Številka: 011-0006/2019
Datum: 10.4.2019

ZAPISNIK
4. redne sejo Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo,
ki je bila v sredo, 10.4.2019, ob 15.30 uri
v prostorih Trškega dvorca
Prisotni člani:
- Božidar Beci
- Irena Klenovšek
- Tanja Novšak
- Janez Lipar
- Gorazd Zupanc
- Drago Berk
- Gregor Korene
Odsotni člani:
- Janez Šerjak
- Jože Ratajc
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
 Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti,
 Mateja Cvetkovič, višja svetovalka za javna naročila.
Ostali prisotni:
- Matej Imperl, KŠTM Sevnica
Sejo vodi: Tanja Novšak, predsednica odbora.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo.
3. Poročilo o delu KŠTM za leto 2018 za področje turizma.
4. Razno.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je od 9 članov odbora, prisotnih 6 članov odbora. Odbor je sklepčen.
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je sprejel predlagan dnevni red.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (6 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo

Podan je bil odgovor, da je bilo na Gospodarsko zbornico Slovenije in Trgovinsko zbornico
Slovenije podana pobuda o verifikaciji vajeništva za poklic prodajalca in mesarja.
Na zapisnik 3. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo ni pripomb.
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SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je potrdil zapisnik 3. redne seje Odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti ( 6 prisotnih)
Na sejo pride Gregor Korene.
Ad 3
Poročilo o delu KŠTM za leto 2018 za področje turizma
Matej Imperl – predstavi Poročilo o delu KŠTM za leto 2018 za področje turizma. V uvodu na
kratko predstavi osnovne podatke o zavodu ter vse dejavnosti, ki jih opravljajo. Zavod ima v
upravljanju več objektov (Grad Sevnica, TIC, Kmečka tržnica, sejem…). V letu 2018 so imeli
1.143.885 EUR prihodkov in 1.158.644 EUR odhodkov. Sredstva uprave so razdeljena na
štiri osnovne dejavnosti zavoda (kultura, šport, turizem, mladinske dejavnosti) in sicer po
deležih, katerih osnova je celovita realizacija finančnega plana iz lete 2016 in za turizem
znaša 23,29 %. V letu 2018 so bile za področje kulturne dejavnosti realizirane naložbe v
višini 69.892,72 EUR. Glede turistične dejavnosti pove, da je bilo v turistično ponudbo do
konca leta 2018 vključenih 107 pogodbenih partnerjev, kar je 28 več kot pretekla leta.
Sprejeli so 4003 obiskovalce. Izdelali in izdali so 102 ponudb, od tega je bilo realiziranih 59
izletov. Opazili so, da je v letu 2018 občino obiskalo veliko turistov brez najav ali
posredovanja turistične agencije ter manjše tuje govoreče skupine v lastni organizaciji, brez
vodnikov. S turističnimi produkti so bili prisotni na 32 različnih prireditvah in dogodkih, tako
po Sloveniji kot tudi tujini. Glede projekta Ride&bike pove, da so v letu 2018 dobili pozitivni
odgovor in septembra začeli z izvajanjem različnih konjeniških, kolesarskih in pohodnih
aktivnosti. S Turistično zvezo Sevnica so sodelovali ob Svetovnem dnevu zemlje, pri projektu
Moja dežela, lepa in gostoljubna ter ob Svetovnem dnevu turizma. Sredi meseca maja 2018
so za občino Sevnica pridobili srebrni znak Slovenia Green Destination. Aktivno so
sodelovali pri pripravi Strategije razvoja turizma v občini Sevnica za obdobje 2019-2024.
Glede sejma in Kmečke tržnice pove, da se je število sejmarjev povečalo iz 64 na 69, število
prodajalcev na Kmečki tržnici pa iz 18 na 19. Tako sejem kot tudi tržnica sta dobro
obiskovana.
Vlasta Kuzmički – pohvali delo s KŠTM, ki je v zadnjih letih zaradi CLLD projektov še
intenzivnejše. KŠTM je zaslužen za pridobitvi srebrnega znaka Slovenia Green Destination,
katerega je Občina Sevnica pridobila prva v Posavju. Glede sejma pove, da deluje že od leta
2003, Kmečka tržnica pa od 2007. Oba sta dobro zasedena in obiskovana.
Tanja Novšak – zanima jo iz katerih držav so tuji gostje ter kaj je z najemom Grajske
kavarne.
Matej Imperl – 25% iz Avstrije, 16% iz ZDA, 11% Anglija ter iz ostalih držav. Glede Grajske
kavarne pove, da sta bila za izbor najemnika izvedena 2 neuspešna razpisa.
Odborniki so mnenja, da je potrebno narediti vse, da se Grajska kavarna ponovno odpre.
Gregor Korene – zanima ga glede trenutno objavljenega razpisa za svetovalca za turizem.
Matej Imperl – razpisano delovno mesto je za projekt Trajnostni razvoj Lisce za zdravo
Posavje. Tudi sicer so glede tega področja, na katerem je veliko novih izzivov, kadrovsko
podhranjeni.
Božidar Beci – zanima ga, kakšno je sodelovanje med KŠTM In Kmetijsko svetovalno
službo. Po njegovem mnenju ga sploh ni ali pa je slabo. Poda pobudo, da se na Odbor za
gospodarstvo in kmetijstvo povabili predstavnika Kmetijsko svetovalne službe glede
obravnavane problematike.
Matej Imperl – pove, da je sodelovanje med Kmetijsko svetovalno službo in KŠTM nekaj
časa bilo. KŠTM ne more tržiti nekoga, ki ni registriran, vsi oglasi ponudnikov na spletni
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strani so objavljeni brezplačno, za oglas v katalogu z 10.000 kom naklade, kjer je bilo s strani
ponudnikov potrebno plačati okvirno 100 EUR, pa se marsikdo ni odločil.
Irena Klenovšek – glede na to, da iz poročila izhaja, da v občino prihajajo skupine gostov, ki
niso lokalno vodene, jo zanima ali je to težava na lokalni ali državni ravni.
Vlasta Kuzmički – pove, da na državni ravni. Lokalno vodenje ni več teritorialno vezano, vsi
turistični vodniki z državno licenco lahko vodijo skupine po vseh krajih Slovenije.
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil s predlaganim gradivom k
Poročilu o delu Zavoda KŠTM Sevnica v letu 2018 za področje turizma in ga skladno z
Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko
dejavnost Sevnica daje v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti ( 7 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 4
Razno
Vlasta Kuzmički – predstavi pobudo podjetja Stilles d.o.o. Sevnica glede Javnega razpisa o
dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini
Sevnica, v katerem navajajo, da se zaradi dejstva, da so od leta 2018 dalje veliko podjetje,
ne morajo več prijaviti na predmetni razpis.
V razpravi so sodelovali Tanja Novšak, Irena Klenovšek, Božidar Beci in Janez Lipar.
SKLEP:
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Sevnica, ki je bil sprejet leta 2015, je glede ukrepov in
upravičencev priglašen na Ministrstvo za finance do leta 2020 in se zaradi
navedenega, ne bo spreminjal. Ob pripravi nove priglasitve na Ministrstvo za finance
bo Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo na novo določil upravičence za dodelitev
proračunskih sredstev za gospodarstvo za novo finančno obdobje.
Drago Berk – Leta 2014 je bila izdelana idejna zasnova za Turistično rekreativni center
Krmelj. Zanima ga, kaj je trenutno s tem projektom?
Vlasta Kuzmički – odgovor glede tega bo podan.
Tanja Novšak – zanima jo, če bo tudi letos v mesecu juniju vikend popustov.
Vlasta Kuzmički – zaradi nezainteresiranosti ponudnikov za izvedbo vikenda popustov, v
letošnjem letu Občina ne bo pristopila k organizaciji.
Irena Klenovšek – glede na to, da so se na Lisci v Tončkovem domu obnovili prostori, jo
zanima, če se bo zaradi tega tudi kaj povečala najemnina trenutnemu najemniku.
Vlasta Kuzmički – pove, da je trenutno najemnina 700 EUR in da se bo pristopilo k novemu
ovrednotenju najemnine po sanaciji celotnega pritličnega dela, ki vključuje še kuhinjo,
planinsko sobo in vhod s šankom.
Seja je bila zaključena ob 16:50 uri.
Zapisala:
Mateja Cvetkovič, univ. dipl. prav.
Višja svetovalka za javna naročila

Predsednica odbora:
Tanja Novšak
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