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

Štev.: 032-0028/2014-4
Datum: 2. 9. 2015

SKRAJŠAN ZAPIS
4. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v sredo, 2. septembra 2015, s pričetkom ob
18. uri v sejni sobi Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.
PRISOTNI: Jernej Brglez, Monika Pevec, Lovro Bačun, Dragica Jurše, Barbara Jert, Martin Lesjak,
Blaž Kosi, direktor CEZAM-a, Vesna Glavendekić in predstavnica računovodskega servisa Klavdija
Plohl in Marjana Blažke OU Občine Ruše
OPRAVIČENO ODSOTNI: župan Uroš Razpet, Tomi Prosnik, direktor OU, Simon Mesarič, Tanja
Kocjan, višja svetovalka I, vodja oddelka DD
ZAPISNIKARICA: Marjana Blažke

AD/1
PRIČETEK SEJE - UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Sejo odbora je vodil predsednik Jernej Brglez, ki je pozdravil vse navzoče. Ugotovil je, da je na seji
prisotnih 6 (šest) članov od 7 (sedem), kolikor jih odbor šteje, zato je odbor sklepčen in lahko
nadaljuje z delom ter veljavno sklepa.

AD/2
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV IN POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE
Predsednik je dal v razpravo pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje.
V razpravi je bilo podano vprašanje:
1. Kaj je CEZAM naredil v zvezi predloga iz zapisnika prejšnje seje, citirano: »Odbor za
družbene dejavnosti je podal predlog, da CEZAM izvede okroglo mizo s problematiko mladih
v Rušah.«
 Obrazložitev: formalno še ni bila organizirana okrogla miza, so pa potekali
razgovori na to tematiko. Do konec meseca septembra bo na spletu objavljen
poziv neformalnim skupinam, povabljeni bodo svetniki OSOR.
Po zaključeni razpravi je odbor, s (6 glasovi ZA, 0 proti) sprejel
SKLEP št. 1:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje realizacijo in zapisnik 3. redne seje odbora.
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AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsednik je predlagal naslednji dnevni red:
1. Pričetek seje
- ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Poročilo o izvrševanju proračuna za leto 2015 v obdobju januar - junij
5. Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Ruše (upokojenska društva, veteranska
društva in druga programsko sorodna društva)
6. Poslovno in računovodsko poročilo JZ Center za mlade Ruše za leto 2014, Plan dela JZ Center
za mlade Ruše in Finančni načrt JZ Center za mlade Ruše za leto 2015
7. Razno

Ker dodatnih predlogov in razprave ni bilo, je odbor soglasno (s 6 glasovi ZA, 0 proti) sprejel
SKLEP št. 2:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje dnevni red 4. redne seje.

AD/4
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA ZA LETO 2015 V OBDOBJU JANUAR
- JUNIJ
Predsednik je predal besedo Marjani Blažke, da poda obrazložitev k poročilu o izvrševanju proračuna
za leto 2015 v odboju januar – junij.
Marjana je na kratko, po proračunskih postavkah, ki zajemajo družbene dejavnosti, razložila
realizacijo za obdobje januar-junij.
Predsednik je odprl razpravo na podano obrazložitev izvrševanja proračuna.
V razpravi so bila podana naslednja vprašanja:
1. Proračunska postavka LZP (javna dela), kakšna je višina porabljenih sredstev napram
predhodnim letom?
 Obrazložitev: Glede na pogoje vključitve in odstotek sofinanciranja vključenih v
program javnih del, se višina proračunskih sredstev v zadnjih treh letih bistveno
ne spreminja.
2. Kako je z Domom kulture v Bistrici ob Dravi iz finančnega vidika.
 Obrazložitev: Ministrstvo, s katerim je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju
energetske sanacije, je zahtevalo vračilo 60.000,00 €. Občna Ruše je sprožila
upravni spor.
Predsednik je zaključil razpravo in podal na glasovanje sklep številka 4.
Odbor je soglasno (s 6 glasovi ZA, 0 proti) sprejel
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SKLEP št. 3:
Odbor za družbene dejavnosti je seznanjen s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Ruše za
leto 2015 v obdobju januar – junij.
AD/5
PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU POSEBNIH SKUPIN V OBČINI RUŠE
(UPOKOJENSKA DRUŠTVA, VETERANSKA DRUŠTVA IN DRUGA
PROGRAMSKO SORODNA DRUŠTVA)
Predsednik je predal besedo Nini Kolar, ki je na kratko predstavila pravilnik in podlago za sprejem
tega pravilnika. Z javnim razpisom bi se zagotovilo zakonito in transparentno financiranje. V mesecu
maju je posebnim skupinam bil predstavljen ta pravilnik, podanih je bilo nekaj pripomb, ki so se
upoštevali pri čistopisu. Pravilnik smo povzeli po Občini Apače in Gornja Radgona. Višina sredstev,
za javni razpis, se bo oblikovala s sprejemom proračuna.
Predsednik je odprl razpravo o predlaganem pravilniku.
V razpravi so bila podana naslednja vprašanja:
1. A bodo društva oz. posebne skupine dobile dovolj denarja, da bodo lahko delovali
 Obrazložitev: Pripravili smo simulacijo razdelitve sredstev, upoštevana je bila
dosedanja višina proračunskih sredstev – ni nekih odstopanj. Dejanska
razdelitev sredstev se bo videla pri samem javnem razpisu in bo odvisna od
vlagateljeve prijave.
2. Veterani pokrivajo tri občine in je pri točkovanju: »Vključenost v projekte« največ točkovan
projekt, ki vključuje člane z območja Občine Ruše, nadalje pa projekti, ki vključujejo člane z
območja Upravne enote Ruše. Zakaj?
 Obrazložitev: Kot je bilo povedano uvodoma, smo pravilnik povzeli od drugih
občin in ga v točkovnem sistemu nismo spreminjali, saj občina dejansko
financira za svoje območje.
Predsednik je zaključil razpravo in podal na glasovanje sklep številka 4.

Odbor je (s 5 glasovi ZA, 0 proti) sprejel
SKLEP št. 4:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme:
SKLEP: Na podlagi 6. in 14. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
25/2011 in 34/2012) Občinski svet Občine Ruše sprejme Pravilnik o sofinanciranju posebnih
skupin v Občini Ruše (upokojenska društva, veteranska društva in druga sorodna društva).
AD/6
POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO JZ CENTER ZA MLADE RUŠE ZA
LETO 2014, PLAN DELA JZ CENTER ZA MLADE RUŠE IN FINANČNI NAČRT JZ
CENTER ZA MLADE RUŠE ZA LETO 2015

3

Jernej Brglez je predal besedo predstavnikom CEZAM-a:
- ga. Vesni Glavendekič, ki je na kratko predstavila Poslovno poročilo JZ Center za mlade Ruše za
leto 2014; poslovne knjige se vodijo po organizacijskih enotah in sicer CEZAM-kultura in CEZAMŠportni park Ruše (ŠPR). Nadalje se v ŠPR vodi več stroškovnih mest: bazen, wellness, fitnes,
kegljišče, masaže in bazen bar.
Na kratko je prestavila večje programe/projekte na kulturi (uspešni na razpisu za mlade) in na športu,
katerih organizator ali soorganizator je CEZAM. Na področju športa so izvedli klasične marketinške
poteze: prodaja preko kuponka, akcija wellness ob polni luni, programi za sarejše…..Vsi projekti so
tudi finančno prikazani v računovodskem poročilu, ki ga je v nadaljevanju predstavila predstavnica
računovodskega servisa Klavdija Plohl. Na kulturi so okrnjeni glede zaposlenih, saj so v letu 2015
lahko v program javnih del vključili le 4 osebe, po priporočilu nadzornega odbora Občine Ruše. S tem
so redno zaposleni preobremenjeni.
Iz povedanega in poročil je razvidno, da je CEZAM v letu 2014 posloval pozitivno. Sprememba
financiranja v letu 2015 je na področju ŠPR – izvzet je Bazen Bar, ki se financira iz lastne tržne
dejavnosti.
Plan dela CEZAM-a za leto 2015 je zagotoviti redno kontinuirano dogajanje in delovanje zavoda skozi
celo leto v finančnim okvirih, ki jih je potrdil Občinski svet Občine Ruše s proračunom za leto 2015.
Predsednik je odprl razpravo o predlaganem poslovnem in računovodskem poročilu ter planu dela za
leto 2015.
V razpravi so bila podana naslednja vprašanja:
1. A se bo Bazen Bar prodal ali oddal v najem?
 Obrazložitev: To da se bazen bar financira iz lastne tržne dejavnosti, še ne
pomeni, da se bo prodal, sicer pa o tem odločajo drugi.
2. V lanskem letu je Letni oder Ruše posloval pozitivno, kako je bilo letos?
 Obrazložitev: O tem je prezgodaj za govoriti, bo potrebno počakati najmanj
mesec dni, ko bo znana končna realizacija.
3. Prihodki na Bazen Baru bi lahko bili večji. Zakaj so se umaknila igrala ob bazenu?
 Obrazložitev: Se trudimo, da se bodo dosegali višji dohodki. Igrala so se
odstranila, ker nimajo A testa, prav tako pa so dotrajana in niso varna za igro
otrok.
Predsednik je zaključil razpravo in podal na glasovanje sklep številka 5.
Odbor je (s 6 glasovi ZA, 0 proti) sprejel
SKLEP št. 5
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme:
SKLEPA:
1. Na osnovi 16. člena Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013) daje Občinski svet Občine Ruše
predhodno mnenje k zaključnemu računu Javnega zavoda Center za mlade Ruše –
CEZAM za leto 2014.
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2. Na osnovi 16. člena Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše
(UGSO, št. 12/2013) daje Občinski svet Občine Ruše predhodno mnenje k
finančnemu načrtu Javnega zavoda Center za mlade Ruše za leto 2015.
AD/7
RAZNO
Predsednik je odprl razpravo pod točko razno.
V razpravi so bila podana naslednja vprašanja in pobude:
1. Ob Bazen Baru bi bilo potrebno urediti otroško igrišče, posledično bi bil večji obisk staršev z
otroci. Odgovor: Upamo, da bodo v letu 2016 zagotovljena sredstva za ureditev igrišča.
2. Okrog bazena je vidno, da se ne čisti redno in tudi ne praznijo koši. Odgovor: To dela ena
oseba, vendar zaradi Letnega odra ni bilo možno biti na dveh straneh.
3. Pohvale letošnji izvedbi Letnega odra Ruše, morda bi bilo dobro vključiti več lokalno okolje.
Odg. Težava pri vključitvi lokalnega okolja je čas dopustov.
4. Novost – uporaba tržnice – je bila super, odziv je bil proti pričakovanju. Odg. Želeli smo
pripraviti večji prostor, vendar ni bilo možno, se bomo potrudili v naslednjem letu.
5. Predlaga se nov termin Letnega odra in sicer v sklopu občinskega praznika. Odg. O tem se je
že razmišljalo, vendar je to odločitev občine.
6. Glede analize izvajanja pomoči na domu se odbor strinja, da se izvede do konec septembra.

Ker ni bilo več razprav se je seja zaključena ob 19.45 uri.

Zapisnikarica:

Predsednik
Odbora za družbene dejavnosti
Jernej Brglez

Marjana Blažke
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