluje tudi pri
reševanju problematike naravnih in drugih nesreč s področja kmetijstva.
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil s pristojnostmi Odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (9 prisotnih)
Sklep je sprejet.
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Ad 6
Analiza poslovanja sevniškega gospodarstva v letu 2017 in 2018
Vlasta Kuzmički predstavi analizo poslovanja sevniškega gospodarstva v letu 2017 in 2018.
Leta 2017 je bilo v Sevnici 7.083 delovno aktivnih, kar je 40,6 % glede na prebivalstvo.
Oktobra 2018 je bilo 620 registrirano brezposelnih oseb, kar predstavlja 7,3% in je nižje od
slovenskega povprečja. Decembra 2018 je bilo največ brezposelnih (212) s srednjo poklicno
izobrazbo. Največ brezposelnih je starosti 65 let ali več, temu pa sledi starost med 30 in 39
let. Tri leta ali več je brezposelnih dobrih 26% brezposelnih. V letu 2008 je bila povprečna
stopnja registrirane brezposelnosti 6,5%, leta 2013 13,2% in leta 2018 7,3%. Na podlagi
analiz je ugotovljeno tudi, da je v zimskem času več brezposelnih kot poleti (razna sezonska
dela). Oktobra 2018 je bilo v občini Sevnica 7.484 delovno aktivnih prebivalcev, med katerimi
je več moških kot žensk. Od novembra 2017 do oktobra 2018 je naraslo tudi število delovnih
mest. V očini Sevnica je 910 tujcev, kar predstavlja 5% vseh občanov. Iz analize delovnih
migracij izhaja, da je največ delovnih migracij v Ljubljano, Krško in Novo mesto. V Sevnico
pa jih največ prihaja na delo iz Krškega, Radeč in Brežic. Največji zaposlovalec v občini
Sevnica v letu 2017 je Siliko, sledijo mu Lisca, Stilles…Podjetja z največjimi prihodki v letu
2017 so Stilles, Lisca, Tanin… omeni tudi Kmečko zadrugo, ki ima tudi visoke prihodke,
vendar ni na seznamu podjetij saj je z.o.o.. Podjetja z najvišjim dobičkom v letu 2017 so
Tanin, Lisca, Plastoform…
V občini Sevnica je v letu 2017 pri gospodarskih družbah prevladovala predelovalna
dejavnost, s katero se je ukvarjalo 54 družb, ki so ustvarile 64,7% prihodkov občine, temu
sledi gradbeništvo z 12,1% deležem prihodkov občine.
Najpomembnejša dejavnost pri podjetnikih v občini Sevnica v letu 2017 je bila dejavnost
trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, s katero se je ukvarjalo 97 podjetnikov, ki so
ustvarili skoraj 24,3 prihodkov v občini Sevnica.
V letu 2018 je bilo v občini Sevnica 282 gospodarskih družb in zadrug (leta 2010 – 228) in
696 samostojnih podjetnikov posameznikov (leta 2010 – 682). Gospodarske družbe in
podjetniki so v letu 2017 boljše poslovali v primerjavi z letom 2016.
V razpravi so sodelovali Tanja Novšak, Gregor Korene in Vlasta Kuzmički.
Tanja Novšak – predlaga, da se pridobi podatek koliko ljudi se je v letu 2018 prijavilo in
zaposlilo s posredovanjem Zavoda za zaposlovanje.
Gregor Korene (proceduralno vprašanje) – zanima ga, zakaj so odborniki prejeli gradivo na
klop v fizični obliki.
Vlasta Kuzmički – praksa iz prejšnjih odborov je, da se razna gradiva z analizami natisnejo in
si jih lahko odborniki kdaj kasneje še pogledajo.
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil z analizo poslovanja sevniškega
gospodarstva v letu 2017 in 2018.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (9 prisotnih)
Sklep je sprejet.
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Ad 7
Predlogi predstavnikov Odbora v komisije za dodelitev občinskih sredstev za področje
gospodarstva, kmetijstva in turizem
Vlasta Kuzmički pove, da je potrebno za:
- komisijo za obravnavo vlog javnega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev
ohranjanja in razvoja kmetijstva v občini Sevnica predlagati 2 (dva) predstavnika
Odbora,
- komisijo za dodelitev pomoči javnega razpisa o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica predlagati 2 (dva)
predstavnika Odbora,
- komisijo za obravnavo vlog javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev v
občini Sevnica prelagati 2 (dva) predstavnika odbora za gospodarstvo in kmetijstvo,
od tega je eden predsednik Odbora.
Pri predlogih je potrebno upoštevati omejitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
Odbor se odloči, da sta v vse komisije imenovana Tanja Novšak in Drago Berk.
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se strinja, da sta člana vseh treh komisij Tanja
Novšak in Drago Berk.
Ad 8
Razno
Vlasta Kuzmički pove, da bo naslednji Odbor, na katerem bo obravnavan Proračun občine
Sevnica, predvidoma čez 14 dni.

Seja se je zaključila ob 17.00 uri.

Zapisala:
Mateja Cvetkovič, univ.dipl.prav.
Višja svetovalka za javna naročila

Predsednica odbora:
Tanja Novšak
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