ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011-0003/2017
Datum: 14.11.2017

ZAPISNIK
19. seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila dne, 09.10.2017, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Sevnica
Prisotni člani: Rado Kostrevc, Frančiška Zemljak, Brigita Karlovšek, Marinka Šuštaršič,
Ljudmila Sitar, Danica Božič, Janez Kukec.
Odsotni člani: Natalija Hostnik, Božidar Groboljšek, Rok Petančič, Uroš Gorenc.
Prisotni uslužbenci občinske uprave: Roman Strlekar, Maja Grabrijan, Mojca Ernestl.
Ostali prisotni: Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica
Sejo vodi: Rado Kostrevc, predsednik odbora.
Ad1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik pozdravi navzoče.
Ob začetku seje je prisotnih sedem članov odbora.
Predsednik odbora: predlaga dnevni red, kot je naveden v vabilu.
Predsednik odbora odpre razpravo.
Razprave ni.
Predsednik odbora: predlaga sprejem dnevnega reda.
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 18. seje Odbora za družbene dejavnosti
3. Statut javnega zavoda Knjižnica Sevnica
4. Seznanitev z Regijskim izvedbenim načrtom za področje socialnega varstva za
Posavsko statistično regijo za obdobje 2017-2020
5. Predlog uskladitve cen programov v vrtcih v občini Sevnica
6. Razno
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Ad2
Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Odbora za družbene dejavnosti.
Člani odbora so pregledali zapisnik 18. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne, 08.06.2017
in ga potrdili.
Predsednik odbora: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor je potrdil zapisnik 18. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne, 08.06.2017.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Sklep je sprejet.
Ad3
Statut javnega zavoda Knjižnica Sevnica
Uvodno predstavitev Statuta javnega zavoda Knjižnica Sevnica je podala direktorica Knjižnice
Sevnica Anita Šiško. Trenutno veljavni statut je iz leta 2001, vmes je bil čistopis odloka. V
statutu so spremenjeni razpisni pogoji za direktorja, naslov, prišlo je do spremembe pri
finančnem poslovanju, od januarja 2017 se sredstva za delovanje in plače izplačujejo na
podlagi zahtevkov po dejanskih stroških, podrobneje je opredeljen postopek izvolitve
predstavnikov delavcev v svet zavoda.
Kratko obrazložitev je podal še Roman Strlekar. Statut vsebuje nekaj redakcijskih sprememb.
Spremembe sledijo vsem spremembam, ki so se zgodile od leta 2001.
Predsednik odbora odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Rado Kostrevc, Frančiška Zemljak , Anita Šiško
Povzetek razprave:
Predstavitev sprememb statuta je všečna in pregledna. Postavljeno je bilo vprašanje ali ima
knjižnica res dva žiga ter ali je v malem žigu res samo napis knjižnica Sevnica. Direktorica
Knjižnice Sevnica je potrdila, da ima knjižnica dva žiga. Manjši žig, premera 20 mm, ima napis
Knjižnica na obodu in Sevnica v sredini. Odborniki še opozorijo na nekatere pravopisne
napake.
Predsednik odbora: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je na 19. redni seji dne, 09.10.2017, obravnaval Statut
javnega zavoda Knjižnica Sevnica, nanj nima pripomb in predlaga Občinskemu svetu,
da poda soglasje k Statutu javnega zavoda Knjižnica Sevnica.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Ad4
Seznanitev z Regijskim izvedbenim načrtom za področje socialnega varstva za
Posavsko statistično regijo za obdobje 2017-2020
Uvodno predstavitev je podala Danica Božič, direktorica Centra za socialno delo Sevnica. Cilji
Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020, so trije. Prvi
cilj je zmanjšanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti socialno ogroženih
in ranljivih skupin prebivalstva. Drugi cilj je izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter
zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov. Tretji cilj pa je izboljševanje
2

kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči preko povečanja učinkovitosti
upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanja njihove avtonomije ter upravljanja s
kakovostjo in zagotavljanja večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na
načrtovanje in izvajanje storitev. Posavska regijska koordinacijska skupina je za doseganje
ciljev Resolucije v prvem izvedbenem obdobju oblikovala skupaj 13 ukrepov in sicer 4 za
doseganje 1. cilja, 6 za doseganje 2. cilja ter 3 za doseganje 3. cilja resolucije. Prioritetni ukrepi
1. cilja resolucije so: Programom socialne aktivacije omogočiti čim boljšo vključenost in
prepoznavnost, jim nuditi podporo in pogoje za uspešno mreženje v lokalnem okolju;
preventivne aktivnosti za socialno ranljive skupine (Romi, priseljenci, osebe s posebnimi
potrebami); nove namestitvene možnosti za osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev v vstop v storitev
institucionalne oskrbe ter izvajanje terenskega dela za osebe, ki iz različnih razlogov ne
dostopajo do storitev pomoči, ki bi jo potrebovali. Terensko delo s posebej ranljivimi skupinami
se v Občinah Krško in Kostanjevica v določeni meri že izvaja, prav tako projekt ''Skupinski
vrtovi'', ki ga izvajata zlasti Občini Brežice in Krško.
V okviru drugega cilja se dva ukrepa izvajata v praksi. Gre za projekt vzpostavitve regionalne
mreže programov svetovalnega, mentalno-zdravstvenega in psihosocialnega dela z različnimi
ranljivimi skupinami, ki se je izvajal v okviru projekta Preventivni mozaik Posavja. Drugi ukrep
se nanaša na skupine za samopomoč svojcem oseb z demenco. V okviru institucionalnega
varstva poteka medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje z vrtci, šolami, društvi. V Občini
Sevnica je zaživel projekt Sopotniki, ki nudi starejšim občasne prevoze. V začetku leta 2017
pa je v Krškem začel delovati Večgeneracijski center Posavja.
V okviru 3. cilja resolucije, se ukrep socialnega vključevanja ranljivih izvaja v okviru
Večgeneracijskega centra Posavje, preko socialno varstvenih programov, ki jih izvajajo centri
za socialno delo. Medinstitucionalno sodelovanje za prepoznavanje potreb starejših, pa poteka
preko sodelovanja pomoči na domu z različnimi institucijami.
Vpliv gospodarske krize (večanje števila brezposelnih, nižji standard), se kaže tudi na območju
posavske statistične regije. Delež brezposelnih še vedno narašča, predvsem delež dolgotrajno
brezposelnih. Večje je število družin z visokim tveganjem za revščino, mnogi si z delom ne
morejo zagotoviti preživetja, vse večji problem postaja alkohol, ki posledično povečuje socialno
stisko ljudi. Vse več je priseljencev, kjer je zaposlen samo oče z minimalno plačo. Povečuje
se število prijav družinskega nasilja, opazen problem je tudi medgeneracijska odtujenost,
občutek osamljenosti starejših ljudi.
V razpravi so sodelovali: Frančiška Zemljak, Rado Kostrevc, Danica Božič
Povzetek razprave: Zaskrbljujoča je visoka stopnja brezposelnosti in posledično visoka stopnja
revščine. Potrebno je poiskati način, da bi se priseljenci čim bolj vključili v okolje. Morda bi bilo
smiselno organizirati dodatne ure druženja z vrstniki za otroke priseljencev, kjer bi moral biti
poudarek na tem, da otroci govorijo slovensko, da premagajo jezikovne ovire. Prav je, da
zadeve spremljamo in se o njih tudi pogovarjamo.
Ad5
Predlog uskladitve cen programov v vrtcih v občini Sevnica
Uvodno predstavitev je podal vodja oddelka za družbene dejavnosti Roman Strlekar. Razlog
za spremembo cen programov je IV. točka Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in
drugih ukrepih v javnem sektorju, sprejet Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in
izobraževanja v RS, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 46/2017 in na novo uvršča plačne
razrede zaposlenih do 26. plačnega razreda in s tem povišuje stroške dela zaposlenih v
javnem sektorju ter že sprejete sistemizacije za šolsko leto 2017/2018. Velik vpliv na ceno
programov v vrtcih ima število zaposlenih in število otrok po oddelkih. Vrtci so na podlagi
veljavne zakonodaje in na podlagi izhodišč, ki so bila za vse vrtce enaka, pripravili predloge
novih cen. Vodja oddelka za družbene dejavnosti opozori, da je Vrtec pri OŠ Blanca predlagal
dve ceni za prvo starostno obdobje.
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Predsednik odbora odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Rado Kostrevc, Danica Božič, Roman Strlekar
Povzetek razprave: Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj je vrtec Blanca pripravil dve ceni za
prvo starostno obdobje, če se sprejme ena cena za prvo starostno obdobje, ena za drugo
starostno obdobje, lahko pa se sprejme tudi cena za kombiniran oddelek in oddelek 3-4.
Roman Strlekar je pojasnil, da smo vrtec Blanca, ki je pripravil dve ceni za prvo starostno
obdobje opozorili in prosili, da pripravijo eno ceno za prvo starostno obdobje. Ker z njihove
strani nismo prejeli popravka cen, prav tako pa vrtec vztraja pri predlaganih cenah, zato
predlagamo, da se tudi v Vrtcu pri OŠ Blanca sprejme za prvo starostno obdobje ena cena, ki
jo je pripravil oddelek za družbene dejavnosti. Ceni za oddelek 3-4 ter oddelek drugega
starostnega obdobja, pa ostaneta takšni, kot ju je predlagal Vrtec pri OŠ Blanca. Odbornike je
zanimalo, zakaj vrtci ne oddajo predloga cen v enaki obliki. Vodja oddelka je odgovoril, da so
vsi vrtci prejeli enaka izhodišča, enake obrazce, ki pa jih vsi vrtci ne upoštevajo. Odborniki
predlagajo, da so predlogi cen v bodoče pripravljeni enotno, na obrazcih, ki jih vrtcem
posreduje oddelek za družbene dejavnosti. Glede na to, da vrtci različno pripravijo obrazložitev
sprememb (v tabeli, na koncu predloga cene, na začetku predloga cene), odbor za družbene
dejavnosti še predlaga, da Predlog cene vrtca vsebuje eno obrazložitev, ki zajema vse razloge
za spremembo cene.
Predsednik odbora: Predlaga, da se sprejme sledeči
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti je na 19. redni seji dne, 09.10.2017, obravnaval in
pregledal predloge cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju
Občine Sevnica in sprejel stališče:
Odbor za družbene dejavnosti soglaša s predlaganimi cenami in predlaga Občinskemu
svetu Občine Sevnica, da pri Enoti vrtca pri OŠ Blanca, za 1. starostno obdobje
upošteva ceno, ki jo je predlagala Občina Sevnica ter sprejme Sklep o določitvi cen
vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica, v predlagani
vsebini.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (7 prisotnih).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja se je zaključila ob 17.20.

Zapisala:
Mojca Ernestl

Rado Kostrevc,
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti
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