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ZMEDA NA VINSKI POTI?! 

(pobude in vprašanja županu Štancu in podžupanu Razpetu) 

 

Občinski svet Občine Ruše je sprejel Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske službe oskrbe s 

pitno vodo v občini. Pustimo vnemar, da je bil odlok sprejet na sporni seji in ob precejšnjem 

nezadovoljstvu kroga občanov. Bolj nas zanima, ali Odlok rešuje probleme oskrbe ali pravzaprav 

otežuje njihovo reševanje, »povzroča« celo nove in nepotrebne. Predlagatelj odloka, župan je 

prepričan v prvo, sam pa menim, da bo povzročil dodatno zmedo in pritisk na občane. V razpravah so 

nas uvodničarji sicer želeli prepričati, da ne gre toliko za prebivalce in probleme na Vinski poti, 

ampak za željo, da se le na splošno ta problematika uredi tako, da se bo čim bolje sledilo državni 

Uredbi o oskrbi s pitno vodo. Vprašanje, ki se ob tej trditvi takoj zastavi, je: zakaj potem sestanki z 

občani z Vinske poti, v času investicije na Vinski poti, v skrbi, da ne bodo uresničene obljube občine o 

rezultatih projekta, ki ga na Vinski poti sofinancira EU…? Odlok torej naslavlja prav posebej 

prebivalce Vinske poti. Tiste, ki vodovoda, ki so ga v preteklosti zgradili sami in deloma celo ob 

pomoči občine, ne bodo smeli več uporabljati za lastno oskrbo s pitno vodo. 

Pričakujem odgovore podžupana, pooblaščenega za področje »komunale«, ki je zagotovil, da v celoti 

osebno odgovarja za vse posege iz njegove pristojnosti in za vsak porabljeni evro, podžupana Uroša 

Razpeta (ZA) ter župana Štanca (SD). Podžupan Uroš Razpet (ZA) je namreč že na seji dne 12. 6. 2012 

»zakoličil« usmeritev. Predlagal je, da se »občane Vinske poti« zaradi investicije na Vinski poti 

obremeni s komunalnim prispevkom in še z »dodatnim financiranjem« (citirano po uradnem 

zapisniku). Uroš Razpet (ZA) je tudi utemeljil svoj predlog. Občane je potrebno »dodatno« 

obremeniti, ker so svoja »gradbena dovoljenja pridobili z izsiljevanjem«. Čudno, da ga doslej zaradi 

takih žaljivih in neresničnih trditev še nihče ni tožil!? Kateri občani so izsiljevali (kaznivo) in koga? 

Kakšne dokaze o izsiljevanju lahko predloži podžupan Razpet (ZA) in komu jih je morebiti že 

predstavil? Je te dokaze predložil Upravni enoti, ki je (izsiljena ?) izdala gradbena dovoljenja in sama s 

tem kršila pravni red? Jih je predložil organom pregona (izsiljevanje) ali organom za preprečevanje 

korupcije? Da ima v mislih korupcijo, bi se dalo razumeti iz njegove trditve, da so krajani »sokrivi« za 

situacijo, saj so bili obravnavani »neenakopravno«, torej privilegirano. Sam sem bil v razreševanje 

problematike oskrbe s pitno vodo aktivno vključen že pred tremi desetletji, pa privilegirancev na 

Vinski poti nisem opazil in čeprav sem sicer zagovornik oskrbe s pitno vodo iz mestnega vodovoda. A 

prebivalci na Vinski poti so bili takrat drugačnega mnenja od mojega. Kot župan sem njihovo mnenje 

upošteval in jim zato celo pomagal pri izgradnji sistema za lastno oskrbo z javnimi sredstvi 

(sofinanciranje). 

Doslej zapisano je tudi problem političnih presoj. Razpetova (ZAjevska), koalicijska presoja je ljudem 

zelo nenaklonjena in ji sam odločno nasprotujem. A Razpetova politična osebnost se bo ob primerni 

priložnosti že še spremenila. Tako kot se je v primeru ustvarjalnih delavnic za otroke, katerih  



 

sofinanciranje je (skupaj z Jurišičem in falango) najprej predlagal ukiniti. Ko so se zagovorniki (volivci!) 

ustvarjalnih delavnic uprli njegovim stališčem, je ploščo nemudoma obrnil: postal je »zagovornik« 

ustvarjalnih delavnic in je celo otvoril otroško igrišče, ki ni bilo zgrajeno skladno z veljavnimi predpisi. 

Le otrokom iz delavnic, ki so izvedli kulturni program in jim je navdušeno ploskal, je pozabil nameniti 

kak »sladoled« iz bližnjega, na nekdanjih parkiriščih postavljenega kioska.  

Pravzaprav je Razpet (ZA) imel »drugačno ploščo« že pripravljeno na zalogo. Pred nekaj dnevi se je na 

seji odbora, ki mu predseduje, že »zavezal sklicati komisijo…«, ki bo presodila, kako »upoštevati 

socialni korektiv pri plačilu komunalnega prispevka«. Pravi dobrodelnež. Samaritan, ki pomaga 

človeku v nesreči z usmiljenimi dejanji…Upsss! Se mi malce upira takšno »dobrotniško«, 

moralizatorsko samorazumevanje…! Morda dobi kdaj svetniško avreolo. Ali vsaj naziv »častni občan«. 

Bi si zaslužil, saj je rokohitrsko »privilegirance, izsiljevalce…« spremenil v usmiljenja vredne ljudi…Kot 

v kakšnem mitu iz zgodovine čudežev! Ampak, saj čudeži so potrebni za pridobitev svetniškega sija…, 

Razpet pa se je izkazal za »samaritana, sočutnega, usmiljenega človeka, ki pomaga ljudem v stiski«. 

Njegova edina pomanjkljivost je, da je osebno predlagal, da naj se taiste ljudi najprej spravi v stisko!? 

Čakam njegove in županove odgovore. Več o tem drugič ! 

Bolj resni in vprašljivi pa so drugi instituti iz Odloka. Bistvo Odloka in njegovega »znamenitega« 

10.člena je v tem, da občanom, lastnikom vodovoda prepoveduje pitje vode iz njihovega vira (NE 

VSEM) in da se morajo priključiti na mestni vodovod (NE VSI), kar jih bo po večini (NE VSE) stalo več 

tisoč evrov. Takrat ne bo šlo več le za politični prepir, pač pa za stvar finančnih obveznosti, kazni, 

glob, stroškov ljudi…, ki niso vsi »bogati« in »privilegirani«. Zastavljam naslednja vprašanja, 

dileme…ob neustreznih rešitvah iz »Razpetovega odloka« in ob potencialnih nesmislih, »zmedi na 

Vinski poti«: 

-v katerem splošnejšem predpisu (zakonu, uredbi…) je zapisana v Odloku predvidena kazen za 

»nepriključitev« v znesku 250 eur? 

-kakšen smisel ima sankcija 250 eur, ki občane sicer »razbremenjuje« stroškov priključitve v znesku, 

ki je lahko tudi 10x višji? Ni to morebiti celo »nagrada«? 

-v čem je razlika med kvaliteto vode, ki teče po cevovodu 200 m in tisto, ki teče 200 m in en 

milimeter? Kako bodo korektno izvedli te meritve? Bodo upoštevali zračno, linijo, razdaljo glede na 

konfiguracijo terena ali razdaljo glede na dolžino cevovoda…? Razlike v pravici uporabe lastnega vira 

(in stroških) so namreč pri »isti« vodi stoodstotne, saj si jih eni zaradi enega samega milimetra 

morajo naložiti, drugi pa ne! 

-kriterij za dovolitev uporabe lastnega vira pitne vode je določen kot 10kratnik komunalnega 

prispevka…Komunalni prispevek je odvisen od kvadrature zemljišča. Ta nima prav nobene omembe 

vredne zveze ne s kvaliteto vode in ne s stroški priključitve. Zakaj je izbran tak nesmiseln kriterij? 

-(nesorazmerni) stroški deset metrskega priključka so lahko večji od stroškov večkratnika te razdalje. 

Pač odvisno od konfiguracije, sestave zemljišča, komunalne urejenosti-asfalt, beton, njiva, 

travnik…Zakaj se ne upošteva raje dejanskih stroškov? 



 

 

-uporaba lastnega vodnega vira bo dovoljena tudi v prihodnje. Kako bo občina…kontrolirala in 

posledično kaznovala rabo te vode za pitje in kuhanje (kakšen liter na osebo na dan!), kar ni 

dovoljeno, v primerjavi z več sto litri porabe za zalivanje vrtov, pranje avtomobilov, perila, posode, 

pomivanje tal, za osebno higieno…, kar je dovoljeno?  

-kako bo občina »nad prebivalce poslala ARSO in inšpektorje«, ko že sedaj ne uspe nadzirati ter 

preprečiti nedovoljene porabe vode drugod po občini, nelegalnega priključevanja na kanalizacijo, 

spuščanje meteorne vode v fekalni sistem...? 

-kako bo občina preprečila dovoljeno uporabo prekuhane vode, vode iz plastenk…? Ljudje lahko to 

počno, četudi se bodo uklonili grožnjam, kaznim…in si dali napraviti nov vodovodni priključek na 

občinski sistem. Pa vendar nekateri »slabše, klorirane« vode, ki jim jo bo občina pripeljala do hiše, ne 

bodo zamenjali s »svojo, boljšo«. Jih bodo s to mestno vodo prisilno »pitali«, kot pitajo nekatere 

gospodinje svoje goske in kokoši? 

-kako bo občina preprečila uporabo zagotovo nekvalitetne in nekontrolirane vode iz MUCovega 

izvira…Kaj, če bodo prebivalci Glažute (jim je že odvzeta vodna pravica za pitno vodo) ali Vinske poti 

uporabljali MUCovo vodo za pitje, kuhanje, pripravo zdravilnih zvarkov…? Občino, ki jo tako skrbi za 

zdravo vodo, ta nekontrolirana voda nič ne skrbi? 

-kako bo občina reševala problem priključevanja v primerih, ko še niso pridobljena gradbena 

dovoljenja? Bo vseeno dovoljeno priključevanje, da bi reševali evropska sredstva? 

 

Vprašanj in »nesmislov« je še več. A gospod Razpet, ki se itak »pod nič ne podpiše«, bo verjetno imel 

težave pri odgovarjanju na zastavljena vprašanja. Imel bo priložnost, da na ta in druga odgovarja na 

sklicani tribuni že čez nekaj dni. Predlagam, da občina zagotovi tonsko in video snemanje-za vsak 

slučaj! In udeležbo odgovornih, vabljenih funkcionarjev ter medijev.  

Morda se bo komu moje zastavljanje vprašanj in komentiranje že spet zdelo preostro. A je 

namenoma takšno, da bi spodbudilo k razmisleku, iskanju rešitev, saj so drugačne, boljše rešitve 

oskrbe s pitno vodo in razbremenitve občanov…še možne. Le politična volja za njihovo sprejetje 

mora biti zagotovljena. Naj se predlagatelji (koalicija) potrudijo. Če ne bodo sami našli rešitev, jim 

lahko na njihovo prošnjo pomagam tudi jaz. Doslej me NIHČE od njih ni vprašal NIČ. Škoda! 

 

Vili Rezman, svetnik 


