OBČINA RUŠE
OBČINSKI SVET OBČINE RUŠE
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Trg vstaje 11, 2342 Ruše
Številka: 032 0028/14-10
Datum: 20. 10. 2016
SKRAJŠAN ZAPIS
10. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v sredo dne 19. oktobra 2016, s pričetkom
ob 18. uri v sejni sobi Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.
PRISOTNI: Jernej Brglez, Lovro Bačun, Martin Lesjak, Dragica Jurše, Monika Pevec, Barbara Jert
OPRAVIČENO ODSOTNI: Simon Mesarič
VABLJENI PROSOTNI: mag. Karin Jurše, Boštjan Petek, Tanja Kocjan, Marjana Blažke
ZAPISNIKARICA: mag. Truda Vene

AD/1
PRIČETEK SEJE – UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Sejo je vodil predsednik Odbora za družbene dejavnosti Jernej Brglez, ki je pozdravil vse navzoče.
Ugotovil je, da je na seji prisotnih 6 članov 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 9. REDNE SEJE
Predsednik je podal kratek pregled realizacije sklepov 9. 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 6
glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 1:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje realizacijo sklepov in zapisnik 9. 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 9. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2016 (skrajšani postopek)
- Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ruše za leto 2016 v obdobju januar – junij
5. Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2017 – prva obravnava
6. Soglasje k sklepu o cenah programov javnega vrtca v Občini Ruše
7. Razno
Ker dodatnih predlogov in razprave ni bilo, je odbor soglasno (s 6 glasovi ZA) sprejel
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SKLEP št. 2:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje dnevni red 10. redne seje.

AD/4
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2016
(skrajšani postopek)
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2016 V OBDOBJU
JANUAR – JUNIJ
Predsednik je predal besedo Boštjanu Petku, ki je na kratko predstavil Odlok o spremembi odloka o
proračunu Občine Ruše za leto 2016. V uvodu pove, da ni bistvenih sprememb, da gre bolj za
usklajevanje in manj zahtevne spremembe zato se tudi predlaga sprejem akta v skrajšanem postopku.
Predsednik je odprl razpravo v katero so se vključili prisotni in podali naslednja vprašanja:
- Ali so sredstva v proračunu za obnovo knjižnice zagotovljena?
- Kaj pomeni revizijsko poročilo v zvezi z Režijskim obratom?
- Ali je realizacija proračuna za obdobje januar – junij realna?
Odgovore je podal Boštjan Petek:
- Občina se je prijavila za najetje kredita. Pogodbe so podpisane. Sredstva bodo porabljena
v decembru 2016.
- Za Režijski obrat je bilo s strani revizorjev dano priporočilo glede nekaj proračunskih
postavk, ki se ne morejo prikazovati v sklopu 5000 - režijski obrat. Priporočila so bila
upoštevana.
- Realizacija je realna.
Predsednik je zaključil razpravo.
Odbor je soglasno (s 6 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 3:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Ruše za leto 2016 sprejme po skrajšanem postopku.
Odbor je soglasno (s 6 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 4:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Ruše
za leto 2016 v obdobju januar – junij.

AD/5
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2017 – PRVA OBRAVNAVA
Predsednik je predal besedo Boštjanu Petku, ki je na kratko predstavil Odlok o proračunu Občine
Ruše za leto 2017. V uvodu je prisotne seznanil, da so k pripravi proračuna bile pozvane svetniške
skupine, delovna telesa, krajevni odbori in zainteresirana javnost. V nadaljevanju pove, da na področju
družbenih dejavnosti ni bistvenih odstopanj glede na proračun iz preteklega leta.
Predsednik je odprl razpravo v katero so se vključili prisotni in podali naslednja vprašanja:
1. Za koliko se dvigujejo plače v javnem sektorju?
2. Ali se bo tehnična oprema v zvezi z obnovo Kulturnega doma Ruše nabavila preko javnega
razpisa ali ponudbe?
3. Ali bo občina na novo zaposlovala?
4. Ali se bodo vsa sredstva, ki so predvidena za javni razpis de minimis, porabila?
5. Ali bo v prihodnjem letu razpis za ustvarjalne delavnice in za mlade?
6. Kakšen je odziv na zbiranje ponudb za oddajo prostorov Cezam?
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Ob 19.02 sejo zapusti Dragica Jurše.
7. Ali se bodo vsa sredstva na postavki štipendiranje porabila?
V razpravi so bile podane naslednje ugotovitve:
1. Subvencioniranje avtobusnih prevozov za delavce prinašajo prednosti in slabosti. Prednost za
tiste, ki imajo delovno mesto blizu avtobusne postaje, po drugi strani pa slabost za tiste, ki
porabijo preveč časa s prevozi. Tisti, ki se vozijo z lastnim prevozom pa so prikrajšani za
potne stroške.
2. Veča se postavka informiranja, manjša se postavka de minimis.
3. Povečujejo se sredstva na postavki šport.
4. Povečujejo se stroški pri pomoči družini na domu.
Odgovore so podali Boštjan Petek, mag. Karin Jurše, Tanja Kocjan in Marjana Blažke:
1. Plače v javnem sektorju se ne povišujejo, gre samo za napredovanja, dodatnih zaposlitev ni.
2. Občina se bo prijavila na razpis LASa. V primeru, da občina ne bo kandidirala, se bo delalo po
etapah, odvisno od razpoložljivosti sredstev, ki jih bo občina imela na razpolago.
3. V predlogu kadrovskega načrta sta predvideni dve delovni mesti in sicer uradniško delovno
mesto, ki je predvideno za projektno delo »kolesarstvo« in pripravništvo, oboje za določen
čas. Če bo zaposlitev za projekt omogočila država, bo občina to izkoristila. Pri pripravništvu pa
je možno pridobiti sredstva s strani Urada za delo, saj gre za prvo zaposlitev.
4. Vsa sredstva se bodo porabila.
5. V prihodnjem letu bosta objavljena javna razpisa za mlade in za ustvarjalnice.
6. Trenutno zbiramo ponudbe. Rok za oddajo ponudb se še ni iztekel, do sedaj je bila oddana
ena ponudba.
7. Vsa sredstva na postavki štipendije se bodo porabila. V tem šolskem oziroma študijskem letu
je bilo podeljenih 6 dijaških in 1 študentska štipendija.
8. Stroški se povečujejo zaradi povečanega števila vključenih pri pomoči na domu in pri
domskem varstvu.
9. Število tistih, ki koristijo subvencioniran avtobusni prevozov narašča.
10. Postavka športa je povečana zaradi investicij (Center urbanih športov, Smolnik, stadion).
Martin Lesjak prisotne seznani, da o tej točki dnevnega reda ne bo glasoval, saj se stranka SD ni
uspela sestati, da bi podala svoje stališče.
Ob zaključku razprave je odbor s 4 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel:
SKLEP št. 5:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da sprejme sklepe 1., 2., 3. in 4. iz gradiva.

AD/6
SOGLASJE K SKLEPU O CENAH PROGRAMOV JAVNEGA VRTCA V OBČINI RUŠE
Predsednik je predal besedo Marjani Blažke, ki je na kratko predstavila gradivo.
Predsednik je odprl razpravo v kateri je bilo podano vprašanje, ali ima občina podatek, koliko je
takšnih staršev, ki so oproščeni plačila.
Marjana Blažke bo ta podatek pridobila in jim ga posredovala.
Ob zaključku razprave je odbor s 4 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel:
SKLEP št. 6:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da sprejme Soglasje k sklepu o cenah
programov javnega vrtca v Občini Ruše.
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AD/7
RAZNO
Predsednik je odprl razpravo pod točko razno.
V razpravi so prisotni razpravljali o:
- smučanju na Pohorju,
- Športni dvorani Ruše (trženje),
- racionalnem ogrevanju prostorov v glasbeni šoli (preveč ogrevani prostori).

Predsedujoči Jernej Brglez se je zahvalil za prisotnost in sejo zaključil ob 19.40.

Zapisnikarica:
Mag. Truda Vene
Predsednik odbora za družbene dejavnosti
Jernej Brglez, l.r.
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