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PISMO ŽUPANU ŠTANCU IN JAVNOSTI 

 

»RUŠKI VRTIČKI« 

Prehranska samooskrbnost je v Sloveniji in tudi v naši občini eden večjih problemov. Tega so se ljudje 

zavedali že v preteklosti. Zaradi eksistenčnih, socialnih, okoljskih in drugih vidikov. Tako so na primer 

bili »vrtički« nepogrešljivi daleč nazaj v zgodovini za vse kočarje in viničarje, ki niso imeli lastne 

zemlje. Podobno je bilo ob naših znamenitih glažutah in kovačijah, tudi cerkev je na svojih posestih 

spodbujala »vrtičkarstvo«. Morda najbolj znameniti zemljiški areali z vrtički so bili v »ruški koloniji«, 

ob železnici v Bistrici in tudi v okolici potoka Lobnica, za glasbeno in kemijsko šolo ter kajpak na polju 

med železnico in bloki (v podaljšku Jamnikove). Tudi marsikje drugod seveda. Desetine občanov na 

teh območjih še danes prideluje hrano zase, za družino. Vsako prizadevanje, da bi bilo »vrtičkarjev« 

čim več, je vse hvale vredno. Zato je toliko manj razumljivo, da vodstvo občine (na primer župan 

Štanc, podžupan za okolje in prostor Razpet, občinska arhitektka Zorčeva…) lani ni sprejelo moje 

pobude, da bi se lotili celovitega urejanja problematike »vrtičkarjev« ozirom da bi skupaj nadaljevali v 

preteklosti začeto delo. Župan mi je raje poslal pisni odgovor, ki sta ga pripravila z Andrejem 

Gašparičem, gospodom, ki z Urošem Razpetom odgovarja za projekt  (samo) »ruških vrtičkov«. Drugi 

kraji jim za sedaj še niso mar. Poglejmo, kaj je »gospoda« zapisala: 

1. Župan pravi, da NIMA podatkov, »kako je LIRA uredila vrtičke«. Kot da bi kdo to trdil. Res pa 

je, da smo Liraši spodbujali in aktivno pripravljali, sodelovali pri zagotavljanju pogojev za 

»vrtičkarstvo«. Naj si »gospodje« pogledajo  dokumentacijo, skice, navodila…, napisana z 

mojo roko in vso drugo dokumentacijo, ki je je za debel fascikel. Če jim ni do branja, pa si naj 

med krožno vožnjo vsaj iz avtomobila te vrtičke ogledajo v naravi. Ali pa vprašajo svoje 

sedanje sodelavce na občini, ki vrtičke še zmeraj skrbno obdelujejo ali so sodelovali pri 

pripravi »projekta«. 

2. Župan in Gašparič, moja nekdanja sodelavca, tudi v času, ko smo urejali vrtičke, pravita, da »v 

občinski upravi podatkov o najemnikih vrtov NIMAJO, niti takšnih podatkov ne zasledijo v 

arhivu iz predhodnega obdobja«. Verjetno imata v mislih predvsem tisto predhodno obdobje, 

ki ga »jurišniška falanga« imenuje »Rezmanovo obdobje«. Res, podatki jim niso prišli sami 

naproti, poiskati pa se jih niso potrudili. Morda tega ne znajo, morda pa bi radi zamolčali, da 

»jahajo tujega konja«. Ker sta mi gospoda svetovala, naj si dokumentacijo poiščem v upravi 

kar sam, sem njun nasvet kajpak vzel zares. Z lahkoto sem v kratkem času, v manj kot eni uri, 

»preletel« dokumentacijo, ki je po Štančevem in po Gašparičevem NI!? Našel sem pisna 

gradiva. Sezname »vrtičkarjev« na občinski zemlji za več desetletij nazaj. Sezname  

»vrtičkarjev« na zemlji v lasti TDR d.o.o, sezname Smreke z.o.o…Dobil sem jih, ko sem pred 

desetletjem želel celovito urediti »vrtičkarstvo« po vsej občini. Ne le v Rušah, tudi v Smolniku 

(pri Geberitu),  na Mali Glažuti, v Bistrici (zemljišča ob železnici)…Občina torej IMA podatke o 

»vrtičkarjih« na svojih zemljiščih in zemljiščih v lasti drugih lastnikov. IMA shranjene pogodbe 



in sporazume v zvezi s tem, kopije plačilnih nalogov, zapise s sestankov z najemniki, grafične 

priloge, načrte parcelacije, moje dopise potencialnim najemnikom, kemijske analize zemljine, 

ki smo jih naročili in plačali, dopis Kmetijski zadrugi, da je parcelacija končana… 

3. Avtorja odgovora na mojo pobudo za sodelovanje sta nam zaupala, da so k sodelovanju 

»pozvali« (šment, kako odločno!) še druge zunanje strokovnjake in občinsko arhitektko 

Marušo Zorec. Samo nje ne, prosim! Ona (pravzaprav njena neizbrana firma ARREA d.o.o.) na 

uro zaračuna 75 eur, pa še »idejne očete« kakšnega projekta rada zamolči. Razen tega 

povsem nestrokovno na primer nariše »širitev prostora za otroke« kar čez traso za cesto, čez 

z občinskim predpisom določena parkirišča in prostor za oskrbni center. In »naroči« to tudi 

izvesti! Nestrpno pričakujemo, kdaj bo ob slavnostni glasbi in ob spremljanju kamer ter 

fotografskih aparatov prerezala trak na »otvoritveni svečanosti«. Prav je, da skrbimo za 

otroke! Ampak, da moramo zanje skrbeti tako, da jim na športna igrišča in v šolski okoliš 

»podtaknemo« (saj bo samo začasno, pravi naša Maruša Zorec-začasnosti pa kar noče biti 

konec) »kontejnerje s hitro hrano«? Da gradimo otroška igrišča tako, da »povozimo« lastne 

veljavne predpise? Kaj takega nam najbrž ne bi svetovala niti občinska čistilka, ki zasluži 

kakšne 4 eure na uro! Župan in podžupan Razpet, ki po lastnih besedah sprejema osebno 

odgovornost za vse, kar se dogaja na »področju, ki ga on pokriva« in za vsak porabljeni euro, 

pa nič! ZAres smešno! Upam, da ne načrtujejo tudi »ruških vrtičkov« na parcelah, kjer bi 

morali najprej opraviti arheološke raziskave, zgraditi kanalizacijo, vodovod, cesto in drugo 

infrastrukturo, kot je predvideno z občinskimi predpisi!? Najbrž se lahko zanesemo na 

njihovo obljubo, da bodo »to območje celostno uredili«??? 

4. Razlagalci projekta »ruški vrtički« (Razpet, Gašparič…) pravijo, da se »zgledujejo« po Urbanih 

brazdah iz Maribora. Glej no! Obstoječi zgledi iz Ruš, natančno takšna parcelacija, kot smo jo 

pred desetimi leti predlagali ter izvedli mi v Rušah…pa jih ne pritegnejo? Pa še to pozabijo 

povedati bodočim najemnikom, da bi z nekajletno najemnino lahko kmetijsko zemljišče kar 

kupili…Pravzaprav pa, kaj bi se ukvarjali s tem, saj ga bodo najprej lahko najeli samo za eno 

leto, potem pa bo, kar pač bo! Lahko se ZAnesejo, da se bo izšlo vse samo v njihov prid.  

5. »Vse potrebne informacije« lahko dobite pri »vodji projekta Ruških vrtov«, 

univ.dipl.ing.kmet. Andreju Gašpariču. Če se seveda ne pišete Rezman. Meni gospod raje 

napiše, da podatkov NI! 

 

V zvezi s citirano problematiko dajem županu ponovno pobudo za sodelovanje. 

Posredujem mu tudi  zahtevek za pisni odgovor na vprašanje, v kakšni fazi je projekt, na katerih 

parcelah je predviden, kakšno je lastniško, posestno stanje, ali je projekt predviden znotraj OPPN, ki 

predvideva gradnjo ceste, komunalne opreme, stanovanj (celostno ureditev), kakšne so usmeritve 

občinske arhitektke, kakšni so rezultati analize zemlje… in kakšni so drugi za projekt relevantni 

podatki. 

PS 

S svojim prispevkom se odzivam tudi na prijazno vabilo, objavljeno na »Rušanu«, naj pošljemo 

komentar k objavljeni fotografiji z »ruškimi vrtički«. 

 



 

 

 


