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

Številka: 032 0028/14-20
Datum: 22. 10. 2018
SKRAJŠAN ZAPIS
20. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v ponedeljek, 22. oktobra 2018, s
pričetkom ob 18. uri v sejni sobi Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.
PRISOTNI: Lovro Bačun, Dragica Jurše, Barbara Jert, Martin Lesjak
ODSOTNI: Simon Mesarič in Aleksander Brunčko (oprav.) in Monika Pevec neopr.
VABLJENI PROSOTNI: Dušan Lahe direktor občinske uprave, Marjana Blažke (občinska uprava)
ZAPISNIKARICA: Marjana Blažke
AD/1
PRIČETEK SEJE – UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Sejo je vodil podpredsednik Odbora za družbene dejavnosti, Lovro Bačun. Uvodoma je pozdravil vse
navzoče in ugotovil sklepčnost.
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 19. REDNE SEJE
Predsedujoči je podal kratek pregled realizacije sklepov 19. 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 4
glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 1:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje realizacijo sklepov in skrajšan zapisnik 19. redne seje
odbora.
AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsedujoči je dal v obravnavo in sprejem predlagani
Dnevni red:
1. Pričetek seje
- ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 19. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše (druga
obravnava)
5. Razno

Ker dodatnih predlogov in pripomb ni bilo, je odbor soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 2:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje dnevni red 20. redne seje.

AD/4
ODLOK O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V
OBČINI RUŠE
Predsedujoči je predal besedo Marjani Blažke, ki je podala spremembe iz prvega branja odloka oz.
meril za vrednotenje letnega programa športa v Občini Ruše, ki se je usklajeval z Športno zvezo
Ruše.
Podpredsednik je odprl razpravo, v katero so se vključili vsi prisotni in izpostavili naslednje:
-

-

Barbara Jert: so do sedaj bile kakšne sankcije glede izpolnjevanja pogodbenih določil
izvajalca LPŠ;
Martin Lesjak: točke za leta delovanja – npr. društvo ima dolgo tradicijo delovanja, vendar v
kakšnem obdobju ne izvajajo športne dejavnosti in bi bilo nekorektno do društva, ki ima krajšo
tradicijo in izvaja športne dejavnosti a dobi manj točk;
Dragica Jurše: kako je z sofinanciranjem vadbene skupine v Rušah (kot neformalna), ki vadi
pod okriljem društva iz druge občine, njihova vadba se izvaja na prostem, saj je v pravilniku
zahteva, da se lahko prijavi samo društvo s sedežem v Občini Ruše.

Odgovore sta podala Dušan Lahe in Marjana Blažke:
-

-

sankcij do sedaj ni bilo, se pa v letošnjem letu zahtevajo podrobnejši podatki o delovanju
vadbenih skupin, obširnejše poročilo o izvedenih prireditvah. Za v bodoče se bodo pripravili
enotni obrazci za poročanje občini, tako bo lažje delo za izvajalce in občino. Prav tako imamo
namen izvajati fizično kontrolo pri izvajalcih z namenom pridobiti pravo sliko izvajanja športa;
društvo, ki ne izvaja športnih dejavnosti ne more kandidirati na razpis;
kot neformalna skupina – možnost prijave na razpis posebnih skupin.

Predsedujoči je zaključil razpravo.
Odbor za družbene dejavnosti je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 3:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da sprejme Odlok o postopku in merilih za
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše.

AD/5
RAZNO
Podpredsednik je predal besedo Martinu Lesjaku, ki je na kratko seznanil navzoče, zakaj Odloka o
spremembah in dopolnitvah nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Ruše ni bil potrjen
na OSOR po skrajšanem postopku.

Predsedujoči se je zahvalil za prisotnost in sejo zaključil ob 18:40.

Zapisnikarica:
Marjana Blažke
Podpredsednik
Lovro Bačun
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