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Občina Ruše, Uroš Štanc, župan 

 

Zadeva: Pobude in vprašanja svetnikov 

(NE)LEGALNI PRORAČUN OBČINE RUŠE!? 

Občinski svet Občine Ruše je na 19.redni seji (10.2.2014) sprejel Odlok o proračunu v skrajšanem 

postopku. Na sami seji smo opozarjali na to, da se v postopku kršijo določila Poslovnika in zakonodaje 

s področja lokalne samouprave. To je sicer stalna praksa župana Štanca ter glavnega »varuha« 

poslovniških določil, Igorja Jurišiča, ki ga je župan pooblastil za vodenje sej. Na to opozarjamo na 

vsaki seji in po sejah tudi pisno. Županova koalicija je kljub temu izglasovala »nezakonit« proračun. 

Aktivno so ga, poleg Štanca (SD) in »najstarejšega mladinca« Igorja Jurišiča (SMS), podprli vsi trije 

podžupani (U.Razpet-ZA, A.Brunčko-SDS, D.Pečnik-SD), ki imajo županova pooblastila (na 

odgovornosti so pozabili?), M.Kotnik Poropat (DeSUS), Petra Černe-SD, Marko Ozim in Tomaž Jurše 

(ZA), Marina Šavora-SDS. Seveda sta »koalicijsko« glasovala tudi Anita Mally in Miha Hleb, 

predstavnika »gasilske liste«, ki na sejah praktično nikoli ne glasujeta-le dvigujeta roke-glasujeta po 

nareku koalicije. Kaj ima ta »gasilska lista« skupnega z gasilci, ni povsem jasno. Jasno je, da se 

»skriva« za ugledom gasilcev in njihovega poslanstva, sicer pa Oset in Mallyjeva nezgrešljivo glasujeta 

proti predlogom tistih, ki so jim gasilci več kot desetletje izrekali priznanja, podeljevali zahvale, 

plakete in jim celo podeljevali častne naslove. Sledita morebiti bolj osebnim kot »gasilskim« 

interesom? Tvegamo oceno, da gasilskemu poslanstvu bolj zbijata kot krepita ugled. Bolj pošteno bi 

bilo, da kar odkrito pristopita k Razpetovemu ZAjevskemu »fereinu«. V različne organe namreč ne 

predlagata gasilcev, pač pa ljudi iz »kroga ZA«.  

Na nezakonitosti in kršitve poslovnika so opozarjali (ter glasovali proti) zlasti opozicijski svetniki 

Ladislav Pepelnik, Lovro Bačun, Vili Rezman (LIRA) in dva od treh članov LDS (Draga Fabijan, Bojan 

Žerjal). Zoran Kos (LDS) je striktno podpiral koalicijsko falango, ki jo vodi ZA, Drago Bolčina pa je bil 

opravičeno odsoten. 

In v čem je pravzaprav problem? Koalicija je na predlog župana Štanca sprejela (in v Uradnem glasilu 

slovenskih občin, št. 7/14) objavila nelegalen in lažiran proračun. 

Predlog proračuna je bil v prvem branju deležen številnih pripomb in nasprotovanj. Tega koalicijska 

falanga ni upoštevala. Župan je celo omenjal (tudi pisno) neke »predloge izjavne razprave, ki so se 

pojavili«, in ki jih podpira, ki pa jih niti ni predlagal v razpravo, kaj šele v kakšno odločanje, glasovanje. 

Poudarjamo: na vprašanja v zvezi s tem, »kaj podpira«, župan sploh ni hotel odgovarjati, kaj šele, da 

bi predlagal glasovanje o na »mačji rep« privezani javni obravnavi in njenih predlogih.  

Ker je sestavni del proračuna tudi Načrt razvojnih programov, je potrebno poudariti, da v 

objavljenem proračunu (podpisal ga je U.Štanc) ni nobenih uskladitev. 50.000 eur, ki jih jemljejo 

lokalnim cestam (ki sicer niso v zglednem stanju) in dajejo povsem nedefiniranim »programom za  

 



 

mlade«, visi »v zraku«. Ne ve se, kateri občani (ceste) bodo ob sicer obljubljeno »vzdrževanje, 

asfaltiranje…lokalnih cest«. Pač volilno zavajanje.  

Tudi »letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest« (sestavni del proračuna) se ni nič spremenil, 

čeprav mu je falanga pobrala denar. Verjetno kamarila še zmeraj računa na to, da »mali človek« ne 

bo opazil, da so mu sicer obljubljali asfalt, da ga pa ne nameravajo narediti! Bojimo se, da živijo v 

zmoti. Na njihove lažne obljube bo že kdo opozoril. 

Varuha zakonitosti in tolmačenja poslovniških določil, župan Štanc in predsedujoči seji, Igor Jurišič, 

sta sicer  zatrjevala, da je vse usklajeno. A besedilo, predlagano v prvem branju, je drugačno od 

objavljenega, sprejetega v drugem branju, po skrajšanem postopku. Štanc, Jurišič, Razpet, Pečnik, 

Brunčko in »asistentka Muršičeva« ter ostala falanga tega niso »opazili«. Čeprav Igor Jurišič (citat) 

zatrjuje, da je besedilo »identično«, župan Štanc pa lepo posloveni, da je »enako« v prvem in drugem 

branju. Najbrž sta oba pozabila (spregledala), da ju je koalicijska predsednica Statutarno pravne 

komisije Poropat-Kotnikova opozorila, da je »potrebno besedilo popraviti«. Morda je tudi ona opazila 

(ne vemo), da je župan podpiral tudi povsem »nove proračunske postavke«, o katerih ni razpravljalo 

nobeno delovno telo, kaj šele občinski svet…, tudi v drugem branju ne!? A glasovala je vseeno ZA! 

Za nameček je med drugim bil na osnovi tega lažiranega Odloka o proračunu objavljen Javni poziv, na 

osnovi katerega se bo »razdelilo« (čisto ZAres) 40.000 eur. Zdi se, da je poziv pripravljen tako, da se 

bo zagotovo (lahko) prijavil le KURS. Dvomimo, da si bo CEZAM to upal storiti, čeprav je bil 

ustanovljen in financiran za realizacijo programov, interesov mladih. Ne bi bilo v ZAresnem interesu. 

Morda pa nas presenetijo? 

Vse zapisano in še bistveno več je moč podkrepiti z javnimi dokumenti: zapisniki, zvočnimi in video 

zapisi… 

Kaj storiti?  

Župan naj takoj sproži postopke za ureditev razmer (preklic, sprememba odloka, javnega poziva…) 

Nadzorni odbor naj takoj sproži postopke, ki mu jih nalaga zakon. Izvede naj tudi prijavo organom 

pregona vseh tistih, ki so odgovorni po zakonu samem in tistih, ki so nosilci pooblastil (odgovornosti) 

ter prijavo pri Uradu za nadzor proračuna MF, Rač. sodišču itd… 

Župan naj se takoj posvetuje s strokovnimi službami (ne »nadžupani«), kako bodo kljub vsemu 

zagotovili normalno tekoče poslovanje občine (virmansko pooblastilo) in preprečili nelegalne 

razpise… 

Vili Rezman, za svetniško skupino LIRA 

PS 

Argumenti (dokazi) so javnosti dostopni na spletni strani Občine Ruše, v zapisnikih, zvočnih in video 

zapisih. 

 


