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

Štev.: 032-0028/2014
Datum: 4. 4. 2015

SKRAJŠAN

ZAPIS

2. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v sredo, 1. aprila 2015, s pričetkom
ob 17. uri v sejni sobi Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.

PRISOTNI: Jernej Brglez, Simon Mesarič, Monika Pevec, Lovro Bačun, Dragica Jurše,
Barbara Jert, Martin Lesjak
VABLJENI PRISOTNI: Tomi Prosnik (direktor OU), Blažke Marjana (Oddelek za družbene
dejavnosti)
VABLJENI ODSOTNI: župan Uroš Razpet, Tanja Kocjan (vodja Oddelka za splošne zadeve
in družbene dejavnosti) – oba oprav.
ZAPISNIKARICA: Hedvika Potočar

AD/1
PRIČETEK SEJE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI, PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV IN
POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE
Sejo Odbora za družbene dejavnosti je vodil predsednik Jernej Brglez. Predsedujoči je
najprej pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost.
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih pet članov od sedmih, koliko odbor
šteje, zato je Odbor za družbene dejavnosti sklepčen in lahko nadaljuje z delom.
V nadaljevanju je dal v obravnavo in potrditev skrajšan zapisnik 1. redne seje ODD.
Razprave ni bilo.
Odbor je soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 1:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje skrajšani zapisnik 1. redne seje ODD.
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AD/2
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsedujoči je predlagal v obravnavo in sprejem naslednji dnevni red:
1. Pričetek seje
 ugotovitev sklepčnosti
 pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 1 redne seje ODD
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
4. Razno
Pripomb oz. dodatnih predlogov za dnevni red ni bilo.
Odbor ga je soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 2:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje dnevni red 2. redne seje Odbora za družbene
dejavnosti.
AD/3
SOGLASJE K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU
Predsedujoči je predlagal, da Marjana Blažke, ki je pripravila gradivo, poda obrazložitev k
predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu.
Marjana Blažke seznani člane Odbora za družbene dejavnosti o podrobnostih socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu: kaj je pomoč na domu, kdo so upravičenci, kaj
spada v obseg socialne oskrbe, obseg storitve za posameznika. Prav tako jih seznani s
predlogom cene s strani Sončnega doma. Med drugim pove, da se je od leta 2012 cena
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu zaradi izplačila plačnih nesorazmerij
dvignila v višini 0,42 EUR, kar pomeni, da bi nova cena ob delavnikih znašala 14,72
EUR/uro, cena ob nedeljah in praznikih pa 17,60 EUR /uro. Podrobno obrazloži tudi način
oblikovanja cen.
Ob 17.05 se z opravičilom za zamudo seji pridružita Barbara Jert in Martin Lesjak. Na
seji je prisotnih vseh sedem članov odbora.
V nadaljevanju Marjana Blažke povzame dotedanjo obrazložitev in predlaga, da se, glede na
to, da je izračun cene narejen na podlagi dejanskih stroškov, potrdi predlagana cena in da
se Sončnemu domu omogoči, da opravlja to storitev tudi ob nedeljah in praznikih, ki je do
sedaj ni bilo.
V razpravo so se z vprašanji, dilemami, mnenji in predlogi vključili vsi člani odbora.
S strani v. d. direktorja občinske uprave je bil podan predlog, da bi se izvedla anketa glede
kvalitete uslug in zadovoljstva uporabnikov.
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Prošnja in predlog Dragice Jurše je bila, da naj bo izpolnjevalec ankete tista oseba, ki se je
za pomoč dogovarjala z izvajalcem, saj hudo bolni ljudje ne morejo biti oz. so težko
objektivni.
Po zaključeni razpravi je odbor soglasno (s 7 glasovi ZA) sprejel naslednje sklepe:
Sklep št. 3:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s ceno socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu in predlaga OSOR, da izda soglasje k ceni. Cena storitve se uporablja
od 1. 5. 2015.
Sklep št. 4:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se 5. redne seje OSOR udeleži predstavnik
izvajalca storitve, ta pa poda dodatna pojasnila.
Sklep št. 5:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se med naročniki storitve izvede anketa o
kvaliteti in zadovoljstvu storitve.

AD/4
RAZNO
Barbara Jert je podala dodatno pojasnilo k zapisniku 1. redne seje Odbora za družbene
dejavnosti in sicer k drugi alineji 3. odstavka na strani 5. Plačilo dveh položnic po 5 € je bilo
potrebno za kritje materialnih stroškov (za fotokopije in drugo) in ne za higienske
potrebščine.
Monika Pevec je predlagala, da se poda pobuda na CEZAM glede organiziranja koncertov ali
diskoteke za najstnike vsaj enkrat na teden, kajti le-ti v Rušah nimajo kam in jih je potrebno
voziti v Maribor.
Člani odbora so se aktivno vključili v razpravo in podali svoja mnenja in predloge. Martin
Lesjak je mnenja, da je treba mlade vključiti in njih vprašati, kaj bi želeli. Po besedah Lovra
Bačuna ne potrebujejo veliko, le streho nad glavo.
Predsednik Jernej Brglez je predlagal, da se na naslednjo sejo Odbora za družbene
dejavnosti na dnevni red vključi točka s to problematiko.
Seja je bila zaključena ob 18.11 uri.

Zapisnikarica:

Predsednik
Odbora za družbene dejavnosti
Jernej Brglez

Hedvika Potočar
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