ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011-0008/2019
Datum: 02.12.2019

ZAPISNIK
5. seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila dne, 17.9.2019, ob 15.30. uri
v sejni sobi Občine Sevnica
Prisotni člani: Rado Kostrevc, Darja Pompe, Brigita Karlovšek, Miran Grubenšek, Rok
Petančič, Irena Mavrič Simončič, Božidar Groboljšek
Odsotni članici: Vanja Žulič, Violeta Bahat Kmetič.
Prisotni uslužbenci občinske uprave: Mojca Sešlar, Lidija Udovč, Mojca Ernestl.
Ostali prisotni: Stanislav Škrabl, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Univerze v Mariboru
Sejo vodi: Rado Kostrevc, predsednik odbora.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik pozdravi navzoče.
Ob začetku seje je prisotnih šest članov odbora. Odbor je sklepčen.
Predsednik odbora predlaga spremembo dnevnega reda. Peta točka dnevnega reda se
prestavi na tretjo točko dnevnega reda.
Predsednik: Odpre razpravo.
Razprave ni.
Predsednik: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Odbor je sprejel predlagan dnevni red 5. 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 4. seje Odbora za družbene dejavnosti
3. Izvajanje projekta stadion Sevnica in poročilo o vseh aktivnostih
4. Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica
5. Predlog cen programov v vrtcih v občini Sevnica
6. Pregled razpisov Oddelka za družbene dejavnosti v letu 2019
7. Razno
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Odbora za družbene dejavnosti
Predsednik: odpre razpravo o zapisniku.
Razprave ni.
Predsednik: predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Odbor je potrdil zapisnik 4. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 18.6.2019.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Izvajanje projekta stadion Sevnica in poročilo o vseh aktivnostih
Uvodno obrazložitev, Izvajanja projekta stadion Sevnica in poročilo o vseh aktivnostih so
podali župan, Mojca Sešlar in Stanislav Škrabl.
Dokumentacija, ki je v gradivu je strokovna, kronološko so predstavljeni vsi postopki pri gradnji
stadiona z vsemi stroški. Gre za projekt, ki se v enem delu ne razvija z našimi pričakovanji.
Zemljišče, namenjeno za športne dejavnosti je v lasti občine Sevnica, v bližini sta bazen
Sevnica in Športni dom. Leta 2014 je bila sprejeta skupna odločitev o lokaciji izvedbe stadiona,
ko je bil za območje sprejet Občinski podrobni prostorski načrt. Zaradi postopnega razvoja
območja, je z Odlokom omogočena etapnost gradnje, ki je vezana na razpoložljiva sredstva.
Stroka je ves čas opozarjala na zahtevnost terena, a se glede rešitev ni poenotila. Zaradi
zahtevne lokacije terena je bil pripravljen projekt stabilizacije terena, Občina se je odločila za
racionalnejšo rešitev v kombinaciji kamnitega opornega zidu in zalednih drenaž namesto
pilotne stene. Pri izvajanju stabilizacije so bile težave, ki so se povečale ob koncu gradnje, ko
so po obilnem deževju v letošnjem letu opažene prve poškodbe kamnito-betonskega zidu
zaradi plazenja zemljine. Odlomni rob se ne širi proti cesti in hišam. Kakšni so ukrepi, da se
teren dokončno stabilizira, je vprašanje za strokovnjake. Razmere bi se dalo ugotoviti z zelo
poglobljenimi raziskavami, verjetno pa bi bilo potrebno narediti sidrano pilotno steno z
dodatnimi kamnitimi drenažami, da bi voda odtekala. Občina je zaradi problematike
nestabilnosti terena pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani aprila 2019
naročila pregled projektne dokumentacije in izdelavo recenzije. Nadaljnje aktivnosti za
sanacijo nestabilnega pobočja se bodo izvajale po priporočilih recenzijskega poročila. Okvirni
terminski plan izvedbe predvideva dokončanje geološko-geotehničnih preiskav in izdelavo
DGD in PZI dokumentacije v letu 2020. Dokončna sanacija in izbor izvajalca je predvidena po
pridobitvi projektne dokumentacije. Cilj Občine je čimprejšnja postavitev objekta (400 m steza,
nogometno igrišče). Občina računa na pridobitev sredstev MIZŠ, saj proračun Občine ne bo
zmogel v celoti financirati izvedbe projekta.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Rado Kostrevc, Darja Pompe, Rok Petančič,
Povzetek razprave:
Vsekakor je na mestu vprašanje, kaj bodo naslednji koraki, glede na to, da gradnja ne poteka
po načrtih. O stadionu govorimo že 40 let in ga verjetno delamo za naslednjih 50 let. Torej je
potrebno projekt narediti tako, da bo zdržal. Pri tako velikih in zahtevnih projektih se ne sme
varčevati. Napake je potrebno priznati in iti s projektom naprej. Dokumentacijo je potrebno
pripraviti čim prej, da se projekt lahko prijavi na razpise, saj Občina v celoti ne bo zmogla
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financirati izgradnje štadiona. Opozoriti je potrebno tudi, da komunikacija z javnostjo ni ravno
spodbudna. Javnost je negativno usmerjena, piše se marsikaj, zato je tudi javnosti potrebno
jasno povedati, kakšne so težave pri gradnji, kako potekajo postopki, kako se težave rešujejo.
Ta informacija mora biti enaka za vse, za občane, za odbor, za občinski svet.
Predsednik: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z vsemi aktivnostmi pri projektu Stadion
Sevnica in zavzame stališče, da se sledi dokončnim rešitvam, pripravi vso potrebno in
dokončno dokumentacijo za izvedbo stabilizacije, ki mora biti dokončana v letu 2020.
*Seje se udeleži Božidar Groboljšek (prisotnih je 7 članov odbora).
Ad 4
Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica
Uvodno obrazložitev, predloga soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica
je podala Mojca Sešlar.
Sistemizacijo delovnih mest v vrtcih na podlagi normativov in standardov v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, določi ravnatelj v soglasju z
ustanoviteljem zavoda. Predloge sistemizacij delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2019/2020,
so vrtci v Občini Sevnica oblikovali na podlagi vpisa otrok. Ob upoštevanju veljavnih predpisov
in racionalne organizacije oddelkov, so vrtci glede na starostno strukturo oblikovali oddelke
prve in druge starostne skupine ter kombinirane oddelke. Normative za zaposlovanje in
normative za oblikovanje oddelkov v vrtcih določa Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Skladno s sklepom Občinskega sveta občine
Sevnica, je pri oblikovanju oddelkov v vrtcih upoštevan t.i. ''fleksibilni normativ'' (+1 ali +2
otroka). Povzetek področne zakonodaje je tudi priloga v gradivu.
Predsednik odpre razpravo.
Razprave ni.
Predsednik: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je na 5. redni seji, dne 17.09.2019, obravnaval in pregledal
predloge Soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica in predlaga
Občinskemu svetu, da poda Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini
Sevnica.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog cen programov v vrtcih v občini Sevnica
Uvodno obrazložitev je podala Mojca Sešlar:
Glede na novo oblikovane oddelke za šolsko leto 2019/2020, se spreminja tudi cena
programov, ker ima vrsta oddelkov in število otrok v oddelkih bistveni vpliv na ceno. Pravna
podlaga za sprejem je Zakon o vrtcih ter Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov
v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Predlagane cene so izračunane upoštevajoč sistemizacijo
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delovnih mest v vrtcih za šolsko leto 2019/2020, 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. Stroški
živil za prehrano otrok so določeni v višini 1,85 EUR na otroka na dan, za vse vrtce v občini
enako. Prav tako je za vse vrtce enaka višina sredstev za didaktična sredstva in igrače ter
višina sredstev za stalno strokovno izpopolnjevanje. Cene se zvišujejo. 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 obdobju od 1.9.2019 do
31.8.2020 ter višjih zneskov za prispevke, davke in premije kolektivnega pokojninskega
zavarovanja. Najvišja cena je za 1. starostno obdobje, po sklepu o določitvi cen programov
imajo starši še vedno možnost uveljavljanja rezervacije za otroka enkrat letno za neprekinjeno
odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca ter možnost uveljaviti začasen izpis
otroka zaradi opravičene najmanj enomesečne bolniške odsotnosti otroka s predložitvijo
zdravniškega potrdila.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Miran Grubenšek, Rado Kostrevc, Božidar Groboljšek, Rok Petančič
Povzetek razprave:
V času poletnih počitnic, ni potrebe, da so vsi vrtci oz. vse enote vrtcev Občini odprte, saj je
otrok precej manj, zato Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da občinska uprava prouči
možnost organizacije otroškega varstva v času poletnih počitnic v obliki dežurnega vrtca.
Predsednik: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je na 5. redni seji dne, 17.09.2019, 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 (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Pregled razpisov oddelka za družbene dejavnosti v letu 2019
Uvodno predstavitev je podala Mojca Sešlar.
Zaradi volitev je bil Proračun za leto 2019 sprejet februarja 2019, posledično so bili tudi razpisi
s posameznega področja objavljeni kasneje, kar je društvom in klubom vsekakor povzročilo
nekaj težav. Razdeljenega denarja je bilo kar nekaj, vse obveznosti do klubov in društev so
kljub kasnejšemu razpisu že izpolnjene. Iz prilog je razvidna razdelitev sredstev po
posameznih področjih.
Predsednik odpre razpravo:
V razpravi so sodelovali: Miran Grubenšek, Rado Kostrevc, Rok Petančič, Mojca Sešlar.
Povzetek razprave:
V letošnjem letu je bilo res nerodno, da so bile pogodbe s klubi in društvi podpisane šele v
mesecu juniju. Opozoriti je potrebno, da je že drugo leto zapored eden izmed klubov, ki deluje
na področju športa, prejel dvakrat več denarja kot ostali. Športni klubi delujejo dobro, vendar
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pa športnike moti, da klub tako letos, kot tudi lani na razpisu prejme več denarja kot pa klubi,
ki imajo vključenih več otrok. Predlaga se, da bi zopet izvedli nadzor nad izvajanjem vadbe
klubov in društev, pri naključno izbranih klubih oziroma društvih in izvesti nadzor, kako potekajo
treningi, koliko otrok je dejansko prisotnih, …. Mojca Sešlar je odgovorila, da mora vsako
društvo oziroma klub, ki na razpisu prejme sredstva, najkasneje do 31.01.2020 oddati
vsebinsko in finančno poročilo z vsemi potrebnimi dokazili (računi in dokazila o plačilu le-teh)
o izvedenem programu na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije. V primeru, da tega
ne storijo, sredstva vračajo. Vsekakor pa se lahko preveri, kako dejansko potekajo vadbe oz.
se na podlagi opažanj še bolj pozorno preveri dostavljena dokazila.
Predsednik: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z rezultati razpisov Oddelka za družbene
dejavnosti v letu 2019.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Razno
Rok Petančič:
Podal je pobudo, da se v planske dokumente umesti pokritje igrišč za tenis pri bazenu Sevnica,
saj je otrok, ki trenirajo tenis čedalje več, možnosti za igranje tenisa v zimskem času na
pokritem igrišču pa v Sevnici ni, najbližje pokrito igrišče za tenis je v Krškem. Predlagal je tudi,
da se pri večjih infrastrukturnih objektih naredi približek ocene stroškov vzdrževanja tega
objekta oz. da se predvidi, kakšni stroški bodo z novim objektom.
Mojca Sešlar:
Podala je predlog, da bi si skupaj s člani odbora nadaljevali z obiskom še preostalih osnovnih
šol.

Seja je bila zaključena ob 17.50.

Zapisala:
Mojca Ernestl

Rado Kostrevc,
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti
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