OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Občinski svet
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPISNIK
29. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
ki je bila v četrtek, 10. decembra 2009, ob 18.00 uri v dvorani Družbenega doma Občine
Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66

Sejo je odprla in vodila mag. Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice, ki je na začetku
pozdravila člane občinskega sveta ter vse ostale prisotne na seji.
K 1. točki
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Pred ugotovitvijo sklepčnosti je dobesedno prebrala elektronsko dopisovanje, ki je potekalo pred sklicem
te seje, z namenom, da se to zapiše v zapisnik. Časovno so sporočila prihajala na Občino, kakor sledi, z
naslednjo vsebino:
7.12.2009 – od g. Pavla Zupančiča na Občino Šmarješke Toplice:
Spoštovana ga. županja,
V zvezi s sklicem 29. redne seje občinskega sveta OŠT vas v imenu svetniške skupine za razvoj Občine
Šmarješke Toplice obveščam, da se te seje ne bomo udeležili, saj niste izpolnili naše zahteve, da se pred
odločanjem o proračunu 2010 občinski svet sestane na neformalni seji in uskladi predlog proračuna do te
mere, da se na redni seji samo potrdi. V kolikor ste pripravljeni sklicati tako neformalno srečanje članov
občinskega sveta na to temo, smo vam na razpolago.
Lep pozdrav!
Pavel Zupančič
7.12.2009 – od Občine Šmarješke Toplice članom občinskega sveta:
Spoštovani,
Danes smo se z županjo ravno dogovorili, da povabimo vse člane občinskega sveta eno uro pred redno
sejo na sestanek glede predloga Proračuna 2010, torej v četrtek, 10.12.2009, ob 17. uri. V popoldanskem
času je županja precej zasedena zaradi decembrskih obveznosti. Lahko se sestanemo tudi dopoldne, kar
bolj ustreza županji, zato prosimo, da sporočite predlog termina sestanka. Županja želi prisotnost čim
večjega števila članov občinskega sveta, zato prosimo, da predlagate termin.
Hvala in lep pozdrav,
Petra Pozderec, univ. dipl. prav., Direktorica OU Šmarješke Toplice

8.12.2009 – od g. Pavla Zupančiča na Občino Šmarješke Toplice:
Spoštovana ga. županja,
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Stališče naše svetniške skupine je, da je predlagani termin 1 uro pred sejo prekratek in prepozen, da bi
lahko uskladili stališča glede proračuna 210 ter hkrati spremembe ažurirali v predlogu proračuna 2010 in
pregledu razvojnih programov. Prav tako ne pride v poštev organizacija delovnega sestanka v
dopoldanskem času, saj imamo vsi svetniki svoje delovne obveznosti. Kakšen je vaš odnos do občinskega
sveta pa se lepo kaže v spodnjem zapisu direktorice občinske uprave, da ste prezasedeni zaradi
»decembrskih obveznosti«. Glede na dejstvo, da z vaše strani ni bilo izražene prave pripravljenosti, da
problem razrešimo, nam ne preostane drugega kot, da se poslužimo obstrukcije seje.
Lep pozdrav!
Pavel Zupančič
8.12.2009 – od ga. Renate Majcen na Občino Šmarješke Toplice:
Pozdravljeni!
Žal vam moram sporočiti, da se tudi predhodnega usklajevalnega sestanka in tudi ne same seje OS ne
bom mogla udeležiti zaradi svojih službenih obveznosti. Kot sem že na prejšnji redni seji OS ŠT omenila,
na predlog proračuna nimam pripomb, saj je ustrezno razvojno naravnan in zagotavlja financiranje
projektov in tudi izvedbo del v obsegu in zmožnostih, katere so nam na razpolago.
Moje mnenje je, da bi se morala svetniška skupina sama najaviti in dogovoriti na pogovor z županjo oz. z
občinsko upravo glede morebitnih sprememb, če bi želela kaj spremeniti. Nikar naj ne obtožujejo vas, da
niste pripravljeni na pogovor. Oglasiti se mora pa tisti, komur kaj ne paše in v tem primeru je to svetniška
skupina.
Sicer pa je vse nadaljnje dogajanje odvisno prav od njih in njihovega nasprotovanja. Če bo njihova volja,
bo šel proračun čez, saj so v večini. Sicer se bo verjetno »zgodba o začasnem financiranju« ponovila, tako
kot vsako leto do sedaj. Tako se bomo lahko vsi občani zahvalili njim za morebitne zastoje in začasne
blokade glede izvedbe načrtovanih del.
Tako tudi moja odsotnost na seji ne bo pomenila izgubljenega glasu ZA.
Lepo vas pozdravljam in veliko trdne volje vam želim
Renata Majcen
8.12.2009 – od g. Aleksandra Duriča in g. Franca Anderliča na Občino Šmarješke Toplice:
Pozdravljeni!
Žal do zdaj nisem imela časa, da bi podal svoj odgovor. Sem pa zelo vesel, da je Renata Majcen
popolnoma vse napisala, v kar sem prepričan tudi sam. V nedogled lahko samo krtiziraš in vse zavračaš,
brez da bi podal konkretne predloge. Cilj vsega je samo, kako čimbolj zavirati, da ne bo kaj pokazati
drugo leto in bo več možnosti za prevzem oblasti. Ne vem pa, če se zavedajo izključno svoje
odgovornosti za škodo, ki jo delajo vsem občanom. Predlagani proračun sem v celoti podpiral žena
prejšnji seji. Zato se tudi sam ne bom udeležil izredne seje, ker itak nisem pomemben, saj moj glas nič ne
velja. Storili bodo tako, kot bodo hoteli, ker so na žalost vseh nas v večini. Nas ostale pa imajo itak za
norce.
Želim vam veliko odločne volje!
Lep pozdrav.
Se strinjam z tvojim odgovorom v celoti.
Prav bi bilo, da bi skupina za zaviranje v občini prevzela odgovornost glede investicij, ki bodo odpadle!!!
Lep pozdrav
F. Anderlič
9.12.2009 – od g. Aleksandra Pavliča na Občino Šmarješke Toplice:
Pridružujem
se vašim mnenjem, vendar sam se bom udeležil seje, saj moram videti izsiljevanja, ki jih imajo.
Odgovornost nesprejetja proračuna bodo tako in tako preložili na županjo in občinsko upravo. Vseeno
bom skupini javno povedal o njihovi odgovornosti do občanov.
L.P. SANDI
9.12.2009 – od g. Ivana Jordana na Občino Šmarješke Toplice:
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Opravičujem se ker na seji, ki je predvidena v četrtek 10.12.2009 ne morem sodelovati zaradi obveznosti.
Moje mnenje je še vedno, kot sem ga povedal na komisiji za proračun in na občinskem svetu. Uskladiti se
morata svetniška skupina za razvoj in občinska uprava, nato pa se naj skliče sestanek občinskega sveta.
Lep pozdrav
Jordan Ivan
9.12.2009 – od g. Aleksandra Duriča na Občino Šmarješke Toplice:
Pozdravljeni!
Uskladiti se mora občinska uprava in »svetniška skupina« in šele nato sklicati celotni občinski svet.
Mi ostali smo v manjšini tako, da bo »svetniška skupina« odločila, kot se jim bo zdelo. Mi lahko samo
lajamo v luno.
Lep pozdrav.
V nadaljevanju je županja s poimenskim klicanjem članov občinskega sveta ugotovila, da so odsotnost na
seji opravičili g. Aleksander Durič, g. Ivan Jordan in ga. Renata Majcen, da na seji ni prisotnih naslednjih
članov občinskega sveta – g. Franca Gregorčiča, g. Jožeta Novaka, g. Pavla Zupančiča, g. Vladimirja
Petroviča, mag. Marjana Hribarja in g. Franca Novaka, ki svoje odsotnosti niso opravičili in da sta tako na
seji prisotna 2 člana občinskega sveta od skupno 11 ter da občinski svet ni sklepčen. Skladno s
poslovniškimi določili je županja odredila 30 minutni premor, po premoru pa napovedala ponovno
ugotavljanje sklepčnosti občinskega sveta. Če občinski svet tudi po ponovnem ugotavljanju prisotnosti
članov ne bo sklepčen, bo seja odpovedana.
Navzoči:
a) člani občinskega sveta:
Franci Anderlič, Aleksander Pavlič
c) ostali prisotni:
-

Petra Pozderec, direktorica OU
Damjana Stopar, finančnica,
Lidija Radkovič, poslovna sekretarska OU in zapisnikarica,
Občani in predstavniki medijev.

V nadaljevanju je županja pojasnila, da je bila 29. redna seja sklicana z namenom obravnave edine točke
dnevnega reda, to je Predloga Proračuna za leto 2010. Povedala je, da so predlog proračuna že
obravnavali trije odbori, odbor za razvoj 2.11., odbor za proračun in finance 3.11. in odbor za družbene
dejavnosti 5.11., v katerih sodelujejo poleg članov občinskega sveta tudi zunanji člani. Danih je bilo 25
pobud in predlogov, od katerih samo dve pobudi nista bili upoštevani za leto 2010, sta pa bili vneseni v
načrt razvojnih programov. Na odborih sodeluje 9 članov občinskega sveta od 11. S tem je bilo
razumljeno, da je predlog usklajen in pripravljen za javno razgrnitev.
Kljub temu na seji, ki je bila v torek, 24.11.2009 občinski svet ni podal nobenih novih predlogov ali
pripomb. Pri odločanju je s petimi glasovi ZA in šestimi glasovi PROTI predlogu proračuna, zavrnil
javno razgrnitev.
Županja je v času trajanja 30 minutnega premora, to je do 18.30 ure odprla razpravo na predlog Proračuna
Občine Šmarješke Toplice za leto 2010. G. Pavlič je povedal, da je sodeloval na odboru za razvoj, kjer je
bilo dogovorjeno, da se osnutek proračuna podpre, če bodo v predlogu upoštevane njihove pripombe.
Izrazil je obžalovanje, da se bo zdaj zadeva zavlekla za 3 ali več mesecev in bodo tako občani prikrajšani.
G. Anderlič je dodal, da je občinska uprava prisluhnila in nazorno obširno pripravila predlog in njegovo
obrazložitev, da do sedaj še ni bilo toliko usklajevanja glede proračuna, pripombe so bile upoštevane, vsi
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trije odbori so predlog razvojno naravnanega proračuna potrdili, zato ne razume obnašanja nekaterih
svetnikov.
Po zaključeni razpravi je županja ponovno ugotovila prisotnost članov občinskega sveta s poimenskim
klicanjem posameznikov in ugotovila, da je stanje nespremenjeno, da sta na seji prisotna 2 od 11 članov
občinskega sveta, da občinski svet ni sklepčen in skladno s poslovniškimi določili odpovedala sejo, ki je
bila zaključena ob 18.31 uri.
Zapisnik ima štiri (4) strani.
Na podlagi prvega odstavka 68. člena poslovnika se o delu na seji občinskega sveta vodijo zvočni zapisi;
v pisnem zapisniku seje se navedejo glavni poudarki posameznega govornika.
Štev.: 032-00__/2009 Datum: 11.12.2009
Zapisala:
Lidija Radkovič

Županja Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc
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