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

Številka: 032-0027/2018
Datum: 3. 4. 2019
SKRAJŠAN ZAPIS
1. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v sredo dne 3. april 2019, s pričetkom ob
18.30 v sejni sobi Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.
PRISOTNI: Mihael Kranjčević, Martin Lesjak, Lovro Bačun, Lilijana Jug, Dunja Šulc
VABLJENI PROSOTNI: Boštjan Petek, županja Urška Repolusk
ZAPISNIKARICA: Marjana Blažke

AD/1
PRIČETEK SEJE – UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Sejo je pričela županja Urška Repolusk, ki je uvodoma pozdravila vse navzoče.
Ugotovila je, da je na seji prisotnih 5 članov od 5, kolikor jih odbor šteje, zato je odbor sklepčen
in lahko nadaljuje z delom ter veljavno sklepa.
AD/2
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Županja je dala v obravnavo in sprejem predlagani
Dnevni red:
1. Pričetek seje
- ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Konstituiranje Odbora za družbene dejavnosti
- izvolitev podpredsednika odbora
4. Seznanitev s pristojnostmi odbora in dogovor o načinu dela
5. Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2019 – prva obravnava
6. Razno
Ker dodatnih predlogov in razprave ni bilo, je odbor za družbene dejavnosti soglasno (s 5 glasovi
ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 1:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje dnevni red 1. redne seje.

AD/3
KONSTITUIRANJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI – izvolitev podpredsednika odbora
Županja je pozvala prisotne, da podajo predloge za podpredsednika in s tem odprla razpravo.
Ker ni bilo predlogov je Mihael Kranjčević predlagal Martina Lesjaka, ki se je s kandidaturo tudi strinjal.

Odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 2:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje za podpredsednika Martina Lesjaka.

AD/4
SEZNANITEV S PRISTOJNOSTMI ODBORA IN DOGOVOR O NAČINU DELA

Županja je povedala, da so se člani odbora seznanili z gradivom v pisni obliki in jim dala možnost za
pripombe ali pobude.
Razprave ni bilo, Mihael Kranjčević pa je predlagal da se bodo pri točki razno dogovorili o načinu
dostave gradiv za delovna telesa.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s pristojnostmi odbora in dogovoril o načinu dela.
Županja je vodenje seje predala predsedniku odbora Mihaelu Kranjčeviću.

AD/5
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2019 – prva obravnava
Predsednik je seznanil prisotne, da bo odbor za družbene dejavnosti pri svojem delu obravnaval
proračun v delu, ki se nanaša na družbene dejavnosti. Predal je besedo Boštjanu Petku, da tokrat
predstavi na splošno celotni proračun in se osredotoči na proračunske postavke družbenih dejavnosti.
Boštjan Petek je na kratko predstavil osnove proračuna za leto 2019. V nadaljevanju je predstavil
področja, ki zajemajo družbene dejavnosti, in sicer:
- 10 trg dela,
- 17 zdravstveno varstvo,
- 18 kultura, šport in nevladne organizacije,
- 19 izobraževanje in
- 20 socialno varstvo.
Investicije na področju družbenih znašajo v letu 2019 znašajo 488.245,00 EUR, od tega na postavkah
družbenih dejavnosti v višini 231.617,00 EUR in na gospodarskih dejavnostih 256.628,00 EUR –
obnova Doma kulture Ruše/prijava projekta na LAS.
Večje spremembe v proračunu v primerjavi z letom 2018:
- 100% financiranje avtobusnih prevozov občanov starejših od 65 let,
- vzpostavitev medgeneracijskega centra,
- E-oskrba,
- zvišanje prispevka ob rojstvu otroka (iz 65,00 EUR na 350,00 EUR),
- ukrep oprostitev komunalnega prispevka za mlade družine,
- adaptacija Doma kulture v Rušah,
- na bazenu ponovna vzpostavitev fitnesa,
- na prireditvah več finančnih sredstev, ker se nekaj prireditev prenaša iz organizacije CEZAM
na občino (na postavki CEZAM zmanjšana sredstva).
Po končani predstavitvi je predsednik odprl razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Lovro Bačun in Martin Lesjak: vzpostavila sta postavko pomoč družini na domu in povedala, da ne
razumeta zakaj se ekonomska cena vsako leto povišuje. Martin Lesjak je razložil, da povišanja cene
ne bo potrdil, ker ni upravičena, ker izvajalec dela z dobičkom, prav tako se je pozanimal pri izvajalkah
pomoči na domu in niso prejele večjih plač.
Obrazložitev: Boštjan Petek in Marjana Blažke sta povedala, da se cena socialno varstvenih storitev
usklajuje 1x letno - zakonska podlaga.
Mihael Kranjčević je izpostavil ne razumevanje delovanja političnega dela v zadnjih dveh mandatih,
kjer se je tekoča poraba povečevala in se na prihodkovni strani ni zagotavljal prihodek v enaki višini
kot se je povečevala tekoča poraba in ta trend se žal nadaljuje. Prav tako je problem »všečno«
postavko iz proračuna umakniti in vse to gre na račun investicijskega dela proračuna. Prav tako je
omenil, da kljub večnim prošnjam na sestankih z županjo še vedno nimamo gradiv:
- poročilo o delu CEZAM-a za leto 2018, Plan dela za CEZAM leto 2019, pregled programske
porabe denarja CEZAM za leto 2018,
- plan nabave in potreb vozil za delovanje gasilskih društev v občini Ruše,
- zakaj je v Kadrovskem načrtu, pri takem številu zaposlenih v občinski upravi, še vedno
povečanje zaposlitev.
Odbor je soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel naslednji
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SKLEP št. 3:
Odbor za družbene dejavnosti sprejema Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2019 v prvem
branju z vsemi predlaganimi pripombami na 3. redni seji OSOR in podanimi pripombami
odbora za družbene dejavnosti na 1. redni seji.

AD/6
RAZNO
Predsednik je izpostavil: kako se bo iskala odgovornost glede fitnesa na bazenu, najprej ukinitev sedaj
pa bi naj bil na novo vzpostavljen.
Vsi prisotni člani odbora se strinjajo, da dobijo gradivo za seje v elektronski obliki, vendar najkasneje v
roku treh dni pred sejo. Seje bodo potekale načeloma ob sredah ob 17. uri.
Lovro Bačun – daje pobudo in se strinja, da se gradiva ne tiskajo, ampak se v prostorih sej vzpostavijo
električni priključki, da si lahko priklopijo svoje računalnike.
Predsedujoči se je zahvalil za prisotnost in sejo zaključil ob 19.00.

Zapisnikarica:
Marjana Blažke
Predsednik
Mihael Kranjčević
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