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Spoštovani! 

Nezaposlenost je eden večjih problemov tudi v naši občini. Doslej se je občina dokaj dobro 

vključevala v razreševanje te problematike z izvajanjem javnih del. Pripravljamo predlog za širitev 

programa izvajanja javnih del, zato prosimo za sodelovanje v smislu izdelave poročila. Prosimo torej, 

da občina pripravi poročilo o izvajanju javnih del v letih 2010-2014. Poročilo naj zajema podatke o 

nazivu programa, naročniku, izvajalcih, številu vključenih, času trajanja, porabljenih sredstvih, deležu 

ZZRS in naročnika…Želimo izdelati študijo o izvajanju javnih del v več kot dvajsetletnem obdobju, zato 

vas prosimo, naj bo poročilo čim bolj primerljivo s poročili, ki jih je občina pripravljala v preteklosti. 

Vključite prosim še podatke o javnih delih, katerih naročnik ni bila občina in o izvajanju programov 

»prostovoljstva«. 

Kot drugo ponovno prosim, da nas (predstavnike društev…) povabite k pripravi občinskega programa 

kulture in športa (ter strategije pred tem). O predlogih naj se s strani občine organizira javna 

obravnava pred odločanjem na organih O.Ruše. 

Tretjič: ker je bil županov odgovor na vprašanje, kaj je zahteval GEBERIT v zvezi z gradnjo novih 

prostorov v Bezeni nepopoln oz. ga pravzaprav sploh ni bilo, ponovno zahtevamo, da se nam v pisni 

obliki predstavijo GEBERITOVE »zahteve«. Ali pa se javnosti odkrito pove, da GEBERIT ni postavljal 

nobenih pisnih »zahtev«. V času mandatov župana V.Rezmana takih »zahtev« ni bilo. Župan Rezman 

je takratnega direktorja GEBERITA Marjana Urbančiča osebno sprejel, mu predlagal gradnjo na 

območju, kjer sedaj teče investicija, in mu predstavil prednosti in »slabosti« lokacije. Direktorja je 

tudi fizično seznanil z lokacijo. V času ogleda lokacije jima eden od lastnikov nekaj odstotkov 

potrebnih zemljišč ni dovolil stopiti na njegovo zemljišče. Interesi tega lastnika so bili tudi glavna 

»ovira«, saj so drugi lastniki želeli prodati zemljišča in nekateri občino celo pooblastili za »iskanje« 

morebitnih kupcev. Ker je bil do prodaje »zadržani« gospod lastnik le ene parcele od skupno okoli 

petnajstih, je župan Rezman direktorja Urbančiča informiral o zakonitih možnostih izdelave 

podrobnega prostorskega akta in komasacije…O tem so bili informirani tudi nekateri drugi lastniki, ki 

so zemljišča želeli prodati. Kakšno posebno prizadevanje oblasti novega mandata, da bi se pridobilo 

zemljišče, torej ni bilo potrebno, je »izmišljotina, propagandna scena«. Bivši direktor ni terjal, da se 

občina vključi v »pridobivanje zemljišč«, ampak je to štel za svojo (investitorjevo) povsem normalno 

poslovno dejavnost. 

Prednosti lokacije, ki jo je župan Rezman predlagal družbi GEBERIT, so bile naslednje: 



 

-zemljišče je bilo v industrijski coni, potreben je bil še podrobnejši prostorski akt (malo pred izraženim 

zanimanjem GEBERITA se je za ista zemljišča zanimala tudi družba KRKA, ki pa se kasneje ni odločila 

za investicijo v Bezeni). 

-država namerava mimo lokacije izvesti cesto MB-RUŠE (»obvoznico«), ki jo je predlagala občina. V 

sedanjem mandatu so bile s strani vodstva občine opuščene vse aktivnosti v zvezi s tem projektom, 

obvoznica pa za nekaj let zapravljena. 

-v neposredni bližini lokacije so vsi potrebni komunalni vodi, ki jih je možno rekonstruirati, RTP, 

industrijski železniški tir… 

-občina ima pravico, da novim investitorjem zmanjša lokalno davščino NUSZ. 

-občina je bila pripravljena aktivno podpreti novo investicijo, ki je obljubljala nove zaposlitve in 

okoljsko primerno gradnjo, skladno s strategijo razvoja mednarodne korporacije. Zagotovila je 

osnovne strokovne podlage, potrebne in zaprošene s strani družbe GEBERIT. 

Kot četrto zapisujem zahtevo po dodatni, podrobnejši opredelitvi do predloga V.Rezmana, da se 

občina vključi v ohranitev in obnovo »spomenikov«, posvečenih znanim ruškim osebnostim. Župan je 

sicer omenil naklonjenost, a poudaril, da občina za to že skrbi-sicer pa naj za to poskrbijo najemniki 

grobov na pokopališču. Za številne grobne plošče pomembnih Rušanov (rodoljubov, 

gospodarstvenikov…) občina ne skrbi dovolj. O tem pričajo nagrobne plošče Glaserjev, Pintaričev, 

Minaržikov…) Morda za koga to res niso »znani Rušani«, a to govori le o nepoznavanju ruške 

zgodovine. Prosim torej za konkretni odgovor, ali je občina pripravljena »v resnici« storiti kaj za svojo 

kulturno dediščino. Dajem pobudo, da župan imenuje delovno telo, ki bo pripravilo predlog… in javno 

povabi zainteresirane k sodelovanju, zlasti pa društvo LIRA, ki že izvaja aktivnosti na tem področju. 

Kot zadnjo tokratno zahtevo za dopolnitev odgovora župana ponavljam, da naj svetnicam(kom) OSOR 

župan posreduje že večkrat zahtevana stališča župana in podžupana »za prostor« glede predlogov 

prostorskih posegov. Zlasti do posegov, ki jih je pradlagala občinska arhitektka Maruša Zorec, in tistih, 

za katere, čeprav že izvedene, ne moremo izvedeti niti, kdo jih je »strokovno«pripravil (vrtički, 

otroško igrišče, prostor pred bazenom…) To je sicer njuna moralna, politična in poslovna obveza. Po 

štirih letih finančno nagrajenega dela »prostorskega in komunalnega (najslabše vodenega in 

delujočega )resorja« pooblaščenega  podžupana Razpeta, še nisem zasledil kakšnega njegovega, 

obravnavanega, sprejetega, podpisanega stališča…Bolj se angažira na področju družbenih dejavnosti, 

ukinjanju ustvarjalnih delavnic otrok, preprečevanju širitve prostorov za predšolsko varstvo, ali 

podpiranju dejavnosti »kolektivov«(KURS), ki jih (ne samo) anonimke inkriminirajo z zlorabami in 

očitki »kadilcev marihuane« ter porabnikov javnih sredstev, čeprav to odločno zavračajo kot očitno 

neresnico. Vendar AJPES  in Komisija za preprečevanje korupcije poročata, da so njihovi pomembni 

»poslovni partnerji« CEZAM, O.Selnica in O.Lovrenc. Gre za skupaj preko 20.000 eur. Se je ca 150 

članov KURSA, NO in še kdo kaj vprašali, kako je bil potrošen ta denar? Pravilno, smotrno, 

učinkovito…? Prosim župana za pojasnilo. 


