ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011-0008/2019
Datum: 21.6.2019

ZAPISNIK
4. seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila dne, 18.6.2019, ob 16. uri
v sejni sobi II Občine Sevnica
Prisotni člani: Rado Kostrevc, Vanja Žulič, Darja Pompe, Brigita Karlovšek, Miran Grubenšek,
Rok Petančič, Violeta Bahat Kmetič, Božidar Groboljšek
Odsotna članica: Irena Mavrič Simončič.
Prisotni uslužbenci občinske uprave: Mojca Sešlar, Mojca Ernestl, Lidija Udovč.
Ostali prisotni: Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica.
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 predlagan dnevni red 4. 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 3. seje Odbora za družbene dejavnosti
3. Predlog Strategije za mlade za obdobje 2019-2024
4. Seznanitev z javnim pozivom za uporabo športnih objektov v Občini Sevnica
5. Razno
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Odbora za družbene dejavnosti
Predsednik: odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Odbor je potrdil zapisnik 3. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 15.5.2019.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.

Ad 3
Predlog Strategije za mlade za obdobje 2019-2024
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu in dodatnem gradivu, ki je bilo dano na klop (Predlog
Izvedbenega načrta Strategije za mlade v Občini Sevnica 2019-2024 za leti 2019 in 2020) sta
podali Mojca Sešlar in Barbara Zagorc:
cilj strategije je, da se mlade spodbudi k večji družbeni vključenosti, k večjemu razmišljanju in
vztrajanju pri svojih idejah.
**Ob 16.10 uri pride Rok Petančič (prisotnih 7 članov odbora).
Iz opravljene raziskave izhaja, da je največja pomanjkljivost mladinskega sektorja
nepovezanost in nepoznavanje določenih sistemskih ukrepov, ki že obstajajo ter pasivnost v
vključevanje v posamezne organizacije oziroma društva, bodisi zaradi pomanjkanja časa,
elektronske tehnologije, ki nadomešča pristne odnose ter pomanjkanja vztrajnosti in volje pri
uresničevanju programov, idej. Zato je bila pri pripravi strategije velika pozornost usmerjena v
povezovanje, seznanjanje z informacijami ter spodbujanje za vključevanje v mladinske
organizacije. Ključne usmeritve strategije so: izobraževanje, zaposlovanje in podjetništvo,
stanovanjska politika, organiziranje in informiranje, politična participacija, prosti čas in zdravje,
mobilnost.
Vizija strategije je vzpostaviti lokalno okolje, v katerem bodo mladi radi živeli in ustvarjali.
**Ob 16.25 pride Božidar Groboljšek (prisotnih 8 članov odbora).
Zastavljeno vizijo se bo zasledovalo z upoštevanjem načrta po osnovnih sedmih ključnih
usmeritvah strategije:
1. izobraževanje:
cilj je spodbujanje formalnega in neformalnega izobraževanja mladih. Kot ukrep za
dosego cilja je predviden razpis štipendij za dijake in študente v lokalni skupnosti (za
bodoče prevzemnike kmetij, za deficitarne poklice in študente s področja kulture, ki se
izobražujejo v tujini) ter podelitev nagrad za posebne dosežke mladih, ki prispevajo k
razvoju in prepoznavanju lokalnega okolja.
2. zaposlovanje in podjetništvo:
cilj je spodbujanje hitrega prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter razvoj podjetništva
in podjetnosti mladih. Kot ukrepi za dosego ciljev so predvideni: možnost opravljanja
pripravništva v službah občinske uprave in v javnih institucijah, povezovanje mladih z
delodajalci in uspešnimi podjetniki, sofinanciranje prvih rednih pogodbenih zaposlitev,
spodbujanje izobraževalnih in svetovalnih programov ter projektov za podjetništvo
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mladih, spodbujanje podjetnosti in podjetništva med mladimi v izobraževalnih
ustanovah.
stanovanjska politika:
cilj je povečanje dostopnosti stanovanj za mlade. Kot ukrepi za dosego cilja so
predvideni: povečanje števila neprofitnih najemniških stanovanj, ki se jih dodeli preko
javnega razpisa, ki uvršča mlade med posebno skupino upravičencev;
subvencioniranje komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za
gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v občini; priprava raziskave za preučitev
možnosti mladim ustreznih načinov reševanja stanovanjske problematike; sprejetje in
uresničevanje lokalnega stanovanjskega programa, v katerem so mladi izpostavljena
ciljna skupina.
organiziranje in informiranje:
cilj je izboljšanje razmer za delovanje lokalnih organizacij v mladinskem sektorju ter
izboljšanje informiranja mladih. Kot ukrepi za dosego ciljev so predvideni: sprememba
obstoječega pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v občini ter
povišanje sredstev razpisa, sofinanciranje delovanja mladinskega sveta občine,
vzpostavitev mladinskega središča, podpora pri zagotovitvi ustreznih prostorov za
delovanje mladinskih organizacij, povečanje števila nevladnih organizacij, ki imajo
pridobljen status organizacije v javnega interesu na področju mladine, okrepitev in
razvoj Mladinskega centra Sevnica, izvajanje preventivnih akcij na področju varnosti
ter razvoj in odzivno delovanje osrednjega informacijsko-komunikacijskega sistema za
mlade.
politična participacija:
cilj je bolj učinkovita politična participacija mladih, kar bi dosegli z reorganizacijo in
rednim sestajanjem Komisije za mladino, s skupnimi projekti mladih in Občine Sevnica,
s popularizacijo lokalne politike ter s participacijo mladih v organih JZ KŠTM.
prosti čas in zdravje:
cilj je povečanje možnosti za aktivno preživljanje prostega časa mladih, kar bi dosegli
s sofinanciranjem preventivnih programov in projektov za mlade, s soustvarjanjem
javnih površin in spodbujanjem opravljanja družbeno koristnega dela ter
medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti.
trajnostna lokalna mobilnost mladih:
cilj je trajnostna lokalna mobilnost ter mednarodna mobilnost mladih, kar bi dosegli z
izboljšano kolesarsko infrastrukturo ter vzpostavitvijo mreže za izposojo koles, s
finančno pomočjo organizacijam, ki v sklopu svojih prireditev poskrbijo za prevoz iz
oddaljenih območij, s sodelovanjem pri projektih mladinskega mednarodnega
povezovanja ter s sofinanciranjem programov/projektov, ki so namenjeni integraciji
priseljencev.

V nadaljevanju je bil predstavljen Predlog Izvedbenega načrta Strategije za mlade v Občini
Sevnica 2019-2024 za leti 2019 in 2020, kjer so bili zgoraj navedeni cilji in ukrepi predstavljeni
tudi s konkretnimi aktivnostmi za njihovo doseganje, z njihovimi nosilci ter sodelujočimi in
kazalniki, s katerimi se bo merila njihova učinkovitost oziroma uspešnost.
Predsednik: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Mojca Sešlar, Rado Kostrevc, Darja Pompe, Barbara Zagorc, Božidar
Groboljšek, Rok Petančič, Miran Grubenšek.
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Povzetek razprave:
Razpravljavci so si bili enotni, da je strategija zastavljena zelo ambiciozno ter da bo potrebno
še veliko dela s samim motiviranjem vseh deležnikov. Je dobra iztočnica za začetek dela, ki
pa ga bo potrebno še nadgrajevati.
Razpravljavci so podali še nekaj predlogov za samo izvedbo strategije:
- da je potrebno k sodelovanju pritegniti čim več aktivnih mladinskih organizacij,
predvsem tudi izven samega mesta Sevnica,
- več poudarka nameniti mednarodni perspektivi strategiji ter k delu povabiti starejše, ki
že imajo izkušnje z delom z mladimi,
- več poudarka na sodelovanju s srednješolci ter samimi srednjimi šolami izven občine,
kjer se šolajo naši dijaki.
Predsednik: predlaga sprejem sklepa o seznanitvi z obema predloženima dokumentoma.
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Predlogom Strategije za mlade v Občini
Sevnica 2019-2024 in Predlogom Izvedbenega načrta Strategije za mlade v Občini
Sevnica 2019-2024 za leti 2019 in 2020 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica,
da sprejme Strategijo za mlade v Občini Sevnica 2019-2024 in Izvedbeni načrt Strategije
za mlade v Občini Sevnica 2019-2024 za leti 2019 in 2020
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Seznanitev z javnim pozivom za uporabo športnih objektov v Občini Sevnica
Uvodno obrazložitev je podala Mojca Sešlar:
Občina Sevnica je skupaj z JZ KŠTM Sevnica pripravila Javni poziv za uporabo vseh športnih
objektov v Občini Sevnica. Razloga za pripravo poziva sta bila dva in sicer:
- sprememba Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, ki določa, da se uporabnima za oddajo nepremičnega premoženja lokalnih
skupnosti določi s cenikom, ki ga sprejme župan, ter
- neenoten sistem obravnave športnih objektov, kar se tiče plačevanja subvencionirane
uporabnine. Do sedaj sta bila namreč Športna dvorana Sevnica in Športni dom
Sevnica, ki sta v upravljanju JZ KŠTM, obravnavana drugače kot športne telovadnice
pri osnovnih šolah.
V letu 2018 so vse šole pripravile kalkulacije cen za telovadnice, ki jih oddajajo med šolskim
letom. Na podlagi prejetih kalkulacij je bil pripravljen cenik, ki vključuje tudi morebitno
subvencioniranje uporabnine. Prav tako je tudi JZ KŠTM Sevnica pripravil cenik za oba športna
objekta. Na ta način je bil usklajen način oddajanja prostorov z zakonodajo in poenoteni pogoji
za uporabo v primerljivih objektih.
JZ KŠTM Sevnica je objavil javni poziv, ki je bil odprt od 5.6. do 18.6.2019, kjer so bili navedeni
pogoji in kriteriji za uporabo prostorov v športnih objektih. Vlogo so lahko oddali vsi, ki so
izvajalci Letnega programa športa v občini Sevnica, kot tudi tisti, ki izvajajo rekreativno
dejavnost izven LPŠ. Imenovana je že komisija, ki bo pripravila predlog urnika izvajanja
dejavnosti v vseh športnih objektih. Proste termine, ki bodo ostali na voljo, pa bodo lahko
zapolnili posamezni upravljavci, na podlagi dodatnih vlog. Prav tako bodo pogodbe sklenjene
s posameznimi upravljalci, ki bodo uporabnikom pošiljali mesečne položnice oziroma račune.
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Predsednik: predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s predloženim javnim pozivom.
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti se seznanil z javnim pozivom za uporabo športnih
objektov v Občini Sevnica in se pozitivno opredelil do rešitve, ki jo javni poziv prinaša.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.

Ad 5
Razno
Violeta Bahat Kmetič:
Izrazila je nestrinjanje z odgovorom Knjižnice Sevnica glede njihovega poletnega delovnega
časa, ki je bil priloga gradiva za sejo odbora.
Po vsesplošni razpravi so člani odbora podali predlog, da se na knjižnico še enkrat naslovi
dopis z navedbo: da se je odbor za družbene dejavnosti seznanil s prejetim odgovorom glede
njihovega poletnega delovnega časa, da pa želijo, da v knjižnici razmislijo o možnosti
fleksibilnega delovnega časa in urnika izvajanja dejavnosti,
Mojca Sešlar:
Podala je predlog, da bi si skupaj s člani odbora v prvi polovici meseca oktobra nadaljevali z
obiskom še preostalih osnovnih šol.

Seja je bila zaključena ob 18.10.

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

Rado Kostrevc, predsednik
Odbora za družbene dejavnosti
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