ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011-0003/2017
Datum: 29.05.2017

ZAPISNIK
17. seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila dne, 11.05.2017, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Sevnica
Prisotni člani: Rado Kostrevc, Frančiška Zemljak, Danica Božič, Brigita Karlovšek, Natalija
Hostnik, Marinka Šuštaršič, Ljudmila Sitar, Božidar Groboljšek, Janez Kukec, Rok Petančič.
Odsotni člani: Uroš Gorenc.
Prisotni uslužbenci občinske uprave: Mojca Sešlar, Maja Grabrijan, Mojca Ernestl.
Sejo vodi: Rado Kostrevc, predsednik odbora.
Ad1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik pozdravi navzoče.
Ob začetku seje je prisotnih osem članov odbora.
Predsednik odbora: predlaga dnevni red, kot je naveden v vabilu.
Predsednik odpre razpravo.
Razprave ni.
Predsednik odbora: predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Odbor je sprejel predlagan dnevni red.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (8 prisotnih).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Odbora za družbene dejavnosti
3. Predlog Rebalansa A proračuna Občine Sevnica za leto 2017
4. Predlog cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2017
5. Razno
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Ad2
Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Odbora za družbene dejavnosti.
Člani odbora so pregledali zapisnik 16. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne,
06.04.2017 in ga potrdili.
SKLEP:
Odbor je potrdil zapisnik 16. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne, 06.04.2017.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (8 prisotnih).
Sklep je sprejet.
Seje se udeležita Natalija Hostnik in Rok Petančič. Prisotnih je deset članov odbora.
Ad3
Predlog Rebalansa A proračuna Občine Sevnica za leto 2017
Uvodno predstavitev, ki je vsebovala glavne razloge in izhodišča za pripravo predloga
rebalansa A proračuna Občine Sevnica za leto 2017, je podala Mojca Sešlar. Eden izmed
razlogov priprave rebalansa je tudi višji delež sofinanciranja izgradnje OŠ Tržišče s strani
države, ki smo ga prejeli predčasno od načrtovanega. Nato je vodja oddelka za družbene
dejavnosti podrobneje predstavila posamezne postavke znotraj oddelka za družbene
dejavnosti, ki se v okviru rebalansa A proračuna Občine Sevnica za leto 2017 povečujejo oz.
zmanjšujejo. Sredstva se povečujejo na postavki Investicijski nadzor ZD Sevnica, kjer je bil
to naš edini strošek. Na postavki investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje se
sredstva zvišujejo za nakup opreme za dograditev oddelkov vrtca na Studencu. Za poplačilo
vseh fiksnih stroškov in stroškov dodatnih dejavnosti se povišajo sredstva na postavki
Transferi OŠ. Zaradi nabave opreme za dograditev PŠ Studenec (oprema za učilnico,
kabinet in knjižnico) ter izvedbo izolacije, nabavo odra in nakup podlog za telovadnico pri OŠ
Šentjanž, se povišajo sredstva na postavki Investicijski transferi šolam. Za izvedbo prizidka
PŠ Studenec smo prejeli manjšo ponudbo, kot so bila planirana sredstva v proračunu, zato
se posledično sredstva za dograditev PŠ Studenec zmanjšajo in prenesejo na druge
postavke. Zvišujejo se sredstva za ureditev nove kotlovnice v OŠ Šentjanž in ureditev okolice
PŠ Loka. Za zagotavljanje sredstev za nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno
pogodbo, se povečujejo sredstva za delovanje Glasbene šole Sevnica. Ker se je v letu 2017
povečalo število družinskih pomočnikov, se sredstva na postavki povišajo v višini sredstev, ki
jih občina nameni za enega družinskega pomočnika na leto. Na podlagi zakonodaje se za
financiranje družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu
presegajo 0,5% primerne porabe, zagotovijo dodatna sredstva iz državnega proračuna. Na
prihodkovni strani, bodo zaradi večjega števila družinskih pomočnikov, sredstva iz državnega
proračuna višja.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Rado Kostrevc, Mojca Sešlar.
Povzetek razprave:
Postavljeno je bilo vprašanje glede ureditve parkirišča za vrtec pri OŠ Krmelj. Vodja oddelka
je odgovorila, da investicijo ureditev parkirišča pri OŠ Krmelj vodi oddelek za okolje in
prostor.
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Predsednik: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o rebalansu A proračuna
Občine Sevnica za leto 2017 za področje družbenih dejavnosti, nanj nima pripomb in
predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 10 za, 0 proti (10 prisotnih).
Ad4
Predlog cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2017
Uvodno predstavitev je podala Danica Božič, direktorica Centra za socialno delo Sevnica.
Ceno socialno varstvene storitve Pomoč na domu za leto 2017, je že obravnaval svet
zavoda, Občinski svet pa mora v skladu z zakonodajo podati še soglasje k ceni.
Pri izračunu cene so upoštevali Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev. Tako kot lansko leto, so pripravili posebno ceno za nedeljo ter na dan
državnega praznika in dela prostega dne. Sama cena se bistveno ni spremenila, spremenila
pa se je struktura cene. Stremijo k temu, da imajo ceno v okviru katere lahko delajo ter ceno,
ki za uporabnika ni previsoka. Pri izračunu cene so upoštevali 0,30 delavca za vodenje in
koordiniranje neposrednega izvajanja storitve, 0,46 delavca za strokovno pripravo v zvezi s
sklenitvijo dogovora, 11 zaposlenih socialnih oskrbovalk, za neposredno izvajanje storitve na
domu upravičenca pa so upoštevali normativ povprečno 110 ur efektivnega dela na mesec.
Cena celotne storitve tako znaša 17,24 EUR za opravljeno uro storitve. V skladu s
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev so pripravil tri
predloge višine subvencije občine (50 %, 70 % in 68,75 %), poleg tega pa tudi posebno ceno
za nedeljo in posebno ceno za dela prost dan in državni praznik.
Predsednik odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Rado Kostrevc.
Povzetek razprave:
Glede na to, da so uporabniki sprejeli drugačno ceno ure storitve, opravljene v nedeljo, na
dan državnega praznika in dela prostega dne, je prav, da se ta razlika ohranja tudi v naprej.
Glede na strukturo uporabnikov je smiselno, da se cena za uporabnika ne zvišuje in naj cena
za uporabnika ostane enaka. Uporabniki so s storitvijo zadovoljni, sprejemljiva je tudi cena.
Šteje tudi počutje in zadovoljstvo uporabnikov, zato se predlaga, da cena za uporabnika
ostane enaka.
Predsednik: 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 17,24 EUR za
opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 4,80 EUR na
uro, subvencija Občine Sevnica pa 70,00 % cene storitve.
2. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da
sprejme Predlog 4, po katerem cena celotne storitve za nedeljsko delo znaša
20,83 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša
6,24 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica pa 68,10 % cene storitve.
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3. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da
sprejme Predlog 6, po katerem cena celotne storitve za delo na dan državnega
praznika in dela prostega dne znaša 21,54 EUR za opravljeno uro storitve, od
tega cena storitve za uporabnika znaša 6,72 EUR na uro, subvencija Občine
Sevnica pa 66,90 % cene storitve.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (10 prisotnih).
Danica Božič ni glasovala.
Ad5
Razno
Pod točko razno so člani odbora pregledali odgovor KŠTM Sevnica na zastavljena vprašanja
glede bazena. Strinjali so se, da je JZ KŠTM Sevnica podal jasne in korektne odgovore na
vprašanja in pobude, postavljene na Odboru za družbene dejavnosti, dne 6.4.2017.

Seja se je zaključila ob 17.00.

Zapisala:
Mojca Ernestl

Rado Kostrevc,
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti
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