ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011-0002/2016
Datum: 18.11.2016

ZAPISNIK
12. seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila dne, 17.11.2016, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Sevnica
Prisotni člani: Rado Kostrevc, Ljudmila Sitar, Frančiška Zemljak, Danica Božič, Brigita
Karlovšek, Janez Kukec, Božidar Groboljšek, Marinka Šuštaršič, Rok Petančič.
Odsotni člani: Natalija Hostnik, Uroš Gorenc.
Prisotni uslužbenci občinske uprave: Zvone Košmerl, mag. Vlasta Marn, 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 11. seje Odbora za družbene dejavnosti.
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017 – I. obravnava (za področje
oddelka za družbene dejavnosti).
4. Razno.
Ad2) Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Odbora za družbene dejavnosti.
Člani odbora so pregledali zapisnik 11. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne,
08.09.2016 in ga potrdili.
SKLEP:
Odbor je potrdil zapisnik 11. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne, 08.09.2016.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (9 prisotnih).
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Sklep je sprejet.

Ad3) Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017 – I. obravnava (za
področje oddelka za družbene dejavnosti)
Uvodno predstavitev, povzeto po gradivu so podali Zvone Košmerl, mag. Vlasta Marn in
Mojca Sešlar.
Predsednik: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali Frančiška Zemljak, Rado Kostrevc, Danica Božič, Janez Kukec,
Brigita Karlovšek, Božidar Groboljšek, Zvone Košmerl, Mojca Sešlar, mag. Vlasta Marn.
Povzetek razprave:
V razpravi so bila podana naslednja mnenja, pobude in vprašanja glede predloga Odloka
proračuna Občine Sevnica za leto 2017 za področje oddelka za družbene dejavnosti:
• Koliko sredstev lahko župan prerazporedi s sklepom znotraj občinskega proračuna?
Mag. Vlasta Marn je pojasnila, da župan sme prerazporediti sredstva v višini
sredstev, ne da bi s prerazporeditvijo ogrožal občinski proračun.
• Ali se sredstva na postavki prispevka za zdravstveno varstvo za nezavarovane
občane še vedno povečujejo?
Mojca Sešlar pojasni, da je Občina za leto 2017 zmanjšala sredstva, in sicer iz
189.912,56 EUR na 175.000 EUR, saj je prišlo do upada števila nezavarovanih oseb.
• Ali se vsa sredstva za veteranske organizacije razdelijo?
Mojca Sešlar pojasni, da se vsa sredstva razdelijo in nič ne ostaja.
• Odborniki so zadovoljni, da so se zadeve na področju izgradnje atletskega stadiona
začele premikati naprej.
• Odborniki so nezadovoljni, da na področju izgradnje nove kulturne dvorane ni
zagotovljenih sredstev.
Zvone Košmerl pojasni, da bo projekt izgradnje kulturne dvorane prišel na vrsto, ko
bo zaključen projekt izgradnje atletskega stadiona.
• Odborniki pohvalijo, da so vse šole v večji meri lepo urejene. Izpostavijo Osnovno
šolo Ane Gale Sevnica, ki ostaja nedotaknjena in tako učitelji kot učenci nimajo
ustreznih pogojev za delo.
Zvone Košmerl pojasni, da so sredstva za obnovo šole predvidena v letu 2018.
• Odborniki izpostavijo tudi Glasbeno šolo Sevnica, in sicer da se na šoli nič ne naredi.
Mojca Sešlar pojasni, da se bo v prihodnjih letih uredila okolica šole.
• Odborniki pohvalijo, da se je pomoč staršem ob rojstvu otroka povečala iz 240 EUR
na 310 EUR.
• Odborniki podpirajo izvajanje dejavnosti pomoč na domu.
• Odbornike zanima, kako napreduje sprememba pravilnika za šport in ali lahko
govorimo že o višini razdelitve sredstev?
Mojca Sešlar pojasni, da strokovni delavci občinske uprave usklajujejo pravilnik s
Športno zvezo Sevnica in upa, da bo čim prej usklajen. Občina Sevnica bo z Letnim
programom športa določila višino razdelitve sredstev za posamezna področja.
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•

Članica odbora je dobila vprašanje staršev, in sicer ali se bo v Krmelju odprl nov
oddelek vrtca?
Mojca Sešlar odgovori, da Občina še ni dobila pisne pobude.

Predsednik: Predlaga sprejem sklepa o obravnavi predloga Odloka o proračunu Občine
Sevnica za leto 2017 za področje družbenih dejavnosti.
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je sprejel stališče, da se predlog Odloka proračuna
Občine Sevnica za leto 2017 v navedeni obliki posreduje v sprejem Občinskemu svetu
Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (9 prisotnih).
Sklep je sprejet.

Ad4) Razno
Predsednik odbora seznani člane z dopisom, ki ga je nanj naslovil Aktiv ravnateljev glasbene
šole in osnovnih šol občine Sevnica in se nanaša na financiranje dodatnega programa OŠ –
šport v prvem triletju. Občina Sevnica je od leta 2009 financirala fakultativni pouk angleščine
v 3. razredu, v obsegu ene ure na teden za vsak oddelek. Z zgodnjim uvajanjem prvega
tujega jezika v prvo triletje, v šolskem letu 2017/2018 ne bo več potreb po financiranju pouka
angleščine. Želja strokovnih delavcev vseh šol v občini Sevnica in staršev je, da se učencem
omogoči dodatno uro športa na teden.
Zvone Košmerl pove, da se je uspešno končala investicija izgradnje nove šole v Tržišču. Vse
odbornike povabi na otvoritev, ki bo v petek, 25.11.2016 ob 16.30 uri.
Rok Petančič pove, da se je z izvolitvijo novega ameriškega predsednika občina Sevnica
znašla v središču svetovne pozornosti, saj prva dama Melania Trump prihaja iz naše občine.
Sevničani se premalo zavedamo svetovne medijske pozornosti in upa, da jo bomo znali
pozitivno in v čim večji meri izkoristiti.
Seja se je zaključila ob 17.45 uri.

Zapisala:
Maja Grabrijan

Rado Kostrevc,
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti
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