OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občinski svet
ZAPI SNIK
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v torek, 12. avgusta 2008, ob 17.00 uri v dvorani Družbenega doma
Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66
Sejo je začela in vodila mag. Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice, ki je na
začetku pozdravila člane občinskega sveta ter vse ostale prisotne na seji.
Skladno s prvim odstavkom 35. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarješke
Toplice je bilo ob 17.00 uri s poimenskim klicanjem ugotovljeno, da je na seji prisotnih 7
članov občinskega sveta od skupno 11 in, da je občinski svet v skladu z 38. členom
poslovnika sklepčen ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem.
Navzoči:
a) člani občinskega sveta:
Franc Anderlič, Aleksander Durič, Aleksander Pavlič, Pavel Zupančič, Ivan Jordan, Franc
Gregorčič in Renata Majcen.
Odsotni: Jože Novak, Vladimir Petrovič, Franci Novak, mag. Marjan Hribar
b) ostali prisotni:
− Fredi Bančov, zunanji pravni svetovalec občine,
− Renata Žibert, tajnica OU in zapisnikarica,
− občani in predstavniki medijev.
Članicam in članom občinskega sveta je bilo gradivo priloženo že s sklicem 2. izredne seje z
dne 6.8.2008.
K 1. točki
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
V skladu z 38. in 39. členom poslovnika je občinski svet po ugotovljeni sklepčnosti najprej
odločal o določitvi dnevnega reda 3. izredne seje občinskega sveta.
S k l e p št. 200
Občinski svet skladno z osmim odstavkom 39. člena poslovnika potrdil naslednji
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dnevni

red

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Razpis posvetovalnega referenduma o spremembi sedeža Občina Šmarješke
Toplice
(7 ZA, 0 PROTI)
K 2. točki
Razpis posvetovalnega referenduma o spremembi sedeža Občina Šmarješke Toplice
Županja pove, da je pravna podlaga za razpis posvetovalnega referenduma za ugotovitev volje
občanov za spremembo sedeža Občine Šmarješke Toplice, Zakon o lokalni samoupravi in
Statut Občine Šmarješke Toplice. Pove, da je svetnike že obvestila na zadnji redni junijski seji
30.6.2008, da je prejela podpise 5 odstotkov občanov Občine Šmarješke Toplice, da se sedež
občine prestavi v Šmarješke Toplice. V skladu z navodili Službe vlade za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, ki jih je občina prejela 07.08.2008 je ugotovljeno, da skladno z drugim
odstavkom 46. člena Zakona o lokalni samoupravi, mora občinski svet razpisati referendum,
če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut
občine. Na tej podlagi sprejeti predlog Občinskega sveta Šmarješke Toplice za spremembo
sedeža občine je treba obravnavati kot predlog za začetek postopka za spremembo tega
zakona. V predlogu za začetek postopka zakona morajo biti navedeni razlogi, ki utemeljujejo
spremembo območja občine oziroma v našem primeru sedeža Občine Šmarješke Toplice.
Županja pojasni tudi namen sklica 3. izredne seje. Namen sklica je sprejetje predloženih
sklepov, ki so bili predloženi s sklicem 2. izredne seje in da bi že v jeseni na parlamentarnih
volitvah lahko ponudili našim občanom možnost, da se javno izrazijo o spremembi sedeža, da
lahko Občinski svet in Občinska uprava v primeru pozitivnega mnenja nadaljujejo s postopki.
V primeru negativnega mnenja občanov pa se zadeva opusti. Strošek občine pri razpisu
posvetovalnega referenduma bi predstavljaj samo referendumski listič.
V razpravi so sodelovali: g. Anderlič, g. Durič, g. Pavlič, g. Zupančič, g. Jordan, g. Gregorčič,
ga. Majcen, g. Bančov in županja
G. Zupančič je izrazil zaskrbljenost nad ocenjevalnim odnosom županje do Občinskega sveta.
Govori o sklicu 3. izredne seje. Doda, da od vabila 3. izredne seje ni minilo niti 24 ur. Pravi,
da se postopa kot, da gre za izredne razmere oziroma, da je ogroženo življenje občanov.
Zadeva zahteva tehten premislek. Posledice odločitve občanov bi bile na osnovi emocij in ne
analiz. Njegov pogled je jasen in sicer, da selitev občine ni prioriteta, prioriteta je hitrejši
razvoj in izboljšanje pogojev bivanja naših občanov, šele na to se lahko začne razprava o
selitvi občine. Danes pa sprašujemo občane ali miniramo delo minulih generacij, ki so gradili
temelje naše občine. Ne zavrača razprave vendar razprave v pravem smislu. Odločitev naj bi
bila sprejeta v razumnem roku in ne v prvem letu delovanja. V ta namen podaja pisno izjavo
sedmih svetnikov glede pogleda na to problematiko oz. situacijo. Izjava bo podpisana s strani
svetnikov takoj, ko bodo le ti dosegljivi oz. se bodo vrnili iz dopusta oz. službene poti. G.
Zupančič zapusti sejo ob 17.10 uri. Županja pove, da je bila 3. izredna seja sklicana v skladu s
poslovniškimi navodili. Vsa pošta je bila oddana 08.08.2008. Doda, da dela samo stvari,
katere so ji bile svetovane s strani Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in
poslanca g. Ivana Grilla. Županja pove, da ji je osebno vseeno kje je sedež občine. Sama je
dolžna v skladu z zakonom spoštovati zakonodajo. Selitev občine ni načrtovana v bližnji
prihodnosti, vendar je to dolgotrajen proces. Razpis referenduma pa je samo prvi korak. G.
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Bančov doda, da je potreben še postopek pri Državnem zboru. Županja pove, da Občina
Šmarješke Toplice aktivno deluje na projektih za razvoj občine. Trenutno je v zaključni fazi
projekt Vodovod Koglo, ki bo zaključen v dobrih 9 mesecih. V pripravi je projekt za
Vodovod Vinji Vrh. Na Ministrstvu za zdravstvo smo se prijavili na razpis za obnovo in
okrepitev zdravstvene dejavnosti v Šmarjeti, v četrtek oddajamo projekt za temeljito obnovo
Osnovne šole in sicer za zamenjavo kuhinje, stavbnega pohištva in dograditev garderob.
Projekti na področju turizma in infrastrukture (pločniki, kolesarske steze) v občini tečejo. G.
Gregorčič pove, da sestava Občinskega sveta poteka na meji kvoruma. Občinski svet ni
kompleten. Zadeva ni taka, da bi se obravnavala na hitro in tudi ni tako pomembna. Če
osebno pogleda na to tematiko upa, da bodo ostali svetniki videli razmišljanje, katerega so
podali ostali svetniki v priloženi izjavi. Njegova prioriteta je za dobro vseh ljudi. Doda, da je
bilo odklonjeno 30 prošenj za vrtec. Pove, da je trenutek za preselitev občine neprimeren.
Strinja pa se, da se občina preseli v nove prostore vendar v take prostore, ki bodo vsem v
ugled in ponos. V tem trenutku pa ni na mestu selitev v nove prostore zato, da bi lahko nekdo
prišel v copatah v občinske prostore. Upa, da bodo dobili ustrezno podporo in podpise
občanov in se bodo o tej problematiki pogovarjali na septembrski redni seji. G. Gregorčič ob
17.20 zapusti sejo. Županja pove, da Občina Šmarješke Toplice ni odklonila nobene vloge za
vrtec. S 01.09.2008 so sprejeti vsi otroci. Določeni so na čakalni listi, vendar to so tisti, ki
potrebujejo vrtec od 01.01.2009 dalje. Je pa v teku reševanje te problematike z Osnovno šolo
in župniščem. Prav tako se razmišlja o podelitvi koncesije za družinsko varstvo. Problematika
oskrbe s pitno vodo in kanalizacijski sistemi se rešuje, vendar stvari ne gredo čez noč. Pove,
da je občina pridobila 631.000 € nepovratnih sredstev za VH Koglo. Prav tako se pripravlja
projekt za bivše vikend naselje Šmarješke Toplice. Izbran je projektant, ki pripravlja
kompletno obnovo vodovoda, kanalizacije in javne razsvetljave. Strinja se z dotrajanostjo
občinskih cest. Nekatere se že obnavljajo, nekatere pa se še bojo. V pripravi je projekt za
izgradnjo pločnikov, kolesarskih stez in javne razsvetljave ob državni cesti Šmarjeta –
Šmarješke Toplice v času 2009 in 2010. V sodelovanju z Občino Krapinske Toplice
pripravljamo projekt za pridobitev nepovratnih sredstev za izgradnjo turistične infrastrukture.
Na pokopališču v Beli Cerkvi se že dela projekt za rekonstrukcijo mrliške vežice in
dograditev pokopališča. Začetek del bi bil po 1. novembru 2008. Županja doda še, da naštetih
odčitkov ne sprejema, saj v občini aktivno potekajo aktivnosti na vseh omenjenih področjih.
G. Durič pove, da ne vidi nobene prisile in hitenja. Vsi svetniki so obljubljali, da bo sedež
občine v Šmarjeških Toplicah. Razpis referenduma predstavlja edinstveno priložnost, da z
majhnimi stroški damo možnost občanom, da se na demokratični način odločijo o sedežu
občine. Dotakne se tudi bojkota in obstrukcije seje. G. Pavlič pove, da ne bo dolgovezil in
poda strinjanje s predlaganim sklepom. G. Jordan pove, da denarja ni, imamo pa veliko
problemov. Nekako pa moramo začeti. Moti ga obstrukcija oz. bojkotiranje te zadeve. Doda,
da se obnašajo kot otroci. Če pogleda Šmarjeto vidi, da že 10 let stoji kot ciganija. Določeni
posamezniki pa so krivi, da je do tega prišlo. Želja določenih krajanov je bila, da se občina
imenuje Občina Šmarješke Toplice s sedežem v Šmarjeških Toplicah. Ob 17.25 uri g. Jordan
zapusti sejo. G. Anderlič doda, da je že povedal, da se je na to zadevo šlo preveč na juriš.
Doda, da je doživel že več napadov s strani občanov glede omenjene zadeve. Zadeva bi se
lahko rešila elegantno. Pove, da nima nič proti, da se preseli sedež v Šmarješke Toplice.
Predlaga umestitev prostorov občine v prostorske plane. Doda, da so bile krajevne skupnosti
že prej v sporu, sedaj pa se je spor še dodatno poglobil. Županja pove, da se ne pogovarja kje
bo občina. V prostorskih planih je to predvideno. Prav tako tečejo postopki glede pridobitve
zemljišča. Danes pa se pogovarjamo samo o razpisu posvetovalnega referenduma. Prav tako
svetnike seznani z dopisom občana Bele Cerkve, kjer občan zahteva, da v primeru, da ne bo
nadaljevan postopek za spremembo sedeža občine iz Šmarjete v Šmarješke Toplice, občinska
uprava pripravi vse potrebno, predvsem pa zahtevajo od Državnega zbora RS, da se območje
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nekdanje KS Bela Cerkev izloči iz te občine in priključi sosednji občini Šentjernej. Pobudo
utemeljuje s tem, da se kot občan iz območja nekdanje KS Bela Cerkev počuti izigranega in
depriviligiranega, ker bi sedež občine moral biti v središčnem naselju občine, po katerem
občina tudi nosi svoje ime. Pove, da tudi osebno na njo prihajajo grožnje. Ga. Majcen doda,
da so svetniki voljeni od ljudi in za ljudi. Pove, da so njihovi predstavniki v manjši obliki.
Potrebno je dati možnost občanom, da izrazijo potrebo, ne pa da svetniki zavirajo razvoj
Občine Šmarješke Toplice, ker občanom ne dajo možnosti, da izrazijo svojo željo. Prav tako
opomni svetnike, da se danes pogovarjajo izključno o razpisu svetovalnega referenduma in ne
o sedežu občine. G. Bančov doda, da se je danes pogovarjal z Službo vlade za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj, in da lahko prvopodpisani iz liste za svetovalni referendum
pošlje prošnjo na Državni zbor za razpis referenduma. G. Anderlič doda, da je do zaostritve
prišlo na izjavo svetnika Jordana, da se kupi poslovne prostore v SPS Prinovcu. Pove, da je
potrebno žogo umiriti in s tem umiriti pritisk na županjo in svetnike. G. Pavlič pove, da je
škoda, da na prejšnji izredni seji niso bili prisotni vsi svetniki. Referendumsko vprašanje je
bila napačno sestavljeno in je igralo na naivnost ljudi. Občane je potrebno vprašati kje si
želijo sedež občine. Vprašati pa je potrebno širši krog občanov in ne samo občanov Bele
Cerkve. Zanima pa ga koga je strah tega vprašanja.
Skladno s prvim odstavkom 35. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarješke
Toplice je bilo ob 17.40 uri s ponovnim pregledom ugotovljeno, da so na seji prisotni 4 člani
občinskega sveta od skupno 11 in, da občinski svet v skladu z 38. členom poslovnika ni
sklepčen.
Županja doda, da tisti, ki so predali podpise za razpis posvetovalnega referenduma sami
vložijo prošnjo na Državni zbor za razpis referenduma. Prav tako je ob pregledu izjave
sedmih svetnikov ugotovila, da je zapisano mnogo neresnic in jo zanima kdo od sedmih
svetnikov bo to izjavo podpisal. Medije pa poziva na objektivno poročanje in pove, da
županja zanika očitke, ki so nadeni v izjavi.
Županja se je svetnikom za udeležbo in delo na seji zahvalila in ob 17.45 uri sejo zaključila.
Številka: 032-0013/2008Datum: 16.9.2008
Zapisala
Renata Žibert

Županja
mag. Bernardka Krnc
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