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

Številka: 032-0027/2018
Datum: 28. 6. 2019
SKRAJŠAN ZAPIS
3. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v četrtek, dne 27. junija 2019, s
pričetkom ob 15. uri v sejni sobi Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.
PRISOTNI: Martin Lesjak, Lovro Bačun, Lilijana Jug, dr. Peter Glavič
OPRAVIČENO ODSOTNI: Mihael Kranjčević, Dunja Šulc
VABLJENI PROSOTNI: Dušan Lahe
ZAPISNIKARICA: mag. Truda Vene

AD/1
PRIČETEK SEJE – UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Sejo je vodil podpredsednik Odbora za družbene dejavnosti, Martin Lesjak, ki je pozdravil
vse navzoče. Ugotovil je, da so na seji prisotni 3 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 2. REDNE SEJE
Predsedujoči je podal kratek pregled realizacije sklepov 2. redne seje odbora. Povedal je, da
sklep št. 7 ni realiziran, saj na seji občinskega sveta ni bil sprejet. Zapisnik je dal v obravnavo
in potrditev.
Ker pripomb ni bilo je predsedujoči dal zapisnik na glasovanje. Odbor je soglasno (s 3
glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 1:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje zapisnik in realizacijo sklepov 2. redne seje
odbora.

AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Podpredsednik je podal dnevni red v obravnavo in sprejem naslednji
Dnevni red:
1. Pričetek seje
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- ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Ruše skrajšani postopek
5. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - »Obnova Športne dvorane Ruše«
6. Predhodno mnenje Javnemu zavodu CEZAM:
- k zaključnemu računu za leto 2018
- Primerjava financiranja - transferi CEZAM od leta 2013 - 2019
7. Razno
V razpravi je Lovro Bačun povedal, da predlaga umik 6 točke dnevnega reda »Predhodno
mnenje Javnemu zavodu CEZAM:
- k zaključnemu računu za leto 2018
- Primerjava financiranja - transferi CEZAM od leta 2013 – 2019«, saj je gradiva ni prejel
pravočasno, zato se ni mogel kvalitetno pripraviti na razpravo.
Tudi ostala člana odbora sta se strinjala, da je bilo gradivo, za kvalitetno razpravo, poslano
prepozno ter da se strinjata s predlogom, da se ta točka umakne z dnevnega reda.
Po zaključeni razpravi je odbor soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 2:
Odbor za družbene dejavnosti umika z dnevnega reda točko 6 »Predhodno mnenje Javnemu
zavodu CEZAM:
- k zaključnemu računu za leto 2018
- Primerjava financiranja - transferi CEZAM od leta 2013 – 2019«. Točka 7. dnevnega reda
tako postane točka 6, ostale točke ostanejo nespremenjene.
Ker dodatnih predlogov in razprave ni bilo, je odbor soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 3:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje spremenjen dnevni red 3. redne seje.

AD/4
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O IZDAJANJU JAVNEGA GLASILA
OBČINE RUŠE - SKRAJŠANI POSTOPEK
Predsedujoči je predal besedo mag. Trudi Vene, ki je na kratko predstavila spremembe
odloka.
Po krajši razpravi je odbor soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 4:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Ruše po skrajšanem postopku.

AD 5
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)
ŠPORTNE DVORANE RUŠE«

- »OBNOVA

Predsedujoči je predal besedo dr. Petru Glaviču, ki je predstavil DIIP obnove Športne
dvorane Ruše.
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V krajši razpravi so sodelovali vsi navzoči.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da se strinjajo, da je potrebno pripraviti dokumentacijo, da se
lahko kandidira za sredstva na raznih razpisih. Skrbi jih predvsem kako bo društvo zmoglo
svoj finančni del, prav tako se postavi tudi vprašanje ali bo takšno investicijo zmogel tudi
občinski proračun, saj se tudi na drugem področju odpira investicija (kanalizacija), ki bo za
občino velik zalogaj. V nadaljevanju pohvalijo Športno društvo Ruše, da so se lotili tako
finančno zahtevnega projekta. Občinska uprava in občinski svet morajo društvu s takim
projektom stati ob strani, prav tako je potrebno vključiti tudi oba poslanca.
Po zaključeni razpravi je odbor soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 5:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da potrdi Dokument investicijskega
projekta (DIIP) – »Obnova Športne dvorane Ruše«.
AD 6
RAZNO
Predsedujoči je odprl razpravo.
V razpravi so razpravljali vsi prisotni člani odbora.
Izpostavili so naslednje:
1. Članom odbora je žal, da ni bilo gradivo za 6. točko dnevnega reda pravočasno poslano
in ga niso mogli obravnavati.
2. Izrazili so zaskrbljenost glede finančne situacije Bazen Bara, čeprav delujejo z majhnim
dobičkom, je to vseeno za tak lokal premalo, hkrati pa je zaskrbljujoč tudi minus pri
wellnessu in kegljišču. Minusa vsekakor ne bi smelo biti. V tej smeri bi bilo potrebno v
prihodnje nekaj narediti.
Predsedujoči, Martin Lesjak, se je zahvalil za prisotnost in sejo zaključil ob 15.50.

Zapisnikarica:
mag. Truda Vene
Podpredsednik odbora za družbene
dejavnosti
Martin Lesjak
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