ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011-0004/2020
Datum: 8.6.2020

ZAPISNIK
9. seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila dne, 5.5.2020, ob 17.00. uri
v Kulturni dvorani Sevnica
Prisotni člani: Rado Kostrevc, Darja Pompe, Irena Mavrič Simončič, Brigita Karlovšek, Miran
Grubenšek, Rok Petančič, Božidar Groboljšek.
Odsotni člani: Violeta Bahat Kmetič, Vanja Žulič.
Prisotni uslužbenci občinske uprave: mag. Vlasta Marn, Mojca Sešlar, Mojca Ernestl.
Ostali prisotni: Marjetka Smolič, Suzana Kovačič, Mojca Pernovšek.
Sejo vodi: Rado Kostrevc, predsednik odbora.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik pozdravi navzoče.
Ob začetku seje je prisotnih sedem članov odbora. Odbor je sklepčen.
Predsednik odbora predlaga spremembo dnevnega reda. Četrta 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 9. seje Odbora za družbene dejavnosti.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Odbora za družbene dejavnosti
3. Soglasje k Statutu javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica
4. Zaključni račun Proračuna Občine Sevnica za leto 2019 za področje družbenih
dejavnosti
5. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2019
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6. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2020 in
določitev subvencioniranja cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za
leto 2020
7. Letno poročilo KŠTM Sevnica za leto 2019
8. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Odbora za družbene dejavnosti
Na zapisnik 8. redne seje Odbora za družbene dejavnosti ni pripomb.
SKLEP:
Odbor je potrdil zapisnik 8. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 24.2.2020.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Soglasje k Statutu javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Roman Strlekar.
Odbor za družbene dejavnosti je že obravnaval Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica, ki se je uskladil z Zakonom o lekarniški
dejavnosti. V skladu za zakonom odlok ureja statusne zadeve, dejavnost zavoda, pravice
obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, medsebojne pravice in obveznosti
ustanovitelja in zavoda,… V skladu z 31. členom odloka, mora zavod uskladiti statut zavoda
najkasneje v treh mesecih od uveljavitve odloka. Statut zavoda sprejme svet zavoda s
soglasjem ustanovitelja. Novi statut je usklajen z Zakonom o lekarniški dejavnosti in Odlokom
o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica. Statut podrobneje ureja določena
vprašanja, ki v odloku niso urejena, in sicer: področje dejavnosti in notranja organizacija
zavoda, logotip in žig zavoda, organe zavoda (konstituiranje in vodenje sveta zavoda, volitve
in prenehanje mandata predstavnikov zaposlenih v svetu zavoda, druge naloge direktorja,
javni razpis za direktorja, razrešitev direktorja), javnost dela in varstvo osebnih podatkov,
poslovno skrivnost, pravice in obveznosti ter obveščanje delavcev, splošne akte zavoda.
Predsednik odpre razpravo.
Razprave ni.
Predsednik: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Statut javnega lekarniškega zavoda
Lekarna Sevnica, nanj nima pripomb in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da
poda soglasje k Statut javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Zaključni račun Proračuna Občine Sevnica za leto 2019 za področje družbenih
dejavnosti
Uvodno predstavitev sta podali mag. Vlasta Marn in Mojca Sešlar.
Zaključni račun proračuna je niz dokumentov, v katerem so prikazani predvideni in realizirani
prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo proračunsko leto.
Lansko leto je bilo zaključeno uspešno, realizacija je bila 99,6%. Izveden ni bil le en projekt v
višini 50.000,00 EUR. Plačali smo vse, kar je bilo potrebno. Letošnje leto je likvidnostno slabše.
Realizacija proračuna oddelka za družbene dejavnosti za leto 2019 je bila v višini 7.772.000,00
EUR. Na prihodkovni strani smo na področju družbenih dejavnosti prejeli sredstva za nakup
reševalnega vozila (44.067,20 EUR), del sredstev za družinskega pomočnika (76.465,56 EUR)
ter subvencijo tržnih najemnin (7.369,61 EUR). Večji delež sredstev na odhodkovni strani je
bil namenjen za obvezne naloge pogojene bodisi z zakonom, bodisi z odloki. Na obvezne
naloge (mrliško pregledna služba, regresiranje oskrbe v domovih, pomoč na domu, družinski
pomočnik, plačilo vrtcev, prevoz otrok v šolo,…), nimamo vpliva, sredstva enostavno moramo
zagotoviti. V letu 2019 je Občina Sevnica sofinancirala javna dela za 9 oseb, opravljeni so bili
terenski pregledi vseh defibrilatorjev. Izvedeni so bili razpisi na področju športa, kulture,
mladine in sociale. V letu 2019 je za pomoč staršem ob rojstvu otroka občina namenila
66.800,00 EUR, znesek enkratne pomoči na otroka znaša 400 EUR. V letu 2019 je bil urejen
fitnes na Kompolju, v Loki je bilo postavljenih nekaj dodatnih naprav. Zaključena je bila ureditev
Športnega doma. Izvedena je bila tudi sanacija bazenske školjke (veliki in mali bazen). Vsa
dela na bazenu Sevnica so bila izvedena v okviru pogodbene vrednosti. Po zaključku kopalne
sezone se je pričela II. faza obnove bazena, ki bo zaključena do pričetka nove kopalne sezone.
Zaradi vlage, ki se je pojavila po izvedenih delih na območju stadiona, je bila izvedena sanacija
sten kletnih prostorov v objektu Prah. Pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v
Ljubljani, je Občina Sevnica naročila pregled projektne dokumentacije izdelavo recenzije za
projekt Atletski stadion. Stroški na področju predšolske vzgoje konstantno naraščajo zaradi
večjega števila oddelkov, višjih plač zaposlenih. V letu 2019 je bila naročena idejna zasnova
ter izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije za prizidavo vrtca Ciciban Sevnica. Občina
je tudi v letu 2019 namenila sredstva za kritje dela materialnih stroškov za šolo v naravi.
Izveden pa ni bil projekt Mreža socialnih storitev, ki je projekt treh Posavskih občin.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi sodelovali: Rado Kostrevc, Brigita Karlovšek
Povzetek razprave:
Oddelek za družbene dejavnosti je imel že večjo porabo sredstev, kot pa v letu 2019.
Pomembno je, da se denar, zagotovljen v proračunu tudi porabi. Vsekakor gre veliko denarja
za šolske prevoze. Zaradi zaprtja šol, v času epidemije Covid-19, bo verjetno pri šolskih
prevozih nekaj prihranka.
Predsednik odbora: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Zaključni račun Proračuna Občine Sevnica
za leto 2019 za področje družbenih dejavnosti, nanj nima pripomb ter ga predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica v obravnavo in sprejem.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Sklep je sprejet.
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Ad 5
Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2019
Uvodno predstavitev je podala Marjetka Smolič, Center za socialno delo Posavje, enota
Sevnica.
Pomoč na domu po Zakon o socialnem varstvu predstavlja eno izmed socialno varstvenih
storitev. Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih
primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Izvajanje in
financiranje te storitve spada v pristojnost občine. To predstavlja pomembno prednost te
storitve, saj je občina kot lokalna skupnost bližja potrebam svojih občanov in lahko izvajanje
storitve bolj prilagodi posebnostim svojega območja. Socialna oskrba na domu obsega več
sklopov opravil: gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri
ohranjanju socialnih stikov. V Občini Sevnica socialno varstveno storitev pomoč na domu
izvaja Center za socialno delo Posavje, enota Sevnica, s katerim ima Občina Sevnica
sklenjeno pogodbo. Upravičenec je upravičen do pomoči na domu le, če potrebuje najmanj
dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil. Neposredna socialna oskrba se izvaja tudi
popoldan ter ob sobotah, nedeljah in praznikih, v vseh krajevnih skupnostih. V letu 2019 je
neposredno socialno oskrbo opravljalo 12 socialnih oskrbovalk/oskrbovalcev. V obdobju od
1.1.2019 do 31.12.2019, je bila nudena socialna oskrba na domu 184 posameznikom. Število
uporabnikov se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 22%. Prav tako se je povečalo število
razvoženih kosil in postrežbe, več pomoči so uporabniki potrebovali pri temeljnih opravilih
(umivanje, hranjenje,..). Storitev opravljajo strokovni delavci, ki so dobro izobraženi.
Predsednik odbora odpre razpravo.
V razpravi sodelovali: Božidar Groboljšek, Brigita Karlovšek, Rado Kostrevc.
Povzetek razprave: Odbor se je strinjal, da je to ena izmed dobrih storitev, ki jih podpira Občina
Sevnica. Storitev je zgledno urejena, uporabniki storitve so zadovoljni. Pomoč na domu je zelo
potrebna oblika pomoči in je dostikrat rešitev, ko nekdo pride iz bolnišnice.
Predsednik odbora: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom o izvajanju socialno varstvene
storitve Pomoč družini na domu v letu 2019, ki ga je predložil Center za socialno delo
Posavje, Enota Sevnica. Poročilo sprejema v predlagani obliki in ga posreduje v
seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2020 in
določitev subvencioniranja cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu
za leto 2020
Uvodno predstavitev je podala Marjetka Smolič, Center za socialno delo Posavje, Enota
Sevnica.
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
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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 0,33 delavca za vodenje in
koordiniranje neposrednega izvajanja storitve, 0,57 delavca za strokovno pripravo v zvezi s
sklenitvijo dogovora, 12 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 štiri predloge višine subvencije občina (50%, 71,9%, 74% in
73,25%). Posebej pa je izračunana cena za nedeljo in praznik oz. dela prost dan. Cena je
malenkost višja kot trenutno veljavna cena.
Predsednik odbora odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Brigita Karlovšek, Rok Petančič, Rado Kostrevc, Darja Pompe, Miran
Grubenšek, Božidar Groboljšek, Mojca Sešlar.
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. Ni pa domska oskrba dražja kot pomoč
na domu. Pomoč na domu je dnevna pomoč v določenem času dneva, domska oskrba je 24urno varstvo. Storitev je potrebno podpirati in jo še razvijati. Glede na razmere in strukturo
uporabnikov ni smiselno zvišati ceno za uporabnika, sredstva, ki bodo zmanjkala na
proračunski postavki, je potrebno poiskati drugje. Odbornike je zanimalo ali bi število
uporabnikov upadlo, če bi malenkost povečali ceno za uporabnika, glede na to, da je cena za
uporabnika že nekaj let enaka, poleg tega pa je tudi cena storitve višja. Na Centru za socialno
delo ugotavljajo, da cena ni razlog za upad uporabnikov, svojcev cena ne zanima. Zakonska
višina subvencije s strani občine je 50%, subvencija Občine Sevnica je višja. Uporabniki
storitve ne plačujejo po razredih, za tak način bi bilo namreč potrebno spremeniti zakonodajo.
So pa nekateri uporabniki v skladu z zakonodajo oproščeni plačila storitve pomoči na domu.
Predsednik odbora: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da
sprejme predlog 2, po katerem cena celotne storitve znaša 19,78 EUR za
opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 5,20 EUR na
uro, subvencija Občine Sevnica k ceni storitve pa znaša 71,9 %.
2. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da
sprejme Predlog 2a, po katerem cena celotne storitve za nedeljsko delo znaša
22,44 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša
6,76 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica k ceni storitve pa znaša 68 %.
3. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da
sprejme Predlog 2b, po katerem cena celotne storitve za delo na dan državnega
praznika in dela prostega dne znaša 23,33 EUR za opravljeno uro storitve, od
tega cena storitve za uporabnika znaša 7,28 EUR na uro, subvencija Občine
Sevnica k ceni storitve pa znaša 72 %.
Izid glasovanja: 5 za, 1 proti, 1 zadržan (7 prisotnih).
Sklep je sprejet.
** Ob 18.31 sejo zapusti Božidar Groboljšek (prisotnih je 6 članov odbora).
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Ad 7
Letno poročilo KŠTM Sevnica za leto 2019
Uvodno predstavitev je podala Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica.
Zavod opravlja dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti kot
javne službe. V zavodu je bilo v letu 2019 zaposlenih 15 oseb, skupaj z direktorjem. Leta 2019
je zavod uresničil 1.086.307,13EUR prihodkov, kar je za 54.837,34 EUR manj od Plana 2019.
Manjša realizacija je predvsem posledica investicij v osnovna sredstva, katerih realizacija se
izkazuje v bilanci stanja (teh prihodkov je kar 94.684 EUR). Drug razlog manjših prihodkov tudi
v razpisih in obdobjih poročanja, saj se je pri razpisu RIDE&BIKE II obdobje poročanja
zamaknilo v leto 2020 (teh prihodkov je 37.000 EUR). Ostali razlogi pa so nekoliko manjša
realizacija prihodkov na posameznih postavkah po različnih poslovnih postavkah. Na
odhodkovni strani pa je zavod v letu 2019 uresničil 1.038.738,09 EUR odhodkov, kar je za
195.376,38 EUR manj kot v Planu 2019 in za kar 211.861,88EUR manj kot v Rebalansu A
2019 načrtovanih odhodkov. V letu 2019 je delež lastno ustvarjenih prihodkov iz tržne
dejavnosti skupaj z javno službo prihodkovno znašal 30,50%v celotnih prihodkih zavoda.
Zavod je bil v letu 2019 uspešen na javnem razpisu za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropski sklad za pomorstvo
in ribištvo (ESPR) –2. javni poziv LAS Posavje ESPR in sklenili pogodbo z eno osebo za vrsto
dela: Zaposlitev na področju turizma, in sicer za obdobje od 12. 8. 2019 do 31. 5. 2020. Občina
zagotavlja sredstva za plače, sredstva za obratovalne stroške in financira programe, ki so
dogovorjeni in usklajeni. Zavod opravlja tudi svojo pridobitno dejavnost s trženjem programov,
kamor sodijo organizacija porok, prodaja v vinoteki, prodaja spominkov. Zavod v sklopu svoje
dejavnosti skrbi za učinkovitejšo organizacijo, razvoj in spodbujanje dejavnosti na področju
kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti. Dobro sodeluje z društvi, ki delujejo na
območju občine Sevnica. Zavod organizira kmečko tržnico in sejem, ki tradicionalno poteka
vsako prvo soboto v mesecu, polega tega nudijo tudi izposojo šotora, stojnic, najem kombija.
Objekti s katerimi upravljajo, so polno zasedeni, bazen je bil slabše obiskan.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Darja Pompe, Brigita Karlovšek, Miran Grubenšek, Mojca Pernovšek
Povzetek razprave:
Odbornike je zanimalo ali je Zavodu uspelo najti najemnika za lokal na gradu ter ali bodo
planirane prireditve zaradi trenutnih razmer izvedene. Mojca Pernovšek pove, da pogodba o
najemu lokala na gradu še ni podpisana, so pa blizu dogovora. Prireditve zaradi trenutnih
razmer prestavljajo, upajo pa, da bodo septembrske prireditve lahko izvedli.
Predsednik: Predlaga, da se sprejme sledeči
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Letno poročilo JZ KŠTM Sevnica za leto
2019 za področje kulture, športa in mladine in ga skladno z Odlokom o ustanovitvi
javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica,
posreduje v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.

6

Ad 8
Razno
Pod točko razno je Mojca Sešlar predstavila aktivnosti Občine Sevnica v času epidemije Covid19.

Seja je bila zaključena ob 19.15.

Zapisala:
Mojca Ernestl

Rado Kostrevc,
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti
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