
Vili Rezman, Ruše, 29.5. 2014 

(NE)LEGALNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE RUŠE?! 

 

Nedavno sem (ponovno) župana Uroša Štanca in javnost opozoril na nelegalni proračun, ki ga je 

sprejela njegova koalicija na 19.seji v mesecu februarju. Na nezakonitost sem opozarjal trikrat, kar je 

zavedeno v zapisnikih. Ni nič zaleglo. Nato sem pisno opozorilo poslal še na druge naslove, tudi 

Nadzornemu svetu. To pot je »uspelo«. A župan ni morebiti predlagal razveljavitve nelegalnega 

proračuna. Raje je napisal, da na osnovi opozoril svetnika Vilija Rezmana predlaga spremembo sklepa 

za nazaj, ki naj post festum proračunu zagotovi »legalnost«. Na 21.seji, konec meseca maja! 

Seveda moja (opozicijska) opozorila, da je tudi to v neskladju z zakonskimi predpisi in Poslovnikom, 

niso naletela na odobravanje. Igor Jurišič, »najstarejši mladinec« in nesojeni »Lirin zastavonoša«, je 

sejo speljal, tako kot si je to zamislila koalicijska falanga pod županovim in ZAjevim vodstvom. V 

nasprotju s poslovniškimi določili in ob svetovalni asistenci direktorice uprave Bojane Muršič. Jurišič 

je sploh nedosegljiv v sposobnostih kršenja poslovniških predpisov. V šali bi ga lahko imeli celo za 

»definicijo kršitelja Poslovnika«. 

Poglejmo, kako se je vse skupaj zgodilo. 10.februarja je na 19.redni seji OSOR sprejel (v neskladju s 

predpisi) proračun za leto 2014. Na neskladnosti smo opozarjali. Zaman. I.Jurišič je zapisnik 19.seje 

podpisal, župan pa ga je poslal v potrditev. Na naslednji, 20.seji, ki je bila izvedena v dveh delih (svet 

je po tem, ko so sejo zapustili skoraj vsi koalicijski svetniki-ce), je koalicijska večina potrdila zapisnik 

prejšnje seje, kljub opozorilom na nepravilnosti. 19.seja je bila s tem zaključena, zapisnik pa sprejet. 

In objavljen! 

Moje pripombe so župana Štanca vseeno nekoliko »zmotile«. In si je premislil. Naenkrat se mu je 

zazdelo, da zapisnik in sprejeti sklepi le niso korektni, zato se jih je odločil spremeniti. V dopisu, ki ga 

je poslal članom sveta je priznal, da so bila opozorila Vilija Rezmana ustrezna, in da je treba zato 

zapisnik 19.seje in njen 16.sklep spremeniti. Na 21.seji, več kot tri mesece kasneje. Na seji, na kateri 

citirani zapisnik sploh ni bil na dnevnem redu. Seveda, saj ni mogel biti. Je bil namreč že »ad acta«. A 

so ga, koalicijska falanga, vseeno spremenili. Nelegalnost nalagajo na nelegalnost, v upanju, da se 

bodo počasi pozabile, zakrile. Da se to ne bi zgodilo, morajo biti zapisane in javnosti predstavljene. 

21.seja OSOR se je že začela na način kršenja poslovnika. Pravzaprav je bila tudi sklicana brez 

osnovnih pogojev. Brez potrebnih gradiv za obravnavo, ki morajo biti po poslovniku svetnikom(cam) 

poslana vnaprej, v določenem roku. A zapisnika prejšnje, 20.seje preprosto ni bilo. Ga tudi ni moglo 

biti, saj je bila končana šele nekaj minut prej. Zapisnika tudi nismo dobili »na mizo«. A zakaj je 

zapisnik tako pomemben? Zato, ker se po obravnavi, predlogih za spremembe…potrjuje, skupaj s 

sklepi. Župan in Jurišič sta torej nelegalno, ob asistenci Muršičeve in koalicijske falange, preprosto 

»odvzela« svetnikom zakonito pravico do razprave, predlogov sprememb, dopolnitev…Temeljno 

pravico vsakega svetnika(ce)…!!! 

Zakaj je obravnava in sprejem zapisnika prejšnje seje še pomembna? Zato, ker se brez sprejetja 

zapisnika nova seja sploh ne more pričeti!!! 30.člen Poslovnika namreč določa, da mora občinski svet 

prej, »preden …določi dnevni red, odločiti o zapisniku prejšnje seje.« Kristalno jasno. Na to sem 

opozarjal, a brez uspeha. Ker zapisnika ni bilo, ni mogel biti sprejet. Ker ni bil sprejet, svet ni mogel l 



 

egalno sprejeti dnevnega reda seje. Če ni dnevnega reda, tudi ni seje same…Tako bi razmišljal vsak, 

kdor je vsaj slišal za logiko, ali pa tudi, če bi se zanesel le na zdrav razum. A v ruškem občinskem svetu 

ni tako. Koalicijska falanga je sejo izpeljala, sprejemala nove sklepe in celo odloke…Tudi take s 

finančnimi posledicami za občane. A če je bila seja sklicana mimo predvidenega postopka, izpeljana v 

nasprotju z določili Poslovnika, potem tudi na njej sprejeti sklepi, odloki niso veljavni…!!! A nič zato, 

je navdušeno pripovedovala ga.Muršič, saj ji je gospa Voduškova zatrdila, da gre tudi tako. In da tako 

delajo tudi drugod! Sveta pomagalka! 

Zanimivo je, da okrnjena, tripetinska Statutarno pravna komisija tudi ni opazila nič. Saj običajno ne, 

ampak, ta zadnji primer je pa tako eklatanten, da bi res lahko. Še zlasti, ker sem citiral besedilo in 

navedel člen Poslovnika, ki se krši. No, upam, da bodo ta moj dopis poslali go.Vodušek. Morda bo pa 

ona, ko bo prebrala Poslovnik, le uvidela kršitve. Ali pa ji je za predpise malo mar? Tako kot 

podžupanu Brunčku (SDS), ki je, v zadovoljstvo nekaterih koalicijskih zaveznikov, potarnal v stilu, češ: 

Kaj pa gnjaviš s predpisi, nesmiselno je govoriti o normah, sedaj, pred volitvami?! Ja, res imajo 

nekateri predpise, norme… kar naprej v suspenzu! Kadar jim ne ustrezajo, kajpak. 

Kaj pa bo potem v bodoče delala Statutarno pravna komisija, če se ne bo ukvarjala z »nadležnimi«, 

nebodigatreba predpisi? Sam ji predlagam, da novi predsednik nemudoma skliče sejo in obravnava 

navedene ter druge kršitve Poslovnika. Obravnavo kršitev Poslovnika sem terjal že od prejšnje 

predsednice, pravnice po izobrazbi in »zakonodajalke« (kreatorice predpisov), poslanke Poropat 

Kotnikove, a brez uspeha. Županu pa predlagam, da v zvezi z nezakonitimi akti (sklepi, odloki…) in 

sejami ukrepa, kot mu omogoča zakonodaja. Da jih torej ustavi in ne izvaja!  

 


