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Osnovni namen pričujoče publikacije je:

ZNANJE, IZKUŠNJE, RAZUM - ZA RUŠE

Pogled in retrospektiva svetnikov ZA - Združena akcija 
na dogajanja v zadnjem mandatu.

Seznanitev občanov z osnovami delovanja občine 
in lokalne skupnosti, saj je ključno da smo pred 
odločanjem dobro podučeni o tem, kako deluje občina 
in kakšno odgovornost kdo nosi.

Spoznati razliko med strateškim delovanjem občine z 
jasno vizijo in trenutnim načinom dela.
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UVODNIK

To smo se vprašali že leta 2014. V letu 2022 ostaja to še vedno odprto vprašanje. Zakaj? V tem 
mandatu smo bili namreč priča delovanju županje in vodstva občine, pri katerem odgovor na 
vprašanje še vedno ni popolnoma jasen. 

Predvsem je, po naših dosedanjih izkušnjah, pri vodenju občine najbolj pomemben način odnosa 
do lokalne skupnosti. Naš kraj ima dobrih 1000 let zgodovine in zavedati se je potrebno, da 
smo (skupaj z županjo ali županom) samo obiskovalci, ki skupaj živimo v istem času in prostoru. 
Po našem mnenju se mora prav vsak, ki se angažira v lokalni skupnosti in za skupno dobro, tega 
zavedati. Predvsem pa ceniti odgovornost do vseh občanov, skupnih vrednot in zavezanosti k 
iskanju skupnih poti. Delovanje v tem mandatu pa teče bolj po principu, “Občina, to sem jaz.” 
Temu smo bili v Rušah v preteklosti že večkrat priča, a ta princip žal v moderni demokratični družbi 
ni več aktualen, saj ne nazadnje vodi v delitev in ne povezovanje. Družbeni razvoj nas je popeljal 
naprej od tega.

V ZA - Združena akcija gledamo naprej, a se hkrati učimo iz preteklosti, predvsem pa je 
pomembno, da se občani, preden ponovno oddamo svoj glas na volitvah, informiramo  o 
dogajanju v preteklem mandatu ter o razlogih za odločitve svetniške skupine ZA - Združena akcija. 
Volilcem želimo apelirati, da bodo previdni pri tem, komu bodo na volitvah izkazali zaupanje. 
V tem predvolilnem času si vzemite potreben čas, da dobro spoznate kandidatke in kandidate, 
njihove motive, načrte in predvsem pretekla dejanja, ki velikokrat žal niso enaka besedam. 
Vprašati se moramo, “Ali je to oseba, ki ji lahko zaupam svoj denar, podjetje, hišo, varnost in 
prihodnost svojega kraja? Je ta oseba sposobna skrbeti za našo skupno lastnino, zgodovino, 
tradicijo, predvsem pa razvoj in prihodnost naših otrok? Ali ta oseba skozi svoja dejanja (in ne 
besede) zastopa vrednote, ki jih želimo živeti v naši skupnosti? Je v svojem dosedanjem delovanju 
(ne govorjenju) pokazala dovolj znanja in ustreznih kompetenc za tako odgovorno in zahtevno 
nalogo?”

Podobno, kot sleherno podjetje med zaposlovanjem novih sodelavcev, moramo tudi občani 
ocenjevati svoje predstavnike. Pomembno je tudi, da pri tem ne zasledujemo samo lastnega 
interesa, temveč se vsak po svoji najboljši moči potrudimo gledati na skupno dobro.

Kot na vseh volitvah doslej, je vse, kar lahko obljubimo svojim volilcem to, da se bomo še naprej z 
vsem srcem trudili in delali v korist vseh nas - občanov. Nikomur od članov skupine ZA - Združena 
akcija ni potrebno sodelovanje na volitvah zaradi eksistence ali kakršnihkoli drugih pridobitvenih 
razlogov. Je pa res, da kot občani čutimo odgovornost do našega kraja in smo zato pripravljeni 
vložiti svoje znanje, izkušnje in čas v tvorno sodelovanje pri ustvarjanju boljše prihodnosti našega 
kraja.

Čigava je občina?

VEST
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DELOVANJE SVETNIŠKE SKUPINE
ZA - ZDRUŽENA AKCIJA  V 
MANDATU 2018 - 2022

Za transparentni vpogled v delovanje svetniške 
skupine ZA -  Združena akcija v mandatu 
2018 – 2022 smo se ozrli v preteklost. Naše 
delovanje je bilo in še vedno je začrtano po 
smernicah razvoja občine Ruše. V tem mandatu 
smo podpirali dobre projekte in opozarjali na 
pomanjkljivosti ter seveda nasprotovali, če 
smo bili mnenja, da predlogi niso bili v interesu 
občanov, da niso imeli pozitivnega učinka na 
razvoj občine ali da niso bili v finančnih okvirjih 
zmogljivosti občine.

Po odličnem rezultatu na lokalnih volitvah, kjer 
smo dobili največ glasov zaupanja in zasedli 
prepričljivo prvo mesto med vsemi lokalnimi 
listami in strankami, smo ponudili novo izvoljeni 
županji roko sodelovanja. Naleteli smo na 
zid ne-povezovanja barv. Bili smo odločno 
zavrnjeni in kot zmagovalna lista odrinjeni na 
rob političnega parketa v občini. Ignoriranje 
s strani županje in liste takratne koalicije se je 
nadaljevalo tudi pri volitvah članov v različna 
delovna telesa, kjer bi lahko natančneje 
sodelovali in zastopali naše volivce ter spremljali 
delo občinskega vodstva.
Začetek mandata je bil zelo nepovezovalen in 
netransparenten, saj je županja prepovedala 
snemanje sej občinskega sveta in njihovo 
neposredno prenašanje javnosti.

Spomnimo se, da smo pri sprejemanju prvega 
proračuna tega mandatnega obdobja za leto 
2019 podali svoje predloge, ki pa so bili hitro 
zavrženi. Naši predlogi so bili spregledani na 
vseh ravneh od uresničevanja, preko uvrstitve 
v proračun kot po predlaganih višinah postavk. 
Zavzemali smo se za De minimis pomoči 
za malo gospodarstvo, delovanje Velikega 
drsališča Ruše, izgradnji igrišča na Smolniku, 
ureditvi Matavškove jame, mestnega trga ter 
vzpostavitev plovnosti reke Drave. Prav tako 
smo predlagali razpis za pomoč kmetijstvu, 

sofinanciranje programov za mladino, pripravo 
projekta za sanacijo klubskih prostorov na 
Stadionu Ruše, zagon projekta Visit Ruše, 
nadaljevanje razvoja kolesarstva Ride Ruše, 
vzpostavitev tržnice v Rušah in pričetek projekta 
zunanjega bazena na obstoječi ploščadi bazena 
v Rušah.

Spomladi leta 2019 smo uspešno zbrali 144 
podpisov za namestitev novega bankomata v 
Bistrici ob Dravi, ki smo jih posredovali v urad 
županje občine Ruše. 

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod

Zaskrbljujoče smo svetniki svetniške skupine 
ZA - Združena akcija spremljali, poslušali, 
opozarjali, podajali mnenja, ko se je odločalo 
o izgradnji kanalizacijskega omrežja. Spomladi 
leta 2019 je županja Urška Repolusk prekinila 
komunikacijo in zaustavila dogovore z Mestno 
občino Maribor, ki je ponudila priključitev na 
centralno čistilno napravo v Dogošah. Junija 
leta 2019 se je na 5. redni seji občinskega 
sveta obravnavala Predinvesticijska zasnova 
za investicijo »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 
ODPADNIH VODA V POREČJU DRAVE – 
OBČINA RUŠE«. Vrednost investicije je takrat 
bila ocenjena na  4.669.881,00 EUR (brez 
DDV). Investicija naj bi se izvajala v skladu s 
časovnim načrtom od 18. 6. 2018 (potrditev 
DIIP) do 31. 12. 2022 (zaključek investiranja). 
Občina naj bi za to namenila 1.652.573,00 EUR, 
2.267.308,00 EUR naj bi se zagotovilo iz naslova 
nepovratnih sredstev in 750.000,00 EUR iz strani 

“Z največjim veseljem bi podprli dobre 
predloge, racionalno pripravljene projekte in 
razvojne priložnosti.”
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koncesionarja. V dokumentaciji smo obravnavali 
različice, ki so bile predstavljene že v letu 
2018 pod vodstvom župana Uroša Razpeta. 
Prva različica je bila priključitev na čistilno 
napravo Maribor, druga različica priključitev 
na kanalizacijski sistem Selnica ob Dravi in 
izgradnja čistilne naprave Bistrica, tretja različica 
priključitev na novo zgrajeno čistilno napravo 
v Rušah, četrta različica priključitev na novo 
zgrajeno čistilno napravo v Rušah in čistilno 
napravo Bistrica, peta različica priključitev na 
novo zgrajeno čistilno napravo v Rušah, Bistrici 
in na Bezeni ter šesta različica priključitev Ruš 
na čistilno napravo Selnica ob Dravi, ter naselij 
Bezena, Bistrica ob Dravi in Log na čistilno 
napravo Maribor. Koalicijski svetniki so na 5. 
redni seji 2019 izglasovali drugo različico, to 
je priključitev kanalizacijskega sistema na ČN 
Selnica in izgradnja ČN Bistrica. Danes občina 
Ruše ni priključena na nobeno čistilno napravo 
in še vedno imamo ogromno hiš in naselij, kjer 
kanalizacijsko omrežje ni zgrajeno. Ker velika 
večina planirane izgradnje kanalizacijskega 
omrežja v naselju Ruše ni bila zgrajena, tudi 
sredstev iz kohezijskega sklada za ta namen 
nismo počrpali, kar pomeni, da bo potrebno 
čakati na novo kohezijsko obdobje, za katerega 
pa trenutno ni nobenih informacij. Posledično 
bo celotna vrednost projekta (slaba 2 milijona 
EUR) padla na proračun Občine Ruše.  

VIS Ruše 2020 - 2030

V drugi polovici leta 2019 je Občina Ruše 
izvedla naročeno in plačano študijo imenovano 
»VIS RUŠE«, kar je okrajšava za vizijo in 
strategijo razvoja občine na podlagi vrednot 
prebivalcev 2020 – 2030. Projekt je imel cilj, 
da se na podlagi analitičnega pristopa ob 
angažiranju lokalnega prebivalstva doseže 
konsenz o viziji razvoja lokalne skupnosti, 
ki temelji na vrednotah ljudi. Na ta način se 
je želelo doseči čim višjo stopnjo soglasja 
prebivalcev o temeljni razvojni viziji in strateških 
usmeritvah ter s tem okrepiti zavezo znotraj 
občine in uresničevanje strategije. Nastali 
dokument »VIS RUŠE« je potrdilo deset 
svetnikov. Očitno so vrednote v anketah 
sodelujočih prebivalcev šle kaj hitro v pozabo, 

skupaj s projektom »VIS RUŠE«, ki je pristal 
nekje v predalu. Smernicam in željam občanov 
ter občinskega sveta tako občinsko vodstvo ni 
sledilo, ideje niso bile vključene v proračune, 
kaj šele, da bi prišlo do realizacije tega, kar smo 
občani v izvedenih anketah predlagali. Smo pa 
rušani za izdelavo omenjene strategije plačali 
8.400,00 EUR naših sredstev, ki bi se zagotovo 
lahko porabila za bolj koristne projekte.

Ustanovitev zavoda Rast Ruše

Sredi leta 2020 smo svetniki na mizo dobili 
dokumentacijo o ustanovitvi novega zavoda 
Rast Ruše. Svetniki Združene akcije smo 
nasprotovali ustanovitvi še enega zavoda 
v občini, saj smo bili mnenja, da lahko z 
enim (zavod CEZAM) uspešno izvajamo 
vse načrtovane aktivnosti in naloge, tako 
na področju športa in kulture kot socialnih 
projektov. Pomisleke smo izrazili glede finančnih 
posledic dveh zavodov, saj je za upravljanje 
dveh zavodov potrebno podvajati vodstvene 
funkcije in skupne službe, kar pa dodatno 
obremenjuje proračun Občine Ruše. Celoten 
predlog je temeljil na v gradivu zapisani 
predpostavki, da ustanovitev novega zavoda ne 
bo imela finančnih posledic za proračun Občine 
Ruše, kar je seveda nemogoče. Hkrati smo ves 
čas ustanavljanja Zavoda Rast opozarjali na 
neetično ravnanje določenih svetnikov takratne 
koalicije, ki so s podporo županje bili v vlogi 
pripravljalcev in predlagateljev ustanovitve 
(hkrati tudi zagotovitve potrebnih financ v 
proračunu). 
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Nato so ti isti svetniki svoje predloge in finance 
tudi potrjevali, da bi se kasneje lahko zaposlili 
na vodstvenih funkcijah v novo ustanovljenem 
zavodu, ki so ga sami predlagali in potrdili. 
Zaradi takšnih situacij smo si prizadevali in 
dosegli sprejem kodeksa ravnanja izvoljenih 
in imenovanih predstavnikov Občine Ruše, 
ki ga podpira Skupnost občin Slovenije. S 
tem dokumentom se ureja etično in moralno 
ravnanje svetnikov pri opravljanju dela 
odločevalcev v občini. 
Kasneje, v letu 2021, smo svetniki prisluhnili 
novemu predlogu županje o ustanovitvi 
Javnega zavoda Športni park Ruše. V bistvu 
je šlo zgolj za preimenovanje Zavoda CEZAM, 
statusna oblika je ostala enaka, odlok pa so 
posodobili s trenutno veljavno zakonodajo. 
Še vedno se sprašujemo, kakšen je bil cilj 
tega preimenovanja, saj zavod še naprej izvaja 
prireditve in festivale, ki spadajo v kulturni 
program.

Dom starostnikov

V letu 2020 smo se intenzivno zavzemali za 
izgradnjo doma Danice Vogrinec za starostnike 
v Občini Ruše. Smo namreč mnenja, da si 
starostniki zaslužijo dobro oskrbo po dostopni 
ceni. Odločno smo nasprotovali prodaji zemlje 
in sklepu o podpori zasebnemu investitorju, 
ki bi v občini izvajal institucionalno varstvo za 
starejše. Konsenz tudi tokrat ni bil mogoč in 
priložnost je bila zapravljena. Podjetje SeneCura 
bi moralo biti že pred otvoritvijo novega doma 
za starostnike v Rušah, glede na to, da imajo 
časa za izgradnjo le še do konca leta 2022. Kot 
pa lahko vidimo, to območje lepo zaraščajo 
trava, grmičevje in drevesa.

Energetska sanacija javnih objektov

Energetska sanacija je vsekakor zanimiv in 
koristen projekt za javne objekte in uporabnike 
le-teh. V juliju in avgustu leta 2021 so bili 
izdelani energetski pregledi enajstih objektov, 
ki bi se naj vključili v projekt javno-zasebnega 
partnerstva za energetsko sanacijo javnih 
objektov. To so Športni park Ruše, Dom kulture 
Bistrica ob Dravi, Občina Ruše – upravna 
stavba, Občina Ruše – režijski obrat (poslovni 

del), Občina Ruše – režijski obrat (delavnice), 
OŠ Janka Glazerja Ruše, Center interesnih 
dejavnosti – glasbena šola, Center za mlade 
CEZAM, Policijska postaja Ruše in Zdravstvena 
postaja Ruše. Objekti so v neustreznem stanju 
in dotrajani, imajo neustrezne naprave za 
ogrevanje, neustrezno stavbno pohištvo, slabe 
klimatske pogoje, povečane emisije prašnih 
delcev v stavbah, visoke stroške rednega in 
investicijskega vzdrževanja .. vse to je zapisano 
v dokumentaciji. Izvedba del bi se naj pričela 
aprila 2022 in se zaključila decembra letošnjega 
leta. Pa se je zalomilo. V projektu je ostalo 
le šest objektov. Izločili so tudi Zdravstveno 
postajo Ruše. Energetska sanacija pa je daleč 
od predvidenega terminskega plana, saj se 
sploh še ni začela. 

Obnova in prizidava zdravstvene 
postaje Ruše

Svetniki ZA - Združena akcija smo v letu 2022 
nasprotovali predlogu obnove in prizidave 
zdravstvene postaje zaradi zavajajočih 
informacij glede višine sredstev, ki bi jo morali 
občani plačati iz proračuna. Na 19. redni seji je 
namreč bilo predstavljeno, da Občina Ruše ob 
uspešnem kandidiranju za projekt pridobi 90 
% sofinanciranja skupne vrednosti investicije s 
strani države. Predviden znesek investicije je 
bil 1.673.542,93 EUR od česar bi torej Občina 
Ruše pokrila 10% - torej slabih 170.000,00 EUR, 
ostalo pa Ministrstvo za zdravje.
Konec avgusta smo se svetniki, na 7. izredni 
seji občinskega sveta, seznanili s popolnoma 
drugačnimi dejstvi. Pri postopku javnega 
naročanja, ki ga je občina izvedla dvakrat, je 
prišla le ena ponudba v višini 2.263.052,25 EUR. 
Ocenjena višina sredstev, ki bi jih za izvedbo 
projekta morala iz proračuna zagotoviti Občina 
Ruše pa je narasla na vrtoglavih 1.584.141,65 
EUR. Torej ne bi večine stroškov več pokrila 
država, ampak občina - torej mi.
Takšno vodenje investicije in poraba sredstev 
je bila za nas preprosto nesprejemljiva in 
absolutno previsoka, sofinanciranih sredstev 
pa odločno premalo. To je bil tudi razlog 
zaradi katerega projekta nismo podprli, saj bi 
iz našega proračuna morali zagotoviti 10-krat 
več sredstev, kot je bilo sprva načrtovano in še 
dodatno zadolžiti občane.
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DELOVANJE LOKALNE SKUPNOSTI - 
OBČINE 
Preden ponovno odločimo svojo voljo na volitvah se nam zdi pomembno, da spomnimo na 
delovanje občine in na organizacijo lokalne samouprave. V javnosti je bilo namreč veliko polemik 
glede pristojnosti in odgovornosti različnih akterjev v občini in se nam zdi smiselno navesti nekaj 
izvlečkov iz veljavne zakonodaje in aktov Občine Ruše. 

Svetniki ZA - Združena akcija vidimo svojo odgovornost do naših občanov, naše lastnine, našega 
prostora in našega denarja - proračuna. Občinski svet je, kot parlament v državi,  vrhovni organ 
odločanja in skrbnik volje in glasa občanov. Naša odgovornost so interesi, želje in problemi 
občanov, mi pa želimo poskrbeti za to, da so slišani, videni in upoštevani pri delovanju občine. Prav 
tako želimo v največji možni meri angažirati svoje znanje, izkušnje, skupne vrednote in predvsem 
zdravo pamet za reševanje izzivov in izboljšanje kvalitete življenja v občini. 

Kaj je občina?

Občine so temeljne samoupravne lokalne 
skupnosti, kar je določeno v splošnih 
določbah Zakona o lokalni samoupravi.

Občina v  skladu z zakonodajo poseduje, 
pridobiva in razpolaga z vrstami premoženja, 
ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru 
sistema javnih financ določa svoj proračun. 
Naloge občine so izvirne in prenesene naloge. 

• Izvirne naloge občine so naloge, ki jih 
občine določijo s statutom in drugimi akti 
in predstavljajo tipično vsebino lokalne 
samouprave (komunala, lokalne javne službe 
itd.) in lokalne zadeve javnega pomena, ki 
jih občinam določi področna zakonodaja. 

• Prenesene naloge občine, so tiste naloge, 
ki jih na občine prenese država in a njihovo 
izvajanje zagotovi financiranje.
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Vzgojno, izobraževalno, informacijsko 
dokumentacijsko, društveno in drugo 
dejavnost na svojem območju.

RAZVOJ ŠPORTA IN
REKREACIJE, 

kulturno-umetniško ustvarjalnost, 
omogoča dostopnost do kulturnih 
programov, 

splošnega izobraževanja, knjižnične 
dejavnosti ter da v skladu z zakonom 
skrbi za kulturno dediščino na svojem 
območju. 

 

 
UPRAVLJANJE OBČINSKEGA
PREMOŽENJA

OMOGOČANJE POGOJEV
za gospodarski razvoj občine in v skladu 
z zakonom opravlja naloge s področja 
gostinstva, turizma in kmetijstva.

 

USTVARJANJE POGOJEV ZA
GRADNJO STANOVANJ
in skrbi za povečanje najemnega 
socialnega sklada stanovanj.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH,
ki je pomembno za razvoj občine
in za kvaliteto življenja.

UREJANJE, UPRAVLJANJE IN SKRB 
 za lokalne javne službe v okviru svojih 
pristojnosti.

NAČRTOVANJE PROSTORSKEGA
RAZVOJA,
opravljanje nalog na področju 
posegov v prostor in graditve objektov 
ter zagotavljanje javne službe za 
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v 
skladu z zakonom.

VODENJE SLUŽB
socialnega skrbstva, za predšolsko 
varstvo, osnovno varstvo otroka in 
družine, za socialno ogrožene, invalide
in ostarele.

Kaj so ključne izvirne naloge občine?

ZAGOTAVLJANJE 
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Hkrati pa skrbi za: varstvo zraka, tal, vodnih 
virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 
odlaganje odpadkov in opravljanje drugih 
dejavnosti varstva okolja, požarne varnosti in 
organizacijo reševalne pomoči.

Gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, 
javne poti, rekreacijske in druge javne površine 
v skladu z zakonom ureja promet v občini ter 
opravlja naloge občinskega redarstva.

Ureja in vzdržuje vodovodne in energetske 
komunalne objekte.

Opravlja nadzor nad krajevnimi prireditvami.

Občani

Občanke in občani  (v nadaljnjem besedilu: 
občani) odločajo o zadevah iz občinske 
pristojnosti preko župana in občinskega 
sveta ter neposredno sodelujejo pri 
sprejemanju odločitev občinskih organov na 
zborih občanov, z referendumom in ljudsko 
iniciativo.

Občani kot posamezniki in njihove 
organizacije sodelujejo pri oblikovanju 
razvojnih načrtov občine, proračunov in 
drugih splošnih aktov občine z dajanjem 
predlogov, pripomb in mnenj v javni razpravi 
na način in v rokih, ki jih določi župan. Javna 
razprava o posameznem predlogu ne sme 
trajati manj kot trideset (30) dni. 

Zaradi velikega števila zadev, ki so v 
pristojnosti občine, je zaupan lokalnim 
predstavniškim organom - občinski svet.

Organizira komunalno - redarstveno službo 
in skrbi za red v občini, pomoč in reševanje 
za primere elementarnih in drugih nesreč, 
opravljanje pokopališke in pogrebne službe.
Določa prekrške in denarne kazni za prekrške, 
s katerimi se kršijo predpisi občine, opravlja 
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih 
predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja 
zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom 
drugače določeno.

Sprejema statut občine in druge splošne akte.

Ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Kakšne so vloge v delovanju občine?
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Vloga občinskega sveta:

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah, ki so v pristojnosti občine. 

Občinski svet v okviru svojih pristojnosti večinoma:

sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte, prostorske in druge plane 
razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun,

daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino,

imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov 
občinskega sveta, predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote,

nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja 
odločitev občinskega sveta,

odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja in drugih zadevah, ki jih 
določa zakon.

Vloga župana:

Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega 
sveta, nima pa pravice glasovanja.

Poleg tega župan predvsem:

predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, 
odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,

izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog 
izvrševanja občinskega proračuna,

skrbi za izvajanje sklepov, splošnih aktov in drugih odločitev občinskega sveta,

predlaga ustanovitev organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave, 
ureditev njihovega delovnega področja, notranjo organizacijo občinske uprave,

določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih 
uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi in 
odloča o drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz delovnega razmerja,  

imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodjo organa skupne občinske 
uprave skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic,

usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut.
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RETROSPEKTIVA

Pomoč deminimis  je bil korak k spodbujanju 
razvoja podjetništva, zaposlovanja, inovativnosti 
in turizma v občini. Pridobitev nepovratnih 
sredstev so podjetnikom olajšala materialne 
investicije in samozaposlitve. Za ta namen je 
občina v mandatu 2014 -2018 namenila čez 
70.000 EUR. Sredstva so se v zadnjih štirih letih 
občutno zmanjšala. V veljavnem proračunu za 
leto 2022 je za spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva na voljo le skromnih 20.000 EUR.

Rezultat večletnih prizadevanj je Kolesarska pot 
Ruše, ki je del mednarodne Dravske kolesarske 
poti. Po prizadevanjih takratnega župana Uroša 
Razpeta se je gradnja pričela sredi leta 2018 
in danes predstavlja pomembno turistično 
pridobitev, hkrati še vedno navdušuje občane 
Ruš in bližnjih občin. 

Občina Ruše je svojo kolesarsko ponudbo 
dodatno razširila s kolesarskim grbinastim 
poligonom (pump track) v Športnem parku 
Ruše, z označenimi potmi po Pohorju »Ride 
Ruše«, možnostjo prevoza koles na avtobusu 
(Arriva) in na vlaku (Slovenske železnice), z 
novo nastajajočim kolesarskim poligonom v 
bivši Matavškovi gramoznici in z vzporedno 
možnostjo rekreacijske plovbe po reki Dravi. 
Dokončna ureditev Matavškove gramoznice se 
kljub pobudam in obljubam trenutnega vodstva 
v zadnjih štirih letih ni premaknila. Pomanjkanje 

Razvoj občine temelji na širokem spektru zastavljenih projektov, 
ki skupno doprinesejo večjo kvaliteto življenja v kraju. Uresničeni 
projekti v mandatu 2014 – 2018 so pomenili napredek, ki ga ne gre 
spregledati.

vizije in neupoštevanje sodobnih trendov na 
področju rekreacije in turizma je vodilo do 
klavrne podobe, ki smo ji priča na prostoru 
Matavškove gramoznice. Takrat s pomočjo 
Mariborskih Flosarjev zgrajen splav, pa je bil na 
dražbi prodan zasebniku v Limbuš.

V mandatu 2014 – 2018 se je intenzivno 
pristopilo k ureditvi cestne in komunalne 
infrastruktura ter dokumentaciji potrebni 
za nadaljnjo gradnjo javne kanalizacije. 
V septembru 2018 se je pričela obnova 
pokopališke vežice. Projekt je zajemal temeljito 
prenovo notranjosti objekta, ureditev fasade 
in okolice. Pri projektih za lepše okolje in kraj 
pa ne smemo spregledati projekta prenove 
avtobusnih postajališč v občini Ruše, ki se 
je pričela v jesenskem času 2018. Ureditev 
postajališča za avtodome je bil le začetni 
korak k razvijanju turizma. Veseli nas, da k nam 
zahajajo tako domači kot tuji turisti, ki koristijo 
to ponudbo.

Veliko se je postorilo na področju socialne 
varnosti, kulture, otrok in mladine. 
Medgeneracijska srečanja, program 
družabništva, pomoč na domu in e-oskrba za 
starejše so storitve, ki ključno pripomorejo k 
bolj kakovostnemu življenju v domačem okolju. 
Ob tem ne smemo pozabiti na pilotni projekt 
Osebnostna akademija, ki je bila namenjena 
mladim iskalcem dela. Rezultat projekta je kar 
60-odstotna zaposlenost tistih udeležencev, ki 
so končali program.

Pri pregledu le nekaterih projektov pa se 
vračamo k razmišljanju iz uvoda. Veliki in 
majhni koraki pomenijo napredek, ki ga ne gre 
spregledati. Vprašamo pa se lahko, kje smo 
danes?

VESTVEST
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KO NAJBOLJ GRMI, NAJMANJ
DEŽUJE. (LJUDSKI PREGOVOR)
Občina Ruše se funkcionalno veže na Mestno 
občino Maribor, v širšem regijskem smislu torej 
spada pod funkcionalno urbano območje Mari-
bora. Funkcionalno urbano območje razumemo 
kot funkcionalno povezano območje urbanega 
središča in njegovega zaledja, katerega velikost je 
odvisna od obsega dobrin in storitev, ki jih zag-
otavlja prebivalcem bližnjega in daljnega zaledja. 
Sodobna družba funkcionira v različnih centrih, 
zaradi razvojnih izzivov, ki so na različnih pros-
torih – seveda – različna, prepuščamo razvoj na 
nižjo raven. Govora je o policentričnem razvoju, 
predpona poli- nakazuje na več centrov razvoja. 
To pa nikakor ne pomeni, da smo v tem razvoju 
izolirano, pač pa se moramo ozirati na okolico 
in jo pri načrtovanju lastnega razvoja upošteva-
ti. V preteklem mandatu smo v Rušah močno 
pogrešali premislek o strateškem razvoju občine 
in njene vloge v regiji oziroma ožje znotraj funk-
cionalnega urbanega območja. 

Na funkcionalno urbano območje Maribora se, 
poleg Ruš, vežejo tudi ostale sosednje občine. 
V tem smislu torej predstavljajo našo konkuren-
co. Odsotnost strateškega načrtovanja razvoja v 
praksi pomeni, da so sosednje občine uspešnejše 
v privabljanju sredstev – bodisi finančnih bodisi 
kadrovskih, intelektualnih ali kakšnih drugih. Na 
kratek rok to pomeni zaostanek, na dolgi rok pa 
to pomeni nekonkurenčnost, to pa se odraža v 
degradaciji občine na pasivnega spremljevalca 
regijskega dogajanja in padec kakovosti življenja 
prebivalstva.

Pomembno vodilo za opredelitev stanja razvoja 
Ruš je dejstvo, da je bilo nekoč pomembno 
industrijsko mesto, kasneje pa se je občina, s 
poudarkom na razvoju turizma in športnega 
turizma, (mikro)gospodarstva, podjetništva 
in obrti, ter ob kontinuirani skrbi za razvoj 
izobraževanja (po čemer so Ruše znane, saj smo že 
leta 1645 imeli v Rušah latinsko šolo - gimnazijo, 
po kateri nosi ime Gimnazijska ulica), kulture 
in drugih področij človekovega življenja pa je 
občina imela sloves kot prodorno mesto, ki je 
leta 2018 prejelo nagrado Zlati kamen za razvoj 
slovenskih občin. Gre za pomembno priznanje, 
čigar namen je spodbujanje in spremljanje razvoja 
na ravni lokalne samouprave. Zlati kamen meri 
na tisto, čemur so lokalne skupnosti namenjene: 
zagotavljanju pogojev za dobro življenje. Težo 
priznanju daje ocenjevalna komisija, ki sestoji iz 
skupine sedmih strokovnjakov iz različnih podjetij 
in ustanov. Metodologijo za izbor najboljše 
občine pripravlja raziskovalni konzorcij, ki združuje 
strokovnjake s slovenskih univerz. 

Dejstvo je, da je občina v preteklem mandatu 
na tem področju zaspala. Jasno je tudi, da je 
zagotavljanje konkurenčnosti občine daleč od 
nepomembnega, zato se nameravamo razvoja 
občine v naslednjem mandatu lotiti strateško in 
celostno. 

Kaj to pomeni? To pomeni na način, kot se 
tega lotevajo resna in velika mesta. Ne po 
vsebini, pač pa po resnosti pristopa in resnosti 
izvajanja. V Sloveniji je med mestnimi občinami 
najbolj razširjen pristop spremljanja razvoja 
skozi trajnostne urbane strategije, ki služijo kot 
plodna podlaga za uspešen razvoj ter celovito 
načrtovanje, izvajanje naložb in spremljanje 
razvoja mest. Ključno je, da je delovanje občine 
na področju razvoja celostno. To pomeni, da 
ukrepe za spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, 
podnebnimi, demografskimi in socialnimi izzivi, 
s katerimi se občina in krajevne skupnosti 
srečujejo, naslavljamo v najširšem smislu, pri tem 
pa upoštevamo trenutno stanje, upoštevamo 
specifike in želje lokalnega prebivalstva, obenem 
pa imamo jasno vizijo končnega cilja. Zakaj? Ker si 
Ruše zaslužijo in zmorejo več.

Ruše bi morale biti kot občina konkurenčne 
drugim sosednjim mestom Maribora, ne 
glede na velikost, saj so v primerjavi s 
številnimi sosednjimi občinami v številnih 
pogledih sorazmerno manjše. Konkurenčnosti 
v prostorskem smislu prispevajo ne le status, 
temveč finančni, gospodarski, logistični, 
kulturni in drugi potenciali, s katerimi lahko 
Ruše odločneje prispevajo k razvoju tako 
mikro regije kot podravske regije. 

VEST
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PROBLEMATIKA OBVOZNICE
V RUŠAH
Začelo se je letošnjega februarja s sklicem 
seje na krajevnem odboru Smolnik, ko se 
je v prostorih krajevnega odbora Smolnik 
zbralo večje število občanov. Prisotni smo se 
pogovarjali o trenutno najbolj vroči temi v Rušah 
- umeščanju in gradnjo nove različice zahodne 
obvoznice Ruš. Zbora občanov sta se udeležila 
tudi županja Urška Repolusk in podžupan 
Andrej Pliberšek. Predstavljena nova različica 
ruške obvoznice je med prebivalci Smolnika 
hitro vzbudila vse ostrejša nasprotovanja. 
Na začetku sestanka je županja izrazila 
začudenje in nestrinjanje glede načina sklica 
krajevnega odbora Smolnik in udeležbe 
občanov na njem. Po njenem prepričanju ima 
ekskluzivno pravico za takšen sklic občanov (kjer 
se ljudje informirajo in pogovarjajo o težavah) 
le občina. Naj dodam, da  občinska uprava 
in županja niso nikoli sami sklicali občanov 
pred pripravo nove različica obvoznice in jih 
povprašali za njihovo mnenje.
Prav tako nismo dobili odgovora na vprašanje, 
kdo je bil pobudnik prestavitve trase 
obvoznice, ki je v prostorskem načrtu Občine 
Ruše umeščena že 30 let. Poslušali smo 
prelaganje odgovornosti županje in občinske 
uprave pri netransparentnem načrtovanju 
sporne obvoznice na državo ter šibke 
argumentacije urbanistično skrajno spornega in 
neodgovornega posega v prostor ter zemljišča 
in lastnino občanov.
Na krajevnem odboru Smolnik je bil sprejet 
sklep, da se nemudoma prekine z vsemi 
aktivnostmi umeščanja nove različice trase na 
tem območju, saj bi z njo razvrednotili vrednosti 
zemljišč in nepremičnin občanov. Zahtevali smo 
tudi, da se iz proračunske postavke namenjene 
obvoznici črta 45.000 EUR, ki so bili namenjeni 
plačilom študij premeščanja (že potrjene) 
obvoznice ter se jih nameni prioritetni izgradnji 
kanalizacije in vodovoda na prizadetem 
območju. Naloga občine in njenega vodstva je 
biti občanom dober servis in zagotavljati ljudem 
boljše pogoje za življenje, ne pa degradacija 
okolja ter rušenje objektov, v katerih ljudje 

že dolga leta bivajo. Zahtevali smo jasne 
odgovore, kdo je bil pobudnik umeščanja nove 
trase obvoznice ter koliko je do sedaj to početje 
(priprava študij in dokumentacije) stalo občane. 
Za umeščanje posegov v prostor je po zakonu 
odgovorna občina. Država občini ne more 
ničesar vsiliti, še posebej ne znotraj strnjenih 
naselij.
Vse te postopke je občinska uprava očitno 
namerno vodila potihoma in netransparentno, 
da ne bi vzbudila preveč nasprotovanj in da bi 
lahko kasneje postavila krajane pred neprijetno 
dejstvo. Kot je na primer to, da so občani za 
predvideno rušenje svojih hiš izvedeli iz objave 
županje na Facebooku. 

Opozorili smo, da to ni samo nelegitmno, 
ampak tudi nelegalno početje, ki je v nasprotju 
z enim od temeljnih načel prostorskega 
načrtovanja - načelom javnosti (5. členom 
ZPNčrt). Za tako pomemben poseg v prostor, 
je obvezno natančno obveščanje in sodelovanje 
javnosti v vseh fazah postopka. Sklican ni bil niti 
en zbor krajanov. Občinski svetniki in člani sveta 
KO Smolnik niso o tem ničesar vedeli ali bili 
kakorkoli drugače obveščeni.
Z izjavami, ki jih je županja podala na 
KO Smolnik je poskušala preložiti svojo 
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odgovornost pri gradnji sporne obvoznice na 
državo in DRSC. Po zakonu je za prostorsko 
načrtovanje odgovorna občina, pripravljalec 
prostorskih aktov je občina, odgovorna oseba 
pa je županja.
Svetnik županjine koalicije je javno in pred 
vsemi zbranimi občani povedal, da je županja 
na prvem koalicijskem sestanku dejala, da 
načrtovane obvoznice, kjer je bila predvidena, 
ne bo in da jo bo prestavila. S tem jo je javno 
postavil na laž. Poslušali smo številne izgovore, 
da ona s tem pač nima nič. Pri nepoučenih 
občanih torej poskuša županja ustvariti vtis, 
da pri načrtovanju gradnje prostorsko sporne 
obvoznice na državni cesti občina nima nič.
Ker se županja zaveda nelegitimnosti in 
netransparentnosti svojega početja pri tem 
projektu, se skriva za državo in hkrati krajanom 
ponuja tolažilno »televoting« izbiranje izgleda 
obvoznice. Ker je trasa obvoznice urbanistično 
popolnoma zgrešena in neodgovorno 
umeščena v prostor, je tudi nobena šminka ne 
more popraviti.
Izvedba obvoznice na predvideni trasi bi 
pomenila nepopravljivo škodo v prostorskem 
urejanju Smolnika in Ruš. Predvidena obvoznica 
je v odnosu do obstoječega naselja neke 
vrste predimenzioniran prostorski parazit, ki 
naselje podreja tranzitnemu prometu in se pri 
tem ne ozira niti na naravne niti na kulturne in 
ustvarjene danosti obstoječega naselja. Tudi 
otroško igrišče bi žrtvovali v tem primeru. 
Predvidena gradnja ruške obvoznice na izbrani 
trasi je še en prispevek k slovenski prostorski 
blaznosti, ki bi moral zanimati tudi širšo 
slovensko javnost.
S svetniki občinskega sveta smo sklicali izredno 
sejo občinskega sveta Ruše na temo zahodne 
ruške obvoznice. Na tej seji smo želeli presekati 
gordijski vozel in rešiti stanje, ki si ga občani v 
Rušah ne želijo. Seja ni bila sklicana in je bila 
celo zavrnjena, kar po poslovniku sploh ni 
mogoče.
Ker nismo želeli političnega prerekanja o usodi 
ljudi, katerim želi županja na vsak način vsiliti 
svojo različico trase, se na to temo tudi nismo 
oglašali in smo raje napeli vse sile, da pride do 
rešitve težav.
Nepredstavljivo je, kako si je županja želela 
prenesti odgovornost za svoja nespametna 

početja na svetnike občinskega sveta in jih 
hkrati obtoževala, da blokirajo sprejetje OPN. 
OPN bi lahko bil razgrnjen že pred tremi leti, saj 
bilo za njegovo razgrnitev že vse pripravljeno, 
a vendar se je takrat županja odločila, da bo 
začela prestavljati traso obvoznice na lastno 
pest. 
Žal se je s to odločitvijo tudi podaljšal čas 
sprejemanja OPN. Izključno zaradi njenih 
odločitev OPN ni bil razgrnjen vse do danes. 
Županja je v svojih izjavah za svoje plačane 
medije, ki jih financira iz proračunskega denarja,  
obtožila svetnike, da so oni tisti, ki blokirajo 
OPN.
Poudariti je potrebno, da občinski svet ni 
ustavil postopka sprejemanja OPN, kot lažno 
navaja županja, ampak je prepovedal zgolj 
vse aktivnosti, vezane na pobudo umestitve 
nove trase v OPN, ki jo naj pobudnik oziroma 
predlagatelj umeščanja v skladu z že v februarju 
sprejetim sklepom OS (kot najvišjim organom 
odločanja) izvzame iz OPN in postopek 
sprejemanja lahko nemoteno teče dalje …
Razumevanje sprejetih odlokov je za županjo 
španska vas. Med pregledom dokumentacije 
pa so se pojavili resni sumi, da je županja in 
občinska uprava nezakonito vodila postopek 
umeščanja nove trase brez sodelovanja javnosti. 
Trditve, da je bil postopek voden transparentno 
je izjava županje za neko drugo vzporedno 
vesolje.
Izmikanje županje objektivni odgovornosti 
je smešno. Vso krivdo za nastalo situacijo 
želi prevaliti na občinske svetnike in si pred 
javnostjo oprati roke. Zanima me, če je županja 
v primeru, če se izkaže, da so bili postopki 
speljani nezakonito, pripravljena povrniti vso 
nastalo škodo, ki jo je povzročila s svojimi 
dejanji?
Županjino sklicevanje na stroko in ponovno 
prelaganje odgovornosti je naravnost 
nezaslišano. V imenu občine je županja 
naročila študijo projektantom, s tem preprečila 
razgrnitev OPN že pred tremi leti, te iste 
projektante pa sedaj imenuje stroka. Stroka, ki 
se je vzela iz njenega vzporednega vesolja in 
sama predlagala novo umeščanje? Ljudje nismo 
neumni. Čas je, da županja končno spozna (in 
z njo tudi vsa občinska uprava), da so tam, kjer 
so, zaradi ljudi in da bi morali tudi delati za njih.
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