Številka: 011-0006/2019
Datum: 14.2.2019

ZAPISNIK
2. redne sejo Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo,
ki je bila v sredo, 13.2.2019, ob 15.30 uri
v prostorih Trškega dvorca
Prisotni člani:
- Janez Šerjak,
- Božidar Beci,
- Irena Klenovšek,
- Tanja Novšak,
- Janez Lipar,
- Gorazd Zupanc,
- Jože Ratajc,
- Drago Berk.
Odsotni člani:
- Gregor Korene.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
 Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti,
 Srečko Ocvirk, župan,
 Zvone Košmerl, direktor OU,
 mag. Vlasta Marn, vodja oddelka za finance,
 Mateja Cvetkovič, višja svetovalka za javna naročila.
Ostali prisotni:
- Franc Pipan
- Marjan Škoberne – Obrtna zbornica Sevnica
Sejo vodi: Tanja Novšak, predsednica odbora.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo.
3. Proračun Občine Sevnica za leto 2019 za področje gospodarstva, turizma in kmetijstva
(1. obravnava).
4. Predstavitev akcijskega načrta uresničevanja zelene sheme.
5. Razno.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je od 9 članov odbora, prisotnih 8 članov odbora. Odbor je sklepčen.
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je sprejel predlagan dnevni red.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti ( 8 prisotnih)
Sklep je sprejet.
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo
Na zapisnik 1. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo ni pripomb.
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je potrdil zapisnik 1. redne seje Odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti ( 8 prisotnih)
Ad 3
Proračun Občine Sevnica za leto 2019 za področje gospodarstva, turizma in kmetijstva
(1. obravnava)
Župan – Občinski svet je opravil obsežno razpravo glede osnutka proračuna za leto 2019.
Občina se bo do vseh pobud, predlogov in vprašanj opredelila in podala ustrezne odgovore.
Predlog predračuna, ki se nanaša na kmetijstvo, gospodarstvo in turizem je zaradi projektov
CLLD nekoliko višji kot pretekla leta. Veliko sredstev je namenjeno tudi za različne razpise s
področja kmetijstva, gospodarstva in turizma ter razvoj poslovnih con. Proračun za
predmetna področja je pripravljen na podlagi preteklih potreb ter izkušenj.
Zvone Košmerl – proračun je uravnotežen in omogoča izpolnjevanje zakonskih in ostalih
nalog. Za področje gospodarstva, kmetijstva in turizma je predvidenih 967.338,00 evrov, kar
je zaradi projektov CLLD, nekoliko več kot pretekla leta. Celoten proračun ima pozitiven vpliv
na življenje v tem okolju, gospodarstvo, kmetijstvo, turizem urejanje cestne infrastrukture…
Proračun je tudi obogaten z vsemi predvidenimi pridobljenimi sredstvi iz različnih
sofinanciranj. Pove še, da je proračun živa stvar.
Vlasta Marn – predstavi še nominalni pogled na proračun, ki za leto 2019 znaša 17,3 mio
evrov, prihodki in odhodki so uravnoteženi. Pove, da je potrebno poplačati pretekle kredite in
obresti. Proračun je sestavljen splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov,
ki je strateški dokument za naslednja 4 leta. Proračun je uravnotežen, pričakuje
konstruktivne razprave na pristojnih odborih in sprejem predlaganega proračuna, s čimer bi
bilo zaključeno tudi začasno financiranje.
Vlasta Kuzmički – predstavi proračun Občine Sevnica za leto 2019 za področje
gospodarstva, kmetijstva in turizma, ki znaša 967.338,00 evrov. Za razpis za gospodarstvo
(promocije, odpiranje novih delovnih mest, naložbe in vzpodbude za lokalne turistične
vodnike) je predvidenih 83 tisoč evrov. Za razpis za kmetijstvo (naložbe, komasacija,
dopolnilna dejavnost, transport, delovanje društev, izobraževanje in prenos znanja) je
predvidenih 79 tisoč evrov. Za razpis za turizem je predvidenih dobrih 13 tisoč evrov. Za
razpis za štipendije (posavska štipendijska shema, za bodoče prevzemnike kmetij in
deficitarne poklice) je predvidenih 36 tisoč evrov. Vsi ukrepi kmetijstva in gospodarstva so do
leta 2020 tudi priglašeni na Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za finance.
V proračunu so predvidena tudi sredstva za RRA in KŠTM. Za RRA je predvidenih dobrih 36
tisoč eur za delovanje, 6 tisoč evrov za članarino CLLD in dobrih 6 tisoč evrov za projekt
»Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje). Za KŠTM je
za dejavnost, plače in investicijske transfere za področje turizma namenjenih dobrih 223
tisoč evrov. KŠTM ima v okviru turizma v upravljanju: sejem in kmečko tržnico, TIC in TA
Doživljaj).
V nadaljevanju na kratko predstavi vse CLLD projekte, ki so bili podrobneje predstavljeni že
na 1. seji Odbora.
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Za razvoj komunalne infrastrukture za opremljanje poslovnih con je namenjenih 80 tisoč
evrov, sredstva bodo namenjena za gradnjo cest, izgradnjo kanalizacij in ČN ter izgradnjo
vodovodnih sistemov v poslovnih conah. Na javnih površinah na območju Sevnica, Boštanja,
Krmelja in Blance se bo na dostopih do poslovnih con, skupaj z investitorji urejala komunalna
javna infrastruktura.
Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na Lisci je predvidenih 114 tisoč evrov. Predvideno
je dokončanje ureditve jedilnice in zamenjava dotrajane strehe. Predvideva se tudi rušitev
depandans in priprava idejne zasnove novega objekta na mestu rušitve.
V proračunu so tudi predvidena sredstva za postajališče za avtodome (naročena je projektna
dokumentacija za izvedbo postajališča na Lisci) in mrežo postajališč za avtodome.
Pove, da so v proračunu za predmetno področje predvidena še sredstva za programe za
transnacionalno sodelovanje, razvoj podeželja, javni potniški promet, ki se izvaja že od leta
2008, od lani pa se enkrat na mesec izvaja prevoz tudi do pokopališča. Za odškodnino za
rastišče encijana na Lovrencu in Zavratcu nad Radežom so predvidena sredstva v višini 5
tisoč evrov.
Za skrb za zapuščene živali je predvidenih 18 tisoč evrov, od tega 4 tisoč za akciji
sterilizacije lastniških mačk.
Del sredstev je namenjenih tudi za operativne odhodke s področja turizma ter spodbude
podjetniškemu razvoju, in sicer storitvam informacijske podpore uporabnikom (e-VEM),
drugim prevoznim in transportnim stroškom (stroški prevoza otrok na celjski sejem) in za
izvajanje podjetniškega krožka na osnovnih šolah.
Sledi razprava.
Božidar Beci – predlaga, da se pripravi strategija namakanja in da se skuša dvigniti odstotek
izločene lokalne hrane na vsaj 50 % ali več, ter se pripravi ustrezen dopis za pristojne službe
Marjan Škoberne – doda, da bi se vsi vključili v pripravo tega.
Jože Ratajc – pove, da je trenutno odprt drugi javni razpis za podnebne spremembe.
Možnost povračila je do 70 % upravičenih stroškov. Glede arškega polja pove, da je
narejenih nekaj hidrantov in se lahko namaka, vendar ni velikega interesa. Po njegovih
informacijah naj bi bil objavljen še en javni razpis. Za prijavo na razpis je potrebno imeti
pripravljeno vso zahtevano dokumentacijo, sama izvedba pa je do leta 2021.
Kar se lokalne oskrbe tiče pa meni, da bi bilo potrebno povečati odstotek in uvesti kontrolo
porekla.
V razpravi je bila dana tudi pobuda, da bi se izvedlo več komasacij.
Vlasta Kuzmički – glede komasacij in namakanja se aktivnosti izvajajo že od leta 2010. Na
arškem polju je bila izvedena komasacija. Tudi na nekaterih drugih območjih v občini
Sevnica so želeli izvesti komasacije, vendar žal ni bilo interesa, saj se predvsem starejši
redko odločajo za to. Občina ima interes, da bi bil izražen večji interes za izvedbo komasacij
in namakanja.
Tanja Novšak – zanima jo kakšen je interes za sterilizacijo lastniških mačk.
Vlasta Kuzmički – pove, da je interes velik. Ob tem razloži, da je okvirno 4 tisoč evrov
namenjenih za to sterilizacijo, 14 tisoč evrov pa za ostale zapuščene živali.
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Drago Berk – v občini so 3 večje poslovne cone (Boštanj, Krmelj in Blanca), zanima ga, kaj
konkretno mora narediti posamezno podjetje, če želi biti v tej coni.
Župan – trenutno nima natančnega podatka o površinah v poslovnih conah, ki so še proste.
Delno je prosto še na Savski cesti, v Boštanju pri HE, v Boštanju v Obrtni coni, na Blanci in v
Krmelju ter še nekatere druge manjše površine, kjer so zemljišča namenjena obrti,
podjetništvu. Poudari, da je povsod ključno lastništvo. Ta trenutek so nekatera zemljišča v
različnih fazah sprememb OPPN. Na Blanci so bile spremembe izvedene v skladu z interesi
lastnikov. Na Savski cesti se pripravlja projektna naloga za nadvoz na Savsko cesto, s čimer
bi bila poslovna cona vsaj na eni strani brez zapornic. Ta cona bo na razpolago, vendar gre
za zasebna zemljišča. V poslovni coni pri HE Boštanj sta bili podani 2 pobudi za spremembo
OPPN. V Obrtni coni v Boštanju imajo lastniki v ponudbi nekaj zemljišč. V Krmelju v poslovni
coni veljata OPN in OPPN, vendar gre za lastništvo v zasebni lasti in se je posledično
potrebno dogovarjati z lastniki.
SKLEP:
Glede v razpravi izpostavljenih zadev je Odbor sprejel stališče, da se prouči možnost
namakanja na kmetijskih zemljiščih ter da se z dopisom na pristojne institucije apelira
k povečanju odstotka možnosti izločitve posameznih živil iz postopkov javnega
naročanja.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je sprejel stališče, da se predlog Odloka o
proračunu Občine Sevnica za leto 2019 v navedeni obliki posreduje v sprejem
Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (8 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predstavitev akcijskega načrta uresničevanja zelene sheme
Vlasta Kuzmički – KŠTM je leta 2017 pripravila dokumentacijo za pridobitev znaka Zelena
shema slovenskega turizma – Slovenia Green Destiantion in bila leta 2018 ocenjena s
srebrnim znakom, kar pomeni, da je Sevnica turizmu, okolju, obiskovalcem in turistom
prijazna destinacija. V skladu s pravili sheme bi morala destinacija Sevnica pripraviti akcijski
načrt v roku pol leta po prejemu znaka, a je pred potekom roka zaprosila za preložitev roka
priprave akcijskega načrta, saj je bila sredi priprave Strategije razvoja turizma v občini
Sevnica. Nov rok za oddajo dokumenta je 28.2.2019.
Akcijski načrt predvideva kratkoročne in srednjeročne aktivnosti in naloge, ki jih bo Zelena
destinacija Sevnica izvedla v smeri uresničevanja trajnostnega razvoja turizma v destinaciji.
V akcijskem načrtu so opisane, okvirno ovrednotene in terminsko začrtane naloge, ki so v
večji meri opredeljene v Strategiji turizma.
V nadaljevanju navede tudi nekaj predvidenih nalog: sodelovanje s turističnim sektorjem in
organiziranje srečanj, 2x letni popis turistične ponudbe, poročanje občinskemu svetu o stanju
razvoja trajnostnega turizma v destinaciji, podpis etičnega kodeksa turističnih deležnikov,
promocija lokalnih produktov in storitev (razvoj kolektivne blagovne znamke, program za
vodenje izletov…), pripravo kodeksa za turistične vodnike…
Sejo zapusti Irena Klenovšek.
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil s predlogom akcijskega načrta
Zelene destinacije Sevnica in ga predlaga v sprejem Občinskemu svetu Občine
Sevnica.
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Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 5
Razno
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.
Zapisala:
Mateja Cvetkovič, univ. dipl. prav.
Višja svetovalka za javna naročila

Predsednica odbora:
Tanja Novšak
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