ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011-0004/2020
Datum: 26.6.2020

ZAPISNIK
10. seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila dne, 15.6.2020, ob 16.30 uri
v sejni sobi Občine Sevnica
Prisotni člani: Rado Kostrevc, Miran Grubenšek, Irena Mavrič Simončič, Vanja Žulič, Darja
Pompe, Rok Petančič.
Odsotni član in članice: Brigita Karlovšek, Violeta Bahat Kmetič, Božidar Groboljšek.
Prisotne uslužbenke občinske uprave: Mojca Sešlar, Mojce Ernestl, Lidija Udovč.
Poročevalca:
Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica; Srečko Ocvirk, župan občine.
Sejo vodi: Rado Kostrevc, predsednik odbora.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik: Ugotovil je, da je na začetku seje prisotnih šest članov odbora in da je odbor
sklepčen.
Predsednik: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu.
Predsednik: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Predsednik: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Odbor je sprejel predlagani dnevni red 10. seje Odbora za družbene dejavnosti.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Odbora za družbene dejavnosti
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Sevnica – skrajšani postopek
4. Analiza stanja šolske in predšolske vzgoje ter načrt razvoja potrebnih investicij za
naslednje obdobje petih let
5. Seznanitev z izvajanjem del na stadionu Sevnica
6. Razno
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Odbora za družbene dejavnosti
Predsednik: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Predsednik: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Odbor je potrdil zapisnik 9. seje Odbora za družbene dejavnosti.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Knjižnica Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podali Mojca Sešlar in Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica:
Zaradi težav z vlago v prostorih izposojevališča v Krmelju bi bilo potrebno ponovno izvesti
sanacijo prostorov, ki je bila nazadnje izvedena v letu 2017 v višini 15.000 EUR, vendar se
razmere glede vlage niso izboljšale. Prav tako se v zadnjih letih beleži upad obiska. Ker bo v
jeseni 2020 pričela z delovanjem Posavska potujoča knjižnica (bibliobus), ki bo obiskala Krmelj
dvakrat mesečno, Knjižnica Sevnica predlaga nadomestitev izposojevališča z možnostjo
obiska in izposoje knjižničnega gradiva na bibliobusu. Cilj spremembe odloka je optimiziranje
delovanja Knjižnice Sevnica na območju Krmelja.
Predsednik: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali vsi prisotni člani odbora, ki so izrazili strinjanje s predlogom odloka.
Predsednik je dodal, da pa upa, da se bo morda še kdaj v prihodnosti oblikovalo
izposojevališče v Krmelji v prostorih Osnovne šole Krmelj.
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica in ga predlaga
občinskemu svetu v sprejem po skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Analiza stanja šolske in predšolske vzgoje ter načrt razvoja potrebnih investicij za
naslednje obdobje petih let
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu sta podala župan in Mojca Sešlar. Obstoječe gradivo
bo predstavljeno tudi ravnateljem šol in vrtca. Po dopolnitvi gradiva s predlogi ravnateljev, bo
gradivo ponovno obravnaval odbor, nato pa bo predstavljen tudi na občinskem svetu.
Predstavljene so bile vse šole in vrtec s svojimi glavnimi odstopanji od optimalnega stanja, kar
je zapisano tudi v gradivu.
Predsednik: Odpre razpravo.
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V razpravi so sodelovali vsi prisotni člani in župan. Izpostavljen je bil še prostorski problem v
Osnovni šoli Ane Gale Sevnica. Župan je pojasnil, da gre v tem primeru za kompleksno rešitev,
in sicer se razmišlja v smeri, da bi se prostori vrtca Kekec pri Osnovni šoli Sava Kladnika
spremenili v šolske prostore za Osnovno šolo Ane Gale. Ta lokacija ima več prednosti za
učence, ki obiskujejo to šolo: bližina dostopa do avtobusnega prevoza otrok, možnost
kombiniranja delovnih procesov učiteljev v OŠ Ane Gale in v OŠ Sava Kladnika, kuhinja, bližina
zdravstvenega doma. Vendar ta možnost rešitve ne more realizirana takoj, saj bi v tem primeru
bilo potrebno predšolsko vzgojo iz vrtca Kekec razpršiti po ostalih lokacijah vrtcev po občini,
kar pa pomeni zopet dodatne dograditve obstoječih objektov na teh lokacijah.
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Analizo stanja šolske in predšolske vzgoje
ter načrt razvoja potrebnih investicij za naslednje obdobje petih let ter se strinja s
programskimi usmeritvami in medsebojnim povezovanjem projektov za celostne
rešitve.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Seznanitev z izvajanjem del na stadionu Sevnica
Uvodno obrazložitev je podala Mojca Sešlar:
Dr. Stanislav Škrabl je podal oceno trenutnega stanja pri izdelavi projektne dokumentacije za
izvedbo projekta Dodatna stabilizacija pobočja v območju predvidenega stadiona z
nogometnim igriščem v Sevnici. Med drugim je ugotovil, da z do tedaj izvedenimi raziskavami
še vedno ni bila zanesljivo ugotovljena globina splazitve na brežini nad atletsko stezo. V
mesecu aprilu 2020 je bil opravljen pregled obstoječega stanja na terenu, kjer je bil podan
zaključek, da je potrebno izvesti še dve dodatni vrtini, in sicer eno na lokaciji pilotne stene ter
eno na lokaciji veznih delov sider. Trenutno se izvajajo raziskave v globini 20 m, strokovnjaki
smatrajo, da je področje tudi na tej globini še vedno problematično. Ko bodo strokovnjaki podali
svoje zaključke in predlagali rešitve, kar naj bi bilo v mesecu septembru 2020, bo gradivo
obravnaval tudi občinski svet.
Predsednik: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: župan, Miran Grubenšek, Rado Kostrevc in Darja Pompe.
Povzetek razprave:
Župan je povzel, da so geologi jasno povedali, da je na obravnavanem območju zelo raznoliko
površje, za katero so potrebne res kvalitetne raziskave in več recenzentov, preden se sprejme
dokončna odločitev. To posledično pomeni tudi več časa, ker merijo in časovno spremljajo
padavine in dogajanje na območju. Je pa v vsakem primeru možna tudi delna ureditev
območja: 400 m atletska steza in nogometno igrišče, s čimer so se strinjali tudi ostali
razpravljavci.
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z izvajanjem del na stadionu Sevnica.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
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Ad 6
Razno
Pod to točko dnevnega reda ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 18.45.

Zapisala:
Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.
višja svetovalka za družbene dejavnosti

Rado Kostrevc, predsednik
Odbora za družbene dejavnosti
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