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

Številka: 032-0027/2018
Datum: 12. 12. 2019
SKRAJŠAN ZAPIS
6. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v četrtek dne 12. decembra 2019, s
pričetkom ob 12.00 v sejni sobi občinske uprave Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.
PRISOTNI: Mihael Kranjčevič, Martin Lesjak, Lovro Bačun
VABLJENI PRISOTNI: Katja Markač Hrovatin – direktorica OU, Marjana Blažke, Boštjan Petek, Tomi
Prosnik
VABLJENI ODSOTNI: Lilijana Jug, Dunja Šulc, županja Urška Repolusk
ZAPISNIKARICA: Urška Pergarec

AD/1
PRIČETEK SEJE – UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Sejo Odbora za družbene dejavnosti je vodil predsednik Mihael Kranjčevič. Najprej je pozdravil vse
prisotne ter ugotovil sklepčnost. Ugotovil je, da so na seji prisotni 3 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 5. redne seje ODD.
Odbor je soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 1:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje skrajšani zapisnik 5. redne seje.
AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsedujoči je predlagal spremembo dnevnega reda in sicer zamenjavo 4. in 5. točke.
Predlaga naslednji dnevni red:
1. Pričetek seje
- ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Ruše (skrajšani postopek)
5. Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2020 (prva obravnava)
6. Poročilo notranje revizije Javnega zavoda Center za mlade Ruše – CEZAM
7. Program sanacije finančne izgube iz preteklih let in ukrepov za ureditev poslovanja Javnega
zavoda Center za mlade Ruše - CEZAM
8. Razno
Člani so se s predlaganim dnevnim redom strinjali, zato je odbor soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel:
SKLEP št. 2:

Odbor za družbene dejavnosti potrjuje spremenjeni dnevni red 6. redne seje.
AD/4
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O POSTOPKU IN MERILIH ZA
SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI RUŠE (SKRAJŠANI POSTOPEK)
Marjana Blažke predstavi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o postopku in merilih za
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše, posebej poudari spremembe glede velikosti
vadbenih skupin, spremembe glede odstotka občanov v vadbeni skupini – se spremeni iz 70% na 50
% ter da mora biti objava javnega razpisa po novem tudi v uradnem občinskem glasilu. Predstavi tudi
težavo, da tekmovalni šport karate ni v NPŠZ in da se zato ne more financirati.
Predsednik ima pomislek glede tega, če je bil odlok usklajen s športno sfero in nato odpre razpravo.
Martin Lesjak vpraša kaj je sploh težava v zvezi s temi %, Lovro Bačun pa se sicer strinja s prejšnjo
ureditvijo (70%), vendar bo vseeno podprl nov predlog. Marjana Blažke pojasni, da je bilo usklajeno s
športno sfero in da je težava s % takšna zato, ker nimajo toliko lastnih članov.
Predsednik da odlok na glasovanje.
Odbor za družbene dejavnosti je soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 3:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Ruše.
AD/5
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2020 (PRVA OBRAVNAVA)
Boštjan Petek predstavi Odlok o proračunu Občine Ruše in pove, da je pripravljen podobno kot v
prejšnjih letih. Vodilo je bilo zadrževanje proračunske porabe, dvig je bil samo v nujnih zadevah. Nato
na kratko predstavi postavke na področju družbenih dejavnosti.
Predsednik pove, da ga veselijo predvidene investicije in da je zadovoljen s tem deležem na
družbenih dejavnostih ter da odpira razpravo.
Martin Lesjak pove, da je nezadovoljen z namestitvijo CEZAM – a na Mariborski cesti 31. Obratovalni
stroški za ta objekt so se namreč dvignili za 120%. Direktorica OU pove, da se na Mariborsko cesto 31
seli tudi Dnevni center in ne samo CEZAM, tako da tam zmanjšamo stroške najema. CEZAM se mora
seliti, saj gre Dom kulture Ruše v obnovo. Oprema naj bi bila v začetku leta že na Mariborski 31.
Predsednik da odlok na glasovanje.
Odbor za družbene dejavnosti je soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 4:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme Odlok o
proračunu Občine Ruše za leto 2020 v prvi obravnavi.
Odbor za družbene dejavnosti je soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 5:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše da da predlog
proračuna Občine Ruše za leto 2020 v javno razpravo. Javna razprava o predlogu proračuna
Občine Ruše za leto 2020 traja od 17. 12. 2019 do 16. 1. 2020.
AD/6
POROČILO NOTRANJE REVIZIJE JAVNEGA ZAVODA CENTER ZA MLADE RUŠE - CEZAM
Predsednik preda besedo direktorici OU.
Direktorica OU predstavi Poročilo notranje revizije Javnega zavoda Center za mlade Ruše – CEZAM
in posebej poudari naslednje: namen revizije je bilo ugotoviti delovanje CEZAMA, notranje kontrole in
zakonitost dela zavoda. Meni, da CEZAM določene težave ima, menjalo se je tudi več direktorjev, zato
ni bilo kontinuiranega poslovanja zavoda. Ni vzpostavljene notranje kontrole, ni kritja stroškov in
vodstvo zavoda ne obvladuje teh tveganj. Tudi ni uravnoteženosti med prihodki in odhodki in ko se je
to ugotovilo, ni bilo korekcij. Problem je tudi kadrovska ureditev, veliko sistemizacij, predvsem
problematične iz leta 2018 brez soglasja ustanovitelja. Revizija ocenjuje delo CEZAM –a kot dobro,
edino del, ki se nanaša na šport ni dober. Meni, da mora Občina Ruše resno pristopiti k ureditvi težav,
temelj je sodelovanje.
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Predsednik vpraša direktorico kakšno je stališče Občine? Glede na to, da je prebral celotno revizijo,
vidi težavo v prekoračitvi pooblastil glede sistemizacije ter da ni znanja na vodstvenem položaju. Nato
odpre razpravo.
Direktorica pove, da Občina Ruše ni zadovoljna z delom CEZAM – a, da smo pa z revizijo dobili
potrebne podatke. Stališče županje je, da moramo v tej zadevi nujno ukrepati.
Martin Lesjak vpraša Tomija Prosnika zakaj je sploh prišlo do novih sistemizacij, še posebej ker so
vedeli, da so v minusu? Tomi Prosnik odgovori, da so vedno izhajali iz nalog, ki so jih dobili zraven in
da je bilo vse v okviru normalnega poslovanja. Pove, da nikoli niso dobili izhodišč za pripravo
finančnega načrta in da so ugotovitve v revizijskem poročilu pavšalne in sedaj je težko ugotavljati neko
pavšalno stanje.
Lovro Bačun pove, da se ne strinja s Tomijem Prosnikom da ni bilo izhodišč za finančni plan, meni, da
so izhodišča v proračunu Občine. Vpraša, zakaj še ni popolnega Sveta zavoda na CEZAM – u in zakaj
ne objavi novega razpisa za manjkajočega člana?
Direktorica OU doda, da je občina Ruše naročila revizijo, da se spozna z notranjim poslovanjem
CEZAM – a. Glede sistemizacije meni, da je zavod dolžan zaprositi ustanovitelja za soglasje, včasih
so ta soglasja pridobivali. S to trditvijo se strinja tudi predsednik in vpraša Tomija Prosnika, če je ta
soglasja pridobil. Tomi Prosnik odgovori, da jih ni pridobil. Obrazloži tudi, da je razpisal poziv za člana
Sveta zavoda, vendar še vedno čaka na argumente županje zakaj ni izbrala nikogar izmed prijavljenih.
Lovro Bačun meni, da ne vidi konstruktivnega dela med zavodom in občino, če v Svetu zavoda sedijo
samo osebe iz CEZAMA. Predsednik zapre razpravo.
SKLEP št. 6:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s poročilom notranje revizije Javnega zavoda
Center za mlade Ruše – CEZAM za obdobje 2016 do 2018.
Odbor za družbene dejavnosti je soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 7:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da Občinski svet Občine Ruše naloži županji Občine
Ruše, da ukrepa v primeru ugotovljenih nepravilnosti iz revizije poslovanja Javnega zavoda
Center za mlade Ruše - CEZAM-a ter da skupaj z Javnim zavodom Center za mlade Ruše –
CEZAM-om pripravi načrt izvrševanja priporočil iz revizije.
AD/7
PROGRAM SANACIJE FINANČNE IZGUBE IZ PRETEKLIH LET IN UKREPOV ZA UREDITEV
POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA CENTER ZA MLADE RUŠE – CEZAM
Predsednik preda besedo Tomiju Prosniku. Najprej predstavi program sanacije in izpostavi, da so
povzeli vse ugotovitve po letu 2018, zato so ukrepi dobro argumentirani in imajo dobro osnovo.
Predstavi glavne štiri cilje sanacijskih ukrepov. Meni, da je ključni podatek, da imajo težave na bazenu
glede financiranja, ker je CEZAM prevzel neke stroške, ki pa jih ni mogle plačati. Meni, da je potrebno
model financiranja bazena spremeniti.
Predsednik pove, da je direktor odgovoren za poslovanje zavoda in želi mnenje o teh ukrepih s strani
Občine Ruše in da skupaj poiščemo dolgoročne rešitve.
Direktorica OU pove, da Občina Ruše ni zadovoljna s programom sanacije in ukrepi, določeni v njej,
saj se v skladu s programom vsa odgovornost prevali na Občino Ruše. Občina je najemnino že
znižala in tudi zagotovila sredstva za zagotovilo plač (zakonsko povišanje). Odpis terjatev pa je stvar
ustanovitelja in s tem se ne strinja. Niti se ne strinja s prenosom računovodstva na Občino Ruše.
Zanima jo, kaj bo CEZAM storil s presežkom na tržni dejavnosti, saj o tem ni nobenih izračunov. Meni,
da je v sanacijskem programu veliko pomanjkljivosti. CEZAM je dobil možnost, da ukrepe novelira,
vendar odgovora s strani CEZAM – a glede tega ni bilo. Predsednik meni, da bi bilo potrebno v
bodoče vzpostaviti bolj redno spremljanje finančnega poslovanja zavoda tudi na občini, jasno pa je da
je primarno za poslovanje zavoda direktor CEZAM –a. ODD Ne daje pozitivnega mnenja k
predlaganim ukrepom. Predsednik zapre razpravo.
Odbor za družbene dejavnosti je s 3 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji
SKLEP št. 8:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše da poda Programu
sanacije finančne izgube iz preteklih let in ukrepov za ureditev poslovanja Javnega zavoda
Center za mlade Ruše - CEZAM negativno mnenje.
Odbor za družbene dejavnosti je s 3 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednji
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SKLEP št. 9:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da Občinski svet Občine Ruše naloži županji Občine
Ruše, da (skupaj z občinsko upravo in CEZAM - om) pripravi predlog sanacijskih predlogov za
izboljšanje poslovanja Javnega zavoda Center za mlade Ruše - CEZAM.
AD/8
RAZNO
Predsednik da besedo pod točko razno.
Martin Lesjak pove, da bi Tomi Prosnik moral že takoj vedeti, da so najemnine previsoke in ga
zanima, zakaj se to komaj sedaj rešuje? Meni, da je Tomi Prosnik kriv, da ni že prej reagiral. Tomi
Prosnik pove, da sam tega ni mogel urediti.
Predsedujoči se je zahvalil za prisotnost in sejo zaključil ob 13.40.

Zapisnikarica:
Urška Pergarec
Predsednik
Mihael Kranjčevič
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