ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011-0009/2019
Datum: 06.05.2019

ZAPISNIK
2. seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila dne, 10.04.2019, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Sevnica.
Prisotni člani: Rado Kostrevc, Vanja Žulič, Irena Mavrič, Darja Pompe, Violeta Bahat Kmetič,
Brigita Karlovšek, Rok Petančič.
Odsotni člani: Božidar Groboljšek, Miran Grubenšek.
Prisotni uslužbenci občinske uprave: mag. Vlasta Marn, Mojca Sešlar, Mojca Ernestl.
Ostali prisotni: Danica Božič, Matej Imperl.
Sejo vodi: Rado Kostrevc, predsednik odbora.
Ad1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik pozdravi navzoče.
Ob začetku seje je prisotnih šest članov odbora. Odbor je sklepčen.
Predsednik odbora: predlaga dnevni red, kot je naveden v vabilu.
Predsednik odpre razpravo.
Razprave ni.
Predsednik odbora: predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Odbor je sprejel predlagan dnevni red.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (6 prisotnih).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Odbora za družbene dejavnosti
3. Zaključni račun Proračuna Občine Sevnica za leto 2018 za področje družbenih dejavnosti
4. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2018
5. Letno poročilo KŠTM Sevnica za leto 2018
6. Predlog cen programov v vrtcih v občini Sevnica
7. Razno
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Ad2
Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Odbora za družbene dejavnosti.
Člani odbora so pregledali zapisnik 1. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 15.02.2019
in ga potrdili.
SKLEP:
Odbor je potrdil zapisnik 1. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 15.02.2019.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (6 prisotnih).
Sklep je sprejet.
Seje se udeleži Rok Petančič, prisotnih je sedem članov odbora.
Ad3
Zaključni račun Proračuna Občine Sevnica za leto 2018 za področje družbenih
dejavnosti
Uvodno predstavitev sta podali Mojca Sešlar in mag. Vlasta Marn.
Zaključni račun proračuna je niz dokumentov, v katerem so prikazani predvideni in realizirani
prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo proračunsko leto.
Posamezne proračunske vrstice so se v sprejetem Proračunu za leto 2018 med letom
operativno usklajevale z rebalansom ter s sklepi o prerazporeditvah. 43% proračuna gre za
oddelek za družbene dejavnosti. Povprečnina je prenizka in ne zadostuje za plačilo obveznih
nalog, na katere nimamo vpliva. Realizacija proračuna oddelka za družbene dejavnosti za leto
2018 je bila v višini 7.687.967,00 EUR. 60% sredstev je bilo za obvezne naloge pogojene
bodisi z zakonom, bodisi z odloki, 10 % sredstev tudi posredno za obvezne naloge (razpisi,
pomoč ob rojstvu otroka, enkratna občinska denarna pomoč). Za razvojni del oz. investicije na
področju zdravstva, športa in izobraževanja, je bilo porabljenih 1.700.000,00 EUR. V lanskem
letu so bile poravnane vse obveznosti. Na obvezne naloge (mrliško pregledna služba,
regresiranje oskrbe v domovih, pomoč na domu, družinski pomočnik, plačilo vrtcev, prevoz
otrok v šolo,…), nimamo vpliva, sredstva enostavno moramo zagotoviti. Investicije na področju
šolstva so bile: dograditev kuhinje pri OŠ Milana Majcna Šentjanž na podlagi inšpekcijske
odločbe, za zaključen projekt je bilo potrebno izdelati PID dokumentacijo za kotlovnico OŠ
Šentjanž, zaradi dodatnih obremenitev je bil zgrajen nov elektro priključek za OŠ Šentjanž,
uredila se je mala telovadnica v OŠ Sava Kladnika Sevnica, naročena je bila tudi analiza
prostorov vseh osnovnih šol in vrtcev. Velik del sredstev občina namenja tudi za šport. V letu
2018 je bil urejen zunanji fitnes na Blanci, zamenjana je bila ograja na igrišču na Logu, občina
je uredila novi otroški igrišči z igrali na Blanci in Artu, urejena je bila okolica igrišča z umetno
travo na Drožanjski cesti, nabavljene so bile table za označitev igrišč in pravil obnašanja na
igriščih. Za stabilizacijo pobočja v območju predvidenega atletskega stadiona z nogometnim
igriščem, so bila v letu 2018 izvedena zemeljska in gradbena dela, ki so obsegala izvedbo
odvodnjavanja območja z globokimi drenažami in drenažnimi rebri, izvedba podporne
konstrukcije in terasastih naravnih tribun ter druge ukrepe za stabilizacijo pobočja. Pristopilo
se je k izvedbi preureditve Športnega doma Sevnica za namene izvedbe večjih prireditev. Na
področju zdravstva je občina skupaj z ZD Sevnica opravila ogled vseh defibrilatorjev v občini,
zamenjale so se nekatere omarice in baterije, izvedeno je bilo javno naročilo za izdelavo
projektne dokumentacije za parkirno hišo pri Zdravstvenemu domu Sevnica. Skupaj z ZD
Sevnica se je občina Sevnica prijavila na razpis za nabavo reševalnega vozila. Zaradi
pomanjkanja parkirišč na področju sevniškega gradu, je bilo urejeno novo makadamsko
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parkirišče na delu gozdne vlake. V letu 2018 je za pomoč staršem ob rojstvu otroka občina
namenila 64.290,00 EUR, vlog je bilo 158.
Predsednik odbora odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Darja Pompe, Rok Petančič, Rado Kostrevc, Violeta Bahat Kmetič
Povzetek razprave: Odborniki so izpostavili problem lokacije za stadion. V javnosti je slišati
marsikaj, občani gradnjo kritizirajo, zato predlagajo, da bi občina javnost seznanila s potekom
izvajanja del in kronologijo dogodkov. Škoda je, ker je bilo v projekt vloženega ogromno
denarja, pokazalo pa se je, da lokacija kot kaže ni najbolj primerna. Verjetno so zato nastale
težave tudi na bazenu. Odbor izraža skepso do lokacije in predlaga, da se pripravi celovito
analizo situacije in se šele potem odloči ali je smiselno z investicijo nadaljevati. Mogoče pa
lokacija sploh ni primerna. Mojca Sešlar glede lokacije pove, da sta lokacijo in velikost objekta
potrdila Občinski svet in Odbor. Lokacija v Boštanju, na Radni, ni bila sprejeta.
Postavljeno je bilo vprašanje glede priprave urejanja parka v Krmelju za potrebe OŠ Krmelj,
glede na to, da so parcele v lasti Občine Sevnica.
Mojca Sešlar odgovori, da so pogovori v teku, tako s Krajevno skupnostjo kot tudi oddelkom
za okolje in prostor. Povezali so se tudi s teniškim klubom. Občina je predlagala, da se KS
uskladi glede programa, ki bi se tam izvajal, potem pa se pripravi OPPN (občinski podrobni
prostorski načrt). Prednost OPPN-ja je v tem, da se v postopku njegove priprave pridobi vsa
soglasja soglasodajalcev.
Postavljeno je bilo tudi vprašanje zakaj je v proračunu navedeno zdravljenje v metadonski
ambulanti, znesek pa je nič. Mag. Vlasta Marn je odgovorila, da je v programski klasifikaciji
tako navedeno, ker pa tega ne izvajamo, je znesek nič.
Predsednik odbora: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Zaključni račun Proračuna Občine Sevnica
za leto 2018 za področje družbenih dejavnosti, nanj nima pripomb ter ga predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica v obravnavo in sprejem.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Ad4
Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto
2018
Uvodno predstavitev je podala Danica Božič, pomočnica v. d. direktorice Centra za socialno
delo Posavje.
Pomoč na domu po Zakon o socialnem varstvu predstavlja eno izmed socialno varstvenih
storitev. Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih
primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Izvajanje in
financiranje te storitve spada v pristojnost občine. To predstavlja pomembno prednost te
storitve, saj je občina kot lokalna skupnost bližja potrebam svojih občanov in lahko izvajanje
storitve bolj prilagodi posebnostim svojega območja. Socialna oskrba na domu obsega več
sklopov opravil: gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri
ohranjanju socialnih stikov. V Občini Sevnica socialno varstveno storitev pomoč na domu že
več kot dvajset izvaja Center za socialno delo Sevnica, s katerim ima Občina Sevnica
sklenjeno pogodbo. Upravičenec je upravičen do pomoči na domu le, če potrebuje najmanj
dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil. Neposredna socialna oskrba se izvaja tudi
popoldan ter ob sobotah, nedeljah in praznikih, v vseh krajevnih skupnostih. V letu 2018 je
neposredno socialno oskrbo opravljalo 11,94 socialnih oskrbovalk/oskrbovalcev. V obdobju od
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1..1.2018 do 31.12.2018, je bila nudena socialna oskrba na domu 143 posameznikom in
družinam, na novo je bilo v letu 2018 sklenjenih 62 dogovorov. Število uporabnikov se je v
primerjavi z letom 2017 povečalo za 10%. Prav tako se je povečalo število razvoženih kosil in
postrežbe, več pomoči so uporabniki potrebovali pri temeljnih opravilih (umivanje, hranjenje,..).
Storitev opravljajo strokovni delavci, ki so dobro izobraženi. Trudijo se, da cena storitve ostaja
na istem nivoju. Optimizirali so organizacijo dela, čakalnih vrst na storitev ni.
Predsednik odbora odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Violeta Bahat Kmetič, Rado Kostrevc, Brigita Karlovšek, Darja
Pompe, Rok Petančič, Danica Božič
Povzetek razprave:
Odbor se je strinjal, da je to ena izmed dobrih storitev, ki jih podpira Občina Sevnica. V
primerjavi z drugimi občinami je storitev zgledno urejena, uporabniki storitve so zadovoljni.
Postavljeno je bilo vprašanje glede izobrazbene strukture zaposlenih, oskrbovanih stanovanj
in dolgotrajne oskrbe, ki to storitev izvaja.
Danica Božič je odgovorila, da so zaposleni v večini medicinske stroke, je pa kakovosten kader
težko najti, zato se poslužujejo usposabljanja na delu. Zgledno sodelujejo tudi z ZD Sevnica.
Glede dolgotrajne oskrbe informacij nima, jih bodo pa pridobili.
Mojca Sešlar je odgovorila na vprašanje o oskrbovanih stanovanjih. Občina Sevnica o tem
razmišlja že zelo dolgo. Z Domom upokojencev Impoljca potekajo resni pogovori glede
projekta in prijave projekta na razpis Stanovanjskega sklada RS. Občina bo financirala OPPN
(občinski podrobni prostorski načrt), lokacija je na Hrastah, Dom upokojencev Impoljca pa bo
prevzel strokovni del. Projekt bi vključeval domski program, varovana stanovanja, center za
dementne ter tudi dnevni center.
Predsednik odbora: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom o izvajanju socialno varstvene
storitve Pomoč družini na domu v letu 2018, ki ga je predložil Center za socialno delo
Posavje, Enota Sevnica. Poročilo sprejema v predlagani obliki in ga posreduje v
seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Ad5
Letno poročilo KŠTM Sevnica za leto 2018
Uvodno predstavitev je podal Matej Imperl, svetovalec za razvoj.
Zavod opravlja dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti kot
javne službe. Vse te dejavnosti na Zavodu opravlja 13 zaposlenih, ena oseba več kot v letu
2017. Trajno in nemoteno opravljanje dejavnosti zagotavlja v javnem interesu Občina Sevnica
kot ustanoviteljica zavoda. Zavod je v letu 2018 posloval uspešno v skladu s proračunom in
zastavljenimi cilji. Občina pokriva strošek plač v višini 96% vseh stroškov za plače. Strošek za
plače se je v letu 2018 povečal in sicer zaradi Aneksa št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni
sektor (KPJS)(Uradni list RS, št. 80/18), napredovanj in nove zaposlitve. Občina zagotavlja
tudi sredstva za obratovalne stroške in financira programe, ki so dogovorjeni in usklajeni.
Zavod opravlja tudi svojo pridobitno dejavnost s trženjem programov, kamor sodijo
organizacija porok, prodaja v vinoteki, prodaja spominkov. Na razpisih so pridobili skoraj
100.000,00 EUR. Zavod v sklopu svoje dejavnosti skrbi za učinkovitejšo organizacijo, razvoj
in spodbujanje dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti. Dobro
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sodeluje z društvi, ki delujejo na območju občine Sevnica. Zavod organizira kmečko tržnico in
sejem, ki tradicionalno poteka vsako prvo soboto v mesecu, polega tega nudijo tudi izposojo
šotora, stojnic, najem kombija.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Darja Pompe, Rado Kostrevc, Rok Petančič, Matej Imperl
Povzetek razprave:
Zavod KŠTM Sevnica dela dobro, predvsem pa veliko stvari. Škoda je, da Zavod ne uspe najti
najemnika za lokal na gradu ter da v Sevnici ni več pustnega karnevala.
Matej Imperl pojasni, da Zavod KŠTM Sevnica ni bil glavni organizator prireditve, je pa pri
organizaciji sodeloval.
Najemnika za lokal na gradu bodo težko našli, saj vsak najemnik gleda tudi ekonomski vidik,
poleg tega pa je težko najti tudi ustrezen in zanesljiv kader. Poklic je razvrednoten, ena oseba
za strežbo ni dovolj.
Predsednik: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Letno poročilo JZ KŠTM Sevnica za leto
2018 za področje kulture, športa in mladine in ga skladno z Odlokom o ustanovitvi
javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica,
posreduje v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Ad 6
Predlog cen programov v vrtcih v občini Sevnica
Uvodno predstavitev je podala Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti.
Decembra 2018 je bil podpisan Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
(Uradni list RS, št. 80/18), ki zagotavlja vsem zaposlenim v javnem sektorju, z izjemo
zdravnikov, funkcionarjev in direktorjev, pridobitev najmanj enega plačnega razreda oziroma
nekaterim dveh, treh, celo štirih razredov. Višji so dodatki za nedeljsko, nočno in praznično
delo ter za deljen delovni čas. Poleg jubilejne nagrade za 30 let se uvaja tudi jubilejna nagrada
za 40 let v enaki višini, višja je odpravnina ob upokojitvi. Višji je tudi regres za letni dopust do
vključno 17. plačnega razreda, s 1.1.2019 je višja tudi minimalna plača. Predlagane cene so
izračunane upoštevajoč sistemizacijo delovnih mest v vrtcih za šolsko leto 2018/2019,
Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, Pravilnik o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in veljavno
zakonodajo na področju predšolske vzgoje. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in
ceno živil so bila za vse vrtce enaka. Vpliv na ceno ima št. oddelkov, vrsta oddelkov in število
otrok v oddelkih, izobrazbena struktura in starost kadra. Plače v vrtcih so obračunane v skladu
z veljavnimi predpisi, vendar med vrtci obstajajo razlike med stroški dela zaradi različne stopnje
izobrazbe delavcev, napredovanj in imenovanj v nazive, delovne dobe in zaradi različne višine
potrebnih sredstev za izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnin ob upokojitvi in prevoznih stroškov
zaposlenih. Glavni razlogi za povišanje cen v vrtcih izhajajo iz povišanja plač zaradi izplačila
napredovanj javnih uslužbencev, ki napredujejo v višji plačni razred oz. višji naziv v letu 2019.
Predsednik odpre razpravo.
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Predsednik odbora: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je na 2. redni seji dne, 10.04.2019, obravnaval in pregledal
predloge cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
in sprejel stališče, da s predlaganimi cenami soglaša in predlaga Občinskemu svetu
Občine Sevnica, da sprejme Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v
javnih vrtcih na območju Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Ad 7
Razno
Pod točko razno Mojca Sešlar predlaga, da bi Odbor za družbene dejavnosti opravil ogled
vseh šol v Občini Sevnica, z namenom, da se odborniki seznanijo s prostori, kaj je bilo v šolah
narejeno, kaj bi bilo potrebno še narediti.
Izpostavljen je bil tudi poletni delovni čas knjižnice, saj v popoldanskem času knjižnica ni
odprta. Odbor predlaga, da se s knjižnico dogovori glede poletnega delovnega časa. Da bi bila
vsaj kak dan v tednu knjižnica odprta tudi v popoldanskem času.

Seja se je zaključila ob 18.35.

Zapisala:
Mojca Ernestl

Rado Kostrevc,
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti
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