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

Štev.: 032-0028/2014-18
Datum: 14. 6. 2018
SKRAJŠAN

ZAPIS

18. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v četrtek, 14. junija 2018, s
pričetkom ob 19. uri v sejni sobi Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.
Prisotni: Aleksander Brunčko, Lovro Bačun, Martin Lesjak, Simon Mesarič, Dragica Jurše,
Barbara Jert
Odsotni: Monika Pevec (neopravičeno)
Vabljeni prisotni: Dušan Lahe, mag. Truda Vene
Zapisnikarica: Tinka Očko
AD/1
PRIČETEK SEJE - UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Sejo Odbora za družbene dejavnosti je vodil predsednik Odbora za družbene dejavnosti
Aleksander Brunčko. Predsedujoči je najprej pozdravil prisotne in dejal, da je imel prvotno
namen sklicati konferenčno sejo, saj je bila sprva na dnevnem redu le ena točka, nato pa sta
se še dodali dve, kar je razlog poznega sklica seje. Ugotovil je sklepčnost.
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih šest članov od sedmih, koliko odbor
šteje, zato je Odbor za družbene dejavnosti sklepčen in lahko nadaljuje z delom.
AD/2
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE
V nadaljevanju je predsedujoči podal v obravnavo pregled realizacije sklepov in potrditev
skrajšanega zapisnik 17. redne seje ODD. Pojasnil je, da se bo sam glasovanja vzdržal, saj
na zadnji seji ni bil prisoten.
Razprave ni bilo.
Odbor je s 4 glasovi ZA, 0 PROTI sprejel
SKLEP št. 1:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje skrajšani zapisnik 17. redne seje ODD.

AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsedujoči je dal predlagani dnevni red v obravnavo in potrditev.

Dnevni red:
1. Pričetek seje
- ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika17. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa
5. Odlok o pokopališkem redu v Občini Ruše (prva obravnava)
6. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ruše (prva
obravnava)
7. Razno
Ker dodatnih predlogov oz. pripomb ni bilo je odbor soglasno (s 6 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 2:
Odbor za družbene dejavnosti potrdi predlagani dnevni red.
AD/4
PRAVILNIK O SUBVENCIONIRANJU SOCIALNO VARSTVENE STORITVE SOCIALNEGA
SERVISA
Predsednik je predal besedo mag.Trudi Vene, ki je podala kratko obrazložitev k Pravilniku o
subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa.
Sledila je razprava v katero so se vključili Aleksander Brunčko, Lovro Bačun, Martin Lesjak,
Barbara Jert, Duša Lahe in mag.Truda Vene.
V razpravi so ugotovili, da je potrebno v Pravilnik o subvencioniranju socialno
varstvene storitve socialnega servisa podati varovalko in zapisati, da se subvencija
upravičencu lahko čez 24 mesecev podaljša po predhodni preučitvi pogojev.
Ob izteku pogodb bo potrebno s strani občine uporabnike pozvati, da se jim storitev izteka,
saj je velika verjetnost, da bodo sami pozabili.
Predsednik je zaključil razpravo in podal na glasovanje sklep številka 3.

Odbor je soglasno (s 6 glasovi ZA) sprejel
Sklep št. 3:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme
Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa z
dopolnitvami podanimi na tej seji.

Ob 19.35 je sejo zapustila mag. Truda Vene.
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AD/5
ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI RUŠE (PRVA OBRAVNAVA)
Predsedujoči je povedal da je bil prisoten na Odboru za komunalno gospodarstvo in prostor
in je sam podal kratek povzetek k Odloku o pokopališkem redu v Občini Ruše. Glavni razlog
za sprejem odloka je zakonska sprememba, ki se mora implementirati. Predsednik apelira na
Občino Ruše, da ostane urejanje in vzdrževanje pokopališča v domeni Režijskega obrata
Občine Ruše.
Sledila je razprava v katero so se vključili: Aleksander Brunčko, Martin Lesjak, Lovro Bačun
in Dušan Lahe.
Vsi so se strinjali, da je potrebno v Odloku o pokopališkem redu v Občini Ruše, v 15. členu
spremeniti oz. podaljšati čas pokopa in sicer med tednom vključno s soboto od 10.00 do
18.00 ure in izjemoma tudi v nedeljo.
Direktor Dušan Lahe je dejal, da bo preveril ali je ta čas pokopa možen in bo podal odgovor.
Opozoril je, da bi bila verjetno cena pokopa v nedeljo dražja.
Predsedujoči je zaključil razpravo in podal na glasovanje sklep številka 4.
Odbor je soglasno (s 6 glasovi ZA) sprejel
Sklep št. 4:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme v
prvi obravnavi Odlok o pokopališkem redu v Občini Ruše s pripombo na delovni čas.
Pripombo bo preveril direktor občinske uprave.
AD/6
ODLOK O PREDMETU IN POGOJIH ZA DODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE
LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24-URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V
OBČINI RUŠE (PRVA OBRAVNAVA)

Predsedujoči je podal uvodno obrazložitev h gradivu.
Sledila je razprava v katero so se vključili: Aleksander Brunčko, Dušan Lahe, Dragica Jurše
in Lovro Bačun.
Po krajši razpravi je predsednik podal na glasovanje sklep številka 5.
Odbor ga je soglasno (s 6 glasovi ZA) sprejel
Sklep št. 5:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ruše v prvi
obravnavi.
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AD/7
RAZNO
Pod točko razno je Lovro Bačun postavil vprašanje glede dviga cen vode, ki je bil predlagan
na Odboru za komunalno gospodarstvo in prostor. V razpravo so se vključili vsi prisotni.
Vprašanje in izpostavljen problem sta poskušala pojasniti predsednik in direktor.

Seja je bila zaključena ob 20.06.

Zapisnikarica:
Tinka Očko

Predsednik
Odbora za družbene dejavnosti
Aleksander Brunčko
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