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

Štev.: 032-0028/2014-3
Datum: 27. 5. 2015

SKRAJŠAN

ZAPIS

3. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v sredo, 27. maja 2015, s
pričetkom ob 18. 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: Boštjan Petek, višji svetovalec I, Tanja Kocjan, višja svetovalka I
Blaž Kosi, direktor CEZAM-a.
VABLJENI OPRAVIČENO ODSOTNI: župan Uroš Razpet, Tomi Prosnik, direktor OU, Jernej
Ajd, podžupan
ZAPISNIKARICA: Tinka Očko
AD/1
PRIČETEK SEJE - UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
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 sedem članov od sedmih, koliko odbor
šteje, zato je Odbor za družbene dejavnosti sklepčen in lahko nadaljuje z delom.
AD/2
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV IN POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE
V nadaljevanju je predsedujoči podal v obravnavo pregled realizacije sklepov in potrditev
skrajšanega zapisnik 2. redne seje ODD.
Razprave ni bilo.
Odbor je soglasno (s 7 glasovi ZA, 0 proti) sprejel
SKLEP št. 1:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje skrajšani zapisnik 2. redne seje ODD.
AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsedujoči je pojasnil, da so vodilni s strani občine in s strani Cezama opravičili svojo
odsotnost. Glede na to je predlagal, da se iz dnevnega reda umakne točka 6 - problematika
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mladih v Rušah in se na to mesto prestavi točka Razno. Tako se točka 7 preimenuje v točko
6. Problematika mladih v Rušah se premakne na naslednjo sejo.
Pripomb oz. dodatnih predlogov na predlagan dnevni red ni bilo.
Odbor je soglasno (s 6 glasovi ZA, 0 proti) sprejel
SKLEP št. 2:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje, da se iz dnevnega reda umakne točka 6
Problematika mladih v Rušah in se premakne na naslednjo sejo. Točka 7 se
preimenuje v točko 6. Dnevni red je:
1. Pričetek seje
- ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2014
5. Sklep o potrditvi najema in kasnejšega odkupa prostorov za Knjižnico Janka
Glazerja Ruše
6. Razno
AD/4
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2014
Predsednik je predal besedo Boštjanu Petku, da poda obrazložitev k zaključnemu računu
proračuna Občine Ruše za leto 2014.
Boštjan Petek je na kratko k pripravljenemu gradivu podal obrazložitev, da je to poročilo, kar
se je v preteklem letu zgodilo v občini in nato posebej izpostavil, kar se tiče družbenih
dejavnosti. Pojasnil je, da se gradivo predlaga v obliki sklepa in ne več v obliki odloka, kot se
je delalo včasih. To je bilo priporočilo revizijske službe. Strnil je informacije o poslovanju
občine in dejal, da je kot sestavni del priložena bilanca stanja.
V razpravo so se z vprašanji in debato vključili člani odbora.
Boštjan Petek je na vprašanja in razpravo pojasnil, da je za občino zelo pomembno, da ima
fleksibilen proračun, da če se kaj nepričakovano pojavi, je potrebno, da lahko zadeve
izpelješ. Prav tako je pomembno, da se sprejme rebalans.
Odgovoril je, da je del sredstev v proračunu namenskih in so prikazana v proračunu v
preglednici (npr. če dobiš takso za odpadne vode so to namenska sredstva, če dobiš
sredstva za investicijo so to ta sredstva,…). Za namenska sredstva se točno ve kam ta
sredstva gredo. Če ta sredstva ne porabiš, ostanejo rezervirana. Ta sredstva ostanejo npr.
če niso bile vse investicije izpeljane. Za namenska sredstva se vodi poročilo.
Pri tekočih postavkah pa ni izbire, saj moraš naloge izvršiti do institucije (vrtec, šola…).
Še enkrat je poudaril, da večjih investicij na družbenih dejavnostih ni bilo. Večje investicije so
bile na komunali.
Ob 18.25 se je seji pridružil Blaž Kosi, direktor CEZAMA.
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Boštjan Petek je na vprašanje, zakaj so bile donacije v prejšnjih letih visoke odgovoril, da so
v letu 2012 in 2013 bila glavnina štipendije, saj je fizična oseba nakazovala finančna
sredstva. V letu 2014 so je doniralo za požar na Bezeni. To so strogo namenska sredstva.
Na vprašanje ali so srednjeročni plani, da bi se dohodnina zviševala je obrazložil: 54% delež
dohodnine gre v občinski proračun, razlika gre v državni proračun na občinski ravni. V
drugem rangu gre za tako imenovano solidarnostno pretakanje dohodnine, kar pomeni da
neki formuli bogatejše občine financirajo revnejše. Naša občina ni tako uboga, da bi nas
morali drugi financirati.
Predsednik je zaključil razpravo in podal na glasovanje sklep številka 3.
Odbor ga je soglasno (s 7 glasovi ZA, 0 proti) sprejel
Sklep št. 3:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme :
1. SKLEP Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, številka 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12) in 14. člena Statuta Občine Ruše (Uradno
glasilo slovenskih občin, številka 25/11 in 34/12), Občinski svet Občine Ruše sprejme
zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2014.
2. SKLEP Na podlagi 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, številka 86/10 in 75/12) in 14. člena
Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 25/11 in 34/12),
Občinski svet Občine Ruše sprejme poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2014.
AD/5
SKLEP O POTRDITVI NAJEMA IN KASNEJŠEGA ODKUPA PROSTOROV ZA
KNJIŽNICO JANKA GLAZERJA RUŠE
Jernej Brglez je predal besedo predstavnici občine Tanji Kocjan, da na kratko predstavi.
Tanja Kocjan je povzela, da je župan želel, da se ta sklep uvrsti na sejo OSOR, da bodo
vedeli kaj se dogaja in so seznanjeni. Po Zakonu o stvarnem premoženju, župan lahko sam
odloča in nas je dolžan le seznaniti. Že vrsto let se iščejo prostori za knjižnico. Sedanji
prostori so:
- majhni 140m2,
- ni možna širitev,
- so nedostopni za gibalno ovirane in starejše ljudi.
Pojavila se je ponudba Mercatorja, ki te prostore prodaja. Možna je tudi oddaja v najem
prostorov, ki merijo 287m2 in so v pritličju objekta, dostopni gibalno oviranim osebam, imajo
parkirne prostore, možnost je širitve in dodatnih programov knjižnice. Odločili so se, da se
prvi fazi prostori vzamejo v najem za eno leto in sicer po 5,20 EUR / m 2, kar znese dobrih
1.400,00 EUR mesečno. Po enem letu je možnost, da se prostori odkupijo ali dajo nazaj.
Glede na to, da so prostori več kot primerni, občina upa, da bo občinski svet v proračunu za
leto 2016 odobril sredstva za nakup knjižnice, ki bi znesla 225.000,00 EUR. Upajo še na
pogajanja, da bi bila cena še nižja. Strošek najemnine bi se štel v kupnino. V prvi fazi bi se
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sklenila najemna pogodba z možnostjo odkupa v naslednjem letu. Projekt je dober in
knjižnica bo na tem prostoru še bolj zaživela. Stari prostori bi bili namenjeni za društva. Na
OSOR se bodo lahko postavljala še dodatna vprašanja.
Martin Lesjak je nad samimi prostori navdušen, saj je tudi bolj frekvenčna točka, kot pri
Hotelu Veter. Vprašanji, ki se mu porajata sta, ali je to ekonomska cena, kako je z
ogrevanjem – obratovalnimi stroški? Super je, če se najemnina šteje v kupnino.
Dragica Jurše je izpostavila, da je super, da je lokacija v centru. Rušani smo znani kot dobri
bralci in Stane je dober knjižničar. Sedanji prostor je utesnjen in ni mogoče izvajati kvalitetnih
programov. Obstoječa knjižnica ima dušo, zato bi se morala prenesti, vendar s pravilnim
pristopom. Navedla je primer dobre prakse Izolske knjižnice.
Tudi Lovro Bačun pozdravlja to idejo, saj je tudi sam širil to idejo. Izpostavil je, da je
predloženih premalo papirjev in ni širše slike investicijskih stroškov. Obstaja tudi pravilnik o
knjižničarstvu, kjer moraš zadostiti standardom, glede prostorov, kar pomeni, da morajo biti
zagotovljeni sanitariji, dnevna svetloba. Vprašanje je da ne bodo potrebni na objektu preveliki
finančni vložki in ali smo zmožni to izpeljati. Ne da bi bili proti, ampak nimamo dovolj
podatkov.
Člani Odbora za družbene dejavnosti so oblikovali sklep. Predsedujoči je zaprl razpravo in
še enkrat prebral sklep številka 4.
Odbor ga je soglasno (s 7 glasovi ZA, 0 proti) sprejel
Sklep št. 4:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da pred
potrditvijo sklepa o potrditvi najema in kasnejšega odkupa prostorov za Knjižnico
Janka Glazerja Ruše, občinska uprava pripravi manjkajoče podatke:
- višino obratovalnih stroškov,
- stroške investicije z vzpostavitvijo knjižnice na novi lokaciji (sanitariji, ureditve
prostorov, selitve,…).
AD/6
RAZNO
Jernej Brglez je pojasnil, da je bila točka Problematika mladih v Rušah umaknjena z
dnevnega reda in premaknjena na naslednjo sejo, saj se je od povabljenih, ki o tem največ
vedo, udeležil samo direktor CEZAM-a Blaž Kosi. Predlagal je, da se na to temo vseeno
nekaj reče. Na prejšnjih sejah in na KMVI-ju se pojavlja vprašanje problematike mladih –
glede prostorov, druženja...
Simon Mesarič je izpostavil, da je bilo s strani mladinske iniciative za Ruše organizirano
srečanje ob okrogli mizi, na temo mladi in njihove pobude občini. Dnevni red je bil v treh
točkah in prisotnih je bilo 13 oseb. Na kratko je povzel celotno razpravo delovne skupine
»Mladi v Rušah« na okrogli mizi in predal zapisnik, ki je priloga k današnjemu zapisniku.
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Lovro Bačun je povedal, da je bila osnova tega sestanka, da mlad človek v Rušah nima
prostora za druženje. V Rušah je Športni park in CEZAM, pozablja pa se na Smolnik,
Bezeno in Bistrico ob Dravi, kjer nimajo niti strehe nad glavo. Iz Bistrice ob Dravi se trije ne
bodo prišli trije družiti v CEZAM. Lahko bi se uredili neke vrste nadstreški za druženje
mladih. Razmislili bi lahko, da bi nastal Odbor za mlade, kjer bi se obravnavala problematika
mladih in bi bila direktna komunikacija med mladimi in politiko, ki skrbi, za financiranje
programov (med drugim tudi CEZAM). Sestava komisije bi morala biti takšna, da bi
zastopstvo zajemalo večino mladih v Občini Ruše.
Martin Lesjak je poudaril, da je bil CEZAM ustanovljen točno za to kar se je navedlo. Zadnje
čase se kar nekaj dogaja in je pozitivno presenečen, a mladi še zdaj CEZAM-a niso sprejeli
za svoj klub.
Blaž Kosi je izpostavil, da izvajajo razne delavnice, da je potrebno vzpostaviti IBS in, da je
je potrebno priti v mednarodno mrežo in s tem omogočiti mladim oditi v tujino in obratno.
Naredil bi delavnice, vendar se boji, da ne bi bilo obiska.
Dragica Jurše je dejala, da nobena komisija ne bo pomagala, če ne bomo znali zmotivirati
mlade, da bodo prišli v CEZAM. To je projekt, ki je dolgotrajen in težko je na hitro vzpostaviti
aktivnost. Treba je delati in najti se morajo vsebine, ki bodo pritegnile.
Blaž Kosi je dejal, da je problem, saj so trije zaposleni na kulturi in se ukvarjajo z e računi in
birokracijo. Prioritetno se pripravlja spletna stran, ki ima gumb prijavi se in omogoča direktno
participatornost.
Lovro Bačun je izpostavil, da ni urejeno za otroke, ki pridejo iz OŠ v srednjo šolo. Ni
prostora, kjer bi se lahko družili.
Barbara Jert je dejala, da se pridružuje Lovru, in je potrebno ločiti osnovnošolske otroke,
srednješolske otroke in mladino nad 20 let. Izpostavila je, da nekateri ne zahtevajo ničesar in
se družijo, medtem ko drugi želijo imeti vse. Problem je, da se mi pogovarjamo, da želimo da
se družijo, ne zato ker oni želijo. Rekla je, da včasih niso nič zahtevali od občine, če so kaj
želeli so poiskali pomoč.
Martin Lesjak je mnenja, da dokler bodo v CEZAM-u ljudje nad 40 let, ne bo nikoli ta center
za mlade zaživel. Katastrofa je, da se danes ukvarjaš z birokracijo, namesto s programi.
Mladi morajo začutiti, da je to njihov prostor in morajo imeti iniciativo sami.
Monika Pevec je pohvalila, da je v zadnjem mesecu, ob petkih in sobotah program zunaj in
na oglasnih tablah, da se vidi kaj se dogaja. Dejala je, da je Cezam dobil v zadnjem letu oz.
zadnjih letih negativen prizvok za mlade. Opozorila je tudi, da določene stvari, ki so bile
dobro zamišljene, že pred časom direktorjem Kosijem Blažem, so bile zelo slabo objavljene
in ljudje niso bili seznanjeni.
Ob 19.25. uri je sejo zapustil Lovro Bačun.
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Blaž Kosi je poudaril, da je trenutno najbolj aktualna zadeva CEZAM facebook, trudijo se
tudi na cezamovi spletni strani - cezam.org, in nekaj s plakati. Obisk ob petkih in sobotah je
kar dober.
Predsedujoči je zaključil razpravo pod točko razno.
Odbor za družbene dejavnosti je podal predlog, da CEZAM izvede okroglo mizo s
problematiko mladih v Rušah.
Seja je bila zaključena ob 19.35 uri.

Zapisnikarica:

Predsednik
Odbora za družbene dejavnosti
Jernej Brglez

Tinka Očko

Priloga:
Zapisnik 1. srečanja delovne skupine »Mladi v Rušah«
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