ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011-0004/2020
Datum: 30.1.2020

ZAPISNIK
7. seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila dne, 20.1.2020, ob 16. uri
v Trškem dvorcu pri Občini Sevnica
Prisotni člani: Rado Kostrevc, Miran Grubenšek, Irena Mavrič Simončič, Vanja Žulič, Darja
Pompe.
Odsotni član in članice: Brigita Karlovšek, Rok Petančič, Violeta Bahat Kmetič, Božidar
Groboljšek.
Prisotni uslužbenki občinske uprave: Mojca Sešlar, Lidija Udovč.
Poročevalka:
Mojca Pernovšek, direktorica JZ 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 pet 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 predlagani dnevni red 7. seje Odbora za družbene dejavnosti.
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 6. redne seje Odbora za družbene dejavnosti
3. Predlog Strateškega načrta JZ KŠTM Sevnica za obdobje 2020 - 2024
4. Razno

1

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Odbora za družbene dejavnosti
Predsednik: odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Predsednik: predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Odbor je potrdil zapisnik 6. seje Odbora za družbene dejavnosti.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog Strateškega načrta JZ KŠTM Sevnica za obdobje 2020 - 2024
Uvodno obrazložitev sta podali Mojca Sešlar in Mojca Pernovšek:
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. Sprejme se 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 predstavila strategijo po vseh štirih dejavnostih: kultura, šport, turizem in
mladina, s poudarkom na viziji razvoja.
Predsednik: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Rado Kostrevc, Darja Pompe, Mojca Pernovšek, Miran Grubenšek,
Vanja Žulič, Irena Mavrič Simončič.
Povzetek razprave:
V razpravi so bili podani nekateri predlogi za nadaljnje delo zavoda:
- način oglaševanja na posameznih spletnih straneh in družbenih omrežjih,
- delovanje e točke za mlade,
- oživitev delovanja kavarne na gradu Sevnica,
- v strategiji bi bilo potrebno navesti kazalnike uspeha njenega izvajanja,
- razvoj kolektivne blagovne znamke.
Ob zaključku razprave je predsednik odbora povzel, da od zavoda pričakuje, da si svoje
dolgoročne cilje zastavi bolj ambiciozno ter da svoje aktivnosti prenese tudi izven samega
centra mesta Sevnica, npr. tudi v mirensko dolino.
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Strateškega načrta KŠTM Sevnica
za obdobje 2020-2024 in predlaga občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje k
predloženemu strateškemu načrtu.
Izid glasovanja: 5 za 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 4
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Razno
Člani odbora so se dogovorili, da bodo z ogledom osnovnih šol nadaljevali 13.2.2020, ob 16.
uri, ogledali si bodo še Osnovno šolo Blanca ter podružnični šoli Studenec in Loka.
Predvidoma v mesecu aprilu pa naj bi bila analiza stanja, ugotovljenega na ogledih šol,
predstavljena na seji občinskega sveta.

Seja je bila zaključena ob 17.35.

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

Rado Kostrevc, predsednik
Odbora za družbene dejavnosti
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