ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011-0004/2020
Datum: 22.12.2020

ZAPISNIK
12. seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila dne, 15.12.2020, ob 16. uri,
preko spletne aplikacije Zoom
Prisotni člani: Rado Kostrevc, Miran Grubenšek, Irena Mavrič Simončič, Vanja Žulič, Rok
Petančič, Brigita Karlovšek, Violeta Bahat Kmetič.
Odsotni član in članica: Darja Pompe, Božidar Groboljšek.
Prisotne uslužbenke občinske uprave: Mojca Sešlar, Mojce Ernestl, Lidija Udovč, Neža
Nemec.
Poročevalec:
Jože Kunšek, podjetje Boson d.o.o..
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 12. 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 11. seje Odbora za družbene dejavnosti
3. Predstavitev osnutka Strategije digitalne preobrazbe občine Sevnica
4. Predstavitev IDZ za šolo Krmelj
5. Predlog I. obravnave proračuna Občine Sevnica za leto 2021 – področje oddelka
za družbene dejavnosti
6. Razno
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Odbora za družbene dejavnosti
Predsednik: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Predsednik: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Odbor je potrdil zapisnik 11. seje Odbora za družbene dejavnosti.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predstavitev osnutka Strategije digitalne preobrazbe občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podala Neža Nemec, višja svetovalka za splošne zadeve:
Razlogi za pristop k pripravi strategije so predvsem: razpis Ministrstva za javno upravo na
področju razvoja pametnih mest in skupnosti; občina želi slediti razvojnim trendom na področju
digitalizacije javnih storitev ter razvoj digitalnih veščin vseh družbenih skupin.
*srečanju se pridruži Vanja Žulič (prisotnih 7 članov odbora).
Z novimi tehnološkimi rešitvami so omogočene digitalne preobrazbe, tako v gospodarstvu, kot
tudi v javnih službah.
Področja digitalne preobrazbe lokalne skupnosti: upravljanje z viri in infrastrukturo; varovanje
okolja in spremljanje vremenskih vplivov; vzpodbujanje zdravega in aktivnega načina življenja;
varnost in zaščita; kulturam šport in turizem; zaposlovanje in gospodarski razvoj; vključenost
in soodločanje; javne storitve za občane; digitalizacije občinske uprave.
Predlogi rešitev za področje družbenih dejavnosti:
- razvoj digitalnih kompetenc šolskih otrok
- razvoj digitalnih kompetenc celotnega prebivalstva, s poudarkom na starejši populaciji
in osebah s posebnimi potrebami
- razvoj digitalnih kompetenc za društveno delovanje
- soodločanje v razvoju lokalne skupnost: participacija pri proračunu, preprosto
posredovanje informacij in pritožb.
Nov pristop pa ne pomeni, da se ukinjajo obstoječe rešitve: fizična pošta, osebna oddaja vlog…
Predsednik: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali Rok Petančič, Neža Nemec in Rado Kostrevc.
Povzetek razprave:
Podani so bili predlogi:
- da glede na samo vsebino dokumenta to ni strategija, je bolj pregled stanja, zato se naj
preimenuje v pregled stanja,
- naredi se naj širša javna obravnava te teme,
- cilji in aktivnosti se naj bolj konkretizirajo, tudi vrednostno,
- dodati tudi kazalnike.
Podana so bila pojasnila, da so cilj prilagojeni razpisu, bo pa čez tri mesece obširnejša javna
predstavitev.
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SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z osnutkom Strategije digitalne preobrazbe
občine Sevnica.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Predstavitev IDZ za šolo Krmelj
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar in Jože Kunšek, Boson d.o.o.:
V proračunu občine za leto 2020 so bila zagotovljena sredstva za projektno dokumentacijo za
idejno zasnovo projekta za šolo v Krmelju. Pridobljeno je bilo že geomehansko poročilo. Idejna
zasnova projekta je v fazi osnutka.
Obstoječe stanje v Krmelju je sledeče: osnovna šola je na dveh lokacijah, gradbeno dotrajana
sta objekta spodnje in zgornje šole, prostori so funkcionalno neustrezni, del prostorov vrtca je
v zgradbi osnovne šole in v novejši stavbi vrtca, prenovljena je telovadnica.
Osnutek projekta predvideva: novo zgradbo osnovne šole za devet oddelkov ter rušitev stare
šole, prizidek k vrtcu za dva oddelka, ohrani se telovadnica, vsi sklopi kompleksa se povežejo
s hodnikom, ureditev zunanjih površin s parkirišči, ureditev cestnih dovozov in dostopov. Za
vrtec je predvidena pritlična izvedba, šola pa bi obsegala pritličje, nadstropje in mansardo.
Skupna neto tlorisna površina novega dela bi tako obsegala 2.268,10 m2, površina celotnega
kompleksa pa 4.609 m2.
Predsednik: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Rado Kostrevc, Jože Kunšek, Miran Grubenšek, Mojca Sešlar, Rok
Petančič.
Povzetek razprave:
V razpravi so bili podani naslednji predlogi za nadaljevanje projekta:
- v oblikovanju rešitev se naj vključi ravnateljico šole ter tehnični kader šole (kuharice,
hišnik),
- celovita obravnava zunanjih ureditev (avtobusna postaja, zunanje učilnice, prostor za
orodje…), ki se naj sklada z vizijo razvoja kraja,
- ureditev sanitarij pri telovadnici.
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z idejno zasnovo projekta za osnovno šolo
v Krmelju in predlaga njegovo nadaljnjo obravnavo, ki so bili podani v razpravi:
- v oblikovanju rešitev se naj vključi ravnateljico šole ter tehnični kader šole
(kuharice, hišnik),
- celovita obravnava zunanjih ureditev (avtobusna postaja, zunanje učilnice,
prostor za orodje…), ki se naj sklada z vizijo razvoja kraja,
- ureditev sanitarij pri telovadnici.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
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Ad 5
Predlog I. obravnave proračuna Občine Sevnica za leto 2021 – področje
oddelka za družbene dejavnosti
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Mojca Sešlar:
Predstavljeni so bili glavni poudarki iz proračuna za leto 2021 s področja družbenih dejavnosti:
trg dela in delovni pogoji; zdravstveno varstvo; kultura, šport in nevladne organizacije;
izobraževanje in socialno varstvo.
Predsednik: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Rado Kostrevc, Rok Petančič, Miran Grubenšek, Mojca Sešlar,
Brigita Karlovšek.
Povzetek razprave:
Glede športne infrastrukture je bil podan predlog, da se sredstva razdeljuje čim bolj smotrno,
občina se naj vključi v zasebno namero nabave balona za teniško igrišče. Pri razpisu za šport
se naj poenostavijo obrazci, da ne bo dvojnega pisanja enakih podatkov pri prijavi ter ob
poročanju o porabi sredstev. Pri projektu stadion bi bilo primerno, da se projekt dokonča, ne
glede na to, ali bo v končni fazi izveden stadion ali pa samo športno igrišče. Podan je bil
predlog, da se namesto stadiona izvede športni park s travnatim nogometnim igriščem ter
štirimi trim stezami. V razpravi je bilo podano še mnenje, da je potrebno pristopiti k izgradnji
nove kulturne dvorane. Pojasnjeno je bilo, da ima občina v načrtu razvojnih projektov
namenjena sredstva za odkup še zadnje hiše na območju, kjer je postavitev dvorane
predvidena, vendar lastnica nepremičnine zaenkrat še ni zainteresirana za prodajo.
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je za področje Oddelka za družbene dejavnosti
obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 v prvi obravnavi,
nanj nima pripomb in ga v navedeni obliki predlaga občinskemu svetu v obravnavo in
sprejem.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Razno
Pod to točko dnevnega reda ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 18.35.

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

Rado Kostrevc, predsednik
Odbora za družbene dejavnosti
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