ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011-0005/2015
Datum: 17.03.2015

ZAPISNIK
3. seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila dne, 16.03.2015, ob 17. uri
v sejni sobi Občine Sevnica
Prisotni člani: Rado Kostrevc, Danica Božič, Ljudmila Sitar, Frančiška Zemljak, Ana Slapšak
Gorinšek, Janez Kukec, Rok Petančič.
Odsotni člani: /
Prisotni uslužbenci občinske uprave: Zvone Košmerl, Mojca Sešlar, mag. Vlasta Marn, Maja
Grabrijan.
Ostali prisotni: Matej Imperl.
Sejo vodi: Rado Kostrevc, predsednik odbora.
Ad1) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik pozdravi navzoče.
Prisotnih je sedem članov odbora.
SKLEP:
Odbor je sprejel predlagan dnevni red.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Odbora za družbene dejavnosti.
3. Zaključni račun Proračuna Občine Sevnica za leto 2014 za področje družbenih
dejavnosti.
4. Finančno in vsebinsko poročilo JZ KŠTM Sevnica za leto 2014.
5. Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016.
6. Imenovanje člana odbora v komisijo za vodenje postopka javnega razpisa zbiranja
predlogov za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega
varstva v občini Sevnica v letu 2015 in imenovanje člana odbora v komisijo za
vodenje postopka javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2015.
7. Razno.
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Ad2) Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Odbora za družbene dejavnosti
Člani odbora so pregledali zapisnik 2. Seje Odbora za družbene dejavnosti z dne,
16.02.2015 in ga potrdili.
SKLEP:
Odbor je potrdil zapisnik 2. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne, 16.02.2015.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Sklep je sprejet.
Ad3) Zaključni račun Proračuna Občine Sevnica za leto 2014 za področje družbenih
dejavnosti
Uvodno predstavitev, povzeto po gradivu, podajo Zvone Košmerl, Mojca Sešlar in mag.
Vlasta Marn.
Oddelek za družbene dejavnosti je imel zelo močen proračun, ki znašal skoraj 8 milijonov
EUR. V lanskem letu so bile poravnane vse obveznosti, zato se v letošnje leto ni preneslo
nobenih bremen. Manjši odmiki se kažejo samo pri investicijah. V lanskem letu sta bila dva
rebalansa, s katerim so se racionalno razporejala sredstva.
Naloge oddelka so se delile na obvezne in neobvezne. V neobvezni del spadajo investicije –
štiri energetske sanacije. Na osnovi sklepov in pogodb, ki so bile sklenjene z ministrstvom, je
bilo izčrpanih 90% sredstev (ni bilo 100% zaradi nižjih ponudb izvajalcev). Vse energetske
sanacije so bile bolj ali manj uspešno zaključene, bilo je le nekaj manjših reklamacij, ki so se
sproti reševale.
Vse obvezne, zakonske naloge so bile uspešno realizirane, v skladu s proračunom. S
prerazporeditvijo sredstev so se sredstva povečala na postavki pri obveznem zavarovanju, ki
ga plačuje Občina za brezposelne osebe, na postavki družinski pomočnik ter na postavki
investicijsko vzdrževanje šol, kjer je prišlo do večjega črpanja sredstev zaradi energetski
sanacij.
V letu 2014 se Občina ni zadolževala, v letošnjem letu pa zadolževanje bo zaradi gradnje
Osnovne šole Tržišče.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Danica Božič, Rado Kostrevc, Fanika Zemljak, Matej Imperl, Rok
Petančič, Ana Slapšak Gorinšek, Mojca Sešlar, Matej Imperl.
Povzetek razprave:
V gradivu zaključnega računa je pri mladini – JZ KŠTM – za dejavnost zapisano, da se v
Mladinskem centru Sevnica izvaja svetovanje mladim in učna pomoč za osnovnošolce in
srednješolce. Pri učni pomoči ne gre za sistemsko pomoč, ki bi bila financirana od
ministrstva ali bi pomoč izvajali učitelji, temveč gre za pomoč, ki jo npr. nudi študent z
enakega področja kot ga rabi npr. osnovnošolec. Gre za pomoč tistim otrokom, ki to izrazijo.
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Odbornike je zanimalo tudi glede učne pomoči tujcem – koliko denarja se nameni za to,
kakšna je obiskanostD Ker ni bil podan točen odgovor, bo KŠTM Sevnica pripravil kratek
pregled, kaj vse je zajeto v učno pomoč.
Odborniki podpirajo javna dela, vendar so mnenja, da ga je še premalo.
Občina Sevnica je v letu 2014 poravnala že prevzeto obveznost pri nakupu zemljišč za
stadion, in sicer za plačilo drugega dela kupnine lastnici Ratej ter drugo in tretji del kupnine
lastnici Kuhar in to iz razloga, ker je bilo dovolj denarja in pogodbe so bile sklenjen v letu
2013.
V specifikaciji zaključnega računa so navedene metadonske ambulante, vendar v naši občini
ne to ne izvaja in zato tudi ni zagotovljenih sredstev. Najbližje ambulante, ki jih obiskujejo
uporabniki naše občine, so v Brežicah, Trbovljah in Celju.
Pri obveznem zavarovanju, ki ga plačuje Občina za osebe s stalnim prebivališčem na
njenem območju in so upravičeni tudi do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo
pogoje za pridobitev le-te, se ne da zmanjšati števila zavarovancev, saj je to zakonsko
določena obveznost.
Pri investicijah je bilo izpostavljeno 100% črpanje vseh sredstev iz razpisov, kjer so bile
sklenjene pogodbe z ministrstvom. Pojasnjeno je bilo, da pri velikih investicijah ni možno
100% črpanje, saj pri tem obstaja veliko tveganje. Je pa izvedljivo pri manjših investicijah
(informativna ponudba, ki se pridobi pri izvajalcu del, kaj vse je še možno narediti).
Pohvaljene so bile obnova spomenika žrtvam I. svetovne vojne na Studencu, nakup skrbno
izbranega knjižničnega gradiva, energetske sanacije, šolski prevozi z zmanjšanjem stroškov
ter pomoč ob rojstvu otroka.
Predsednik: Predlaga sprejem sklepa o Zaključnem računu Proračuna Občine Sevnica za
leto 2014 za področje družbenih dejavnosti.
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Zaključni račun Proračuna Občine
Sevnica za leto 2014 za področje družbenih dejavnosti ter ga v predlagani obliki
posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Sklep je sprejet.
Ad4) Finančno in vsebinsko poročilo JZ KŠTM Sevnica za leto 2014
Uvodno predstavitev, povzeto po gradivu, je podal Matej Imperl.
Zavod opravlja dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti kot
javne službe. Vse te dejavnosti na Zavodu opravlja 12 zaposlenih (skupaj z direktorico).
Trajno in nemoteno opravljanje dejavnosti zagotavlja v javnem interesu Občina Sevnica kot
ustanoviteljica zavoda.
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Zavod je v letu 2014 posloval uspešno v skladu s proračunom in zastavljenimi cilji. Leta 2014
je Zavod iz proračuna Občine Sevnica prejel skupaj 533.302 EUR sredstev – za plače,
dejavnost, investicije in drugo (nadomestilo za uporabo Športne dvorane s strani OŠ Sava
Kladnika Sevnica), kar je pomenilo 99,3% od v Rebalansu A 2014 načrtovanih sredstev. V
letu 2014 je Zavod realiziral skupaj 804.641 EUR prihodkov (od tega 271.339 EUR prihodkov
iz lastne dejavnosti). Rebalans je bil potreben zaradi razpisa IPA.
V letu 2014 je bila zelo slaba obiskanost kina, saj zaradi zastarele tehnologije niso mogli
predvajati vseh filmov. Posledično je bila sprejeta odločitev, da kino v letu 2015 ne bo
obratoval.
V lanskem letu je Občina začela z investicijo na bazenu Sevnica, kjer je zaradi inšpekcijske
odločbe potrebno urediti toplo vodo v tuših (zunaj in notri).
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Rado Kostrevc, Fanika Zemljak, Rok Petančič, Matej Imperl, Mojca
Sešlar, Vlasta Marn.
Povzetek razprave:
Dobro pripravljeno gradivo, vendar bi lahko bilo v prihodnje več tabelarnega gradiva.
Odborniki so pohvalili, da se delež lastnih sredstev povečuje. Občina Sevnica financira JZ
KŠTM Sevnica po dvanajstinah in do sedaj ni bilo nobenih problemov, saj so stalno v
kontaktu z ustanoviteljico.
V letu 2014 je bilo manj obiskovalcev na Gradu Sevnica, kar je verjetno posledica krajšega
odpiralnega časa. Grad Sevnica ima namreč 3x krajši odpiralni čas od drugih gradov (kar je
povezano s stroški, katere je potrebno zmanjševati).
V letu 2014 je KŠTM Sevnica od JSKD OI Sevnica prevzel abonmaje, in sicer zaradi
finančnih problemov. Kljub zamenjavi, so bile vse predstave izveden in tudi dobro obiskane.
Med največjimi dolžniki so Rokometni klub Sevnica, Tomaž Lončar (Bar Dile) in Martin
Dolinšek (Kavarna na Gradu). Zadeve so se končno začele premikati v pravo smer in upajo,
da se bodo v bližnji prihodnosti tudi rešile.
V zvezi s plačami zaposlenih na KŠTM Sevnica je bilo pojasnjeno, da se od 01.01.2014
izplačujejo realizirane plače za pretekli mesec (REK obrazci). KŠTM Sevnica odda zahtevek
na Občino in potem dobijo refundacijo zahtevka za plačo.
S strani odbornikov je bil Zavodu JZ KŠTM Sevnica podan predlog glede povezovanja
posavskih gradov in glede koledarjev občine Sevnica, ki bi se lahko izdelovali po tematiki in
bi tekom let nastala nekakšna tematska zbirka koledarjev.
Predsednik: Predlaga sprejem sklepa o Finančnem in vsebinskem poročilu JZ KŠTM
Sevnica za leto 2014.
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SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Finančno in vsebinsko poročilo JZ KŠTM
Sevnica za leto 2014 za področje družbenih dejavnosti ter ga v predlagani obliki
posreduje v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih)
Sklep je sprejet.
Ad5) Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016
Uvodno predstavitev, povzeto po gradivu, sta podali Mojca Sešlar in Danica Božič.
Državni zbor RS je aprila 2013 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega
varstva za obdobje 2013-2020, ki je temeljni programski dokument Slovenije na področju
socialnega varstva za obdobje do leta 2020. Skladno z določili Resolucije je treba na lokalni
in nacionalni ravni pripraviti dva izvedbena načrta za štiriletni obdobji. Prvi izvedbeni načrti
na nacionalni in regijski ravni so pripravljeni za obdobje 2014-2016.
Za pripravo regijskih izvedbenih načrtov so bili s sklepom pristojne ministrice imenovani
regijski koordinatorji (predstavniki enega izmed centrov za socialno delo v vsaki regiji), ki so
nato oblikovali regijske koordinacijske skupine. Regijske koordinacijske skupine so v
lanskem letu pripravile regijske izvedbene načrte za obdobje 2014-2016.
CSD Krško je bil s sklepom ministrstva določen za pripravo, spremljanje in poročanje o
izvajanju regijskega izvedbenega načrta na območju posavske regije. V regijski
koordinacijski skupini sodeluje šest predstavnikov lokalnih skupnosti posavske regije
(Brežice, Krško, Sevnica, Radeče, Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli), predstavniki
lokalnih izvajalcev na področju socialnega varstva (CSD Brežice, CSD Krško, CSD Sevnica,
DUO Impoljca), predstavniki nevladnih organizacij (Društvo gluhih in naglušnih Posavja
Krško, Družinski inštitut Zaupanje, Društvo Sonček Posavje, Društvo Sožitje Krško),
predstavnik Regionalne razvojne agencije Posavje ter ena predstavnica uporabnikov in
Romov.
Z Nacionalnim programom socialnega varstva je mogoče doseči na eni strani izboljšanje
kvalitete življenja posameznikov in družin, na drugi strani pa povečanje družbene
povezanosti ter socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva. Značilnosti Resolucije so
razvojna naravnanost (bolj eksplicitno zapisano, v katero smer se bodo razvijali posamezni
deli sistema, na katerih novostih bo poudarek), dovolj odprt dokument, da dopušča več
fleksibilnosti ter močan vpliv okolja (gospodarske in socialne razmere, fiskalna situacija in
demografske okoliščine).
Trije ključni cilji razvoja sistema socialnega varstva do leta 2020 so: zmanjševanje tveganja
revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin
prebivalstva, izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in
dosegljivosti storitev in programov, izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik
pomoči.
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V posavski regiji živi 3,4 % prebivalstva Slovenije. Za regijo je značilna redkejša poseljenost,
starostna struktura prebivalstva regije pa je manj ugodna od povprečne republiške, saj živi v
regiji nižji delež starih med 15 in 64 let, hkrati pa višji delež starejših. Izrazita prednost regije
je njena geostrateška lega, kar pomeni večjo konkurenčno prednost za razvoj podjetij na tem
območju. Kljub temu pa je bila stopnja brezposelnosti v letu 2013 ena najvišjih.
problematična je tudi struktura brezposelnosti, saj je med brezposelnimi nadpovprečno visok
delež starejših, dolgotrajno brezposelnih, oseb brez strokovne izobrazbe, invalidov, oseb z
zdravstvenimi težavami in zaposlitvenimi ovirami. V regiji se povišuje število prebivalcev, ki
se soočajo z materialno stisko, slednja pa vpliva na višanje števila obravnav družinskega
nasilja in nasilja nad starejšimi osebami. Zaradi slabega materialnega položaja ljudi in visoke
stopnje tolerance do alkohola v regiji, se zvišuje tudi število oseb s težavami zaradi različnih
oblik zasvojenosti. Slab materialni položaj prebivalstva se odraža tudi z naraščanjem števila
oseb s težavami v duševnem zdravju. V regiji živi veliko število priseljencev iz nekdanjih
republik bivše Jugoslavije in romska etična skupnost, ki imajo slab ekonomsko socialni
položaj. Perečo problematiko v regiji predstavlja naraščanje števila primerov nadomestne
kazni in ostalih ukrepov v splošno korist, opazen pa je tudi problem medgeneracijske
odtujenosti in odrinjenosti starih ljudi.
Prioritete v regiji so razvoj in nadgradnja mreže svetovalnih storitev (regijska nadgradnja
lokalnih prizadevanj po vzpostavitvi ustrezne svetovalne podpore različnim ranljivim
skupinam, še posebej ljudem s težavami v duševnem razvoju), socialno vključevanje ranljivih
skupin (dolgotrajno brezposelni, zasvojeni, pripadniki drugih narodnih narodnosti in etičnih
skupin) z vzpostavitvijo namestitvenih kapacitet, terenskega dela in programi socialne
aktivacije, dvig kakovosti življenja in zmanjševanja življenjskih stroškov osebam, ki se
znajdejo v težki materialni stiski ter programi za starejše in njihove svojce (vzpostavitev
medgeneracijskega centra).
Odgovorni nosilci ukrepov so centri za socialno delo, Občine, domovi starejših občanov,
zdravstveni domovi, zavod za zdravstveno varstvo in nevladni sektor. Viri finančnih sredstev
pa bodo MDDSZ (razpisi), EU razpisi in Občine.
Možni zapleti in tveganja pri izvedbi ukrepov so pomanjkanje finančnih sredstev,
pomanjkanje ustreznega strokovnega kadra in pomanjkanje ustreznih prostorov za izvajanje.
Predsednik: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Ana Slapšak Gorinšek, Rok Petančič, Frančiška Zemljak, Danica
Božič, Rado Kostrevc, Ljudmila Sitar.
Povzetek razprave:
Odborniki so pohvalili pripravljeni program in ga podpirajo. Pripomba pri predstavitvi je bila,
da v sklopu zdravstva oziroma zdravstvenih domov niso bili omenjeni zdravniki koncesionarji,
katere obiskuje skoraj 60% pacientov. Potrebno bo tudi več sodelovanja različnih institucij,
katere bodo zagotovile vsaka svoje strokovnjake z različnih področij.
S strani odbornikov je bila dana pobuda, ki jo je predlagal lokalni podjetnik, in sicer, da bi se
v naši regiji zgradila mini vas z nekaj hišami, kjer bi živeli starejši ljudje. S tem bi rešili
problem osamljenosti starejših, stalno bi imeli nekoga za pogovor, obdelovali bi zemljoD
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Podoben projekt, ki so si ga zadali koordinatorji regijskega izvedbenega načrta je ¨Skupinski
vrtovi¨.
Problem osamljenosti in pomoči starejših se že rešuje s programom Pomoč na domu, ki ga
izvaja CSD Sevnica in je s strani občanom zelo pohvaljen.

Predsednik: Predlaga sprejem sklepa o obravnavi regijskega izvedbenega načrta na
področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016.
SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval regijski izvedbeni načrt na
področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016 ter ga v predlagani obliki posreduje
v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Sklep je sprejet.
Ad6) Imenovanje člana odbora v komisijo za vodenje postopka javnega razpisa
zbiranja predlogov za sofinanciranje programov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v občini Sevnica v letu 2015 in imenovanje člana odbora v
komisijo za vodenje postopka javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu
2015
Uvodno predstavitev, podata Maja Grabrijan in Mojca Sešlar.
V skladu s pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter gramov za
mlade v občini Sevnica ter pravilnikom za sofinanciranje programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva v občini Sevnica vrednotenje programov in projektov opravi
komisija, ki jo imenuje župan občine Sevnica. V to komisija sta imenovana tudi predsednik in
en član Odbora za družbene dejavnosti.
Predsednik: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Rado Kostrevc, Rok Petančič, Frančiška Zemljak.
Povzetek razprave:
Odborniki so predlagali Ano Slapšak Gorinšek za članico komisije za vodenje postopka
javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje programov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v občini Sevnica v letu 2015.
Odborniki so predlagali Ljudmilo Sitar za članico komisije za vodenje postopka javnega
razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter
programov za mlade v občini Sevnica v letu 2015.
Predsednik: Predlaga sprejem sklepov o imenovanju članov odbora v komisije razpisov.
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SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti je imenoval Ano Slapšak Gorinšek kot članico v
komisijo za vodenje postopka javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje
programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sevnica v letu
2015.
Odbor za družbene dejavnosti je imenoval Ljudmilo Sitar kot članico v komisijo za
vodenje postopka javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2015.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Sklep je sprejet.
Ad8) Razno
Pod točko razno je Rok Petančič povedal, da je bil novembra 2014 sestanek vseh posavskih
upravljavcev gradov, 17.03.2015 pa bodo imeli drugi sestanek. Na sestanku so se dogovorili,
da bodo izdelali skupne brošure vseh posavskih gradov, ki bodo na voljo v Termah Čatež.
Rado Kostrevc je predlagal, da izpeljejo še kakšen skupen projekt, npr. po poti posavskih
gradov, kjer bi se na vsakem gradu odvijala dejavnost na temo iz preteklosti.

Seja se je zaključila ob 19.30 uri.

Zapisala:
Maja Grabrijan

Rado Kostrevc,
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti
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