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

Številka: 032-0027/2018
Datum: 20. 5. 2020
SKRAJŠAN ZAPIS
8. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v sredo, dne 20. maja 2020, s
pričetkom ob 18. uri v Domu kulture Ruše, Falska cesta 24, Ruše.
PRISOTNI: Mihael Kranjčević, Lovro Bačun, Lilijana Jug, Martin Lesjak (se je pridružil ob
18.15 pri točki 4 dnevnega reda)
OPRAVIČENO ODSOTNI: Dunja Šulc
VABLJENI PROSOTNI: Lucija Smolnik, Katja Markač Hrovatin, Tanja Kocjan, Truda Vene in
Marjana Blažke
ZAPISNIKARICA: Marjana Blažke

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 7. REDNE SEJE
Predsedujoči je podal kratek pregled realizacije sklepov 7. redne seje odbora. Povedal je, da
so vsi sklepi 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 7. redne seje
odbora.

AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Podpredsednik je predlagal, glede na zunanjega razlagalca gradiva, da se dnevni red
spremeni, in sicer:
- točka 7 postane točka 4 in točka 8 postane točka 5, ostalo se preštevilči.
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Predlagan spremenjeni
DNEVNI RED:
1. Pričetek seje
- ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Predhodno mnenje k zaključnemu računu Javnega zavoda CEZAM za leto 2019
5. Predhodno mnenje k finančnemu načrtu Javnega zavoda CEZAM za leto 2020
6. Zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2019
7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Ruše
8. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Ruše
9. Razno
Ker dodatnih predlogov in razprave na predlagan dnevni red ni bilo je odbor soglasno (s 3
glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 2:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje spremenjen dnevni red 8. redne seje.

AD/4
PREDHODNO MNENJE K ZAKLJUČNEMU RAČUNU JAVNEGA ZAVODA CEZAM ZA
LETO 2019
Predsedujoči je predal besedo Luciji Smolnik, ki je predstavila gradivo. Med razlago gradiva,
se je seji, ob 18.15, pridružil Martin Lesjak.
Lucija Smolnik, v. d. direktorja je odbor seznanila, da je nastopila funkcijo 25. 2. 2020 in da je
finančno poročilo pripravil takratni direktor Tomi Prosnik v sodelovanju z računovodskim
servisom Pisarnica. Njeno delo je bilo le zbrati vse podatke in jih pripraviti za gradivo.
Kratek povzetek
- finančnega poročila ni možno primerjati s proračunom občine, zaradi različnega
vodenja poslovnih knjig. Zavod vodi poslovanje po nastanku poslovnega dogodka,
občina pa po denarnem toku.
Predsedujoči je odprl razpravo.
V razpravi so razpravljali vsi prisotni člani odbora.
Izpostavili so naslednje:
- gradivo je pripravljeno nepregledno
- presenetljivo velika razlika prihodkov nad odhodki na področju kulture
- visoki stroški odvetniških storitev v primerjavi s preteklim letom
- predlog spremembe akta o ustanovitvi v delu, da enega člana sveta zavoda določi
župan.
Po krajši razpravi je odbor soglasno (s 4 glasovi ZA ) sprejel
SKLEP št. 3:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da Javnemu zavodu CEZAM poda
negativno predhodno mnenje k zaključnemu računu za leto 2019.
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AD/5
PREDHODNO MNENJE K FINANČNEMU NAČRTU JAVNEGA ZAVODA CEZAM ZA LETO
2020
Predsedujoči je predal besedo Luciji Smolnik, v. d. direktorja CEZAM, ki je na kratko
seznanila z vsebino finančnega plana in predlogi. Povedala je, da je finančni plan pripravljen
v skladu z izhodišči občine kakor tudi program dela (izvedba prireditev predhodno usklajena
z ustanoviteljem). Glede na trenutne razmere COVID-19 bodo vsekakor spremembe, ki jih bo
potrebno uskladiti z rebalansom. Predlogi za določitev sodil po stroškovnih mestih na bazenu
(izvzeti stroškovno mesto masaže (predvideno povečanje male kotlovnice) in določiti nova
sodila za bazen bar). Večja investicija, ki je planirana v letu 2020 je posodobitev vstopnega
sistema. CEZAM se v kratkem seli nazaj na Mariborsko cesto.
Predsedujoči je odprl razpravo.
V razpravi so razpravljali vsi člani odbora.
Izpostavili so naslednje:
- potrebno pripraviti statistiko obiskovalcev na bazenu in temu primerno prilagoditi
obratovalni čas bazena;
- previsoki stroški posodobitve vstopnega sistema, potrebno pridobiti še kakšno novo
ponudbo;
- ker zaradi COVID-19 ni bilo izvedenih planiranih prireditev, bi lahko z neporabljenimi
sredstvi izpeljali večjo prireditev za konec leta.
Katja Markač – občinska uprava bo vse člane odbora obveščala o postopku izbire izvajalca
za vstopni sistem.
Po krajši razpravi je odbor (z 2 glasovoma ZA in 0 PROTI) sprejel
SKLEP št. 4:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da poda pozitivno predhodno mnenje k
finančnemu načrtu Javnega zavoda CEZAM za leto 2020.
AD/6
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2019
Predsedujoči je predal besedo Tanji Kocjan, ki je na kratko predstavila zaključni račun v
splošnem delu in v delu, ki se nanašajo na družbene dejavnosti.
Izpostavila je investicijo – obnova Doma kulture Ruše, ki se prestavlja v leto 2020 in bo
prijavljen v projekt LAS, drugih večjih investicij ni bilo realiziranih v letu 2019.
V razpravi so sodelovali vsi člani odbora.
Izpostavili so naslednje:
- na družbenih ni resnih projektov, kot so bili v preteklosti;
- kako bo z financiranjem LAS ne moremo predvideti.
Po krajši razpravi je odbor soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 5:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da sprejme Zaključni račun proračuna
Občine Ruše za leto 2019.
in soglasno (s 4 glasovi ZA)
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SKLEP št. 6:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da sprejme poročilo o realizaciji
letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše v letu 2019.

AD/7
PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ŠTIPENDIRANJU V
OBČINI RUŠE
Predsedujoči je predal besedo Trudi Vene, ki je predstavila spremembe in dopolnitve
pravilnika, ki so nastale na podlagi dosedanjih vlog za štipendije in jim ni bilo mogoče ugoditi.
Sprememba je v delu, da se podeljuje štipendija tudi podiplomskim študentom, znižanju ocen
za dijake in študente. S predlaganimi spremembami se bo razširilo podeljevanje štipendij za
nadarjene študente, spremenijo se merila.
V krajši razpravi so sodelovali vsi člani odbora.
Izpostavili so naslednje:
- v 5. členu dodati v merilih v tretji alineji: raziskovalni projekti oz. status raziskovalca.
Po krajši razpravi je odbor soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 7:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da sprejme Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Ruše s pripombami v 5. členu
pravilnika.

AD/8
SOGLASJE K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V
OBČINI RUŠE
Predsedujoči je predal besedo Marjani Blažke, ki je predstavila gradivo in obrazložila
povišanje ekonomske cene. Za povišanje cene je ključnih več dejavnikov, in sicer:
- dvig minimalne plače in obračun dodatkov, ki se od 1. januarja ne vštevajo v
minimalno plačo;
- z povišanjem minimalne plače višji tudi regres;
- večje število efektivnih ur, kar omogoča vključitev uporabnikov na čakalni listi,
posledično višji odstotek zaposlenega za koordinatorje, vodenje in sklepanje
dogovorov.
Pri predlogu cene je izvajalec upošteval razliko prihodkov nad odhodki iz leta 2019.
Predsedujoči je odprl razpravo.
V razpravi so razpravljali vsi člani odbora.
Izpostavili so naslednje:
- potrebno bi bilo pripraviti lestvico oprostitev na izhodiščno ceno za uporabnika 50%
sofinanciranje občine.
Po krajši razpravi je odbor (s 3 glasovi ZA in 1 proti) sprejel
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SKLEP št. 8:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da da Soglasje k ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu.
in
SKLEP št. 9:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinski upravi, da do naslednje seje pripravi
analizo kako lahko pridemo do lestvice dodatnih olajšav za uporabnike.

AD/9
RAZNO
Pod točko razno je Lovro Bačun seznanil prisotne, da bo podal odstopno izjavo, zaradi
drugih obveznosti.
Predsedujoči, Mihael Kranjčević, se je zahvalil za prisotnost in sejo zaključil ob 20.00.

Zapisnikarica:
Marjana Blažke
Predsednik odbora za družbene
dejavnosti
Mihael Kranjčević l.r.
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