
»MANJ ZA OBČINSKO UPRAVO« NEKOLIKO DRUGAČE 

Objava zavajajočega članka z naslovom »Manj za občinsko upravo …« v časniku Večer podžupana Občine Ruše 
g. Razpeta, odgovor g. Rezmana, objavljen na spletni strani Rušan.si ter nekateri anonimni komentarji so me 
spodbudili, da kot občanka in hkrati predsednica Društva Zavetje, ki s svojimi osnovnimi dejavnostmi omogoča 
lažje vključevanje socialno izključenih v širše družbeno okolje in ena izmed dejavnosti je tudi informiranje, zato 
želim Rušankam in Rušanom tudi sama postreči z informacijami na to temo. 

Ob zapisanih besedah »manj za občinsko upravo« sem se nasmehnila in hkrati ponovno zgrozila, kako nekateri z 
neresničnimi podatki in trditvami na veliko, zavestno (saj se bližajo lokalne volitve 2014) zavajajo občanke in 
občane Občine Ruše, kar je zame in še za koga absolutno nesprejemljivo in neodgovorno. 

Začela bom na začetku, ki sega v leto 2010, ko je takratni župan Občine Ruše sprejel Spremembe in dopolnitve 
Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Ruše z dne 11.8.2010 številka 1009 1/2008-1 z 
namenom (citiram 1. člen pravilnika), doseči racionalizacijo poslovanja Občinske uprave Občine Ruše 
(zniževanje in obvladovanje stroškov na postavki plače in drugi osebni prejemki). Posledično temu je potrebno 
zmanjšati obstoječe kapacitete javnih uslužbencev …«  in na tej osnovi zmanjšal število zaposlenih. Kot prvemu 
je s soglasjem iz poslovnega razloga prenehalo delovno razmerje sedanjemu županu Urošu Štancu, kasneje pa 
še dvema zaposlenima, ki sta izpolnjevala pogoje za upokojitev. 

Z nastopom mandata Uroša Štanca kot novega župana in sedanje koalicije, znotraj katere za zaprtimi vrati 
nepremišljeno vleče poteze svetniška skupina ZA in njen vodja podžupan Razpet, pa je bilo konec racionalizacije 
iz zanje preprostega in za »lase privlečenega« argumenta, da jih je v upravi preveč.  

Pričelo se je obdobje uresničevanja interesov posameznikov, med drugim prav na področju kadrovanja in 
povečevanja stroškov za nove zaposlitve, povečan obseg dela, prekoračeno kvoto za nadure,  zunanje 
svetovalce, tri podžupane, odvetniške storitve in stroške delovno pravnih postopkov, ki so jih »zanetili« z 
nezakonitimi odpovedmi v upravi, CEZAM-u), novimi (tudi neetičnimi zaposlitvami iz koalicijskih vrst Ozim- 
Strnad) in nezakonito  zaposlitvijo Karin Jurše na delovno mesto Podsekretar za projekte.  

Z novo organizacijo uprave (sprejeto konec lanskega leta), ki ima ponovno za posledico nove delovno pravne 
postopke, celo kolektivni delovni spor, saj je izpeljana v nasprotju za zakonskimi določili, hkrati pa istočasno 
»določene« zaposlene nagrajujejo z dodatnimi petimi plačnimi razredi k osnovni plači,  nekatere zaposlene zgolj 
prerazporejajo k novemu delodajalcu, pri čemer strošek zaposlitve ostaja kot obveznost proračuna Občine Ruše, 
le »skrit« je na drugi postavki, … se to obdobje »razmetavanja« javnega denarja nadaljuje, a po novem se to 
Zanje imenuje racionalizacija, ki  na tak način predstavlja tudi ukinitev oz. slabše pogoje raznih, za občanke in 
občane Občine Ruše, že celo več kot desetletje izvajanja dobrih programov (ustvarjalne delavnice, družabništvo, 
dodatni programi iz naslova Starosti prijazno mesto, Zdravo mesto, Unicefovo otrokom prijazno mesto, … ), pri 
čemer pa sami sploh nimajo vizije razvoja naše občine. 

Še bi lahko naštevala, pa bi bilo za prvič preveč. Naj za konec  za lažjo orientacijo podam še podatek, da samo 
strošek novih zaposlitev (bilo jih je sedem) v tem mandatu na letni ravni znaša 183.000 EUR.  Kje pa so še 
stroški vseh zunanjih svetovalcev, na primer občinske arhitektke, odvetniških storitev (tudi za nesmiselne in takoj 
zavržene kazenske ovadbe, ki se jih tako radi poslužujejo), zakonite zamudne obresti iz naslova nezakonitih 
odpovedi, stroški treh podžupanov, …?! 

Toliko o »ZA -racionalizaciji« v Občinski upravi Občine Ruše! 
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