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

Številka: 032-0027/2018
Datum: 3. 10. 2019
SKRAJŠAN ZAPIS
5. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v sredo, dne 2. oktobra 2019, s
pričetkom ob 18. uri v sejni sobi Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.
PRISOTNI: Mihael Kranjčević, Lovro Bačun, Lilijana Jug
OPRAVIČENO ODSOTNI: Martin Lesjak, Dunja Šulc
VABLJENI PROSOTNI: Ladislav Pepelnik, Tanja Kocjan, Marjana Blažke, mag. Truda Vene
ZAPISNIKARICA: mag. Truda Vene

AD/1
PRIČETEK SEJE – UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Sejo je vodil predsednik Odbora za družbene dejavnosti, Mihael Kranjčević, ki je pozdravil
vse navzoče. Ugotovil je, da so na seji prisotni 3 člani od 5, kolikor jih odbor šteje, zato
je odbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom ter veljavno sklepa.

AD/2
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV IN POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE
Predsedujoči je podal kratek pregled realizacije sklepov 4. redne seje odbora. Povedal je, da
so vsi sklep realizirani. Zapisnik je dal v obravnavo in potrditev.
Ker pripomb ni bilo je predsedujoči dal zapisnik na glasovanje. Odbor je soglasno (s 3
glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 1:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje zapisnik in realizacijo sklepov 4. redne seje
odbora.

AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsedujoči je podal dnevni red v obravnavo in sprejem naslednji
Dnevni red:
1. Pričetek seje
- ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2019 (skrajšani postopek)
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5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ruše za leto 2019 v obdobju od januar – junij
6. Sklep o določitvi cen programov javnega vrtca v Občini Ruše
7. Sklep o imenovanju odgovorne urednice javnega glasila Občine Ruše Ruške novice
8. Razno
Ker dodatnih predlogov in razprave na predlagan dnevni red ni bilo pripomb je odbor
soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 2:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje dnevni red 5. redne seje.

AD/4
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2019
(skrajšani postopek)
Predsedujoči je predal besedo Tanji Kocjan, ki je na kratko predstavila gradivo. Povedala je,
da se, globalno gledano, prihodki zmanjšujejo za 484.566 EUR. Na področju družbenih
dejavnosti so nove postavke ŠD Ruše in projekt Prostofer. Povedala je, da predvideva, da
člane odbora najverjetneje najbolj zanimajo plače Cezama o katerih bo več povedala
Marjana Blažke. V nadaljevanju je predlagala, da nove projekte na družbenih dejavnostih
predstavi mag. Truda Vene. To so projekti »VIS Ruše«, Prostofer in Medgeneracijski center.
Marjana Blažke je obrazložila postavke Cezam:
- na materialnih stroških na področju kulture je razlika zaradi stroškov za leto 2018, kjer
so bili zajeti stroški za osem mesecev, ker so se prostori štiri mesece dajali v najem in
so se prihodki odbijali pri refundaciji obratovalnih stroškov,
- pri plačah so od januarja in od novembra upoštevana napredovanja skladno z
zakonskimi zahtevami oz. kolektivno pogodbo. V letu 2018 so bila dva meseca plače
zaposlenega na projektu LAS knjižena na drugi proračunski postavki ( v letu 2019 –
celo leto). Upoštevan je tudi strošek za vključitev na delovno mesto strokovni
sodelavec VII/1 (pogodbena obveznost projekta LAS). Upoštevani so še drugi stroški
- višji regres, stroški odpravnine, jubilejni nagradi, solidarnostna pomoč,
- pri stroških upravljanja in tekočega vzdrževanja športnih objektov so sredstva z
rebalansom zagotovljena za vzpostavitev drsališča.
Mag. Truda Vene je predstavila projekte:
- Projekt »VIS RUŠE«
Občina je celovito pristopila k oblikovanju vizije in strategije (VIS Ruše) do leta 2030.
Projekt je stekel v mesecu septembru z izvedbo dveh delavnic v različnih terminih (9.
9. in 17. 9.). Delavnice je vodil strokovnjak za razvoj podeželja, mag. Bojan Mažgon.
V času med 10. in 20. septembrom se je v občini izvedla tudi anketa med občani.
Anketa je bila izvedena tudi v Selnici ob Dravi, Lovrencu na Pohorju, Limbušu,
Kamnici in Maribor. Prav tako se bo delavnica izvedla tudi za zaposlene na občini.
Končni dokument »VIS Ruše« bo javnosti predstavljen po zaključku projekta, prav
tako pa bo dokument predstavljen tudi na seji občinskega sveta.
- Projekt Prostofer
Starostna meja v naši občini se dviguje in posledično ima veliko starejših težave s
prevozi in ne morejo po opravkih. Gre predvsem za pomoč s prevozi starejših
občanov, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke.
Projekt Prostofer je celovita rešitev mobilnosti starejših – do zdravnika, v trgovino,
MGC itd. V ta namen bo najeto električno vozilo, ki je ekolju prijazno. Društvo Zlata
mreža bo kmalu pristopilo k usposabljanju prostovoljcev, ki bodo opravljali prevoze.
Uporabniki bodo za prevoz poklicali na brezplačno telefonsko številko klicnega centra
in se naročili. Za ta namen bo občinska uprava prejela tudi program preko katerega
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bo lahko spremljala zasedenost avtomobila. Ob nezasedenosti bo avtomobil lahko
uporabljala tudi občinska uprava. K projektu smo povabili tudi večja podjetja v naši
občini, da donirajo sredstva za ta projekt in tako pokažejo, da so družbeno odgovori,
v zameno pa se bodo na Prostofer avtomobil nalepile nalepke z njihovimi logotipi in
bo to zanje reklama.
Medgeneracijski center DANica Ruše
V poletnih mesecih smo poskusno vzpostavili delovanje Medgeneracijskega centra.
Od 15. julija je potekalo poletno varstvo otrok z različnimi dejavnostmi in delavnicami,
pridružili so se tudi starejši občani. Z delovanjem Medgeneracijskega centra se
nadaljuje. K sodelovanju so bila povabljena zainteresirana društva, da bi z svojimi
vsebinami čimbolj popestrili in naredili medgeneracijski center zanimiv. Uradna
otvoritev bo 5. 10 ob 16. uri. Valjene so vse generacije, da se pridružijo. Tukaj vidimo
tudi povezavo s projektom Prostofer, saj se bodo lahko starejši na ta način lažje
vključili v medgeneracijski center.

V razpravi so sodelovali Lilijana Jug, Lovro Bačun in Miha Kranjčević.
Lovro Bačun je povedal, da so glede plač Cezama že prejeli odgovor od županje. Miha
Kranjčević pove, da je Cezam pravilno planiral, vendar se to v proračunu ni upoštevalo. Novi
projekti se mu zdijo v redu. Lilijana Jug je pohvalila projekt Prostofer, ki bo povezan s
projektom medgeneracijski center.
Po krajši razpravi je odbor soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 3:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2019 po skrajšanem postopku.

AD/5
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2019 V OBDOBJU
JANUAR - JUNIJ
Predsedujoči je predal besedo Tanji Kocjan, ki je predstavila poročilo.
Razprave ni bilo.
Soglasno (s 3 glasovi ZA) je bil sprejet
SKLEP št. 4:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da potrdi Poročilo o izvrševanju
proračuna Občine Ruše za leto 2019 v obdobju januar – junij.

AD/6
SKLEP O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV JAVNEGA VRTCA V OBČNI RUŠE
Predsedujoči je predal besedo Ladislavu Pepelniku, ravnatelju Osnovne šole Janka Glazerja
Ruše, ki je predstavil gradivo. Povedal je, da so sedanje cene iz leta 2017. Vzrok za predlog
povečanja ekonomske cene je na podlagi dogovora med Vlado RS in sindikati, ki so se
konec leta 2018 uskladili o odpravi anomalij v vrednotenju delovnih mest in nazivov.
Predstavil je tudi cene vrtcev v Mariboru, vendar primerjava ni možna, saj je odvisno od
zaposlenega kadra (starejši, mlajši). Ljubljanski vrtci pa imajo vsi poenoteno ceno. V
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nadaljevanju pove, da če se predlog povišanja ne potrdi, to pomeni, da strošek prevzame
občina, v predlogu rebalansa pa tega povišanja ni.
Predsedujoči je odprl razpravo.
V razpravi je Lilijana Jug opozorila na tipkovno napako v gradivu osnovne šole, ki pa na
predlagan sklep ne vpliva.
Odbor je soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 5:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da potrdi Sklep o določitvi cen
programov javnega vrtca v Občini Ruše.

AD/7
SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE UREDNICE JAVNEGA GLASILA OBČINE RUŠE
»RUŠKE NOVICE«
Predsedujoči je predal besedo mag. Trudi Vene, ki je predstavila gradivo. Povedala je, da
občinski svet na 2. redni seji, v mesecu januarju 2019 razrešil odgovornega urednika, Uroša
Majcenoviča. V mesecu avgustu je bil objavljen razpis. Županja je imenovala tričlansko
komisijo, ki je ugotovila, da je pravočasno prispela ena vloga, ki je bila popolna. Županja je s
kandidatko opravila osebni razgovor. Na podlagi predstavitve kandidatke županja
občinskemu svetu predlaga, da za odgovorno urednico imenuje Suzano Rudež za
odgovorno urednico, ki izpolnjuje pogoje. Imenuje se za obdobje štirih let.
Predsedujoči je odprl razpravo.
V razpravi je Lovro Bačun vprašal za reference kandidatke. Lilijana Jug je vprašala od kje
prihaja kandidatka.
Mag. Truda Vene je odgovorila, da so reference kandidatke zapisane v obrazložitvi gradiva.
Kandidatka ima zaključeno Fakulteto za družbene vede, ima 16 let delovnih izkušenj in celo
paleto znanj. Že nekaj časa skrbi za izdajanje Obvestil Občine Ruše. Tudi v razgovoru se je
izkazala za usposobljeno in primerno za odgovorno urednico. Kandidatka prihaja iz
Borovnice.
Po krajši razpravi je odbor soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 6:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da potrdi Sklep o imenovanju
odgovorne urednice javnega glasila Občine Ruše »Ruške novice«.

AD/8
RAZNO
Predsedujoči, Mihael Kranjčević, se je zahvalil za prisotnost in sejo zaključil ob 18.30

Zapisnikarica:
mag. Truda Vene
Mihael Kranjčević
PREDSEDNIK
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