OBČINA RUŠE
OBČINSKI SVET OBČINE RUŠE
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Trg vstaje 11, 2342 Ruše

Številka: 032 0028/14-16
Datum: 14. 2. 2018
SKRAJŠAN

ZAPIS

16. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v sredo dne 14. februarja 2018, s
pričetkom ob 18:05 v sejni sobi Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.
PRISOTNI: Lovro Bačun, Dragica Jurše, Martin Lesjak, Barbara Jert
ODSOTNI: Simon Mesarič (oprav.), Monika Pevec (neop.) Jernej Brglez (v odstopu)
VABLJENI PROSOTNI: Zdenka Steblovnik Župan /podžupanja/, Dušan Lahe /direktor občinske
uprave/, Marjana Blažke, Mojca Potrč
ZAPISNIKARICA: Hedvika Potočar
AD/1
PRIČETEK SEJE – UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Sejo je vodil podpredsednik Odbora za družbene dejavnosti, Lovro Bačun, ki je uvodoma pozdravil
vse navzoče.
Ugotovil je, da so na seji prisotni 4 člani od 7, kolikor jih odbor šteje, zato je odbor sklepčen in
lahko nadaljuje z delom ter veljavno sklepa.

AD/2
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV IN POTRDITEV ZAPISNIKA 15. REDNE SEJE
Predsednik je podal kratek pregled realizacije sklepov 15. redne seje odbora ter dal zapisnik v
obravnavo in potrditev.
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je predsedujoči dal zapisnik na glasovanje. Odbor je soglasno (s 4
glasovi) sprejel
SKLEP št. 1:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje realizacijo sklepov in skrajšan zapisnik 15. redne seje
odbora.

AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsednik je dal v obravnavo in sprejem predlagani
Dnevni red:
1. Pričetek seje
- ugotovitev sklepčnosti
2. pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 15. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Janka
Glazerja Ruše – skrajšan postopek
5. Letni program športa v Občini Ruše za leto 2018
6. Poročilo odgovornega urednika javnega glasila »Ruške novice« za leto 2017
7. Razno
Ker dodatnih predlogov in razprave ni bilo, je odbor soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel
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SKLEP št. 2:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje dnevni red 16. redne seje.

AD/4
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE ZA LETO 2018
Podpredsednik je predal besedo podžupanji, ki je podala obrazložitev za spremembo in dopolnitev
odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovne šole Janka Glazerja Ruše za leto 2018. Poudarila je,
da sta v odloku dve dopolnitvi v skladu s priporočili Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in
šport, ki je predlagal, da občina v odloku sama bolj natančno določi postopek volitev članov Sveta
zavoda.
Druga sprememba se nanaša na razmejitve pri odločanju občinskega sveta in župana.
V razpravo so se vključili:
Martin Lesjak, Barbara Jert, Lovro Bačun. Na zastavljena vprašanja in dileme je podžupanja
odgovorila in podala obrazložitve.
Podpredsednik je zaključil razpravo, prebral predlagana sklepa iz gradiva in ju dal na glasovanje.
Odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 3:
Občinski svet Občine Ruše sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda Osnovna šola Janka Glazerja Ruše v prvi obravnavi s pripombami razprave.
In
SKLEP št. 4:
Občinski svet Občine Ruše sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda Osnovna šola Janka Glazerja Ruše.

AD/5
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI RUŠE ZA LETO 2018
Podpredsednik je pozval Marjano Blažke da predstavi predlagani Letni program športa za leto 2018.
Povedala je da je predlagani progam usklajen z Zakonom o športu, ki je bil sprejet v preteklem letu in
Resolucijo o nacionalnem programu športa v RS. Poudarila je, da bo tudi letos točkovanje potekalo po
starem pravilniku, saj še novi ni sprejet. Le tega bi naj v sodelovanju s športno sfero uskladili in
sprejeli do meseca junija. V letošnjem letu se bodo pri javnem razpisu že upoštevale zakonodajne
spremembe.
Izpostavila je največje spremembe Letnega programa športa za leto 2018
- tekmovalni šport, ki je lahko po 12 letu starosti otroka. Izjeme so le na področju plesa,
plavanja in gimnastike – ostalo je rekreacija /podlaga Zakona o športu,
- financiranje najema športne dvorane v višini 40.000,00 EUR, bi naj bilo izvedeno preko
javnega razpisa, (za naslednje leto se enako predvideva za najem prostorov v OŠ).
- 5.000,00 EUR namenjenih programu letnih počitnic se letos zaradi nezanimanja v preteklem
letu nameni v interesno dejavnost predšolskih in osnovnošolskih otrok.
Poudarila je, da je športna sfera z dokumentom bila seznanjena, kar je sekretarka ŠZ Ruše, Mojca
Potrč tudi potrdila.
Podpredsednik je odprl razpravo v katero so se vključili:
- Martin Lesjak se sprašuje, ali je bila ŠZ pri pripravi akta sploh vključena, če ne, predlaga, da
se to naredi. Zanimalo ga je ali so sredstva LAS in kakšna so? Športna igrišča – fundacija?
- Dragica Jurše je predstavila šport starejših – »ŠOLA ZDRAVJA«, ki se izvaja po celi Sloveniji.
Izvaja se tudi pri Domu krajanov Smolnik, na prostem.
Prosila je za možnost finančne podpore (za izobraževanje, udeležbo na srečanju članov iz
Slovenije v Piranu,) in objavo prispevka v novicah, saj želi obvestiti in spodbuditi vse občane
bolj zdravemu načinu življenja.
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Lovro Bačun je povedal, da so bile športne površine na Smolniku odvzete, meni, da bi se Letni
program športa 2018 moral pripraviti pred sprejetjem proračuna in v sodelovanju s ŠZ, zato
mu kot tak ni sprejemljiv.
Barbara Jert se je strinjala, da se program športa pripravi pred proračunom in da bi se bolj
podpirali programi in ne infrastruktura. Predlagala je, da se na sestanek povabijo ljudje, da
podajo predloge, kaj bi želeli.
Dragica Jurše je poudarila pomembnost bližine športnih površin vsem otrokom tudi na
Smolniku. Izpostavila je tudi pomembnost gibanja, (peš v šolo in ne z avtobusi – s finančnimi
sredstvi, ki se namenjajo za avtobus, bi lahko uredili športne površine).
Mojca Potrč je povedala, da bi bilo treba pripraviti strategijo športa za daljše časovno obdobje,
kjer bi bile definirane prioritete, kdaj in kam se bodo finančna sredstva dolgoročno vlagala.
V razpravo se je vključil direktor in poudaril, da se strinja in da je strategijo in letni program
športa treba s skupnimi močmi čim prej storiti, slednjega še pred sprejetjem proračuna.
Podžupanja je dala smernice, kako se lotiti priprave strategije.

Podpredsednik je zaključil razpravo, prebral predlagani sklep iz gradiva in ga dal na glasovanje.
Odbor z 2 glasovoma ZA in 2 PROTI ni sprejel
SKLEP-a št. 5:
Občinski svet Občine Ruše sprejme Letni program športa v Občini Ruše za leto 2018.

AD/6
POROČILO ODGOVORNEGA UREDNIKA JAVNEGA GLASILA »RUŠKE NOVICE« za leto 2017
Pri tej točki so prisotni razpravljali o problematiki, kdo naj bi pripravljal članke raznih aktivnosti društev
in posameznikov. Večina se je strinjala, da je bolje, če članke o prireditvah, aktivnostih, ki jih društva
izvajajo, pišejo drugi. Prav tako je bila poudarjena problematika obveščanja in objavljanja, kakor tudi
obiskanost prireditev s strani župana, svetnikov oz. predstavnikov občine.
Podpredsednik je zaključil razpravo, prebral iz gradiva predlagan sklep in ga dal na glasovanje.
Odbor z 2 glasovom ZA in 2 PROTI ni sprejel
SKLEP-a št. 6:
Občinski svet Občine Ruše potrjuje Poročilo odgovornega urednika javnega glasila »Ruške
novice« za leto 2017.

AD/7
RAZNO
Podpredsednik je odprl razpravo pod točko razno.
Lovro Bačun se sprašuje zakaj gradiva za delovna telesa ni na spletu in, da bi to bilo smiselno storiti.
V razpravo so se vključili vsi prisotni.
Podžupanja je prisotne obvestila o objavljenih razpisih za kulturo, ustvarjalnice in donatorsto ter
izpostavila prejeto nagrado »Zlati kamen«. Podrobneje je nagrado predstavil direktor.
Martin Lesjak je ob 19.37 zapustil sejo.
Ponovno so izpostavili problematiko neusklajenosti glede športa med športno sfero in politiko.
Podpredsednik Lovro Bačun se je zahvalil za prisotnost in sejo zaključil ob 19:45.

Zapisnikarica:
Hedvika Potočar
Podpredsednik odbora za družbene dejavnosti
Lovro Bačun
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