ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011-0005/2015
Datum: 12.11.2015

ZAPISNIK
6. seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila dne, 12.11.2015, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Sevnica
Prisotni člani: Rado Kostrevc, Ljudmila Sitar, Frančiška Zemljak, Janez Kukec, Rok Petančič,
Brigita Karlovšek, Natalija Hostnik, Božidar Groboljšek, Marinka Šuštaršič.
Odsotni člani: Danica Božič, Uroš Gorenc.
Prisotni uslužbenci občinske uprave: Mojca Sešlar, Mojca Ernestl, Maja Grabrijan.
Sejo vodi: Rado Kostrevc, predsednik odbora.
Ad1) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik pozdravi navzoče.
Prisotnih je devet članov odbora.
SKLEP:
Odbor je sprejel predlagan dnevni red.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (9 prisotnih).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Odbora za družbene dejavnosti.
3. Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske
kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica.
4. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ter programov za mlade v Občini
Sevnica.
5. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Sevnica.
6. Predstavitev energetskih sanacij in večja investicijsko vzdrževalna dela na šolah v
letu 2015.
7. Razno.
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Ad2) Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Odbora za družbene dejavnosti.
Člani odbora so pregledali zapisnik 5. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne, 10.09.2015
in ga potrdili.
SKLEP:
Odbor je potrdil zapisnik 5. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne, 10.09.2015.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (9 prisotnih).
Sklep je sprejet.

Ad3) Predlog Pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje programov in projektov
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica
Uvodno predstavitev, podata Mojca Sešlar in Maja Grabrijan.
Mojca Sešlar pojasni, da je vsak pravilnik živa stvar, ki se lahko vsakoletno spreminja.
Veljavni pravilnik s področja ljubiteljske kulture je bil sprejet leta 2011 in se je izkazal kot
učinkovit. Celoten postopek vseh javnih razpisov (od priprave razpisne dokumentacije,
objave razpisa, priprave sklepov in pogodb) s področja oddelka za družbene dejavnosti sedaj
vodi oddelek in ne več JZ KŠTM Sevnica. Do sprememb je pravilnika je prišlo v splošnih
določbah ter v postopku za izbor programov zaradi uskladitve vseh pravilnikov s področja
razpisov Oddelka za družbene dejavnosti. V tem delu si bodo vsi pravilniki enotni. Pri
kriterijih in merilih je sprememba to, da je povsod izvzeta beseda »do«. S pravilnikom niso
opredeljeni upravičeni in neupravičeni stroški, kar je predmet razpisne dokumentacije.
Maja Grabrijan pojasni, da je prišlo do spremembe pri sestavi komisije, in sicer član komisije
ni več predstavnik Zveze kulturnih društev Sevnica, ker se v letošnjem letu ni udeležil
odpiranja in ocenjevanja vlog. Pri velikosti skupine so po predlogu pravilnika konkretne točke
(od 1 do 10 članov – 50 točk, od 11 do 25 članov – 100 točk, nad 25 članov – 150 točk), v
sedaj veljavnem pravilniku je za vsakega člana 1% od dodeljenih točk v 1.a poglavju (točke,
ki jih je skupina zbrala za redne vaje). Pri dodatku za udeležbo na tekmovanjih se je pri vseh
treh sklopih (državno, regijsko in območno tekmovanje) število točk znižalo za 50. Pri
dodatku za obletnico delovanja so po predlogu pravilnika konkretne točke, v sedaj veljavnem
pa je bil odstotek točk, ki jih je vlagatelj zbral pod točko 1. (programska dejavnost). Pri
dodatku za vzdrževanje opreme se je število točk na člana razpolovilo za polovico (iz 50 na
25 točk).
Predsednik: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali Rado Kostrevc, Rok Petančič, Božidar Groboljšek, Frančiška
Zemljak, Mojca Sešlar, Maja Grabrijan.
Povzetek razprave:
Odborniki ne želijo, da so v celoti izvzeti stroški pogostitev. Predlagajo, da se ohrani vsaj en
delež sredstev, ki bo namenjen pogostitvam. Zaradi zamude pri izplačilih sredstev s strani
Občine prihaja zaradi dolgih rokov po Zakonu o upravnem postopku (rok za dopolnitev vloge
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je 8 dni, rok za vložitev pritožbe je 15 dni). Celoten postopek javnega razpisa (od dneva
objave) se ne more speljati v manj kot treh mesecih.
Predsednik: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s predlogom Pravilnika o postopku in
merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica.
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predlogom Pravilnika o postopku in
merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica in ga predlaga Občinskemu svetu Občine
Sevnica v sprejem po skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (9 prisotnih).
Sklep je sprejet.

Ad4) Predlog Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter
programov za mlade v Občini Sevnica
Uvodno predstavitev, poda Mojca Sešlar.
Dosedanji pravilnik, ki je bil sprejet leta 2007, se je v praksi izkazal kot neučinkovit,
nepregleden pri uporabi, predvsem s strani komisije, ki je vloge ocenjevala. V predlogu
pravilnika so iste spremembe kot v predhodnem pravilniku, in sicer v splošnih določbah ter v
postopku za izbor programov zaradi uskladitve vseh pravilnikov, ki se nanašajo na razpise iz
Oddelka za družbene dejavnosti. Bistvene spremembe v primerjavi s trenutno veljavnim
pravilnikom so: sofinancira se največ tri programe (v kolikor prijavitelj prijavi več kot tri
programe, se izberejo tisti trije, ki dosežejo najvišje število točk, ostali pa se s sklepom
zavržejo), pri merilih in kriterijih ni več točkovne razdrobljenosti, ampak so točke jasno
razdeljene ter izvzeti so nekateri kriteriji in merila (delež drugih sredstev, programi in projekti
ter programi za mlade s prednostnega področja, tradicionalnost, krepitev prednostnih vrednot
vzpostavljenih politik za mlade na državni in evropski ravni ter vključenost prijavitelja v
občinsko resorno zvezo – zaradi nedelovanja le-te). V predlogu pravilnika komisijo
sestavljajo trije člani (dva predstavnika občinske uprave in en predstavnik KŠTM-ja), v sedaj
veljavnem pravilniku pa je 5 članov (dva predstavnika občinske uprave, en predstavnik
KŠTM-ja, predsednik in član odbora).
Predsednik: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Rado Kostrevc, Rok Petančič, Frančiška Zemljak, Božidar
Groboljšek, Janez Kukec, Brigita Karlovšek, Mojca Sešlar, Maja Grabrijan.
Povzetek razprave:
Člani odbora so postavili vprašanje, ki se nanaša na 13. člen predloga pravilnika, in sicer ali
je pravno formalno pravilno oblikovano določilo :«Član komisije ne sme biti predsednik ali
član društva, ki kandidira za sredstva javnega razpisa.« Občinska uprava preveri pri pravni
službi in pridobi mnenje.
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V 13. členu se popravi določilo, ki se nanaša na število članov komisije, in sicer: »Komisijo
sestavlja pet članov, od katerih morata biti dva iz občinske uprave (en pravnik in en
predstavnik Oddelka za družbene dejavnosti), en predstavnik JZ KŠTM Sevnica ter
predsednik in en član odbora za družbene dejavnosti.
Odborniki predlagajo, da se pri merilih in kriterijih za vrednotenje popravijo 6., 7. in 8 točka.
Pri 6. točki – reference, se dodajo evalvacija izvajanja mladinskih programov in projektov ter
programov za mlade, strokovna usposobljenost delavcev in programi oziroma projekti se
izvajajo tri ali več let (vsak kriterij se točkuje z eno točko).
7. točka – inovativnost, se točkuje s točkami 0, 3 in 5.
Pri 8. točki se pod b popravi »treh ali več krajih«.
Predsednik: Predlaga sprejem sklepa, da Oddelek za družbene dejavnosti popravi predlog
pravilnika in se bo ponovno obravnaval na naslednji seji.
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Pravilnika za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica. Oddelek
za družbene dejavnosti popravi predlog pravilnika in se bo ponovno obravnaval na
naslednji seji odbora.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (9 prisotnih)
Sklep je sprejet.
***Odide Rok Petančič (8 prisotnih).

Ad5) Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica
Uvodno predstavitev, poda Mojca Sešlar.
Dosedanji pravilnik, ki je bil sprejet leta 2006, se je v praksi pokazal kot zastarel, neučinkovit,
nepregleden pri uporabi, predvsem s strani komisije, ki je vloge ocenjevala. Tudi pri tem
predlogu pravilnika so spremembe v splošnih določbah ter v postopku za izbor programov
zaradi uskladitve vseh pravilnikov s področja razpisov iz Oddelka za družbene dejavnosti.
Bistvene spremembe v primerjavi s trenutno veljavnim pravilnikom so: obvezna priloga bo
izpisek iz evidence o članstvu s plačano letno članarino, posameznemu prijavitelju se lahko
sofinancirata največ dva programa (v kolikor prijavitelj na razpis prijavi več kot dva programa,
se izbereta tista dva, ki dosežeta največje število točk, ostali pa se s sklepom zavržejo),
sistem točkovanja je bolj konkretno opredeljen, izvajalci morajo imeti sedež organizacije ali
podružnico registrirano v občini Sevnica oziroma ne glede na sedež, če je program/projekt
dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje najmanj šest občanov občine Sevnica
(izkazuje se obvezno poimensko prilogo članstva). Komisijo po predlogu pravilnika
sestavljajo trije člani, in sicer dva predstavnika občinske uprave in en predstavnik Centra za
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socialno delo (v sedaj veljavnem pravilniku komisijo sestavlja pet članov – dva predstavnika
občinske uprave, en predstavnik Centra za socialno delo ter predsednik in član odbora).
Problem pri tem razpisu je, da se lahko prijavljajo društva iz cele Slovenije, zato smo
postavili omejitev, da mora društvo aktivno vključujevati najmanj šest občanov iz občine
Sevnica.
Predsednik: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Rado Kostrevc, Frančiška Zemljak, Božidar Groboljšek, Mojca
Sešlar.
Povzetek razprave:
Odborniki so se strinjali, da je potreben nov pravilnik, ker je veljavni pravilnik star že skoraj
10 let. Odborniki so soglasno sprejeli odločitev, da se sofinanciranje programov omeji z
dvema programoma.
Predsednik: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s predlogom Pravilnika o postopku in
merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica.
SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predlogom Pravilnika o
sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Sevnica in ga predlaga Občinskemu svetu v sprejem po skrajšanem
postopku.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (8 prisotnih).
Sklep je sprejet.
*** Odide Božidar Groboljšek (7 prisotnih).
Ad6) Predstavitev energetskih sanacij in večja investicijsko vzdrževalna dela na šolah
v letu 2015
Uvodno predstavitev, poda Mojca Sešlar.
V letu 2015 so bile izvedene energetske sanacije šol, in sicer OŠ Boštanj, OŠ Krmelj – nova
šola, OŠ Milana Majcna Šentjanž in PŠ Loka. Namen energetskih sanacij je zmanjševanje
stroškov. Občina daje navodila šolam, kako upravljati z energetsko obnovljenimi objekti. Vsi
izvajalci so bili izbrani na podlagi javnih naročil. Pri javnih naročilih se pojavlja problem, in
sicer izbira najugodnejšega ponudnika, ki pa ni nujno, da je tudi najboljši.
Energetska sanacija OŠ Boštanj: pogodbena vrednost je znašala 442.249,54 EUR z DDV.
Pogodba je bila sklenjena z izvajalcem Optimum skupina d.o.o. iz Ljubljane. Nadzor nad
izvajanjem del je izvajal MV Biro, Marija Vlahušič s.p., katerega pogodbena vrednost je
znašala 15.079,20 EUR z DDV. V okviru pogodbe so bila opravljena naslednja dela: menjava
stavbnega pohištva, izvedba ovoja do podstrešja oz. strehe, izolacija stropa kleti, energetski
monitoring ter ostala dela. S sklepom MZIP je Občina dobila odobrena sredstva v višini
266.577,00 EUR, dejansko pa je prejela 185.033,00 EUR (razlika zaradi nižje ponudbe –
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81.544,00 EUR). Dodatno je bila sanirana ravna streha v vrednosti 35.400,00 EUR v okviru
investicijskega vzdrževanja. Dela so bila dokončana 04.09.2015.
Energetska sanacija OŠ Krmelj s telovadnico: pogodbena vrednost je znašala 239.020,78
EUR. Pogodba je bila sklenjena z izvajalcem GES d.o.o. iz Rogaške Slatine. Nadzor nad
izvajanjem del je izvajal IN-TACT d.o.o. iz Zagorja, katerega pogodbena vrednost je znašala
7.198,00 EUR z DDV. V okviru pogodbe so bila opravljena naslednja dela: menjava
stavbnega pohištva, izvedba ovoja do podstrešja ter energetski monitoring. S sklepom MZIP
je Občina dobila odobrena sredstva v višini 174.563,07 EUR, dejansko pa je prejela
115.456,37 EUR (razlika zaradi nižje ponudbe – 59.106,70 EUR). V okviru investicijskega
vzdrževanja je bila dodatno zamenjana streha na šoli in telovadnici, v znesku 56.166,87
EUR. Dela so bila dokončana 21.08.2015.
Energetska sanacija OŠ Milana Majcna Šentjanž: pogodbena vrednost je znašala
194.583,74 EUR z DDV. Pogodba je bila sklenjena z izvajalcem GES d.o.o. iz Rogaške
Slatine. Nadzor nad izvajanjem del je izvajal MV Biro iz Krškega, katerega pogodbena
vrednost je znašala 5.734,00 EUR z DDV. V okviru pogodbe so bila opravljena naslednja
dela: izvedba ovoja stavbe, zamenjava in izolacija strehe sendvič paneli, toplotna izolacija
temeljev in energetski monitoring. S sklepom MZIP je Občina dobila odobrena sredstva v
višini 199.591,00 EUR, dejansko pa je prejela 86.517,32 EUR (razlika zaradi nižje ponudbe –
130.073,68 EUR). Dela so bila dokončana 14.09.2015.
Energetska sanacija PŠ Loka: pogodbena vrednost je znašala 85.955,80 EUR z DDV.
Pogodba je bila sklenjena z izvajalcem Optimum skupina d.o.o. iz Ljubljane. Nadzor nad
izvajanjem del je izvajal AR projekt d.o.o. iz Sevnice, katerega pogodbena vrednost je
znašala 1.647,00 EUR z DDV. V okviru pogodbe so bila opravljena naslednja dela: toplotna
izolacija podstrešja, menjava vhodnih vrat, toplotna in hidroizolacija tal kleti, sanacija
poškodb na fasadi ter energetski monitoring. S sklepom MZIP je Občina dobila odobrena
sredstva v višini 39.665,00 EUR, dejansko pa je prejela 30.436,66 EUR (razlika zaradi nižje
ponudbe – 9.228,60 EUR).
Izgradnja nove šole v Tržišču: pogodbena vrednost znaša 4.122.940,56 EUR z DDV.
Pogodba je bila sklenjena z izvajalcem Kolektor Koling d.o.o. iz Idrije. Nadzor nad izvajanjem
del izvaja IN-TACT d.o.o. iz Zagorja, katerega pogodbena vrednost znaša 24.000,00 EUR z
DDV. V letu 2015 so bila izvedena naslednja dela: izgradnja šole, izvedba ravne strehe,
delno elektro in strojna instalacijska dela, izvedba oken in fasade do zaključnega sloja.
Izvedbena dela potekajo skladno s terminskim in finančnim planom – 1.800.000,00 EUR,
država financira 481.053,00 EUR.
Izgradnja telovadnice v Šentjanžu: v začetku leta je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in
vsa projektna dokumentacija. Pogodbena vrednost znaša 713.386,00 EUR z DDV. Pogodba
je bila sklenjena z izvajalcem NGD d.o.o. iz Ljubljane. Nadzor nad izvajanjem del izvaja MV
Biro iz Krškega, katerega pogodbena vrednost znaša 6.710,00 EUR z DDV. V letu 2015 so
bila izvedena naslednja dela: rušitev stare telovadnice, priprava temeljev in izvedba.
Izvedba nove kotlovnice v Krmelju: pogodbena vrednost je znašala 97.246,33 EUR z DDV
(dejansko za plačilo 96.812,70 EUR z DDV). Pogodba je bila sklenjena z izvajalcem Zarja
Kavic d.o.o. iz Kamnika. Izvedena so bila naslednja dela: izvedba začasnega kontejnerja z
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zalogovnikom in vgradnjo peči, izvedba toplotne podpostaje in toplovoda ter ureditev in
zaščita kontejnerja. Z izvajalcem del je bilo sklenjeno 3-mesečno upravljanje kotlovnice.
Investicijsko vzdrževalna dela na šolah: na podlagi predlogov, ki jih podajo šole, se z njimi
sklenejo pogodbe o investicijskih delih (inšpekcijske odločbe, nujna dela). Dela na šolah se
izvajajo večinoma v času počitnic. Postopek izbora izvajalcev opravijo na šolah, predstavniki
oddelka pa sodelujejo pri večjih delih. V primeru izrednih del, se sklepajo aneksi, na koncu
leta pa se pripravijo aneksi k pogodbam o upravljanju.
V letu 2015 so bila izvedena naslednja večja investicijsko vzdrževalna dela: OŠ Boštanj –
nabava kombija (vrednost 22.742,76 EUR z DDV), OŠ Blanca – sanacija tušev in ureditev
učilnice (vrednost 14.752,45 EUR z DDV), OŠ Ana Gale Sevnica – obnova strehe nad
garažo (vrednost 4.500,00 EUR z DDV), OŠ Sava Kladnika Sevnica – 28.415,71 EUR z DDV
(nakup pomivalnega stroja in obnova telovadnice), PŠ Studenec – obnova sanitarij
(20.637,90 EUR z DDV).
Predsednik: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Rado Kostrevc, Janez Kukec, Frančiška Zemljak, Mojca Sešlar.
Povzetek razprave:
Na področju šolstva je bilo veliko narejenega in vloženega ogromno denarja. V prihodnosti bi
si odborniki želeli predstavitev, kaj se dogaja na področju športa in kulture. Nogometno
igrišče pri bazenu je javna površina, katero lahko uporabljajo vsi občani. Ni pa še točno
določen nadaljnji razvoj (pogovori so v teku).
Predsednik: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi članov odbora z energetskimi sanacijami
in večjimi investicijsko vzdrževalnimi deli na šolah v letu 2015.
SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z energetskimi sanacijami in
večjimi investicijsko vzdrževalnimi deli na šolah v letu 2015.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Sklep je sprejet.
Ad8) Razno
Pod točko razno so se člani odbora uskladili z datumom naslednje seje, ki bo 25.11.2015 ob
16. uri v sejni sobi Občine Sevnica.

Seja se je zaključila ob 18. uri.

Zapisala:
Maja Grabrijan

Rado Kostrevc,
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti
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