ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011-0009/2019
Datum: 01.04.2019

ZAPISNIK
1. seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila dne, 15.02.2019, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Sevnica.
Prisotni člani: Rado Kostrevc, Vanja Žulič, Irena Mavrič, Darja Pompe, Violeta Bahat Kmetič,
Brigita Karlovšek, Miran Grubenšek.
Odsotni člani: Božidar Groboljšek, Rok Petančič.
Prisotni uslužbenci občinske uprave: župan Srečko Ocvirk, direktor OU Zvone Košmerl, mag.
Vlasta Marn, Mojca Sešlar, Mojca Ernestl.
Sejo vodi: do imenovanja predsednika odbora župan Srečko Ocvirk, nato izvoljeni predsednik
Rado Kostrevc.
Ad1
Nagovor župana
Župan uvodoma pozdravi prisotne člane Odbora za družbene dejavnosti in predstavi delo ter
pristojnosti Odbora za družbene dejavnosti ter oddelka za družbene dejavnosti.
Ad2
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je od 9 članov odbora prisotnih 7 članov odbora. Odbor je sklepčen.
Predlaga se dnevni red, kot je naveden v vabilu.
SKLEP:
Odbor je sprejel predlagan dnevni red.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Nagovor župana
2. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
3. Imenovanje predsednika odbora za družbene dejavnosti
4. Predstavitev področja dela oddelka
5. Predlog I. obravnave proračuna Občine Sevnica za leto 2019 – področje oddelka za
družbene dejavnosti
6. Predlog Letnega programa športa v občini Sevnica za leto 2019
7. Predlog Letnega programa kulture v občini Sevnica za leto 2019
8. Predlog Pravilnika o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica
9. Razno
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Ad3
Imenovanje predsednika Odbora za družbene dejavnosti
Župan predstavi delo predsednika odbora. Naloga predsednika je tudi to, da predstavlja delo
Odbora na občinskem svetu, zato mora biti predsednik Odbora tudi občinski svetnik.
Predlagani kandidat za predsednika Odbora za družbene dejavnosti je Rado Kostrevc.
SKLEP:
Za predsednika odbora za družbene dejavnosti je imenovan Rado Kostrevc.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Sklep je sprejet.
Rado Kostrevc se zahvali za zaupanje in prevzame vodenje seje.
Ad 4
Predstavitev področja dela oddelka
Uvodno predstavitev poda Mojca Sešlar.
Mojca Sešlar podrobneje predstavi delo, naloge in pristojnosti oddelka za družbene dejavnosti
ter vse večje investicije na področju družbenih dejavnosti v zadnjih letih. Oddelek za družbene
dejavnosti skrbi za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolske dejavnosti in osnovne
glasbene šole, socialnega varstva, zdravstvenega varstva, kulturne, športne in mladinske
dejavnosti. Občina Sevnica je ustanoviteljica 13 javnih zavodov s področja šolstva, predšolske
vzgoje, kulture, zdravstva in športa. Javni zavodi so financirani iz različnih virov (državni
proračun, občinski proračun,…).
Predsednik odpre razpravo.
Razprave ni.
Predsednik odbora: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je bil seznanjen s pristojnostmi in nalogami oddelka za
družbene dejavnosti.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Sklep je sprejet.
Ad5
Predlog I. obravnave proračuna Občine Sevnica za leto 2019 – področje oddelka za
družbene dejavnosti
Uvodno predstavitev so podali župan, direktor občinske uprave, mag. Vlasta Marn, Mojca
Sešlar
Občinski svet je že opravil obsežno razpravo glede osnutka proračuna za leto 2019. Podanih
je bilo kar nekaj pobud, predlogov in vprašanj, do katerih se bo Občina opredelila in podala
ustrezne odgovore. Proračun za leto 2019 znaša 17,3 mio evrov. Predlog proračuna je
uravnotežen in omogoča izpolnjevanje zakonskih in ostalih nalog. Prva naloga proračuna je
izvajanje zakonskih nalog, druga pa je investicijski del. Med letom je zaradi izvedbe projektov
in razlik na prihodkovni strani, pričakovati uskladitve z rebalansom. Oddelek za družbene
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dejavnosti je po obsegu sredstev v proračunu največji in sicer je v letu 2019 za oddelek za
družbene dejavnosti zagotovljenih 7.667.917,00 EUR. Mojca Sešlar v nadaljevanju podrobno
predstavi posamezne postavke oddelka za družbene dejavnosti.
Predsednik odbora odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Brigita Karlovšek, Rado Kostrevc, župan Srečko Ocvirk
Povzetek razprave: Glede na obsežnost področja dela oddelka, je tudi višina sredstev v
proračunu, namenjenih za oddelek za družbene dejavnosti temu primerna. Ima pa oddelek v
letu 2019 manj sredstev kot prejšnje leto. Denarja ni malo, programov pa kar nekaj. Nujno je
potrebno ohraniti bazen, saj je to socialni korektor za tiste otroke, ki si morja ne morejo
privoščiti. Več sredstev bi bilo potrebno nameniti za šport in defibrilatorje.
Podan je odgovor, da je Občina Sevnica v letu 2017 za šport namenila 100.000,00 EUR, v letu
2018, so se sredstva namenjena za šport povišala na 116.000,00 EUR, v letu 2019 ostajamo
pri tem znesku, kar ni malo. Defibrilatorjev je kar nekaj, lokacije so objavljene na spletni strani
Občine Sevnica. Zdravstveni dom Sevnica bo pripravil seznam točk, kjer bi bil defibrilator
najbolj potreben.
Predsednik odbora: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 1. redni seji dne 15.02.2019, obravnaval
predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2019 za področje družbenih
dejavnosti, nanj nima pripomb in ga predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica v
obravnavo in sprejem.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Sklep je sprejet.
Ad6
Predlog Letnega programa športa v občini Sevnica za leto 2019
Uvodno predstavitev, predloga Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2019 poda
Mojca Sešlar.
Občina Sevnica vsako leto v skladu z Zakonom o športu pripravi letni program športa (v
nadaljevanju: LPŠ), s katerim se določi izvajanje Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji. Z LPŠ se omogoča in soustvarja pogoje za razvoj in izvajanje športa kot celote, za
delovanje društev in izvajanje njihovih programov ter vlaga v investicije in vzdrževanje javnih
športnih površin in objektov. Z LPŠ so določeni programi športa, ki bodo v letu 2019
sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za uresničevanje
tega programa ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v občinskem proračunu. Športni
programi, ki se bodo financirali preko javnega razpisa, bodo v letu 2019 razdeljeni na
netekmovalni šport (prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna rekreacija, šport
starejših, šport invalidov), tekmovalni šport (športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, šport invalidov), usposabljanje in
izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, organiziranost v športu (delovanje športnih zvez,
delovanje društev) in športne prireditve (rekreativne prireditve, rekreativne občinske lige).
Predlagani programi bodo ovrednoteni na podlagi LPŠ in na podlagi meril iz Odloka o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sevnica. Mnenja Športne zveze Sevnica na
Letni program športa Občina Sevnica še ni prejela.
Predsednik odbora odpre razpravo.
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V razpravi so sodelovali: Miran Grubenšek, Rado Kostrevc, župan Srečko Ocvirk
Povzetek razprave: Izpostavljene so bile težave s Športno zvezo Sevnica oz. njeno neustrezno
delovanje, kar je razvidno tudi iz tega, da Športna zveza ni posredovala mnenja k Letnemu
programu športa. Delo in sodelovanje na področju športa je lahko izraženo na več načinov.
Športna zveza ni nujna, lahko pa se jo ustanovi. Način financiranja športnih društev je dober.
Bistvo je, da denar pride do tistih, ki ga potrebujejo. Dobrodošlo je tudi poenotenje cen uporabe
športnih objektov in enaka višina subvencija za vse.
Predsednik odbora: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 1. redni seji dne 15.02.2019, obravnaval
predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2019 in ga predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica v obravnavo in sprejem.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Ad7
Predlog Letnega programa kulture v občini Sevnica za leto 2019
Uvodno predstavitev, predloga Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2019 poda
Mojca Sešlar.
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo določa, da se javni interes za kulturo določa
z zakoni ter nacionalnimi in lokalnimi programi za kulturo. Udejanja pa se predvsem na podlagi
letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa. Nosilci javnega interesa delujejo na
podlagi zakonodaje, nacionalnega programa oziroma lokalnega programa za kulturo,
strateškega načrta in programa dela. Javni interes na področju kulture se na osnovi zakona
uresničuje predvsem z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, dostopnostjo
kulturnih dobrin, kulturno raznolikostjo, uveljavljanjem in razvojem slovenskega jezika,
slovensko kulturno identiteto, skupnim slovenskim prostorom, mednarodno prepoznavnostjo
ter uveljavitvijo slovenske kulture in umetnosti v mednarodnem prostoru. Letni program kulture
za leto 2019 se udejanja preko javnih zavodov (Javni zavod za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti Sevnica, Knjižnica Sevnica), javnega sklada (Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti, Območna izpostava Sevnica), Javnega razpisa zbiranja predlogov za
sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Sevnica, Zveze kulturnih društev Sevnica, kulturnih društev, samostojnih kulturnih izvajalcev
in drugih organizacij, registriranih za izvajanje kulturnih dejavnosti.
Letni program kulture povzema že predvidena sredstva v Odloku o proračunu Občine Sevnica
za leto 2019.
Predsednik odpre razpravo.
Razprave ni.
Predsednik: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 1. redni seji dne 15.02.2019, obravnaval
predlog Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2019 in ga predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica v obravnavo in sprejem.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
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Ad 8
Predlog Pravilnika o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica
Uvodno predstavitev, predloga Pravilnika o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica
poda Mojca Sešlar.
Odločitev za dodeljevanje pomoči ob rojstvu otroka je avtonomna odločitev občine same, saj
je s tem v zvezi na zavezuje noben zakonski akt s področja družinskih prejemkov ali temu
sorodnih socialnih pravic. Občina Sevnica je k obdarovanju novorojencev pristopila med prvimi
slovenskimi občinami. Večina slovenskih občin pomoč dodeljuje v obliki enkratnega izplačila v
denarju, nekatere pa s praktičnimi darili, bodisi v obliki bona ali zgolj s simboličnim darilom
(knjiga, igrača). V Občini Sevnica se že od začetka v ta namen podarjajo darilni boni, ki se
lahko vnovčijo v trgovinah oziroma pri ponudnikih blaga z opremo za otroke, ki delujejo v
sevniški občini. Višina enkratne denarne pomoči se je skozi leta stalno dvigala. V letu 2018 je
tako znašala že 400 evrov in je med višjimi v regiji. Področje sedaj ureja veljavni Pravilnik o
enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Sevnica (v nadaljevanju pravilnik). Ta med
drugim določa tudi pogoje za upravičenost do pomoči. Cilj novega pravilnika je zagotavljanje
pomoči izključno družinam, ki živijo v sevniški občini, zato predvideva kot pogoj upravičenosti
do prejema denarne pomoči, stalno bivališče obeh staršev znotraj občine. Izplačilo pomoči je
predvideno z nakazilom na bančni račun vlagatelja in ne več z dodelitvijo bona, ki ga je lahko
upravičenec unovčil v vnaprej določenih trgovinah z artikli oz. opremo za dojenčke. S tem se
zagotavlja tudi večja fleksibilnost in poraba sredstev z dejanskimi potrebami staršev. V
preteklosti je bilo kar nekaj pripomb nad premajhno izbiro oziroma omejeno možnostjo
unovčenja darilnega bona. Sočasno z uvedbo novega pravilnika bo dopolnjena in s
spremenjeno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov usklajena tudi nova vloga –
obrazec, s katerim bodo vlagatelji zaprosili za enkratno denarno pomoč. Prav tako bo postopek
za pridobitev pomoči usklajen z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
Predsednik odbora odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Rado Kostrevc, Mojca Sešlar
Povzetek razprave: Nov Pravilnik je zelo prečiščen. Ali gre pri novem načinu za nakazilo, ki je
obdavčeno oz. ni obdavčeno. Mojca Sešlar odgovori, da gre za znesek, ki ni obdavčen.
Predsednik odbora: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 1. redni seji dne 15.02.2019, obravnaval
predlog Pravilnika o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica, nanj nima
pripomb in ga predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica v obravnavo in sprejem.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Ad9
Razno
V skladu s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za
mlade v Občini Sevnica, Komisijo sestavlja pet članov, od katerih morata biti dva iz občinske
uprave (en pravnik in en predstavnik Oddelka za družbene dejavnosti), en predstavnik JZ
KŠTM Sevnica ter predsednik in en član Odbora za družbene dejavnosti. Člani odbora so za
članico komisije za vodenje postopka javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2019,
predlagali Vanjo Žulič.
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Predsednik odbora: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je imenoval Vanjo Žulič kot članico v komisijo za vodenje
postopka javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2019.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Sklep je sprejet.

Seja se je zaključila ob 18.40.

Zapisala:
Mojca Ernestl

Rado Kostrevc,
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti
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