ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011-0009/2019
Datum: 10.06.2019

ZAPISNIK
3. seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila dne, 15.05.2019, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Sevnica.
Prisotni člani: Rado Kostrevc, Vanja Žulič, Irena Mavrič Simončič, Darja Pompe, Brigita
Karlovšek, Miran Grubenšek, Rok Petančič.
Odsotni člani: Violeta Bahat Kmetič, Božidar Groboljšek.
Prisotni uslužbenci občinske uprave: mag. Vlasta Marn, Mojca Sešlar, Mojca Ernestl.
Ostali prisotni: Danica Božič.
Sejo vodi: Rado Kostrevc, predsednik odbora.
Ad1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik pozdravi navzoče.
Ob začetku seje je prisotnih sedem 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: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Odbora za družbene dejavnosti
3. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2019 in
določitev subvencioniranja cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto
2019
4. Rebalans A Proračuna Občine Sevnica za leto 2019
5. Seznanitev z izvajanjem del na stadionu Sevnica
6. Razno
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Ad2
Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Odbora za družbene dejavnosti.
Člani odbora so pregledali zapisnik 2. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 10.04.2019
in ga potrdili.
SKLEP:
Odbor je potrdil zapisnik 2. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 10.04.2019.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Sklep je sprejet.
Ad3
Soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2019 in
določitev subvencioniranja cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu
za leto 2019
Uvodno predstavitev je podala Danica Božič, pomočnica v. d. direktorice Centra za socialno
delo Posavje.
Predlog cene storitve pomoč družini na domu se oblikuje na podlagi Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Stroški storitve so vsi stroški in odhodki, ki
nastajajo v zvezi z izvajanjem pomoči na domu in se upoštevajo kot element za oblikovanje
cene v skladu s Pravilnikom. Cena storitve je tisti del stroškov pomoči na domu, ki jih v skladu
s Pravilnikom plača uporabnik, subvencija pa je del stroškov pomoči na domu, ki se pokriva iz
sredstev občinskega proračuna. Cena se preračuna enkrat letno. Center za socialno delo
Sevnica, ki za območje občine Sevnica izvaja storitev pomoč na domu, je v skladu z določili
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev pripravil izračun cene
storitve pomoči družini na domu, pri katerem so upoštevali 0,30 delavca za vodenje in
koordiniranje neposrednega izvajanja storitve, 0,47 delavca za strokovno pripravo v zvezi s
sklenitvijo dogovora, 11 zaposlenih socialnih oskrbovalk, za neposredno izvajanje storitve na
domu upravičenca pa so upoštevali normativ povprečno 110 ur efektivnega dela na mesec.
Tako kot vsako leto so pripravili tri predloge višine subvencije občina (50%, 73,15% in 72%).
Posebej pa je izračunana cena za nedeljo in praznik oz. dela prost dan. Zaradi dviga plač v
javnem sektorju je cena malenkost višja kot trenutno veljavna cena.
Predsednik odbora odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Brigita Karlovšek, Rok Petančič, Rado Kostrevc
Povzetek razprave: Storitev Pomoč na domu je ena od storitev, ki je uporabnikom zelo
dobrodošla. Glede na to, da so v domovih za starejše čakalne vrste, se morda z izvajanjem te
storitve razbremeni tudi domove, predvsem pa svojce. Odbornike je zanimalo, kakšna je cena
storitve pomoč na domu v sosednjih občinah ter ali uporabniki storitev plačujejo po razredih
glede na njihove prihodke. Danica Božič je odgovorila, da je cena primerljiva s ceno storitve v
sosednjih občinah, uporabniki pa storitve ne plačujejo po razredih. Za tak način bi bilo potrebno
spremeniti zakonodajo. Odborniki so mnenja, da je upoštevajoč strukturo uporabnikov
smiselno, da se cena za uporabnika ne zvišuje. Uporabniki so s storitvijo zadovoljni, kar je tudi
pomembno.
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Predsednik odbora: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da
sprejme predlog 3, po katerem cena celotne storitve znaša 19,07 EUR za
opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 4,80 EUR na
uro, subvencija Občine Sevnica k ceni storitve pa znaša 73,25 %.
2. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da
sprejme Predlog 3a, po katerem cena celotne storitve za nedeljsko delo znaša
23,97 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša
6,24 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica k ceni storitve pa znaša 72,70 %.
3. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da
sprejme Predlog 3b, po katerem cena celotne storitve za delo na dan državnega
praznika in dela prostega dne znaša 25,50 EUR za opravljeno uro storitve, od
tega cena storitve za uporabnika znaša 6,72 EUR na uro, subvencija Občine
Sevnica k ceni storitve pa znaša 72,40 %.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Ad4
Rebalans A Proračuna Občine Sevnica za leto 2019
Uvodno predstavitev sta podali Mojca Sešlar in mag. Vlasta Marn.
Spremembe so označene s sivo barvo. Eden izmed razlogov priprave rebalansa je nakup
reševalnega vozila za ZD Sevnica. ZD Sevnica je podal pobudo, da se Občina Sevnica prijavi
na razpis za nakup reševalnega vozila, saj se sami na razpis ne morejo prijaviti. Tako je Občina
Sevnica skupaj z Zdravstvenim domom Sevnica prijavila predmetno investicijo na Javni razpis
za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za
leto 2019. Investicija obsega nabavo nujnega reševalnega vozila - NRV tipa B. Občina je
pridobila sklep o določitvi višine sredstev za sofinanciranje investicije v vrednosti 44.067,22
EUR. Celotna vrednost nabave NRV je 157.648,40 EUR, od tega je vrednost vozila 118.340,00
EUR, oprema pa 39.308,40 EUR. Zdravstveni dom Sevnica bo financiral razliko v vrednosti
113.581,18 EUR. Sredstva so se povečala tudi na postavki Šport – JT KŠTM – za dejavnost
in sicer zaradi odločitve, da bo tudi v letošnjem letu bazen deloval, kar pri pripravi plana ni bilo
dorečeno, zato tudi niso bila planirana sredstva za obratovanje bazena. Ker investicija poteka
skladno s planom, bo bazen lahko začel z obratovanjem v sredini julija. Sredstva se povečujejo
za 30.500 EUR za obratovalne stroške bazena. Dodatna sredstva so potrebna tudi za
dokončanje investicije Preureditev Športnega doma. Ob izvedbi del je bila na predlog
upravljavca objekta dogovorjena nadgradnja sistema odpiranja strešnih kupol z elektromotorji
za namen prezračevanja. Prav tako je bila potrebna dobava novih požarnih vhodnih vrat, ki jih
je potrebno nadgraditi še s sistemom delovanja električne ključavnice, ki zaradi
neprekinjenega obratovanja fitnesa omogoča vhod v objekt preko čitalca kartic 24 ur/dan vsak
dan in z navadnimi požarnimi vrati ni kompatibilen. Vrednost dodatno dogovorjenih del znaša
skupaj 11.126,63 EUR. Sredstva pa se znižujejo na projektu Mreža socialnih storitev, ki je
pilotni regijski projekt, katerega namen je izboljšati kakovost in pogoje skupnostnih storitev
oskrbe starejših, mladostnikov v posebnem programu z investicijo v določeno infrastrukturo.
Projekt bo financiran iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov, razliko pa bo
zagotavljala posamezna občina. Občina Sevnica v projektu prijavlja izvedbo dodatnih
prostorov za izvajanje programov za ljudi s težavami v duševnem razvoju (Ozara). Ocenjena
investicijska vrednost obnove prostora je 100.000 EUR, s strani Evrope pričakujemo 60.000
EUR. Glede na to, da je projekt še vedno v fazi pridobivanja in usklajevanja Investicijskega
programa, ki je osnova za pridobitev pozitivnega sklepa s strani države in Evrope, se predlaga
zmanjšanje sredstev zaradi negotovosti pridobitve sklepa v letu 2019 oziroma posledično
kasnejše izvajanje investicije.
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Predsednik odbora odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Rado Kostrevc
Povzetek razprave:
Vprašanje je, kje bomo vzeli oz. smo na kateri od postavk sredstva zmanjšali. Mojca Sešlar je
pojasnila, da so se sredstva zmanjšala le na postavki Mreža socialnih storitev, na ostalih
postavkah znotraj oddelka za družbene dejavnosti se sredstva niso zmanjševala.
Predsednik odbora: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o rebalansu A proračuna
Občine Sevnica za leto 2019 za področje družbenih dejavnosti, nanj nima pripomb in
predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Ad5
Seznanitev z izvajanjem del na stadionu Sevnica
Uvodno predstavitev je podala Mojca Sešlar.
Mojca Sešlar je predstavila celotno kronologijo izvajanja del na Športno – rekreacijskem parku
Sevnica (stadion). Predlagane so bile tudi druge lokacije, vendar zaradi različnih razlogov niso
bile potrjene. Opozorila glede lokacije so bila, vendar je bila lokacija potrjena s strani
Občinskega sveta in od nje težko odstopamo. Prav tako je Občinski svet potrdil velikost
objekta. Gospoda Kranjca smo izbrali, ker je ponudil najboljšo in najcenejšo rešitev. Potrebno
bi bilo izdelati resno študijo, kaj bi bilo potrebno še narediti, da iz te lokacije naredimo kar
največ.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Darja Pompe, Brigita Karlovšek, Rado Kostrevc, Rok Petančič, Miran
Grubenšek
Povzetek razprave:
Vsekakor je bil projekt zasnovan megalomansko. V projekt je bilo vloženega ogromno denarja,
posegov v prostor je bilo veliko, zato ni smiselno iti v novo lokacijo. Tudi na novi lokaciji bodo
stroški. Vsekakor je glede na finančni vložek, investicijo potrebno dokončati. Stroka in
tehnologija sta napredovali in verjetno se bo našla kakšna rešitev. Preveriti bi bilo potrebno
večje področje. Potrebno je preveriti tudi ali zadeva ne ogroža bazena in sosednjih objektov.
Na zadevo je potrebno gledati bolj celostno, razpravo je potrebno razširiti še na programski
del, stroške vzdrževanja, kdo bo objekt uporabljal. Nogometnega kluba v Sevnici ni.
Odgovornost mora prevzeti tudi projektant.
Člani odbora so se strinjali, da se z Odgovorom glede izvajanja del na stadionu Sevnica
seznani tudi Občinski svet Občine Sevnica.
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Ad 7
Razno
Pod točko razno so se člani odbora dogovorili, da bo v primeru odsotnosti predsednika Odbora
za družbene dejavnosti Rada Kostrevca, sejo vodila članica odbora Darja Pompe.

Seja se je zaključila ob 17.30.

Zapisala:
Mojca Ernestl

Rado Kostrevc,
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti
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