Številka: 011-0006/2019
Datum: 9.9.2020

ZAPISNIK
7. redne sejo Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo,
ki je bila v sredo, 9.9.2020, ob 15.30 uri
v Kulturni dvorani Sevnica
Prisotni člani:
- Božidar Beci
- Tanja Novšak
- Janez Lipar
- Gorazd Zupanc
- Drago Berk
- Janez Šerjak
- Jože Ratajc
Odsotni člani:
- Irena Klenovšek
- Gregor Korene
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
 Vlasta Kuzmički, Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti,
 Vlasta Marn, Vodja oddelka za finance,
 Mateja Cvetkovič, Višja svetovalka za javna naročila.
Sejo vodi: Tanja Novšak, predsednica odbora.
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo.
3. Predlog Odloka o rebalansu A Proračuna občine Sevnica za leto 2020 za področje
gospodarstva, kmetijstva in turizma.
4. 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.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo
Vlasta Kuzmički predstavi aktualno stanje brezposelnosti za občino Sevnica. Posledice
epidemije se žal odražajo na številnih področjih našega življenja. Konec meseca avgusta 2020
je v evidenci UD Sevnica prijavljenih 754 brezposelnih oseb. Glede na isti mesec preteklega
leta je število višje za 177 oseb več, kar pomeni 30,7%. Razlogi porasta brezposelnosti in
znižanja delovno aktivnih so v odpuščanju zaposlenih iz poslovnih razlogov (presežki) in
poteklih pogodb za določen čas, ki jih delodajalci, zaradi aktualnih razmer, niso podaljšali.
Stopnja brezposelnosti v občini Sevnica v mesecu juliju znaša 8,4 %. Najvišji porast
brezposelnosti se beleži pri mladih 20-29 let, in sicer 66% ter v starostni skupini 40-49 let. V
prilivu je najvišji porast brezposelnosti pri osebah z OŠ, nižjo poklicno in srednjo poklicno
izobrazbo. Zaposlitev je izgubilo 112 tujcev. Za povračilo izplačanih plač delavcem na čakanju
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na delo je bilo najprej odobrenih 175 vlog za 775 zaposlenih, do konca avgusta še 45 vlog za
248 zaposlenih in v začetku meseca septembra 21 vlog za 164 zaposlenih.
Na zapisnik 6. redne seje Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo ni pripomb.
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je potrdil zapisnik 6. redne seje Odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog Odloka o rebalansu A Proračuna občine Sevnica za leto 2020 za področje
gospodarstva, kmetijstva in turizma.
Vlasta Marn v uvodu na splošno predstavi Odlok o rebalansu A Proračuna občine Sevnica za
leto 2020.
Vlasta Kuzmički v nadaljevanju predstavi Odlok o rebalansu za področje gospodarstva,
kmetijstva in turizma, kjer se s predmetnim rebalansom znesek povečuje za 72 tisoč EUR, od
tega 22 tisoč EUR za pripravo tehnične dokumentacije za energetsko sanacijo Tončkovega
doma na Lisci in 50 tisoč EUR za razvoj komunalne infrastrukture za opremljanje poslovnih
con. Energetska sanacija Tončkovega doma na Lisci bo prijavljena za sofinanciranje po objavi
razpisa MGRT. Prijava bo obsegala: sanacijo obstoječega objekta, obnovo kotlarne,
namestitev sončne elektrarne…Pove tudi, da je bila Občina uspešna na dveh razpisih za
ureditev nastanitev v Tončkovem domu na Lisci, kjer naj bi z deli pričeli januarja 2021.
Ostale prerazporeditve so bile izvedene in porabljene tekom leta in sicer v okviru razpisov,
prerazporeditve so bile izvedene in porabljene znotraj posameznih NRPjev, ostale
prerazporeditve na postavkah so se izvedle znotraj posameznih prerazporeditev.
Ob koncu pove tudi, da je na Tončkovem domu, v neurju dne 30.8.2020, nastala škoda v višini
okvirno 35 tisoč EUR.
Božidar Beci – zanima ga, kje je predvideno opremljanje poslovnih con in ali je načrtovano
kakšno novo postajališče za avtodome.
Vlasta Kuzmički – glede poslovnic con pove, da trenutno na Blanci in v Boštanju. Novih
postajališč za avtodome trenutno ni v planu, sta pa dva komunalno opremljena (na Lisci in pod
gradom).
Gorazd Zupanc – zanima ga, kakšne so kapacitete sob na Lisci in kdo bo z njimi upravljal, ter
kaj je predvideno na prostor, kjer so bile depandanse
Vlasta Kuzmički – kapacitet ne bo za cel avtobus ljudi, z njimi bo upravljal najemnik doma. Za
prostor, kjer so bile depandanse je bila izdelana le idejna zasnova.
Božidar Beci – zanima ga, če je kaj novega glede CŠOD.
Vlasta Kuzmički – ne.
Jani Šerjak – zanima ga za koliko oz. na kakšen način se bo povišala najemnina, glede na to,
da bo najemnik doma oddajal tudi sobe. Meni, da bi bil potreben nek skupni imenovalec.
Vlasta Kuzmički – najemnik doma je moral biti ob prijavi registriran tudi za to dejavnost. Glede
višine in načina zaračunavanja najemnine je potrebno sprejeti tehtno odločitev, ki bo v
obojestransko zadovoljstvo.
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SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je obravnaval predlog Odloka o rebalansu A
Proračuna Občine Sevnica za leto 2020 za področje gospodarstva, kmetijstva in turizma
ter nanj nima pripomb in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad 4
Razno
Vlasta Kuzmički poda nekaj podatkov o neurju s točo, ki je bilo 30.8.2020. Toča je povzročila
škodo na stvareh, državnih cestah, vodotokih, gospodarstvu, v kmetijstvu. Najhuje je bilo v
krajih Razbor, Breg, Loka, Račica, Šentjur, Šentjanž, Leskovec in Šmarčna. Na terenu je bilo
160 gasilcev iz 14 gasilskih društev. Intervencijski stroški so ocenjeni na okvirno 100.000 EUR.
Poškodovanih je več kot 200 objektov (hiše, gospodarska poslopja, cerkve, podružnična šola
v Loki, gasilski dom…). Na kmetijskih površinah je bilo škode za več kot 1 mio EUR, celotna
škoda pa je ocenjena na več kot 3 mio EUR. Na terenu je bil opravljen tudi ogled škode s strani
pristojne ministrice.
Za poškodovane objekte se bodo, s strani imenovanih popisnih komisij, 14.10.2020 pričeli
popisi škode, saj je Občina prejela sklep s strani Uprave za zaščito in reševanje, da se lahko
prične s popisi. Popisi škode in vnos v aplikacijo Ajda mora biti v celoti zaključeno do
2.10.2020.
Ob tem pove tudi, da se škoda v kmetijstvu ne bo popisovala, saj je le to možno zavarovati,
pri čemer pa država nudi tudi sofinanciranje zavarovalne premije do 50%, dvojno
sofinanciranje pa ni dovoljeno.
Kmetje, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
lahko kot oškodovanci pri davčnem organu v 15 dneh od nastanka škode vložijo zahtevek za
odpis ali zmanjšanje prispevkov po ZPKZ.
Občina Sevnica je na pristojne institucije poslala tudi vlogo za humanitarno pomoč.
Jože Ratajc – zanima ga, kaj je z objekti, ki so bili poškodovani in jih ni možno zavarovati.
Vlasta Kuzmički – ti objekti se bodo popisovali.
Gorazd Zupanc – zanima ga, kateri objekti se bodo popisovali.
Vlasta Kuzmički – popisovali se bodo vsi objekti na katerih je bila povzročena škoda. Javni
poziv bo objavljen v vseh medijih.

Seja je bila zaključena ob 16:20 uri.
Zapisala:
Mateja Cvetkovič, univ. dipl. prav.
Višja svetovalka za javna naročila

Predsednica odbora:
Tanja Novšak
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