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

Številka: 032-0027/2018-7
Datum: 30. 1. 2020
SKRAJŠAN ZAPIS
7. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v četrtek dne 30. januarja 2020, s
pričetkom ob 18. uri v sejni sobi občinske uprave Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.
PRISOTNI: Mihael Kranjčević, Lovro Bačun, Lilijana Jug, Dunja Šulc
ODSOTNI: Martin Lesjak (oprav.)
VABLJENI PRISOTNI: podžupan Jernej Ajd, Boštjan Petek, Marjana Blažke, MMB Bojan
Mažgon s.p.
VABLJENI ODSOTNI: Katja Markač Hrovatin, direktorica OU, Tanja Kocjan, mag. Truda
Vene
ZAPISNIKARICA: Tinka Očko
AD/1
PRIČETEK SEJE – UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Sejo Odbora za družbene dejavnosti je vodil predsednik Mihael Kranjčević. Najprej je
pozdravil vse prisotne in še posebej gosta g. Bojana Mažgona, ter ugotovil sklepčnost.
Ugotovil je, da je na seji prisotnih 4 članov 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 6. REDNE SEJE
V nadaljevanju je predsedujoči podal v obravnavo pregled realizacije sklepov in potrditev
skrajšanega zapisnika 6. redne seje ODD.
Razprave ni bilo.
Odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 1:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje skrajšani zapisnik 6. redne seje.
AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsedujoči je predlagal spremembo dnevnega reda, tako da se točka 6 obravnava
takoj za točko 3, ostale pa se preštevilčijo. Sprememba je bila predlagana z namenom, da
se da prednost vabljenemu gostu, razlagalcu gradiva.
Predlagani dnevni red je sledeč:
1. Pričetek seje
- ugotovitev sklepčnosti

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. VIS Ruše - Vizija in strategija razvoja občine na podlagi vrednot prebivalcev
2020 - 2030
5. Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2020 (druga obravnava)
6. Letni program športa v Občini Ruše za leto 2020
7. Poročilo o notranji reviziji Občine Ruše za leto 2018
8. Razno
Člani so se s predlaganim spremenjenim dnevnim redom strinjali, zato je odbor soglasno (s
4 glasovi ZA) sprejel:
SKLEP št. 2:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje predlagani dnevni red 7. redne seje.
AD/4
»VIS RUŠE« – VIZIJA IN STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE NA PODLAGI VREDNOT
PREBIVALCEV 2020 – 2030
Predsedujoči je predal besedo vabljenemu gostu, razlagalcu gradiva in prosil naj na kratko
predstavi vizijo in strategijo razvoja občine »VIS Ruše«. Bojan Mažgon je izpostavil, da je
»VIS Ruše« orodje, ki je namenjeno politikom, občinskim svetnikom in županji, saj s
kazalniki lahko uresničujemo razvojno vizijo in dosežemo cilje. Je projekt, s katerim bo
občina lahko dokazovala, da ljudje participirajo stalno in zaupajo v izvršitev. Dokument se je
izdelal v naslednjih korakih: izvedene so bile delavnice z nadpovprečno angažiranimi
prebivalci občine, na terenu je bila izvedena anketa z naključno izbranimi občani, izvedena je
bila anketa o prednostnih in slabostih naše občine v sosednjih krajih. S cilji se bo dvignila
kvaliteta življenja v občini in v vizija prebivalcev odraža vrednote in pričakovanja. Nato je
izpostavil prednosti in slabosti, vrednote občanov, ključne cilje, izbor ukrepov in primerjavo z
ostalimi občinami. Cilj projekta je v tem, da ljudje usmerjajo politiko in ne obratno.
Predsednik se je zahvalil za predstavitev in poudaril, da ga vedno veseli pristop od spodaj
navzgor. Izpostavil pa je, da ima pomisleke in da bi podal predlog spremembe sklepa, saj je
vizija in razvoj s stalno participacijo občanov premočna beseda. Odprl je razpravo, v katero
so se vključili vsi člani odbora:
- strinjali so se da je to izhodišče za naprej in da se uporablja kot orodje za izvajanje
strategije Občine Ruše,
- iz dokumenta se vidi mnenje ljudi in širšo sliko,
- lahko bi bilo več sodelujočih,
- porodilo se je vprašanje ali mnenje prebivalcev dejansko prinaša razvoj,
- ali bodo videni vsi projekti, ki so del proračuna in
- ali se bo preverjalo pričakovanja ali tudi vrednote.
Predsedujoči je zaključil razpravo in podal nov predlog spremenjenega sklepa na glasovanje.
Odbor za družbene dejavnosti je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel spremenjen naslednji
sklep:
SKLEP št. 3 :
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da se
seznani s projektom »VIS Ruše«, ki temelji na vrednotah prebivalcev in ga Občina
Ruše uporablja kot orodje za izvajanje strategije občine.
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AD/5
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2020 (DRUGA OBRAVNAVA)
Predsednik je predal besedo Boštjanu Petku, ki je na kratko pojasnil spremembe v prvi in
drugi obravnavi v proračunu. Izpostavil je bistvene spremembe na družbenih dejavnostih in
sicer, da sta se dodali dve novi proračunski postavki. Prva postavka na osnovi upoštevanja
navodil Ministrstva za finance. Postavko ekonomska cena vrtec se je razbila na dva dela:
popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev in klasična ekonomska cena.
To je pomembno iz tega vidika, saj občina daje popuste občanom in se morajo te zadeve
evidentirati. Druga postavka pa na področju razvojnih programov, kjer se je dodatno
vzpostavila postavka spremljevalec otrok s posebnimi potrebami, saj na področju OŠ
izobraževanja občina sofinancira dva spremljevalca. Zagotovilo se je nekaj več sredstev za
zagotavljanje pomoči družini na domu in za projekt e oskrbe.
Razprave ni bilo.
Odbor je soglasno (s 4 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 drugi obravnavi.

Odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 5:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme
letni program prodaje finančnega premoženja Občine Ruše za leto 2020.

Odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 6:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme
letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2020.

Odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 7:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da pooblasti
županjo, da sprejme letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto
2020 za nepremičnine, ki niso zajete v letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Ruše za leto 2020 do vrednosti 10.000 evrov (brez DDV).

Odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 8:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme
letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leto 2020.
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AD/6
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI RUŠE ZA LETO 2020
Predsedujoči je predal besedo Marjani Blažke, ki je pojasnila, da je Letni program športa
pogoj, da se lahko naredi javni razpis za sofinanciranje športa v občini Ruše. Letni program
športa je v Občini Ruše za leto 2020 pripravljen in usklajen s športno sfero. Športna sfera je
predlagala povišanje proračunskih sredstev za javni razpis za okoli 5.700,00 EUR. Odobrila
so se sredstva v proračunu za 3.000,00 EUR več kot v letu 2019, ki so se razdelila na:
- na prostočasni športni vzgoji otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport in
- na najemninah in prireditvah.
Programi ostajajo enaki, kot smo jih sofinancirali do sedaj. V kolikor ne bodo sredstva
porabljena se lahko ob rebalansu ta sredstva prerazporedijo na druge postavke in se
porabijo.
Predsedujoči je odprl razpravo v katero sta se vključila predsednik in Lovro Bačun:
- pomembno je, da je usklajeno s športno sfero,
- sredstev za šport ni malo,
- ostaja vprašanje rekonstrukcija športne dvorane,
- dvorane so vedno bolj prazne,
- potrebno je izvajati kontrole vadb.
Marjana Blažke je odgovorila, da se bodo letos enkrat ali dvakrat vršile kontrole, da se
preveri udeležba na osnovi urnikov vadb.
Predsednik je zaključil razpravo.
Odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 9:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme
Letni program športa v Občini Ruše za leto 2020.
AD/7
POROČILO O NOTRANJI REVIZIJI OBČINE RUŠE ZA LETO 2018
Predsednik je ponovno predal besedo Boštjanu Petku, ki je pojasnil, da se vsako leto izvede
notranja revizija občine. Županja se je odločila, da preveri delovanje notranjih kontrol na
področju delovanja in izvrševanja proračuna na posameznih projektih:
- področje stvarnega premoženja,
- Izvajanje projektov (ureditev Matevškove gramoznice in Center urbanih športov,
ureditev trga v Bistrici ob Dravi, investicija v pokopališče) in
- Izvajanje javnih naročil.
Predsedujoči je odprl razpravo v katero so se vključili vsi člani odbora in Boštjan Petek.
Razpravljali so:
- glede notranje kontrole,
- javnega naročanja in
- odprave nepravilnosti.
Odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 10:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da se
seznani s poročilom o notranji reviziji Občine Ruše za leto 2018.

4

