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

Številka: 032 0028/14-7
Datum: 23. 3. 2016
SKRAJŠAN ZAPIS
7. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v sredo, 16. marca 2016, s pričetkom ob
18. uri v sejni sobi Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.
PRISOTNI: Jernej Brglez, Monika Pevec, Dragica Jurše, Barbara Jert, Martin Lesjak, Lovro Bačun
OPRAVIČENO ODSOTNI:Simon Mesarič
OSTALI PRISOTNI: mag. Karin Jurše /direktorica občinske uprave/, Boštjan Petek /višji svetovalec
I:/, Marjana Blažke /administrator V/, Tanja Kocjan /vodja oddelka za splošne zadeve in družbene
dejavnosti.

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 6. REDNE SEJE
Predsednik je dal v razpravo pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje.
Razprave ni bilo.
Odbor je soglasno (s 6 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 1:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje realizacijo sklepov in zapisnik 6. 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 6. Redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o Proračunu Občine Ruše za leto 2016 – prva obravnava
5. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Ruše v obdobju april-junij 2016
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6. Letni program športa v Občini Ruše za leto 2016
7. Razno
Razprave ni bilo. Odbor je soglasno (s 6 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 2:
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje predlagani dnevni red 7. redne seje.

AD 4
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2016 – PRVA OBRAVNAVA
Predsednik je predal besedo Boštjanu Petku, ki je podal obrazložitev odloka o proračunu.
Izpostavil je, da so po zavrnitvi proračuna pozvali vso zainteresirano javnost, da ponovno podajo
pisne predloge in pripombe. Pisne pripombe sta podala le dva KO, ena fizična oseba, Športna zveza
in Društvo upokojencev Ruše. S strani strank in list pisnih pripomb in predlogov ni bilo.V novem
dokumentu so poleg že predstavljenih predlogov dodane tudi nekatere druge spremembe, ki jih je
župan že predlagal na občinskem svetu. Predlagane so naslednje bistvene spremembe:
povečanje sredstev za delovanje Društva prijateljev mladine,
povečanje sredstev za upokojence,
povečanje sredstev programa pomoč družini na domu,
sprememba na področju financiranja NK Pohorje. To je naš objekt zato bomo mi neposredno
plačevali račune za elektriko, vodo,
javna dela – dodanih je cca 10.000 EUR za financiranje JD – več odobrenih programov,
dodatna sredstva v višini 4000 EUR za programsko delovanje CEZAM-a (2 dodatni otroški
prireditvi) – sredstva so odvzeta iz postavke občinska arhitektka,
potrebna so dodatna sredstva za financiranje MB knjižnica – knjižnica v Bistrici ostane.
V proračunu sta tudi dve predlagani spremembi:
na zahtevo svetnika se v sklepu o ravnanju stvarnega premoženja vejica spremeni v piko,
8. člen, ki govori o potrjevanju DIP in pooblastilu župana se zaradi nestrinjanja svetnikov
umakne.
Direktorica Karin Jurše pove, da je ostalo nekaj sredstev na postavki izvajanje zimske službe, tako smo
se odločili, da lahko povečamo sredstva na proračunskih postavkah namenjene športu in kulturi
(društvom). Znesek bo na obeh postavkah ostal enak kot v letu 2015.
V razpravi so sodelovali Martin Lesjak, mag. Karin Jurše, Lovro Bačun, Barbara Jert, Dragica Jurše,
Boštjan Petek, Marjana Blažke
Martin Lesjak je ugotavljal, da vse kar je bilo na športu v letu 2015 ostane enako, kar je potrdil tudi
Boštjan Petek z obrazložitvijo, da je prej bilo pet postavk, sedaj pa je enak znesek na eni postavki.
Glede dilem okrog letnega programa športa, javnih razpisov za kulturo in šport je mag. Karin Jurše
podala obrazložitev.
-

Sklep o Programu športa bo umaknjen iz seje zaradi zneskov, ki niso točni. Predstavljen bo pri
drugem branju, ko bo letni program športa pripravljen že s pravimi zneski.
Javni razpis za kulturo in posebne skupine lahko gre ven, ker razpisa nista vezana na sprejem
kakšnega letnega programa. Društva bodo prejela odločbo z navedbo o prejeti višini točk,
zneskovno pa bodo ovrednoteni po potrjenem proračunu.
Pri JR za šport mora biti najprej potrjen proračun, potrjen letni program športa in nato se lahko
objavi razpis.
Letni program športa je bil s strani Športne zveze zavrnjen zgolj zaradi nepravilne navedbe
zakonske podlage, ker ni zraven investicij.
V obdobju začasnega financiranja zakon ne dopušča izplačila dvanajstin – lahko pa programe
društev ovrednotimo s točkami.

Lovro Bačun je med drugim razpravljal:
da je informiranje s strani občine slabo, vendar drugi udeleženci niso bili tega mnenja,
da se program družabništva ohrani,
Mag. Karin Jurše je povedala, da družabnice po sistemizaciji sodijo v CSD, domove za starejše, ipd.

2

Svoj čas so bile zaposlene v Občini Ruše. Ga. Bojana jih je prezaposlila v Sončni dom, za obdobje
dveh let. Podaljšanje pogodb ni odvisno od občine. Občina je pripravljena Centru za socialno delo
sofinancirati programe za starejše.
-

Podal je predlog, da se režejo sredstva za informiranje s tem, da novičke ne bi izhajale vsak
mesec, zmanjšanje sredstev za 20.000 EUR in ureditev informiranja z razpisi.
Financiranje raziskovalnega dela OŠ Ruše

Marjana Blažke pove, da financiranje raziskovalnega dela učencev OŠ Janka Glazerja ni potrebno, ker
otroci že dve leti ne sodelujejo (usklajeno z ravnateljem).
Vlaganja v športno infrastrukturo tudi izven Ruš, predstavitev projektov in možnost
soodločanja.
Mag. Karin Jurše je povedala, da na Smolniku ni primernega objekta, ki bi imel urejeno
zemljiškoknjižno dokumentacijo-kar je bil pogoj za prijavo na razpis.
Dragica Jurše je poudarila, da je navajena poslušati, delati pošteno in, da je razumela, da smo se na
razpis za sofinanciranje balvanske stene prijavili zgolj, da ne zamudimo rokov. Vsi moramo na svojem
področju delati s srcem, pošteno in dobro za kraj.
Barbara Jert je dodala, da je potrebna ureditev propadajočih športnih objektov – balvansko steno pa
umestiti v obstoječe športne objekte in jim tako dati dodano vrednost
Lovro Bačun je poudaril, da so težave s komunikacijo med občinsko upravo, županom,politično sfero in
občani, kar otežuje pristop k uresničevanju interesov pri investicijah.
Martin Lesjak je povedal, da je proti, da se na CEZAM-u, karkoli dela. Naj se prvo reši, kar so bivši
funkcionarji CEZAM-a zafrknili. CEZAM si ne zasluži enega evra. Zasluži si, da vsi izgubijo službo. V
zadnjem letu je zmanjkalo ne vem koliko opreme. Nobeden ni odgovoren za to, vključno z nadzornim
odborom. Dvorana v CEZAM-u nima duše, ljudje je niso vzeli za svojo.
Mag. Karin Jurše se strinja, da prostor in akustika v CEZAM-u nista primerna za kulturo. CEZAM-u je
predlagala da naj pripravi predloge rešitev glede delovanja :CEZAM naj pripravi verzije rešitev glede
delovanja (1. CEZAM ostane, 2. se ukine, 3. se razdeli v dva zavoda, 4. ostane samo en del ali športni
ali kulturni) in naj svetniki o tem odločijo še pred aprilsko sejo. Rešitev pričakujejo tudi s predlogi v.d.
direktorja CEZAM-a, ki je že opozoril na napake in podal kar nekaj predlogov.
Mag. Karin Jurše pove, da je Športna dvorana le 36 % v lasti občine. Občina plačuje vse stroške
dvorane, društvo pa zaračunava koriščenje dvorane tudi dijakom GSKŠ. Občina ne dobi nič, da bi
zmanjšala svoje stroške. Če bi ŠD dalo svoj delež državi, ga bo dala tudi občina in naj država pelje
sanacije ŠD.
Martin Lesjak je pohvalil glasilo, hkrati pa povedal, da je postavka za BKTV zgrešena in se z njo ne
strinja kakor tudi ne s tem proračunom.
Glede CEZAM-a se g. Lovro Bačun, strinja z mnenjem g. Martina Lesjaka in poda predlog, da se pred
aprilsko sejo sestanejo vsi deležniki.
Mag. Karin Jurše pove, da bodo svetniki odločili o usodi CEZAM-a.
Barbara Jert doda, da je informiranje v naši občini optimalno in ga popolnoma podpira.
Dragica Jurše poudari, da so občani odvisni od informiranja iz lokalnega okolja.
Martin Lesjak je obrazložil svoj glas. Povedal je, da bo glasoval proti, zaradi CEZAM-a ker želi, da se
CEZAM konsolidira, potem pa se nova sredstva namenijo za različne stvari,pa tudi, če za balvansko
steno in zaradi informiranja, ker je postavka previsoka.
Ob zaključku razprave je odbor s 3 glasovi ZA in 2 PROTI sprejel
SKLEP št. 3:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da se Odlok o proračunu Občine Ruše za leto
2016 v prvi obravnavi sprejme.
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AD 5
SKLEP O PODALJŠANJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA OBČINE RUŠE V
OBDOBJU APRIL – JUNIJ 2016
Boštjan Petek je povedal, da sklep o začasnem financiranju za prve tri mesece na predlog župana
potrdi občinski svet. Zakonodaja pravi, da je v primeru nesprejetja proračuna potrebno sklep le
podaljšati. V podaljšanju ostaja financiranje enako kot v prvih treh mesecih, sredstva se ne porabljajo
po dvanajstinah, temveč za enake zneske in enake namene kot v preteklem letu. V obdobju
začasnega financiranja ni novih razpisov, projektov, investicij - financira se le najnujnejše.
Razprave ni bilo. Odbor je soglasno (s 6 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št.4:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga OSOR, da Sklep o podaljšanju začasnega financiranja
Občine Ruše v obdobju april-junij 2016 sprejme.

AD 6
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI RUŠE ZA LETO 2016
Mag. Karin Jurše je v uvodu povedala, da vsebina Letnega programa športa ostane ista, vendar brez
številk.
V razpravi so sodelovali: Barbara Jert, Lovro Bačun, Dragica Jurše, Marjana Blažke, mag. Karin Jurše,
Martin Lesjak.
Na vprašanje Dragice Jurše,kaj se na področju športa za uporabnike izvaja brezplačno,je mag. Karin
Jurše odgovorila, da je verjetno to odvisno od vsakega društva posebej in podala predlog, da bi v
prihodnje pri razpisih razmišljali v tej smeri.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z Letnim programom športa Občine Ruše za leto
2016.

AD 7
RAZNO
Marjana Blažke je izpostavila, da odbor imenuje enega člana v Komisijo za izvedbo javnega razpisa za
sofinanciranje programov posebnih skupin (v nadaljevanju komisija), kot predstavnika Odbora za
družbene dejavnosti. Člani Odbora so predlagali Martina Lesjaka.
Odbor za družbene dejavnosti je soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 5:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga za imenovanje v komisijo za izvedbo Javnega razpisa
za sofinanciranje programov posebnih skupin v Občini Ruše, Martina Lesjaka.
Predsednik je sejo zaključil ob 19.55 uri.

Zapisala:
Hedvika Potočar

Jernej Brglez
PREDSEDNIK
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