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ZADEVA:pobude in vprašanja po določilih Poslovnika OR 

 

Spoštovani g. župan! 

V nadaljevanju posredujem nekaj pobud in vprašanj, v zvezi s katerimi želim vaše čimprejšnje 

odgovore-stališča: 

1. Občina Ruše je že pred desetletjem pričela z izvajanjem ideje o »vrtičkarstvu, ekološki pridelavi 

hrane in eko tržnici« v različnih naseljih naše občine (Ruše, Bistrica, Log, Smolnik). Pripravljen je bil 

tudi projekt javnih del. Društvo Lira nadaljuje s temi prizadevanji, zato vam predlaga, da nemudoma 

imenujete primerno osebo iz občinske uprave, ki bo sodelovala z društvom pri pripravi skupnega, 

razvojnega (zaposlitvenega) programa-projekta (prehranska samozadostnost, eko pridelava in 

trženje, eko tržnica…), saj bo razpis najbrž objavljen že v naslednjih tednih, novembra. 

2. z ozirom na sprejeti proračun za leto 2013 (v neskladju s predpisi in ob zavrnitvi predlogov dela 

opozicije, lista LIRA), poročilo o izvajanju proračuna, nerealni  rebalans in napovedljive trende do 

konca leta ter predobremenitve dajem pobudo, da župan nemudoma »rebalansira« rebalans, ki ga ni 

mogoče realizirati in povabi predstavnike vseh političnih skupin OSOR na usklajevalni sestanek, na 

katerem bi pripravili »popravek« rebalansa in izhodišča za proračun 2014. Čeprav je predlagatelj kot 

razlog za sprejetje spremembe odloka o proračunu  po skrajšanem postopku navajal potrebo po 

uskladitvi z državnim proračunom, o čemer se koalicija šele usklajuje in postopek še ni niti v 

parlamentarni obravnavi in čeprav je trdil, da gre za manj zahtevne spremembe, sočasno pa je vlagal 

»pol milijonske amandmaje«, je jasno, da se s proračunom in NRP kot sestavnem delu zapleta bolj, 

kot je predlagatelj najprej »predvidel«. Predlagatelj naj predstavi pogoje najetja kredita in oceno 

prihodkov v primeru sprejetja »nepremičninskega davka«. Predstavi naj tudi svoje predloge v zvezi s 

potencialnimi davčnimi stopnjami v okvirih, ki jih zakon predvideva prepustiti v ingerenco lokalnim 

skupnostim. 

3. z ozirom na »obljube župana« in ugotovitveni sklep OSOR o »pomočeh podjetju 

GEBERIT«(najverjetneje z bistvenim prekoračevanjem pooblastil, pristojnosti) dajem pobudo županu, 

da takoj predstavi svoj predlog, kako bo občina reagirala na »zahteve GEBERITA«) v zvezi z investicijo 

in natančno (številčno) napove, kako namerava slediti »Geberitovim zahtevam«) in kako bodo le-te v 

celoti (v »naturi«-kom., cest. infr. in v denarju -pomoči, popusti…) bremenile proračun v letu 2013 in 

v naslednjih letih. Pripominjam, da DVOMIM v to, da bi Geberit karkoli »zahteval«. V času, ko sem 

sam vodil občino in predlagal, da investirajo na območju, kjer se sedaj v resnici izvaja gradnja, takšnih 

»zahtev« ni postavljal, saj je jasno, da za to nima pravne osnove (in tudi kakšne druge ne). Je pa prav, 

da občina v zakonskih okvirih spodbuja gospodarski razvoj in potencialne zaposlitve, h katerim pa se 

Geberit ni zavezal ter da občina ohrani dobro preteklo sodelovanje s podjetjem, o katerem je govoril 



na seji vodja investicije. Če občina ni bila povabljena k položitvi temeljnega kamna za novo tovarno, 

bo, tako upam, v znak dobrega sodelovanja povabljena vsaj na otvoritev ob zaključku del. To bi bilo 

primerno, saj namerava občina investicijo podpreti v znesku ca.1mio eur, zato županu predlagam, da 

se priporoči vodstvu podjetja.  

4. dajem pobudo županu, da končno realizira sklep OSOR, s katerim bo pripravil predlog 

(investicijskih) prioritet izvajanja proračuna, oziroma naj, kot to veleva Poslovnik, na seji OSOR 

obrazloži, zakaj sklepa ne realizira. Predlagam čimprejšnji pisni odgovor župana in sklic sestanka s 

predstavniki svetniških skupin, kar lahko pozitivno vpliva na pripravo proračuna ter razvojnih 

programov v korist boljšega življenja  v naši občini! 

5. dajem pobudo, da župan skupaj s SPK in NO zagotovi spoštovanje Poslovnika in stalne kršitve pri 

pripravi seje OSOR, njenega vodenja in sprejemanja odločitev, na kar sem doslej opozarjal tako pisno 

kot na vsaki seji ustno. Pri delu smo svetniki liste LIRA županu pripravljeni pomagati, prav tako pa 

ponujamo pomoč pri pripravi sprememb Poslovnika, kar je kar nekam zastalo. 

6. dajem pobudo županu, da pripravi oceno izvajanja načrta dela OSOR za leto 2013 in povabi 

svetnice(ke) k pripravi novega načrta, saj se leto izteka. 

 

V pripravljenosti pomagati županu in koaliciji s predlogi, nasveti…vas vse lepo pozdravljam! 

 

Neodvisna lista za razvoj Ruš LIRA 

Svetnik V.Rezman 

 


