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VODSTVA OBČINE PA NI BILO 

 

Občina Ruše je pred kratkim sprejela dva odloka s področja komunale, ki močno posegata v interese 

in pravne ter druge koristi uporabnikov cestne-komunalne infrastrukture. Prebivalci ob Vinski poti 

smo imeli številne pomisleke in vprašanja ter drugačne predloge, ki jih vodstvo občine ni upoštevalo 

oziroma nam sploh ni odgovarjalo. Zato smo sklicali sestanek, na katerega smo povabili zlasti vodilne 

politike, župana Uroša Štanca, podžupane Uroša Razpeta, ki se je že prej zelo trudil, da bi nas občina 

dodatno finančno obremenila, Draga Pečnika in Aleksandra Brunčka. Nikogar ni bilo na sestanek! 

Župan nas je ignoriral na ta način, da je napovedal svojo odsotnost z obljubo, da bo že občina sklicala 

sestanek, predvidoma v prvi polovici junija. Trdi, da je bil tak dogovor na seji občinskega sveta. Draga 

Fabjan in Vili Rezman, člana OSOR, ki sta se edina udeležila našega sestanka, takšnega dogovora nista 

mogla potrditi.  

Zbrani na sestanku  smo bili ogorčeni nad takim odnosom vodstva občine do občanov in njihove 

nepripravljenosti, da vodstvo direktno odgovarja na naša vprašanja in zahteve. Prisotni so sprejeli več 

sklepov in zahtev. Najpomembnejši so naslednji. 

Zahtevamo, da se vodstvo takoj sestane z nami in nam da pisne odgovore, saj se iztekajo nekateri 

roki. 

Zahtevamo, da občina s pomočjo pooblaščenih cenilcev oceni naša vlaganja v infrastrukturo in to 

upošteva pri višini komunalnega prispevka. 

Zahtevamo, da občina spremeni pogoje za uporabo lastnih virov pitne vode in ne izvaja kaznovalne 

politike, ki si jo je izglasovala v odloku. Za to je potrebno noveliranje odlokov, k čemur naj občina 

takoj pristopi. 

Posebej poudarjamo, da smo krajani veseli dejstva, da nam bo omogočena priključitev na mestni 

vodovod. Protestiramo pa proti načinu, kako občina to izvaja, proti finančnim pogojem, novi –

povišani ceni priključevanja in pogojem za priključevanje in pogojem za uporabo lastnih virov pitne 

vode. 

      V imenu krajanov: Irena Kukovec Stajan 

Lista prisotnost je priloga. 

Sklepi prisotnih so v prilogi. 

Priložene so še fotografije s sestanka. 



 

 



 

 

 



 


