Številka: 011-0006/2019
Datum: 18.3.2019

ZAPISNIK
3. redne sejo Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo,
ki je bila v ponedeljek, 18.3.2019, ob 15.30 uri
v sejni sobi II Občine Sevnica
Prisotni člani:
- Božidar Beci,
- Irena Klenovšek,
- Tanja Novšak,
- Janez Lipar,
- Gorazd Zupanc,
- Jože Ratajc,
- Drago Berk,
- Gregor Korene
Odsotni člani:
- Janez Šerjak.
Prisotni uslužbenci 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:
- Martin Bratanič, RRA Posavje
Sejo vodi: Tanja Novšak, predsednica odbora.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo.
3. Poročilo o delu RRA Posavje za leto 2018.
4. Zaključni računa proračuna Občine Sevnica za leto 2018 za področje gospodarstva,
kmetijstva in turizma.
5. Razno.
Ad 1
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.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Na sejo pride Gregor Korene.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo
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Pri točki zapisnika je bil podan odgovor Ministrstva za javno upravo glede pobude povečanja
odstotka možnosti izločitve lokalne dobave živil iz postopka javnega naročanja.
Na zapisnik 2. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo ni pripomb.
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je potrdil zapisnik 2. redne seje Odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (8 prisotnih)
Ad 3
Poročilo o delu RRA Posavje za leto 2018
Martin Bratanič – Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje)
izvaja naloge v skladu s 18. in 19. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja in Odlokom o ustanovitvi zavoda RRA. Ima 10 zaposlenih, od tega so 3 redno, ostali
pa projektno, računovodstvo pa jim izvaja zunanje podjetje. V letu 2018 so izvedli vse
predvidene naloge in ga zaključili pozitivno.
V nadaljevanju na kratko predstavi naslednje projekte, ki so jih izvajali v letu 2018: Posavska
štipendijska shema, Regijska štipendijska shema, Štipendije za nadarjene s področje kulture,
Garancijska shema Posavje Regijska shema Posavje, Spremljanje LAS 2007-2013,
Upravljanje LAS 2014-2020, S kolesom ob Savi in Krki, Dogovor za razvoj regije 2018-2019,
Program ukrepov na problemskem območju občin Radeče, Trbovlje in Hrastnik 2013-2020 in
Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje.
Poudari, da z Občino Sevnica zgledno sodelujejo in da je zelo uspešna pri črpanju sredstev
LAS.
Vlasta Kuzmički – doda, da je Občina Sevnica za delovanje RRA v letu 2018 namenila
35.166,50 EUR. Za udeležbo pri javnih projektih so bile sklenjene posamezne pogodbe o
sofinanciranju projektov, kjer je Občina Sevnica za Posavsko štipendijsko shemo namenila
15.170 EUR, članarino za upravljanje Lokalno akcijske skupine Posavje za sredstva
»leader« 4.230 EUR in za izvajanje projekta »Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne
destinacije Čatež in Posavje 910 EUR. V okviru dogovora regij Občina Sevnica prijavlja 3
projekte v skupni vrednosti cca 7 mio EUR.
Tanja Novšak – v celotni regiji in tudi občini Sevnica primanjkuje specialnih pedagogov in
defektologov, zaradi česar predlaga, da se razmisli o štipendiji za ta kader.
Martin Bratanič – pove, da je država zelo spremenila pravila štipendiranja in ni več možno
predlagati, kaj bi bilo smiselno štipendirati.
Vlasta Kuzmički – Pove, da imajo štipendisti s pogodbo določene obveznosti. Najmanj
obveznosti imajo nadarjeni štipendisti v tujini. Štipendije za nadarjene so v višini 250 EUR.
Študij v tujini je zelo drag.
Gregor Korene – predstavi primer štipendista, ki je končal študij strojništva, se zaposlil pri
podjetju, ki ga je štipendiralo, le to pa mu je ves čas po končanju študija, ko je bil zaposlen
pri njemu, izplačevalo minimalno plačo, kar se mu ne zdi prav in se posledično nekateri tudi
zaradi navedenega ne odločajo za tovrstne štipendije. Predlaga tudi, da se tudi športnike
vzpodbudi s štipendijami in ne samo kulturnike.
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Vlasta Kuzmički – pove, da ima Občina Sevnica 3 štipendije (štipendije za nadarjene s
področja kulture za tujino, štipendije za bodoče prevzemnike kmetij in štipendije za
deficitarne poklice). Glede vrhunskih športnikov pove, da so te štipendije razpisane na
državni ravni.
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil s predlaganim gradivom k
Poročilu o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2018 in Občinskemu
svetu Občine Sevnica predlaga, da poda pozitivno soglasje k sklepu o potrditvi
poročila.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (8 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 4
Zaključni računa proračuna Občine Sevnica za leto 2018 za področje gospodarstva,
kmetijstva in turizma
Vlasta Marn – v uvodu samo pove, da je v letu 2018 od planiranih 16,3 mio EUR, realiziranih
16 mio EUR ter da je zadolževanje potekalo v skladu s planom.
Vlasta Kuzmički – predstavi Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2018 za
področje gospodarstvo, kmetijstvo in turizma:
- Za razpise na področju gospodarstva (promocija, odpiranje novih delovnih mest,
naložbe, vzpodbude za lokalne turistične ponudnike) je bilo razpisanih in porabljenih
96.000 EUR.
- Za razpise na področju kmetijstva (naložbe, komasacija, dopolnilna dejavnost, pomoč
za izobraževanje in usposabljanje, delovanje društev, transport znanja in prenos
znanja) je bilo razpisanih 75.000 EUR, porabljenih 74.113 EUR.
- Za turistične prireditve je bilo razpisanih 13.027 EUR, porabljenih 11.623 EUR.
- Za štipendije (štipendije za nadarjene s področja kulture za tujino, štipendije za
bodoče prevzemnike kmetij in štipendije za deficitarne poklice) je bilo podeljenih
29.929,80 EUR.
- Za razpis za lovce, ki je vsake dve leti, je bilo predvidenih in podeljenih 5.418 EUR.
- Za delovanje RRA Posavje je bilo porabljenih 36.395 EUR, za LAS Posavje 4.230
EUR in za projekt Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in
Posavje 910 EUR.
- Za KŠTM je bilo za dejavnost porabljenih 47.472 EUR, za plače 65.404 EUR in za
investicijske transfere na področju kmetijstva 13.744 EUR.
- Na kratko predstavi tri CLLD projekte, ki so se izvajali v letu 2018: Najboljša riba je
posavska riba, Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje in Pot do zaposlitve z
ustanovitvijo podjetja.
- Za razvoj komunalne infrastrukture za opremljanje poslovnih con je bilo porabljenih
dobrih 43 tisoč EUR.
- Za investicijsko vzdrževanje objektov na Lisci je bilo porabljenih dobrih 94 tisoč EUR.
V letu 2018 je bila pridobljena dokumentacija za rušenje depandans, dokončno so bili
urejeni pritlični prostori, nabavljen je bil nov kamin, nakupljena oprema za
jedilnico…Občina je za Tončkov dom na Lisci pridobila tudi znak kolesarskega
nastanitvenega obrata.
- Občina je v letu 2018 namenila tudi 5.845 EUR za raziskovalni tabor na Lisci, ki se ga
je udeležilo 11 mladih. V raziskovalnih skupinah so oblikovali vzpostavitve učnega
okolja za mlade na Lisci.
- Za mrežo postajališč za avtodome je bilo namenjenih 5.172 EUR, naročena je tudi
projektna dokumentacija za izvedbo postajališča na Lisci.
- Za izdelavo strategije turizma je bilo porabljenih 22.082 EUR.

3

-

Za predmetno področje so bila sredstva namenjena še za ureditev javnih sanitarij,
javni potniški promet, odškodnine za rastišče encijana, zapuščene živali, turistične
informacije na mobilnem telefonu in avtobusni prevoz osnovnošolcev na celjski
sejem.

Božidar Beci – glede rastišča encijana pove, da so ga že lani izropali, letos pa še bolj. Meni,
da bi bilo potrebno razmisliti o varovanju, mogoče video nadzoru.
Vlasta Kuzmički – Občina bo navedeno problematiko najprej prepustila v reševanje
Planinskemu društvu Lisca Sevnica.
Jože Ratajc – glede štipendij za deficitarne poklice ga zanima, zakaj je ena štipendija ostala
in ali bo to sedaj vplivalo na število štipendij v letu 2019.
Vlasta Kuzmički – pove, da ni bilo interesa in da je tudi v letu 2019 še vedno planiranih 10
štipendij. Pri štipendijah za deficitarne poklice je edini pogoj, da štipendist zaključi šolanje.
Sredstva, ki so namenjena so v celoti iz občinskega proračuna.
Janez Lipar – zanima ga, če so kakšna razmišljanja v smeri razširitve Tržnice Sevnica, saj
meni, da je le ta premajhna, v Krškem in Brežicah so veliko večje.
Vlasta Kuzmički – meni, da je tržnica Sevnica dovolj velika, da nudi notranje in zunanje
prostore. Ostale Občine imajo večje tržnice in prazne, Občina Sevnica pa manjšo, a polno.
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je obravnaval Zaključni račun proračuna Občine
Sevnica za leto 2018 za področje gospodarstva, kmetijstva in turizma, nanj nima
pripomb in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (8 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 5
Razno
Irena Klenovšek – zanima jo, kako je z najemom lokala na Gradu Sevnica. Predlaga, da se s
strani Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo poda pobuda za vzpostavitev verifikacije
vajeništva za poklic mesar in prodajalec.
Vlasta Kuzmički – glede lokala na gradu pove, da sta bila objavljena dva razpisa, vendar na
nobenega ni prispela nobena prijava.
Gregor Korene – zanima ga, kakšne aktivnosti se v Občini Sevnica izvajajo glede lesa.
Vlasta Kuzmički pove, da se pripravlja okrogla miza na temo Krožno gospodarstvo in vloga
lesnopredelovalne industrije.
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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