ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011-0008/2019
Datum: 17.12.2019

ZAPISNIK
6. seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila dne, 10.12.2019, ob 16. uri
v Trškem dvorcu pri Občini Sevnica
Prisotni člani: Rado Kostrevc, Miran Grubenšek, Violeta Bahat Kmetič, Božidar Groboljšek,
Irena Mavrič Simončič.
Odsotna članica: Vanja Žulič, Darja Pompe, Brigita Karlovšek. Rok Petančič.
Prisotni uslužbenci občinske uprave: Mojca Sešlar, Mojca Ernestl, Lidija Udovč.
Ostali prisotni: Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica; Zvone Košmerl, direktor občinske
uprave; mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance; Roman Strlekar, višji svetovalec za
pravne zadeve
Sejo vodi: Rado Kostrevc, predsednik odbora.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik: ugotovil je, da je na začetku seje prisotnih pet članov odbora in da je odbor
sklepčen.
Predsednik: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu, s tem, da se zamenja vrstni red
obravnave 3. in 5. točke dnevnega reda.
Predsednik: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Predsednik: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Odbor je sprejel predlagani dnevni red 6. seje Odbora za družbene dejavnosti, s tem, da
se 5. točka dnevnega reda obravnava kot 3. točka dnevnega reda in obratno.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Odbora za družbene dejavnosti
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Lekarna Sevnica – skrajšani postopek
4. Predlog Strateškega načrta Knjižnice Sevnica za obdobje 2020-2024
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5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice – druga
obravnava
6. Predlog I. obravnave proračuna Občine Sevnica za leto 2020 – področje oddelka za
družbene dejavnosti
7. Letni program kulture v Občini Sevnica za leto 2020
8. Letni program športa v Občini Sevnica za leto 2020
9. Informacija o aktivnostih in ukrepih na projektu Stadion Sevnica
10. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Odbora za družbene dejavnosti
Predsednik: odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Predsednik: predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Odbor je potrdil zapisnik 5. seje Odbora za družbene dejavnosti.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Lekarna Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev je podal Roman Strlekar:
Predlog odloka je pripravljen na podlagi novele Zakona o lekarniški dejavnosti, ki na novo ureja
nekatere pogoje za izvajanje lekarniške dejavnosti ter organiziranost in delovanje obstoječih
javnih zavodov, prav tako pa uvaja določene spremembe na področju podeljevanja in izvajanja
koncesij. Glavne spremembe se nanašajo na svet zavoda in njegovo konstituiranje, mandatno
dobo direktorja in svet zavoda, opredelitev sredstev za delo zavoda, razpolaganje s presežkom
prihodkov nad odhodki, ter natančnejšo opredelitev pristojnosti organov zavoda ter
medsebojnih pravic in obveznosti med ustanoviteljem in zavodom.
Predsednik: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Roman Strlekar in Mojca Sešlar.
Povzetek razprave:
Razprava je tekla predvsem o pogojih in načinu uporabe presežka prihodkov nad odhodki, ki
ga ustvari zavod. Njegovo uporabo določa Zakon o lekarniški dejavnosti in se nameni za:
 solventno in likvidno poslovanje javnega zavoda,
 investicije v prostor in opremo lekarne,
 razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev.
Pojasnjeno je bilo, da je Lekarna Sevnica že do sedaj pri presežkih iz tržne dejavnosti delovala
po teh določilih zakona. V letu 2019 je Lekarna Sevnica iz te kvote presežka namenila 15.000
EUR za prve posredovalce z nakupom 7. novih defibrilatorjev in pripadajoče opreme.
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SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica, nanj nima pripomb
in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem po skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog Strateškega načrta Knjižnice Sevnica za obdobje 2020-2024
Uvodno obrazložitev je podala Anita Šiško, direktorica JZ Knjižnica Sevnica:
Veljavnost Strateškega načrta Knjižnice Sevnica za obdobje 2015 - 2019 se izteka, zato je
Knjižnica Sevnica pripravila strateški načrt za naslednje petletno obdobje. Strateški načrt je
dokument srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in prioritete nacionalnega
oziroma lokalnega programa za kulturo, program dela pa je njegov letni izvedbeni načrt,
katerega sestavni del je finančni načrt. Strateški načrt se sprejme za obdobje petih let, pri
čemer lahko vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje. Obsega programske
usmeritve in predviden obseg programa, organizacijske usmeritve, opredelitev investicij in
investicijskega vzdrževanja ter podlage za kadrovski načrt, ki vključujejo tudi predvidene
zunanje sodelavce. K strateškemu načrtu je treba pridobiti predhodno mnenje ustanovitelja,
soglasje k načrtu pa daje svet javnega zavoda.
Direktorica je prestavila glavne strateške cilje zavoda na strateškem področju knjižnične
zbirke, storitev, domoznanstva ter sodelovanja, partnerstva ter promocije. V teku je tudi
posavski projekt Bibliobus.
Predsednik: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Miran Grubenšek, Anita Šiško, Violeta Bahat Kmetič in Rado
Kostrevc.
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je bilo vprašanje pričetka vzpostavitve delovanja bibliobusa ter pohvaljen
dosežen namen modrih polic ter knjigobežnic. Pojasnjeno je bilo, da bo bibliobus v bistvu
tovornjak, predelan za potrebe izvajanja knjižnične dejavnosti na terenu, dostopen za
uporabnike tudi iz bolj oddaljenih krajev celotnega Posavja. Projekt sofinancirajo posavske
občine in področno ministrstvo, bibilobus pa naj bi pričel s svojim delom v jeseni leta 2020.
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Strateškega načrta Knjižnice
Sevnica za obdobje 2020-2024, nanj nima pripomb in predlaga občinskemu svetu, da
poda pozitivno mnenje k predlaganemu strateškemu načrtu.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.

Ad 5
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice – druga
obravnava
Uvodno obrazložitev je podala Mojca Sešlar:
Ustanoviteljica Posavskega muzeja Brežice je Občina Brežice, soustanoviteljice pa Občina
Kostanjevica na Krki, Občina Krško in Občina Sevnica. Ustanoviteljske pravice in obveznosti
ustanoviteljice in soustanoviteljic izvaja Skupni organ Občine Brežice, Občine Kostanjevica na
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Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu
Posavski muzej Brežice razen tistih, za katere je v odloku drugače določeno.
Trenutno veljaven odlok je bil od sprejetja leta 2005 dvakrat spremenjen in dopolnjen in sicer leta
2012 in 2014.
Posavski muzej Brežice je pripravil predlog sprememb Odloka, ki jih vidi kot potrebne za izboljšanje
opravljanja svoje dejavnosti, za katere je bil javni zavod ustanovljen ter za njegov nadaljnji razvoj.
Predlagane spremembe in dopolnitve so del strateških ciljev, opredeljenih v sprejetem Strateškem
načrtu Posavskega muzeja Brežice za obdobje od 2015 do 2020. Predlagane spremembe je
obravnaval tudi Svet javnega zavoda in jih podprl.
Svet zavoda Posavski muzej Brežice je na svoji seji, dne 15.1.2015 sprejel Strateški načrt
Posavskega muzeja Brežice za obdobje 2015 do 2020, v katerem so na osnovi ugotovljenih
potreb in stanja opredeljene tudi nove programske usmeritve in naloge, kot npr. razvoj
konservatorsko restavratorske dejavnosti, razvoj sodelovanja in izvajanja različnih projektov,
gostinska dejavnost za obiskovalce, pogostitve na prireditvah, povezovanje v poslovna
združenja, trendi dejavnosti pri sorodnih muzejih…
V veljavnem Odloku se pojavljajo tudi nekatere napake in nedoslednosti, ki zaradi preveč
podrobnega navajanja ne veljajo več. V besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski
muzej Brežice v drugem branju so vnesene podane pripombe Občinskega sveta Občine Krško iz
prvega branja.
Predsednik: odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Posavski muzej v drugi obravnavi, nanj nima pripomb in ga v navedeni obliki
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.

Ad 6
Predlog I. obravnave proračuna Občine Sevnica za leto 2020 – področje oddelka za
družbene dejavnosti
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, so podali mag. Vlasta Marn, Mojca Sešlar in Zvone
Košmerl. Predvidena višina proračuna je 17,5 mio EUR, težava je v nizki povprečnini s strani
države, kar posledično povzroča tudi nizek investicijski potencial.
Predsednik: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Irena Mavrič Simončič, Božidar Groboljšek, Zvone Košmerl, Rado
Kostrevc, Mojca Sešlar, Miran Grubenšek in Violeta Bahat Kmetič.
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je bilo, da bi bilo potrebno pripraviti strateški načrt izgradnje objektov s področja
družbenih dejavnosti. V Načrtu razvojnih programov ni prioritet, kaj je zares potrebno, zato se
izgradnja določenih objektov, ki so zares dotrajani, odmika (npr. nov objekt za Osnovno šolo
Ane Gale Sevnica). Zato si Odbor za družbene dejavnosti na tem področju želi strateški
pristop, ki bo zavezajoč.
Pri samem proračunu je bil podan komentar, da predvidena višina sredstev za nakup
defibrilatorjev in za prve posredovalce ne bo zadoščala za potrebne nakupe v letu 2020.
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SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je za področje Oddelka za družbene dejavnosti
obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2020 v prvi obravnavi,
nanj nima pripomb in ga v navedeni obliki predlaga občinskemu svetu v obravnavo in
sprejem.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Letni program kulture v Občini Sevnica za leto 2020
Uvodno obrazložitev je podala 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, s tem, da javni interes za kulturo
uresničujejo država in lokalne skupnosti samostojno ali pa ustanovijo za izvajanje posamičnih
nalog javne sklade ali javne agencije. 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 2020 se bo izvajal 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 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.
Predstavljene so bile posamezne proračunske postavke, ki se navezujejo na izvajanje letnega
programa kulture.
Predsednik: odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Letnega programa kulture v Občini
Sevnica za leto 2020, nanj nima pripomb in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Letni program športa v Občini Sevnica za leto 2020
Uvodno obrazložitev je podala Mojca Sešlar:
Občina Sevnica vsako leto v skladu z Zakonom o športu, 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.
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Z LPŠ so določeni programi športa, ki bodo v letu 2020 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 2020 razdeljeni na
naslednje kategorije:
1. NETEKMOVALNI ŠPORT:
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (prostočasna športna vzgoja predšolskih
otrok, prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok, prostočasna športna vzgoja
mladine), športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna rekreacija,
šport starejših, šport invalidov
2. TEKMOVALNI ŠPORT:
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni
šport, šport invalidov
3. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
- delovanje športnih zvez in delovanje društev
- delovanje društev
5. ŠPORTNE PRIREDITVE:
- rekreativne prireditve in rekreativne občinske lige
Predlagani programi bodo ovrednoteni na podlagi LPŠ in na podlagi meril iz Odloka o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sevnica. Občina podpira vse športne panoge,
ki že delujejo v občini, prav tako pa tudi športne aktivnosti, ki se izvajajo na novo, zato je za
leto 2020 med netekmovalni šport vključena tudi športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami. Višina sredstev za javni razpis je za leto 2020 višja za 7.000 EUR in skupno znaša
123.000,00 EUR.
Predsednik: odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Letnega programa športa v Občini
Sevnica za leto 2020, nanj nima pripomb in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Informacija o aktivnostih in ukrepih na projektih Stadion Sevnica
Uvodno obrazložitev je podala Mojca Sešlar:
Nadaljnje aktivnosti za sanacijo nestabilnega pobočja se bodo izvajale po priporočilih
recenzijskega poročila, na podlagi katerega je bil izdelan okvirni plan izvedbe aktivnosti:
- izvedba dodatnih geoloških raziskav in izdelava geološko geotehničnega poročila
- izdelava projektantskega načrta sanacije in ocena vrednosti
- razpis za izvajalca izdelave DGD in PZI dokumentacije
- DGD projektna dokumentacija
- pridobitev gradbenega dovoljenja
- PZI dokumentacija
Aktivnosti bodo usmerjene izključno v stabilizacijo terena.
Predsednik: odpre razpravo.
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Ni razprave.
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z informacijo o aktivnostih in ukrepih na
projektu Stadion Sevnica.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Razno
Člani odbora so se dogovorili, da bodo z ogledom osnovnih šol nadaljevali v januarju 2020,
predvidoma 14. ali 21.1.2020.

Seja je bila zaključena ob 18.50.

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

Rado Kostrevc, predsednik
Odbora za družbene dejavnosti
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