OBČINA RUŠE
OBČINSKI SVET OBČINE RUŠE
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Trg vstaje 11, 2342 Ruše
Štev.: 032-0028/2014-5
Datum: 15. 10. 2015

SKRAJŠAN

ZAPIS

5. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v četrtek, 15. oktobra 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,: Simon Mesarič, mag. Karin Jurše direktorica OU, Tanja Kocjan, univ.dipl.prav vodja
oddelka za splošne zadeve in družbene dejavnosti vodja Marjana Blažke in Uroš Majcenovič
OPRAVIČENO ODSOTNI

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 članov od 7, kolikor jih odbor šteje, zato je odbor sklepčen in
lahko nadaljuje z delom ter veljavno sklepa.

AD/2
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV IN POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE
Predsednik je dal v razpravo pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje.
V razpravi je bilo podano vprašanje:
1. A je bila narejena simulacija razdelitve sredstev, pri točki AD/5 in kako je z analizo
izvajanja pomoči na domu, pri točki razno AD/7. Odgovor: Bila je narejena
simulacija razdelitve sredstev. Analiza ankete bo predstavljena članom v točki
razno.
Po zaključeni razpravi je odbor, s (6 glasovi ZA, 0 proti) sprejel
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SKLEP št. 1:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje realizacijo in zapisnik 4. redne seje odbora.

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 4. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2015 – skrajšani postopek
5. Poročilo odgovornega urednika javnega glasila »Ruške novice« za leto 2014
6. Programska zasnova javnega glasila Občine Ruše
7. Razno
Predlog spremembe dnevnega reda s tem, da se doda točka, ki glasi Sklep o pristopu
Občine Ruše k podpisu sporazuma in izvedbi odpusta dolgov.
Med razpravo se je pridružila članica Barbara Jert.
Ker dodatnih predlogov in razprave ni bilo, je odbor soglasno (s 7 glasovi ZA, 0 proti)
sprejel
SKLEP št. 2:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje spremenjen dnevni red 5. redne seje, tako da se
dnevni red razširi in dopolni z novo točko 7, ki se glasi Obravnava in sprejem Sklepa o
pristopu Občine Ruše k podpisu sporazuma in izvedbi odpusta dolgov. Točka razno
se ustrezno preštevilči in postane točka 8.

AD/4
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2015
– SKRAJŠANI POSTOPEK
Predsednik je predal besedo Tanji Kocjan, da poda obrazložitev k spremembam odloka o
proračunu za leto 2015. Na kratko, po proračunskih postavkah (v nadaljnjem besedilu: PP),
ki zajemajo Lokalno zaposlitvene programe in kulturo je obrazložila povišanja oz. znižanja, ki
so se usklajevala znotraj PP družbenih dejavnosti. Izpostavila je naslednje proračunske
postavke:
-

Lokalno zaposlitveni programi so se znižali glede na realizacijo.
Varovanje kulturne dediščine - v planu je bila obnova Smolnika 60, vendar je bila
previsoka ponudbena vrednost, zato se preloži obnova v naslednje leto.
Programska sredstva Javni zavod CEZAM (PP 8224) so povečana za 15.000,00 €,
zaradi finančnega minusa Letnega odra. Sredstva so prerazporejena iz postavke
Materialni (obratovalni) stroški Javni zavod CEZAM (PP 8235).
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-

Investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov (PP 8215) - sredstva so bila planirana za
obnovo Doma v Bezeni (zamenjava strehe, ureditev fasade,..), za kar smo že pridobili
gradbeno dovoljenje, vendar smo v letošnjem letu, v lastni režiji, uredili streho, da ne
zamaka. Del planiranih sredstev se je prerazporedil na postavko (8217) Nakup
opreme za novo lokacijo knjižnice, ki se bo selila predvidoma konec oktobra.

V nadaljevanju je Marjana Blažke predstavila spremembe na proračunskih postavkah za
šport, izobraževanje in socialo:
-

Povečanje na PP 8111 Investicijsko vzdrževanje objektov za ureditev košarkarskega
igrišča.
Zmanjšanje sredstev za sofinanciranje investicij neprofitnim organizacijam in
ustanovam PP 8111.
Novogradnje na Bazenu PP 8116 se poveča za stroške priključitve za ogrevanje na
GSKŠ.
Za Malokalibersko strelišče se sredstva prenesejo v naslednje leto, ko bo znana
lokacija.
Investicijsko vzdrževanje za Glasbeno šolo Ruše se prenese v naslednje leto, saj
želimo pridobiti evropska sredstva.
Na PP 109 so zagotovljena sredstva za udeležbo vseh otrok na letovanju v letu 2015.

Predsednik je odprl razpravo na podano obrazložitev spremembe odloka.
V razpravi so sodelovali vsi prisotni in podali naslednje:
1. Javni zavod CEZAM naj v bodoče natančneje pripravi finančni načrt Letnega odra.
Prireditev naj ostane v okviru, ki je načrtovan. Da ne bo napačnega razumevanja,
Letni oder je bil dobro izpeljan, vendar se ne strinjamo, da bo Občina tudi v bodoče
pokrivala minus.
2. Tudi pri varčevanju je potrebno zavzeti stališče, kjer in kako se varčuje (npr.: klima,..).
Odgovornost za takšen minus bi moral prevzeti tudi Svet zavoda in Nadzorni odbor.
Najverjetneje je za takšno prireditev formiran tudi Programski svet, ki naj pripravlja
program v dosegljivih finančnih okvirih. Več poudarka na trženju. Odgovor: CEZAM je
imel plan, prav tako so našli ta primanjkljaj v njihovih okvirih proračunskih
postavk. Ta razlika se krije iz postavke Materialni stroški (obratovalni stroški),
kjer so ta znesek privarčevali, tako da so jih sami pokrili. Drži pa, da je potrebno
dobro načrtovati.
Predsednik je zaključil razpravo in podal na glasovanje.
Odbor je soglasno (s 7 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 3:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da sprejme:
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2015.
Na podlagi razprave je predsednik podal na glasovanje predlog.
Odbor je soglasno (s 7 glasovi ZA) sprejel
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SKLEP št. 4:
Odbor za družbene dejavnosti opozarja, da morajo organizatorji prireditev pripraviti
finančne načrte prireditev dovolj natančno, da ne prihaja do bistvenih odstopanj.
Odbor za družbene dejavnosti takšnih odstopanj ne odobrava in jih v bodoče ne bo
podprl.

AD/5
POROČILO ODGOVORNEGA UREDNIKA JAVNEGA GLASILA »RUŠKE NOVICE« ZA
LETO 2014
Predsednik je predal besedo Barbari Jert, ki je na kratko predstavila delovanje odgovornega
urednika javnega glasila »Ruške novice« za leto 2014 in povzela:
- V letu 2014 je izšlo 6 številk glasila, v 5-ih se je tudi oglaševalo.
- Na križanko je bil dober odziv, podeljevale so se praktične nagrade, vezane na
dejavnost v občini Ruše.
- Trženje oglasov in reklamna sporočila ne morejo pokriti stroškov, ki nastanejo pri
izidu ene številke. Oglaševali so manjši obrtniki.
Predsednik je odprl razpravo na podano poročilo odgovornega urednika javnega glasila.
V razpravi so sodelovali vsi prisotni in podali naslednje:
1. V časopisu je potrebno zapisati oz. povabiti občane lokalne skupnosti k oddaji
člankov, ne da članke piše BKTV.
2. V letu 2014 je samo delo časopisa bilo dobro, le poročilo je malo pozno.
3. Zakaj se je menjal tiskar, če pa zagovarjamo lokalno vključenost. Odgovor: Tiskar se
izbira na podlagi javnega razpisa.
4. Lokalni tiskarji bi lahko bili bolj solidarni pri ponudbi za izdelavo časopisa.
5. Koliko je v letu 2014 dobil uredniški odbor. Odgovor: Uredniški odbor je dobil
enako vrednost, kot člani odbora za družbene dejavnosti.
Predsednik je zaključil razpravo in podal na glasovanje sklep številka 5.

Odbor je soglasno (s 7 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 5:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da potrdi
Poročilo odgovornega urednika javnega glasila »Ruške novice« za leto 2014.

AD/6
PROGRAMSKA ZASNOVA JAVNEGA GLASILA OBČINE RUŠE
Jernej Brglez je predal besedo Urošu Majcenoviču, ki je na kratko predstavil programsko
zasnovo javnega glasila:
- V glasilo vključiti čim več slikovnega materiala,
- večji oz. boljši pretok informacij skozi glasilo,
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-

članke pripravljajo društva o njihovem delu, primeri dobre prakse, občina objavlja vsa
svoja področja dela,
večjo odzivnost društev in fizičnih oseb za objavo člankov,
za oglaševanje niso najboljši časi,
vse prireditve bi morale biti objavljene v lokalnem časopisu.

Predsednik je odprl razpravo o predlagani programski zasnovi javnega glasila Občine Ruše:
V razpravi so sodelovali vsi prisotni in podali naslednje:
-

Da bi bili oglasi za podjetnike zastonj. Odgovor: Vsak oglas se plača.
Dobro je vzpostaviti osebni kontakt s pripravljavci člankov.
Društva bi morala o svojih prireditvah obveščati tudi uredniški odbor.
V kolikor društvo ne bi posredovalo uredniškemu odboru obvestila o prihajajoči
prireditvi, režijski obrat ne bi pomagal pri pripravah oz. izvedbi prireditve.

Predsednik je zaključil razpravo in podal na glasovanje sklep številka 6.
Odbor je soglasno (s 7 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 6
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da potrdi
programsko zasnovo javnega glasila Občine Ruše.

AD/7
SKLEP O PRISTOPU OBČINE RUŠE K PODPISU SPORAZUMA IN IZVEDBI ODPUSTA
DOLGOV
Jernej Brglez je predal besedo Karin Jurše, ki je na kratko povzela iz gradiva:
- Državni zbor RS je sprejel Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov,
- Občina lahko pristopi k odpustu dolga le v primeru javnega zavoda, to je osnovne
šole in vrtca. Pri osnovni šoli ne gre v odpust strošek malice.
- Ker še nismo podpisali sporazuma za odpust dolgov, šola nima vpogleda v uradne
evidence in tako nimamo točnih podatkov, koliko je upravičencev in kolikšna je višina
sredstev za odpis dolgov.
- Gradivo je že obravnaval Odbor za finance, ki je predlagal, da se podpiše sporazum
brez omejitev in bi tako veljalo za vsakega upravičenca, da se mu odpiše toliko,
kolikor je njegova obveznost.
Predsednik je odprl razpravo o predlaganem sklepu.
V razpravi so sodelovali vsi prisotni in podali naslednje:
Glede na predstavljeno se tudi člani odbora strinjajo za potrditev sklepa, brez
omejitev, saj ni na razpolago točnega podatka o višini upravičencev do odpusta dolga.
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Predsednik je zaključil razpravo in podal na glasovanje sklep številka 7.
Odbor je soglasno (s 7 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 7
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Ruše, da potrdi
Sklep o pristopu Občine Ruše k podpisu sporazuma in izvedbi odpusta dolgov, brez
omejitev.

AD/8
RAZNO
Predsednik je odprl razpravo pot točko razno in seznanil navzoče, da je občinska uprava
pripravila analizo ankete izvajanja pomoči na domu. Besedo je predal Marjani Blažke, ki je
predstavila analizo in ugotovitev, da so naši občani, uporabniki storitve pomoči na domu,
zelo zadovoljni z izvajanjem pomoči na domu.
Pobude članov:
-

Na prireditvah se pogosto pogrešajo predstavniki občine. Pred kratkim je g. Mirko
Vovšek – častni občan Občine Ruše – imel zadnjo življenjsko razstavo, na kateri ni
bilo nobenega predstavnika. Za takšne ključne prireditve bi si predstavniki občine
morali vzeti čas.

Ker ni bilo več razprav se je seja zaključena ob 19:45 uri.

Zapisnikarica:
Marjana Blažke

Predsednik
odbora za družbene dejavnosti
Jernej Brglez l.r.
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