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

Številka: 032-0027/2018-9
Datum: 15. 6. 2020
SKRAJŠAN ZAPIS
9. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v ponedeljek dne 15. junija 2020, s
pričetkom ob 20. uri v sejni sobi občinske uprave Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.
PRISOTNI: Mihael Kranjčević, Lovro Bačun, Lilijana Jug in Martin Lesjak
ODSOTNI: Dunja Šulc (oprav.)
VABLJENI PRISOTNI: direktorica občinske uprave, Katja Markač Hrovatin
ZAPISNIKARICA: Tinka Očko
AD/1
PRIČETEK SEJE – UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Sejo Odbora za družbene dejavnosti je vodil predsednik Mihael Kranjčević. Najprej je
pozdravil vse prisotne, 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 8. REDNE SEJE
V nadaljevanju je predsedujoči podal v obravnavo pregled realizacije sklepov in potrditev
skrajšanega zapisnika 8. 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 8. redne seje.
AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsednik je podal v obravnavo in sprejem dnevni red:
Predlagani dnevni red je sledeč:
1. Pričetek seje
- ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za dolgotrajno oskrbo Rast Ruše – prva obravnava
5. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade
Ruše – prva obravnava
6. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Ruše
7. Predstavitev podjetja SeneCura

Sklep o podpori in strinjanju občine z namero ponudnika za opravljanje
institucionalnega varstva za starejše v Občini Ruše
8. 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 9. redne seje.

AD/4
ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO RAST
RUŠE – PRVA OBRAVNAVA
Mihael Kranjčević je na kratko pojasnil gradivo te točke, ki se mora smiselno brati skupaj z
Aktom o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi javnega zavoda center za mlade ruše
in zakaj je do namena ustanovitve novega zavoda sploh prišlo. Že v preteklosti so bili
poskusi – predlogi za razdelitev dejavnosti, ki so trenutno v enem zavodu (šport, kultura in
mladi). Poudaril je, da se populacija prebivalstva v Sloveniji, kakor tudi v Občini Ruše, ki je
starostno gledano nad povprečjem v Sloveniji, stara in da je potrebno občanom zagotoviti
kakovost življenja v tretjem in četrtem starostnem obdobju. S tema spremembama bomo
postavili temelj za združitev vseh socialno varstvenih programov, ki so na različnih postavkah
v proračunu občine in s tem dosegli finančni prihranke in bolj kvalitetne storitve z nadgradnjo
financiranja programov in storitev iz razpisov resornega ministrstva, sploh zato ker je v
pripravi »Zakon o dolgotrajni oskrbi«.
Predsedujoči je odprl razpravo v katero so se vključili vsi:
- zavod mora sodelovati z vsemi društvi v kraju,
- vsebine v javnem zavodu morajo imeti ljudi, ki to znajo delati,
- proračunska sredstva namenjena društvom se ne bodo spremenila,
- zavod bo vključeval kulturo, mlade in socialnovarstvene programe,
- želja je imeti močni medgeneracijski center,
- pomembna je oseba ki pripravlja in prijavlja razpise,
- pripomba glede letošnjega skrajšanega programa Letnega odra Ruše (direktorica je
izpostavila, da letošnjega festivala ne moremo enačiti z ostalimi leti, saj je glede na
situacijo, izredno leto in da bo predviden program primerno dober).
Predsednik je zaključil razpravo.
Odbor za družbene dejavnosti je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji sklep:
SKLEP št. 3 :
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za dolgotrajno oskrbo RAST Ruše v prvi
obravnavi.

AD/5
AKT O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH AKTA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA CENTER ZA MLADE RUŠE – PRVA OBRAVNAVA
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Predsednik je predal besedo direktorici Katji Markač Hrovatin, ki je pojasnila, da je Akt o
spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi Javnega zavoda Centra za mlade Ruše
dejansko odgovor na ugotovitve revizije, ki zahtevajo zakonske prilagoditve obstoječega akta
o ustanovitvi. Na kratko je iz gradiva razložila predlagane spremembe v aktu (tri predstavniki
sveta zavoda, stopnja izobrazbe direktorja, glede soglasja in nadzornega odbora).
Predsedujoči je odprl razpravo v katero so se vključili vsi prisotni:
- zelo pomembno je, da bo možna kontrola in nadzor,
- glede črtanje dejavnosti in glede odprtih poti (dejavnost je široko začrtana da pokrije,
veliko, namen je prečistiti dejavnosti),
- o predstavnikih sveta zavoda in delovanje sveta zavoda,
- nestrinjanje glede spremembe višine stopnje izobrazbe v aktu in podan predlog, da
ostane enaka.
Predsednik je zaključil razpravo.
Odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 4 :
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da ne
spremeni tretjega odstavka 11. člena in da naj ostane višina stopnje izobrazbe enaka
kot je bila.

Odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 5 :
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme
Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade
Ruše v prvi obravnavi s spremembo iz razprave.

AD/6
SOGLASJE K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V
OBČINI RUŠE
Predsednik je ponovno predal besedo Katji Markač Hrovatin, ki je povedala, da je občina
pridobila podatke o višini pokojnin v Občini Ruše in iz statističnih podatkov izhaja, da so
pokojnine v Občini Ruše solidne oz. nad slovenskim povprečjem. V gradivu so trije osnovni
razredi in merilo za določitev plačila bodo prihodki. Kdor ne bo zmogel plačevati bo dobil s
strani občine sofinancirano na podlagi odločbe CSD. V roku enega leta se bo izkazalo ali je
sistem ugoden za naše občane.
Predsedujoči je odprl razpravo v katero so se vključili vsi prisotni:
- vsi so se strinjali, da je dobro začrtano, kako se bo izkazalo pa bomo videli (imamo pa
v enem letu še zmeraj možnost kaj dopolniti ali popraviti),
- ceno je potrebno nujno spremeniti in jo bomo še zmeraj rangirali,
- povedano je, da se koordinator seli v Ruše.
Predsednik je zaključil razpravo.
Odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP št. 6:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da da
soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu.
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-

AD/7
PREDSTAVITEV PODJETJA SENECURA
SKLEP O PODPORI IN STRINJANJU OBČINE Z NAMERO PONUDNIKA ZA
OPRAVLJANJE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA ZA STAREJŠE V OBČINI RUŠE

Predsednik je ponovno predal besedo direktorici Katji Markač Hrovatin, ki je povedala, da že
nekaj časa potekajo razgovori s podjetjem SeneCura glede izgradnje doma starostnikov v
Rušah. V interesu jim je območje na vzhodu, kjer je tudi ustrezna prostorska ureditev.
Pogovarjamo se o domu med 120 do 150 postelj, kar je ekonomsko upravičeno. Na seji
Občinskega sveta Občine Ruše bo ga. Hauser programsko predstavila njihovo delo in
morebitnega investitorja. Direktorica je povedala, da je Senecuri v interesu zgraditi dom, če
bodo dobili državno koncesijo. Razpis za podelitev državne koncesije je predviden konec
junija, v začetku julija. Namera je že dana na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
V kolikor bo razpis za koncesijo objavljen se bodo tudi prijavili. Občina je šla v širok spekter
iskanja potencialnih investitorjev, ampak razen SeneCure ni institucije oz. organizacij, ki je
sposobna finančno izpeljat to zadevo, pa tudi strokovno pokriti.
Predsedujoči je odprl razpravo v katero so se vključili vsi prisotni:
Mihael Kranjčević je povedal da je mnenja, da je ga. Hauser izredno sposobna oseba, ki je v
Prekmurju marsikaj spremenila in naredila. V ceni je verjetno razlika med privatnim domom
in med Domom Danice Vogrinec, je pa verjetno razlika tudi v storitvi. SeneCura je
mednarodna zgodba, saj imajo med 70 in 80 domov po Evropi. Verjetno se z domom odpira
tudi novih 40 do 60 delovnih mest. Razmisliti bi morali o dodatnih izobraževanjih ali
preizobraževanjih, da bomo prišli do dobrega kadra, ki bo to storitev starostnikom opravljal
na najvišjem nivoju. Boji se, da če zamudimo to priložnost, da ne bo doma, in je prav da
možnost izkoristimo pa tudi če bo za to, potem storitev dražja za kak euro ali dva.
Direktorica občinske uprave je povedala, da ima SeneCura v sistemu domov velik poudarek
na vključevanju lokalne skupnosti, prav tako strokovni del pokrijejo zelo dobro in oni tudi
prevzamejo izobraževanje kadra.
Liljana Jug je pogledala na internet in jo moti, da nimajo dnevnega cenika, razen v Sončnem
domu, ki so ga kupili in je objavljen iz leta 2017. Podala je primerjavo oskrbe I (osnovne
oskrbe) v Sončnem domu, v Domu Tezno, v Jakobskem dolu in Domu Danice Vogrinec.
Razlika je 4 EUR do 5,00 EUR dnevno pri vseh oskrbah, kar pomeni mesečno okoli 120,00
EUR. Kar se tiče dodatnih storitev, npr. dnevno varstvo je v Domu Danice Vogrinec 13,13
EUR, pri Sončnem domu pa 15,57 EUR. Npr. Dom Danice Vogrinec ne računa spremstva,
med tem ko Sončni dom 6,42 EUR/h objavljeno po tem ceniku iz leta 2017. Stiska starejših
je velika in delež občine je večji. Imela je vprašanje zakaj se ne gre Občina Ruše pogajati na
ministrstvo, glede na zelo visok delež starih ljudi.
Katja Markač Hrovatin je odgovorila, da je Občina Ruše z ministrstvom redno na liniji in se
čaka spet za nov termin pri novem ministru. Težava je v tem, da je Občina Ruše kontaktirala
z vsemi državnimi domovi v naši okolici in nihče ni odgovoril, da je zainteresiran. V vseh teh
postopkih je bil vključen tudi Dom Danice Vogrinec, ampak dejstvo je, da za investicijo
takega doma denarja nima. V državnem proračunu je zagotovljenih 2 mio EUR za namen
izgradnje 5 domov starostnikov. Poprečna cena izgradnje enega pa je 4 do 5 mio.
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Lilijana Jug je poudarila, da je pri tujcih bistvo ekonomika in se boji, da si naši občani tega
doma ne bodo mogli privoščiti.
Mihael Kranjčević je dejal, da je zadržek ga. Jug na mestu in je odločitev vsakega
posameznika ali gremo v riziko.
Martin Lesjak je povedal, da ima tudi on predsodek pred tujci in prav bi bilo da tudi tujih
trgovin ne bi imeli. Dejstvo pa je, da občina že tako dolgo čaka in takšne možnosti kot jo ima
sedaj, še ni imela nikoli. Izpostavil je, da ko so imeli komisijo, ki jo je ustanovila županja, je bil
na predstavitvi g. Slaviča, ki je imel najboljšo predstavitev, saj ima najboljši socialni pogled in
tudi cena je v redu. Je pa osebno v precepu, saj kot stranka SD mora gledati, da bo cena
ugodna za občane, ker pa Dom Danice Vogrinec nima denarja, bo zaradi tega podprl
SeneCuro, saj drugače doma sploh ne bomo imeli.
Lovro Bačun je izpostavil, da se je potrebno pogajati s SeneCuro glede cene zemljišča, cene
storitev in da jih vežemo z varovalkami. Gospa iz SeneCure naj predstavi metodologijo
izračuna cene.
Mihael Kranjčević je dejal, da je varovalka koncesija.
Odbor je s 3 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel naslednji
SKLEP št. 7:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da se strinja
z namero ponudnika SeneCura, za opravljanje dejavnosti storitve institucionalnega
varstva v Občini Ruše.

Odbor je s 3 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel naslednji
SKLEP št. 8:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da pooblasti
županjo Občine Ruše za podpis izjave občine, da se strinja z namero ponudnika
SeneCura za opravljanje institucionalnega varstva na obrazcu, ki bo del razpisne
dokumentacije javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje storitev
institucionalnega varstva v domovih za starejše.
AD/8
RAZNO
Pod točko razno ni bilo razprave.
Predsednik se je zahvalil in povedal, da je bil Lovro Bačun zadnjič na seji Odbora za
družbene dejavnosti. Seja se je zaključila ob 21.13.

Zapisnikarica:
Tinka Očko

Predsednik
Mihael Kranjčević
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