
KRATEK ZAPIS SESTANKA KRAJANOV VINSKE IN KURIRSKE POTI z dne, 3.6.2014 

 

1. Uvod: 

Krajani Vinske in Kurirske poti smo sklicali sestanek s predstavniki Občine Ruše, županom vsemi 

podžupani, člani Odbora za komunalno gospodarstvo in prostor, svetnicami in svetniki 

Občinskega sveta Občine Ruše in Višjim svetovalcem za komunalno gospodarstvo s predlaganim 

dnevnim redom: 

- Izvedba vodovoda in kanalizacije na Vinski poti 

- Obračun komunalnega prispevka. 

Župan Občine Ruše se vabilu ni odzval, le s pisnim odgovorom je krajane obvestil, da bo sam na 

predlagano temo sklical sestanek v prvi polovici meseca junija. G. Saša Ajd se je opravičil, vabilu sta se 

s svojo prisotnostjo odzvala le Draga Fabjan in Vili Rezman (svetnika). 

Prisotnih na sestanku je bilo 34. Razvidni so iz priložene Liste prisotnosti. 

2. Po daljši razpravi in ogorčenju na neodzivnost s strani vodstva Občine Ruše so bili soglasno 

sprejeti naslednji sklepi: 

Sklep št. 1:  

Zbrani krajani ugotavljamo, da je pristop s strani Občine Ruše k izgradnje vodovoda in kanalizacije 

na Vinski poti nepravilen, saj krajani pred sprejetjem odločitve o izgradnji, načinu, razlogih, …  

nismo bili obveščeni in vključeni v proces, zato je sedaj toliko vprašanj, nejasnosti in dilem. 

Sklep št. 2: 

Krajani od  Občine Ruše zahtevamo, da se vloženi delež ( finančni in z delom)  z naše strani v 

izgrajeno komunalno infrastrukturo poračuna s komunalnim prispevkom. 

Sklep št. 3: 

Krajani zahtevamo, da se vrednost zgrajene komunalne infrastrukture ( ceste, javne razsvetljave, 

električne napeljave, …  ) s strani krajanov uradno oceni.  

Sklep št. 4. 

Krajani zahtevamo, da je višina poračuna oz. dobropisa iz naslova vloženih sredstev, ki se bo 

poračunala s komunalnim prispevkom, za vse krajane enaka. Preostala razlika, ki ostane 

posameznikom za plačilo, se določi ob upoštevanju socialnih kriterijev, ki jih pripravijo strokovne 

službe. 

Sklep št. 5: 

Krajani od župana zahtevamo takojšnjo spremembo Odloka o programu opremljanja za obstoječo 

komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka, zlasti 20. in 21. člen ter takojšnjo 

spremembo Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, 



zlasti 10. člen. Oba odloka namreč konkretno posegata v finančne obveznosti nas krajanov in v 

pravico uporabe vode iz lastnih vodnih sistemov. 

Sklep št. 6: 

Krajani zahtevamo terminski plan izgradnje vodovoda in kanalizacije in pravočasne morebitne 

spremembe . 

Sklep št. 7: 

Krajani  od župana zahtevamo poročilo o: 

- prijavi na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev, zlasti finančno ovrednoteno investicijo  

- o dosedanji porabi sredstev in opravljenih delih. 

Sklep št. 8: 

Zahtevamo, da se dela na cesti, zlasti asfaltiranje, dokonča pred zimo 2014. 

Sklep št. 9: 

Zahtevamo, da župan na zastavljena vprašanja in sprejete sklepe pisno odgovori in skliče sestanek 

s krajani najkasneje do 9.6. 2014 po 17. uri.  

Sklep št. 10: 

Sestanka Gradbenega odbora, ki bo v sredo, 4.6.2014 ob 15.00 uri se lahko udeleži katerikoli krajan 

Vinske ali Kurirske poti. 

 

Zapisala: Irena Kukovec Stajan 
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