OBČINA RUŠE
OBČINSKI SVET OBČINE RUŠE
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Trg vstaje 11, 2342 Ruše
Številka: 032 0028/15
Datum: 4. 10. 2017
SKRAJŠAN ZAPIS
14. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v sredo dne 4. oktobra 2017, 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
ODSOTNI: Barbara Jert (oprav.), Simon Mesarič (neoprav.)
VABLJENI PROSOTNI: mag. Karin Jurše, mag. Truda Vene, Marjana Blažke,
ZAPISNIKARICA: Marjana Blažke

AD/1
PRIČETEK SEJE – UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Sejo je vodil predsednik Odbora za družbene dejavnosti, Jernej Brglez, ki je 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 13. REDNE SEJE
Predsednik je podal kratek pregled realizacije sklepov 13. redne seje odbora ter dal zapisnik v
obravnavo in potrditev.
Ker ni bilo pripomb je predsedujoči dal zapisnik na glasovanje. Odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) 0
proti sprejel
SKLEP št. 1:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje zapisnik in realizacijo sklepov 13. redne seje odbora.

AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsedujoči je podal v obravnavo in sprejem naslednji
Dnevni red:
1. Pričetek seje
- ugotovitev sklepčnosti
2. pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2017 – skrajšani postopek
- Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ruše za leto 2017 v obdobju januar – junij
5. Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Ruše
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6. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
7. Sklep p določitvi cen programov javnega vrtca v Občini Ruše
8. Razno
Ker dodatnih predlogov in razprave ni bilo, je odbor soglasno (s 4 glasovi ZA in 0 proti )sprejel
SKLEP št. 2:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje dnevni red 14. redne seje.

AD/4
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2017 – skrajšani
postopek
Predsednik je predal besedo direktorici mag. Karin Jurše, ki je na kratko predstavila Odlok o
spremembi odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2017 na področju družbenih dejavnosti.
Predsednik je odprl razpravo v katero so se vključili Martin Lesjak, Lovro Bačun in Dragica Jurše ter
izpostavili naslednje:
- povišanje proračunske postavke za mrliško vežico iz 15.000,00 € na 80.000,00 €
- povišanje proračunske postavke informiranje
Odgovore je podala mag. Karin Jurše:
- mrliško vežico je potrebno urediti, tudi papirno, saj dosedanja nima niti gradbenega
dovoljenja
- za stroške informiranja se bo pripravila pisna informacija do OSOR
Predsednik je zaključil razpravo.
Po zaključeni razpravi je odbor (z 2 glasa ZA in 0 PROTI) sprejel
SKLEP št. 3:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da sklep iz gradiva potrdi.
Po tem glasovanju (ob 18.30) se je seji pridružila Monika Pevec, tako da je prisotnih 5 članov
odbora
V nadaljevanju te točke je predsednik odprl razpravo o Poročilu o izvrševanju proračuna Občine Ruše
za leto 2017 v obdobju januar – junij.
Razprave ni bilo.
Odbor je (s 5 glasovi ZA in 0 PROTI) sprejel
SKLEP št. 4:
Odbor za družbene dejavnosti je seznanjen s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Ruše
za leto 2017 v obdobju januar – junij.
AD 5
Predsednik je predal besedo Trudi Pepelnik, ki je odbor na kratko seznanila o novem pravilniku.
Spremembe so v točkovanju in merilih ter poenostavitev vlog in poročil.
Predsednik je odprl razpravo v katero sta se vključila Martin Lesjak in Dragica Jurše in vzpostavila:
- dosedanji pravilnik je imel pomanjkljivosti
- društva bodo imela lažje delo.
Predsednik je zaključil razpravo in dal na glasovanje.
Odbor je (z 5 glasovi ZA in 0 PROTI) sprejel
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SKLEP št. 5:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da sklep iz gradiva potrdi.
AD 6
SOGLASJE K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU
Predsednik je predal besedo Marjani Blažke, ki je uvodoma povedala, da je Sončni dom Maribor podal
predlog nove ekonomske cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu zaradi odprave
plačnih anomalij, višjega regresa. Besedo je predala predstavniki sončnega doma Nataši Vidovič, ki je
podrobneje seznanila odbor o stroških, ki so zajeti v ekonomski ceni.
Predsednik je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Martin Lesjak, Lovro Bačun in Dragica Jurše ter
vzpostavili naslednje:
- povišanje cen bi moralo biti vezano na dvig življenjskih stroškov
- zgodba pri poviševanju cen se iz leta v leto ponavlja
- primerjava cen z drugimi občinami.
Nataša Vidovič je pojasnila, da je z drugimi občinami težko primerjati ceno, saj niso enaki tereni, kjer
so oskrbovanci, različne starosti delavk, s tem posledično tudi razlike v plačah. Cena je narejena na
podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.
Po zaključeni razpravi je odbor (s 3 glasovi ZA in 2 PROTI) sprejel
SKLEP št. 6:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da sklepa iz gradiva potrdi.
AD/7
SOGLASJE K DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VRTCA V OBČINI RUŠE
Predsednik je predal besedo Marjani Blažke, ki je v predstavitev vključila predstavnico OŠ Dominiko
Šmid. V uvodu je povedala, da je osnovna šola podala predlog za spremembo ekonomske cene vrtca
za šolsko leto 2017 zaradi ukrepov na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za
leto 2017, ter odpravi plačnih nesorazmerij, ki veljajo od 1. 7. 2017.
Predsednik je odprl razpravo v kateri sta sodelovala Martin Lesjak in Lovro Bačun ter izpostavila:
- primerjava cen z drugimi vrtci
Po razpravi je odbor (s 4 glasovi ZA in 0 proti) sprejel
SKLEP št. 7:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da sklep iz gradiva potrdi.

AD/8
RAZNO
Predsednik je odprl razpravo.
V razpravi so izpostavili:
- selitev galerije Rulik,
- CEZAM naj pripravi plan za leto 2018 in finančno poročilo Letnega odra Ruše 2017,
- prezračevanje (odpiranje oken) prostorov v vrtcu Ruše, ko so otroci v prostoru.
Mag. Karin Jurše je prisotne seznanila, da začne z januarjem 2017 delovati v Zdravstvenem domu
Ruše antikoagulantna ambulanta.
Predsedujoči Jernej Brglez se je zahvalil za prisotnost in sejo zaključil ob 19.45.
Zapisnikarica:
Marjana Blažke

Predsednik odbora za družbene dejavnosti
Jernej Brglez

3

