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POBUDE IN VPRAŠANJA 

V zvezi s predlogom za sodelovanje, sestanek in razpravo o »poročilih« o delu občinske arhitektke 

Maruše Zorec (ARREA d.o.o.???) 

 

Spoštovani! 

Konec oktobra 2013 sem v skladu s Poslovnikom OR na župana naslovil nekaj pobud in vprašanj. 

Nekatere med njimi sem zastavil ponovno, ker odgovorov na poprej zastavljena vprašanja do takrat 

še nisem dobil. Upravi in županu se za poslane odgovore, ki sem jih dobil (z zamudo) konec 

novembra, iskreno zahvaljujem. Dobil sem manjši del odgovorov. Odgovorov mi ni poslala niti 

občinska arhitektka, čeprav zadevajo prav njeno dobro plačano delo, njen status, moralo, 

etiko…Poslala pa je novo »poročilo« in račun. Župan mi je omogočil »vpogled« v poročilo. Da bi dobil 

na vpogled še vsa druga pisna gradiva, za katera sem dodatno prosil, mi žal ni uspelo. Jih na občini ni! 

Ali pa sploh ne obstajajo. Ocenjujem, da bo držalo to drugo. Občinska arhitektka morda deluje preveč 

»po domače«, »kar tako«, na nekih ad hoc sestankih, brez vabil, pripravljenih gradiv, dnevnih redov, 

zapisnikov…Sam sem ji že zdavnaj omenil, da po mojem deluje čisto politično in ne strokovno, a to 

zanika, čeprav za moje mnenje obstajajo resni pisni argumenti. Župan me je obvestil, da je za gradiva 

zaprosil Marušo Zorec. Čeprav Maruša Zorec navaja to, kar jaz želim videti, kot že opravljeno delo v 

svojih »poročilih«, čeprav so to njene pogodbene obveznosti in čeprav si to zaračunava, občina pa 

plačuje! Sicer pa so njena »poročila« bolj, kot sama pravi, »poročila o opravljenih obiskih in delu v 



skladu s pogodbo«…Moja ocena je, da so »poročila« povsem neustrezna in brez sleherne resne 

argumentacije.  So polna nedoslednosti, napačnih, neresničnih…navedb, datumov, seznamov 

…Verjetno zaradi nemarnosti, saj bi, če je vse zapisala s premislekom (to bi pač pričakoval s strani 

ugledne visokošolske učiteljice), človek lahko pomislil celo na namerne laži. 

                                                                                 *  

(Rad bi župana in njegove bližnje svetovalce spomnil na tri člene Poslovnika v zvezi s pobudami in 

vprašanji ter ustrezne obveznosti občine (župana). Na kršitve Poslovnika sicer neuspešno, a redno 

opozarjam. Pisno in ustno. Na tem mestu imam v mislih le obvezni servis svetnikom, pripravo 

odgovorov…,ki je predpisana poslovniška »zapoved«.) 

                                                                                   * 

Sedaj pa k nekaterim mojim »ugotovitvam in stališčem« v zvezi z delom občinske arhitektke in 

drugih, za prostorsko urejanje odgovornih in plačanih funkcionarjev ter tudi nekaj takih, ki so v zvezi s 

poslovanjem na relaciji OR-Maruša Zorec-ARREA d.o.o. Pripominjam, da gre za manjši del mojih 

stališč, vprašanj-večji del pripravljam za izid publikacije, knjige, nekaj pa sem jih v Večeru že objavil. A 

so jih odgovorni najbrž »spregledali«. 

Iz dokumentacije, ki mi jo je prijazno poslal (omogočil vpogled) župan Uroš Štanc, izhaja: 

-Maruša Zorec je že precej prej, preden je bil sploh sprejet sklep o tem, da bo občina imela 

občinskega arhitekta, »opravljala to funkcijo«. Tako pravi sama-pisno.   

-Maruša Zorec je precej prej, preden je sploh oddala kandidaturo, opravljala vlogo obč.arh. Tako 

pravi sama-pisno. 

-Maruša Zorec je precej prej, preden je bila izbrana, izvajala delavnice, javne razprave in se 

predstavljala kot obč. arh…Tako pravi sama-pisno. 

-Maruša Zorec si je pred razpisom (javnim pozivom ) »privoščila sestanke« s strokovnimi delavci in 

političnimi funkcionarji OR ter strokovnjaki  drugih javnih zavodov in zasebnih podjetij v prostorih OR 

(kar drugim potencialnim kandidatom ni bilo omogočeno). Na sestankih se je »seznanjala« s 

problematiko, ki je bila predmet javnega poziva. Tako pravi sama-pisno. Je »pomagala« pripravljati 

javni poziv, na katerega se je kasneje edina prijavila? 

-Maruša Zorec je našteto in drugo, česar zaradi preobsežnosti ne naštevam, navajala kot »poročilo« 

in osebni »zapisnik«, obravnavan na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles (poročila niso 

obravnavali, preverjali, kaj šele potrjevali »njeni občinski delodajalci«-tako pravi župan-pisno), kar je 

omogočalo izplačilo javnih sredstev na »njen račun«. Tako pravi sama-pisno. Katera trditev je 

resnična: županova ali arhitektkina? Obe ne moreta biti, ker sta izključujoči se! 

-Maruša Zorec je bila za občinsko arhitektko izbrana šele 26. septembra, pogodbe pa kot izbrana 

kandidatka nikoli ni podpisala. Pogodbeni partner občine je podjetje ARREA d.o.o., ki nikoli ni 

kandidiralo za opravljanje del občinskega arhitekta, a mu je župan vseeno omogočil ekskluzivno 

poslovno sodelovanje. Kako je podjetje, družba z omejeno odgovornostjo, ki sploh ni kandidiralo na 

javnem pozivu, izbrano, Maruša Zorec, ki je kandidirala (edina), pa ne? Maruša Zorec je kandidirala 

kot fizična oseba, docentka Maruša Zorec, priložila je osebni življenjepis, osebne reference, osebni 



»program in vizijo«, pogodbo pa je podpisala kot direktorica pravne osebe (morda je celo edina 

lastnica; se mi ni zdelo vredno preverjati), ki ni kandidirala, ki ni imela pogojev za kandidaturo oz. jih 

ni navajala v vlogi (Družba z omejeno odgovornostjo nima izobrazbe, državljanstva, priznanj, nagrad, 

zahtevanih referenc, ne pozna kraja, ni podala izjave o nekaznovanosti …)Sic!!!...Vsaj nekaterih 

dokazil o izpolnjevanju pogojev kandidatka (fizična oseba)ni priložila, ali pa mi jih občina ni 

predstavila, čeprav sem prosil za vso, ne le »izbrano« dokumentacijo v zvezi s kandidaturo. Bi lahko 

Maruša Zorec »delegirala« obveznosti občinske arhitektke tudi katerikoli drugi neizbrani d.o.o.? 

-Maruša Zorec (in župan) sta najbrž »spregledala«, da so njene ( arhitektkine, fizične oseb Maruše 

Zorec) davčne obveznosti do države (fizična oseba-dohodnina) povsem drugačne kot davčne 

obveznosti »njene« pravne osebe, d.o.o. (ki se jim ob prikazu zadostnih stroškov lahko celo povsem 

izogne ?). 

-Maruša Zorec si je zaračunavala (pardon, »njena« pravna oseba) več desetkrat kilometrino na relaciji 

LJ - Ruše in nazaj natančno in vedno enako ( 300 km), kar je najbrž možno samo, če vmes delaš 

nenavadno velike, zmeraj iste in ne nujne »ovinke«.  

-Maruša Zorec je povzročala večstoevrske račune za »njene študente« za hotelske storitve in 

pogostitve. Na račun občine Ruše in ne morda na račun »njene pravne osebe« ali fakultete, katere 

docentka je. Morda sodi celo k njenim plačanim delovnim obveznostim, da izvaja s študenti in kolegi 

profesorji (predavatelji) »delavnice«? 

 

Druge argumente, stališča bom našteval na avdienci, za katero prosim Marušo Zorec in Uroša Štanca, 

ki je vse našteto omogočal, in Uroša Razpeta, v občini odgovornega za prostorsko planiranje. Že 

vnaprej prosim za magnetogramski zapis sestanka. Če evocirani želijo kakšno »asistenco« na 

sestanku, prosim , da me o tem prej obvestijo. Dolgo ne morem čakati na vabilo. Bi pa rad svoje 

pomisleke preveril, jih po potrebi opustil, imel kot nedokazane za interne…Se opravičil, če sem 

komu s svojim mnenjem storil krivico. Sam si ne želim preverjati pri Protikorupcijski komisiji 

konflikta interesov, pri DURS morebitne utaje davkov, na sodišču morebitne ničnosti pogodbe, pri 

županu in na seji OSOR upravičenosti do razdrtja pogodbe in zahtevka za vračilo neupravičeno 

izplačanih sredstev pogodbenemu partnerju, ki ni sodeloval v postopku izbire, pa je vseeno podpisal 

pogodbo in pošiljal račune…z zamudnimi obrestmi vred…Prav tako si ne želim, da bi primer dobil 

medijsko razsežnost, tako kot primer dr.Dušanke Janežič, letošnje Cojzove nagrajenke, osumljene 

korupcije. Seveda si ne znam predstavljati, kako bodo reagirali žiranti Prešernovega sklada, ki so 

nagradil Marušo Zorec z nagrado »Sklada«, takrat verjetno brez dvoma v moralno integriteto njene 

osebnosti. Pač niso mogli nič vedeti o teh »ruških drobnarijah«. Morda bodo tudi docentkini (sedaj 

izr. prof.)sodelavci, profesorji in študenti na fakulteti malce pristrigli z ušesi??? Želim si pa, da bi 

župan ugodil moji prošnji, da se na občinskem svetu ob izteku mandata le opravi razprava o 

»poročilu« o delu občinske arhitektke, o »zastalem prostorskem planiranju«… 

Morda se bo celo županu, podžupanu Razpetu, koaliciji, NO, OSOR, Rušanom …zdela nenavadna 

delovna vnema občinske arhitektke (pardon: ARREA d.o.o.) in funkcionarjev, ki so zasedali v nedeljo, 

12.6.2011(OKGP), in v soboto (18.6.2011-OSOR), obravnavajoč delo obč.arhitekta. Doslej sicer nisem 

mogel najti potrditve teh navedb v dokumentih, a tako pač pravi Maruša Zorec-pisno. Prosim župana 

in občinsko upravo, da mi pošljeta zapise teh zasedanj oz. mi sporočita, kje si jih lahko pridobim. Če 



zasedanja niso bila javna pa prosim za izpise sklepov, s katerimi so bila zasedanja v skladu s 

poslovnikom onemogočena spremljanju javnosti.  

V vsakem primeru pa gre v »primeru zasedanja« za predstavljanje dela občinskega arhitekta v času, 

ko se je šele odločalo, kdo bo sploh izbran, »če ni bil izbran že vnaprej«… . Kasneje izbrana edina 

kandidatka Maruša Zorec, katere kandidatura se morda nekoliko nenavadno sklada z razpisnimi 

pogoji, ki je »odstopila naloge kar neki d.o.o.«, ki piše poročila o delu enkrat kot fizična in drugič kot 

pravna oseba…ob svoji odličnosti gotovo ne bi potrebovala kakšne »dodatne pomoči«. O njeni 

odličnosti  in delu želim razpravljati na predlaganih sestankih njenega delodajalca in seji občinskega 

sveta. Le zakaj se temu izogiba, kljub javnim pozivom? Želim si razprave o njeni vlogi, statusu, moralni 

drži, pravni korektnosti favoriziranja njenega dela, rezultatih in stroških le-tega… 

Dajem pobudo županu, da se o vsem tem posvetuje z DURS, Statutarno pravno komisijo, Računskim 

sodiščem, KPK…in nas o rezultatih teh posvetovanj obvesti. Zlasti pa mu svetujem, da se sestane na 

to temo z Nadzornim odborom občine in Statutarno pravno komisijo ter me kot predlagatelja 

(pobudnika) sestanka povabi k sodelovanju.                                                                                      * 

O vsebini dela obč. arh., o tem, ali je običajno, da ravno obč. arh. zavira delo na področju 

prostorskega planiranja, krši veljavne prostorske predpise…pišem obširnejši tekst. Bo objavljen, 

javnosti dostopen. A bom še kakšen dan počakal, da me župan opremi z dodatnimi odgovori. S tem 

mi bo pomagal pregnati dvom, ali se motim ali imam morebiti prav. Čakam, kot rečeno, na želeni 

sestanek z obč. arh. Vsekakor želim, da sta prisotna župan in podžupan Uroš Razpet kot najbolj 

odgovorna. Župan morda »malo manj odgovoren«, ker nima ustreznih izkušenj in strokovnega 

znanja, podžupan Uroš Razpet pa je odgovoren ne le zato, ker je pooblaščen (honoriran) za 

prostorsko planiranje, pač pa je celo arhitekt po izobrazbi in hkrati predsednik OKGP! 

 

 

LP, Vili Rezman, svetnik Občine Ruše 

 

Prosim, da mi posredujete vsaj sledeča stališča Maruše Zorec in »prostorskega ter komunalnega« 

podžupana Uroša Razpeta in župana Uroša Štanca (nekatera se obravnavajo v arhitektkinih plačanih 

poročilih že tretje leto, so tolikokrat tudi zaračunana in plačana-le rezultati, ki mene edini zanimajo, 

še manjkajo): o OPN, vseh obravnavanih OPPN, »projektu Pohorje in predvidenih podprojektih«, 

obvoznici in kolesarski stezi, izteku proge in izlivu Lobnice, ureditvi prostora ob Viaduktu, o ureditvi 

mrliške vežice, parkirišča… na stadionu, čistilne naprave, domu starostnikov, pregledih projektov in 

določitvi prioritet. V svojih poročilih arhitektka govori še o drugih opravljenih delih, a za sedaj naj bo 

to dovolj, da ne bi odgovornih preveč obremenjeval. Prosim pa še za podatek, koliko je občina (in 

komu) plačala za spremembe in dopolnitve projekta »Falska-Mariborska« in kakšne finančne 

posledice so te spremembe imele za proračun v zvezi z izvedbo sprememb (vključno z »urbano 

opremo, kakršna so nova avtobusna postajališča, javna razsvetljava, granitne ploščadi v centru 

mesta…) Škoda, da ni bila izvedena nekoč že načrtovana obnova »vaškega vodnjaka« in »napajališča 

za vprežno živino«, če novi načrtovalci že pledirajo, da bi bile Ruše zopet vrnjene v nekdanji vaški 

status! 



 


