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

Številka: 032-0027/2018
Datum: 18. 7. 2019
SKRAJŠAN ZAPIS
4. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v četrtek dne 18. julija 2019, s pričetkom ob
18.00 v sejni sobi občinske uprave Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.
PRISOTNI: Martin Lesjak, Lovro Bačun, Lilijana Jug, Dunja Šulc
VABLJENI PRISOTNI: Dušan Lahe – direktor OU, podžupan Jernej Ajd, Tomi Prosnik (CEZAM)
VABLJENI ODSOTNI: županja Urška Repolusk, Marjana Blažke, Mihael Kranjčevič
ZAPISNIKARICA: Urška Osvald

AD/1
PRIČETEK SEJE – UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Sejo Odbora za družbene dejavnosti je vodil podpredsednik Martin Lesjak. Najprej je pozdravil vse
prisotne in goste, ter ugotovil sklepčnost. Ugotovil je, da so na seji prisotni 4 člani od 5, kolikor jih
odbor šteje, zato je odbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom ter veljavno sklepa.
AD/2
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV IN POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE
V nadaljevanju je predsedujoči podal v obravnavo pregled realizacije sklepov in potrditev skrajšanega
zapisnika 3. redne seje ODD.
Lilijana Jug je opozorila na napako v 1. odstavku AD1, kjer piše o prisotnosti članov. Navaja, da je
treba zapisnike pregledati, preden gredo v podpis. Martin Lesjak je povedal, da prevzema
odgovornost, ker je ob podpisu zapisnika spregledal napako in predlaga, da se v zapisniku spremeni
število iz 7 na 5.
Odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 1:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje skrajšani zapisnik 3. redne seje, s popravkom.
AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red:
1. Pričetek seje
- ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Predhodno mnenje Javnemu zavodu CEZAM k zaključnemu računu za leto 2018
5. Predhodno mnenje Javnemu zavodu CEZAM k programu dela in finančnemu planu za leto
2019
- Primerjava financiranja – transferi CEZAM od leta 2013 – 2019
6. Razno
Člani so se s predlaganim dnevnim redom strinjali, zato je odbor soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel:

SKLEP št. 2:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje predlagani dnevni red 4. redne seje.
AD/4
PREDHODNO MNENJE JAVNEMU ZAVODU CEZAM K ZAKLJUČNEMU RAČUNU ZA
LETO 2018
Predsedujoči je povedal, da mu je sam dokument dobro pripravljen, nato pa je prepustil besedo
Tomiju Prosniku.
Tomi Prosnik predstavi CEZAM in pove, kakšno dejavnost opravljajo in kakšne so njihove naloge.
Izpostavil je:
 da je bilo l. 2016 ugotovljeno, da vloga CEZAM – a ni definirana, zato je bila ustanovljena
posebna skupina, ki je na novo opredelila vlogo javnega zavoda;
 zavod je prevzel več aktivnosti oz. dejavnosti, aktivno se je povezoval z občino;
 izvedenih je bilo več zadev, projekti so imeli dober odziv;
 določeno je bilo točno število zaposlenih, ki delajo na bazenu – vse ostale dejavnosti so
izvajali sami;
 vse razen bara predstavlja javno službo in se krije iz proračuna Občine Ruše;
 financiranje bazena – da je ključno, da se povečajo prihodki in da se stroški zmanjšajo;
 prihodki na vstopninah so se povečali, ne smemo pa varčevati pri investicijah v bazen;
 da je napačno nastavljen model financiranja bazena;
 kakšna je analiza stroškov dela;
 da je najemnina že 10 let konstantna.
Martin Lesjak je postavil naslednja vprašanja:
 Strateški cilji – kateri so uspeli in kateri ne? Tomi odgovarja, da je vse v poročilu.
 Tržna dejavnost bara, koliko se splača? Tomi odgovarja, da se splača, da bar pokriva še
skupne stroške.
 Koliko bo računov za drsališče še v tem letu? Tomi odgovarja, da še okoli 7.000 EUR.
 Ali je kartica šport Ruše uspešen projekt? Tomi odgovarja, da je glede na statistiko še več
prihodkov.
 Kakšna je strategija glede kegljišča, kako ga rešiti, saj dela izgubo? Tomi odgovarja, da so
rezultati takšni, ker nosi toliko stroškov in da je potrebno jasno določiti cilje.
Martin še pove, da se je sicer strinjal s selitvijo fitnesa v prejšnjem mandatu, vendar je kasneje
spoznal, da najemnik ni bil dorasel vodenju le-tega.
Lilijana Jug je vprašala, zakaj se ni v zvezi s preseljenim fitnesom nič ukrepalo, če se najemnina ni
plačevala? Tomi odgovarja, da je najemnik obljubljal, da bo vse poplačal. Pravi tudi, da bi bila
potrebna dodatna investicija v fitnes in da je potrebno iskati rešitve in si zastaviti točne cilje.
Lovro Bačun je najprej komentiral drsališče, da je absurd, da se toliko plača, da je to za občino že
nadstandard. Potrebno si je nastaviti realne cilje, vključiti društva. Treba se je dogovoriti, kaj se bo
delalo in kaj ne. CEZAM bi moral biti koordinator in ne organizator. Pove, da je zmenjeno, da bo fitnes
ponovno v športnem parku. Vidi težavo, da s CEZAM – om pokrivamo vse dejavnosti v Rušah – stvari
bi se morale povezati in začeti koordinirati, vključiti več ljudi. Vidi tudi nesorazmerje pri financiranju
raznih prireditev, manjka povezanost med CEZAM – om in društvi. V zvezi z bazenom meni, da bi
lahko bilo vzdrževanje boljše, je pa vseeno nadstandard za našo občino. Rešitev vidi v tem, da se
odločimo, kaj bomo delali in točno določimo aktivnosti CEZAM –a.
Dušan Lahe komentira, da je potrebno stvari povezati in CEZAM –u dodeliti jasno vlogo. Za fitnes pa
so bile že dane ponudbe.
Martin Lesjak pove, da bi morala biti Občina Ruše in CEZAM ena ekipa in ker se je sedaj politična
slika menjala, je potrebno tudi nastaviti novo relacijo med Občino Ruše in CEZAM -om. Poročilo se mu
zdi v redu, komunikacija pa ne. Doreči bo pa potrebno tudi glede zaposlovanja!
Odbor za družbene dejavnosti je z 2 glasovoma ZA in 0 PROTI sprejel naslednji
SKLEP št. 3:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da na osnovi 16.
člena Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše (UGSO, št. 12/13 in 57/15) poda
Javnemu zavodu CEZAM pozitivno predhodno mnenje k zaključnemu računu za leto 2018.
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AD/5
PREDHODNO MNENJE JAVNEMU ZAVODU CEZAM K PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU
PLANU ZA LETO 2019
- PRIMERJAVA FINANCIRANJA – TRANSFERI CEZAM OD LETA 2013 – 2019
Tomi Prosnik pove, da vsebin ne bo predstavljal, da je program usklajen. Izpostavi naslednje:
 da se izvaja politika občine in Sveta zavoda;
 da je vse težave potrebno rešiti, da je potrebno z novo oblastjo zadeve uskladiti;
 da je potrebno že prej dobiti izhodišča (že oktobra) za drugo leto, ob proračunu pa se naredi
rebalans;
 da lahko CEZAM izvaja samo to, kar ima in točno ve kaj in koliko finančnih sredstev potrebuje
za delovanje;
 CEZAM potrebuje točna navodila katere projekte naj izvaja, vendar morajo biti točno določeni;
 težave so pri plačah – če je denarja za plače premalo, se pač zmanjša število zaposlenih, kar
se lahko zgodi proti koncu leta;
 pri bazenu je nujno potrebnih več ljudi, da so redno tam – čistilke, recepcija, reševalci.
Tomi je razložil, zakaj je prišlo do primanjkljaja pri plačah.
Dušan Lahe pove, da je pri pripravi proračuna povedal, da je denarja za plače premalo, pa so vseeno
sprejeli takšen proračun. Novih zaposlitev pa na CEZAM –u ni. Obrazložil je postavke v proračunu in
na športu je realizacija za plače zelo velika. Pove, da so na Odboru za finance povedali, da so slabo
planirali proračun.
Lovro Bačun najprej pove, da je za izvrševanje proračuna odgovoren direktor. Pove, da ne ve, kje je
točno težava ali pri napredovanjih ali pri čem drugem in če je vse v redu, bo potrebno to financirati iz
proračuna. Meni, da bi to debato morali imeti že ob sprejetju proračuna.
Podžupan Jernej Ajd pove, da je mnenje županje, da se podpre 1. plan, ki je v skladu s proračunom
Občine Ruše.
Martin Lesjak vpraša, kaj naj torej potrdijo? Nato poda stališče glede KantFesta, da se mu zdi preveč
drago za izvedbo. Glede drsališča se strinja da je nadstandard, vendar si ga lahko privoščimo. Nato
pove, da se bo vzdržal glasovanja.
Tomi Prosnik odgovarja, da je program za KantFest usklajen z županjo. Nato pove, da bodo še naprej
vabili društva k sodelovanju. V finančnem načrtu je vse usklajeno, toda če vse postavke ostanejo iste,
bo CEZAM pričel stvari zapirati (če ne bo ljudi).
Dunja Šulc pravi, da vidi neskladje, morda je težava na relaciji Občina Ruše – CEZAM.
Lovro Bačun pove, da se je potrebno uskladiti in da upa, da bo to šlo na seji OSOR skozi. Dunji pa
daje odgovor, da so bile volitve. Upa, da bomo že jeseni sklenili nek konsenz za drugo leto.
Podžupan Jernej Ajd vidi neskladje mnenj med član OSOR in na sejah. Pove, da se je treba uskladiti
in za tem stati. To, kar se tukaj glasuje, se mora na seji upoštevati.
Odbor za družbene dejavnosti z 0 glasovi ZA in 0 PROTI ni sprejel
SKLEP št. 4:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da na osnovi 16.
člena Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše (UGSO, št. 12/13 in 57/15) da
Javnemu zavodu CEZAM pozitivno predhodno mnenje k programu dela in finančnemu načrtu
2019-2 za leto 2019.
AD/6
RAZNO
Martin Lesjak pove, da si želi, da so z županjo usklajeni in da se na seji OSOR ne zgodi to, kar se je
danes na odboru. Tomi doda, da se je potrebno pričeti odločati in ne samo mečkati. Pove, da ko bo
prišlo poročilo revizije, bo CEZAM postal še dražji. Lovro Bačun pove, da bo na Občino Ruše podal
njegovo mnenje glede zaposlitev.
Predsedujoči se je zahvalil za prisotnost in sejo zaključil ob 19.44.

Zapisnikarica:
Urška Osvald
Podpredsednik
Martin Lesjak
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