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

Številka: 032 0028/14-19
Datum: 19. 9. 2018

SKRAJŠAN ZAPIS
19. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v sredo dne 19. septembra 2018,
s pričetkom ob 18. uri v sejni sobi Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.
PRISOTNI: Aleksander Brunčko, Dragica Jurše, Monika Pevec, Barbara Jert.
ODSOTNI: Simon Mesarič (neop.).
VABLJENI PROSOTNI: Dušan Lahe - direktor občinske uprave, Boštjan Petek, Urška
Osvald, Marjana Blažke (vsi občinska uprava)
VABLJENI ODSOTNI: Tanja Kocjan (občinska uprava), Zdenka Steblovnik Župan,
podžupanja.
ZAPISNIKARICA: Hedvika Potočar

AD/1
PRIČETEK SEJE – UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Sejo je vodil predsednik Odbora za družbene dejavnosti, Aleksander Brunčko, ki je uvodoma
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 18. REDNE SEJE
Predsednik je podal v obravnavo pregled realizacije sklepov in potrditev skrajšanega
zapisnika 18. redne seje ODD.
Razprave ni bilo.
Odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA), sprejel
SKLEP št. 1:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje realizacijo sklepov in skrajšan zapisnik 18.
redne seje odbora.

AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsednik je dal v obravnavo in sprejem predlagani
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Dnevni red:
1. Pričetek seje
- ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2018-2 (skrajšani postopek)
- Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ruše za leto 2018 v obdobju januar – junij
5. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše
(prva obravnava)
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih
spomenikov na območju Občine Ruše (skrajšan postopek)
7. Razno
Ker dodatnih predlogov in razprave ni bilo, je odbor soglasno s (4 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 2:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje dnevni red 19. redne seje.

AD/4
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2018-2
(SKRAJŠANI POSTOPEK)
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2018 V OBDOBJU
JANUAR – JUNIJ
Predsednik predal besedo Boštjanu Petku.
Ob 18.03 se seji pridružita Martin Lesjak, in Lovro Bačun, tako je na seji prisotnih šest članov
odbora.
Boštjan Petek je predstavil pomembnejše spremembe proračuna, izpostavil predvsem tisti
del, ki se nanaša na družbene dejavnosti:
- sredstva namenjena za prenovo Kulturnega doma Ruše v okviru LAS-a, bodo zaradi
spremenjene dinamike izvajanja investicije počrpana v naslednjem proračunskem
letu.
- dodana je nova proračunska postavka E- oskrba – socialno varstvo starih.
Nadaljeval je z obrazložitvijo Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ruše za leto 2018 za
obdobje januar-junij. Povedal je, da se poročilo o izvrševanju proračuna pripravlja dvakrat
letno, da je to poročilo osnova za pripravo rebalansa 2 in vsebuje sestavne dele, ki jih po
zakonu poročilo mora imeti. Mesečna poročila o izvrševanju proračuna se redno posredujejo
občinskemu svetu.
Predsednik je odprl razpravo.
Na vprašanje Martina Lesjaka je odgovoril Boštjan Petek.
Ker dodatnih vprašanj in razprave ni bilo je predsednik dal na glasovanje predlagana sklepa
iz gradiva.
Odbor je s 4 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel
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SKLEP št. 3:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2018-2 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 2018 v obdobju januar – junij.

AD/5
ODLOK O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA
ŠPORTA V OBČINI RUŠE (PRVA OBRAVNAVA)
Predsednik je predal besedo Marjani Blažke in Urški Osvald. Urška Osvald je obrazložila
razloge in cilje za sprejem odloka, Marjana Blažke pa je podrobneje predstavila merila za
sofinanciranje letnega programa športa. Povedala je, da so le ta prilagojena na zakonske
določbe. Največje spremembe se nanašajo na: definicijo športnika, število vadbenih ur (iz 80
na 60 ur), vrhunski šport (sofinancira se le dejavnost športnikov svetovnega, mednarodnega
in olimpijskega razreda), tekmovalni šport (dodan pripravljalni program), strokovni kader (vse
vadbene skupine bi naj bile strokovno vodene oz. trenerji ustrezno izobraženi.
Predsednik je odprl razpravo, v katero so se vključili vsi člani odbora. Na dileme in vprašanja
sta odgovarjala Marjana Blažke in direktor občinske uprave.
Martin Lesjak je poudaril, da je v odloku treba poskrbeti tudi za posameznike, ki dosegajo
rezultate in njihovi starši nimajo dovolj finančnih sredstev.
Dragica Jurše je poudarila, da je zakonodaja neživljenjska saj posamezne dejavnosti
starejših, na primer »Šolo zdravja« - kljub številčnosti na državni ravni ne spodbuja, temveč
omejuje.
Predsednik je zaključil razpravo in dal na glasovanje predlagan sklep.
Odbor je soglasno (s 6 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 5:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme
predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Ruše v prvi obravnavi.
Ob 18.50 sejo zapusti Lovro Bačun. Na seji je prisotnih pet članov odbora.
Hkrati sejo zapustita Marjana Blažke in Dušan Lahe.
AD/6
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH NEPREMIČNIH KULTURNIH SPOMENIKOV
NA OBMOČJU OBČINE RUŠE (SKRAJŠAN POSTOPEK)
Predsednik je predal besedo Urški Osvald, ki je podala uvodno obrazložitev h gradivu.
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Povedala je, da se v obstoječem Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na
območju Občine Ruše spremeni 3. člen, ki opredeljuje Trško jedro. Zavod za varstvo
kulturne dediščine nas je seznanil s potrebo po redefiniranju - krčenju območja
naselbinskega spomenika, saj po njihovem mnenju posamezna območja ni več smiselno
ohranjati v območju spomenika Trško jedro, za kar nam je posredoval tudi kulturno varstveno
mnenje. Pobudo za spremembo 3. člena odloka pa smo prejeli tudi s strani občanov.
Povedala je tudi, da je bila izvedena javna razgrnitev in javna obravnava, o kateri so bili vsi
deležniki pisno obveščeni. Pripomb na spremembo odloka s strani občanov ni bilo.
Predsednik je odprl razpravo, v katero so se vključili: Martin Lesjak, Barbara Jert, Dragica
Jurše.
Predsednik je zaključil razpravo in dal na glasovanje predlagani sklep iz gradiva.
Odbor je soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 6:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih
spomenikov na območju Občine Ruše po skrajšanem postopku.
AD/7
RAZNO
Pod točko razno je Martin Lesjak imel vprašanja glede Odloka o pokopališkem redu in
opredelitvi zimsko letnega časa.
Dragica Jurše pa je postavila vprašanja, ki se nanašajo na izgradnjo trgovine Hofer, košnjo
trave ob nedeljah in renoviranju Doma kulture Ruše.
Na zastavljena vprašanja je odgovoril predsednik.
Predsedujoči Aleksander Brunčko se je zahvalil za prisotnost in sejo zaključil ob 19.05.

Zapisnikarica:
Hedvika Potočar

Predsednik odbora za družbene dejavnosti
Aleksander Brunčko
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