
za Šmarješke 
Toplice

LOKALNE VOLITVE 2022



Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave
temelje za naprej. Prihodnost se 
začne doma, v mojem, vašem,
v kraju vaših najbližjih.
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Vizija razvoja občine

Voda je naše največje bogastvo. Imamo največje zajetje pitne vode na 
Dolenjskem, novo vodarno Jezero v Družinski vasi s sistemom ultrafiltracije, 
a vsi naši občani še nimajo zagotovljene sistemske preskrbe z vodo. Imamo 
dva termalna Izvira, Šmarješke Toplice in Klevevž, v slednjem se turizem šele 
razvija, zato se moramo boriti, da izvir ostane v občinskih rokah.

Zato si želimo in zaslužimo živeti v takšni Občini Šmarješke Toplice:
-  kjer bodo vsi občani imeli pitno vodo iz vodovodnega omrežja, 
-  kjer bo zgrajena kanalizacija v naseljih (aglomeracijah), drugje pa male 

čistilne naprave s subvencijo občine,
-  kjer se bodo ustvarjala nova delovna mesta za mlade,
- kjer bodo nova gradbena zemljišča z olajšavami za mlade,
- kjer bodo domači podjetniki imeli prednost pri pridobitvi zemljišč v novo 

zgrajeni Turistično storitveni gospodarski coni,
-  kjer bo poskrbljeno za samooskrbo na prehranskem in energetskem 

področju,
-  kjer bo poskrbljeno za visoko dodano vrednost kmetijskih gospodarstev in 

ponovna oživitev tržnice v Šmarjeških Toplicah,
-  kjer bo poskrbljeno za kvalitetno predšolsko varstvo in osnovnošolsko 

izobraževanje, z novogradnjo prizidka OŠ Šmarjeta,
-  kjer bosta urejeni vaški središči Bela Cerkev (kulturno središče s Hišo žive 

dediščine) in Šmarjeta (upravno in šolsko središče z rojstno hišo Jožeta 
Karlovška, Karlovškovim trgom s fontano cvička in obnovljena Moletova 
štala),

-  kjer bodo zagotovljena sredstva za delovanje in nadaljnji razvoj 
nevladnega sektorja (društev).

Želimo in zaslužimo si živeti v občini, kjer bo zagotovljen enakomeren razvoj 
vseh naselij in vseh področij. Zato bomo delovali spoštljivo, svobodno in 
odgovorno za dobro vseh ljudi!



Volilni program

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI 
ZELENEGA PREBOJA

V čim večji meri se bomo trudili izkoristiti naša naravna vira 
- vodo in sonce. Spodbujali bomo lokalno pridelano hrano 
in v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo spodbujali eko 
kmetijstvo. Za lokalne kmetovalce bomo na občini nudili pomoč 
pri pridobivanju kmetijskih subvencij. Podpiramo idejo kratkih 
prehranskih verig za visoko dodano vrednost za kmeta (od njive 
do krožnika), zato bomo poskrbeli za vzpostavitev lokalne tržnice 
v Šmarjeških toplicah. Kmetje bodo na tržnici lahko svoje izdelke 
prodajali neposredno ljudem. Naši občani bodo s tem dobili 
dostop do domače, sveže pridelane hrane, kmet pa neposredni 
stik s kupcem, brez trgovskih posrednikov. Zagnati želimo tudi 
zelen in trajnostni turizem (Aqua center z muzejem vode, Center 
kolesarstva in nordijske hoje, Center šolskih in obšolskih dejavnosti 
in poleti hostel za kolesarje). Po celotni občini bomo nadaljevali 
ter nadgradili projekte za izgradnjo kolesarskih poti in pločnikov, 
s čimer bomo vsem občanom, predvsem pa našim najmlajšim, 
omogočili varne vsakdanje poti in zagotovili še številčnejšo 
udeležbo v projektih, ki mlade spodbujajo h gibanju, kot sta pešbus 
in bicibus. 
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ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO OBČINO

Še naprej se bomo trudili ustvarjati pogoje za ustvarjalno, 
spodbudno in inovativno okolje za nadaljnji razvoj obrti in 
predvsem domačega podjetništva ter v občini v ta namen izkoristili 
tudi Turistično storitveno gospodarsko cono Dolenje Kronovo z 
namenom ustvarjanja novih delovnih mest in priložnosti za mlade. 
Tudi tu bo naše glavno vodilo zagotavljanje enakih priložnosti za 
vse.

ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

V luči trajnostnega razvoja in uspešnega spopadanja z 
naraščajočo energetsko krizo, si bomo prizadevali za čim večji 
izkoristek obnovljivih virov. V ta namen nameravamo na javne 
objekte občine namestiti sončne panele, ki bodo financirani iz 
evropskih sredstev in na ta način znižati stroške za delovanje 
občinskih objektov. Prek tovrstnega projekta bi lahko znižali tudi 
stroške javne razsvetljave.
Prav tako bomo zainteresiranim občanom pomagali pri 
pridobivanju evropskih sredstev za izgradnjo lastnih sončnih 
elektrarn.  
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ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN 
VSE DELEŽNIKE

Ključ do učinkovitega delovanja občine je prijazna, delovna in 
strokovna občinska uprava ter  participativen proračun, v okviru 
katerega se bo razpravljalo o  predlogih občanov in vseh občinskih 
svetnikov. Vodilo našega delovanja bo tudi transparentno 
delovanje občine, zato bomo organizirali redne zbore občanov po 
vaseh in občane seznanjali z delom Občinske uprave tako preko 
občinskega tiskanega medija (Razgledov, za katere predlagamo, 
da postanejo mesečnik) kot tudi osebnega stika (pogovorne ure z 
županjo oz. županom enkrat tedensko v popoldanskem času, tako 
kot je bilo v preteklih mandatih). 
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Vodovod Vinji vrh – VISOKA ZONA

Skupaj s sosednjo Občino Škocjan izgradnja novega 
vodovodnega sistema in novega vodohrana na arheološko 
zahtevnem območju Vinji vrh.

V 21. stoletju je potrebno zagotoviti neoporečno pitno vodo vsem 
občankam in občanom občine.

Projekt 2

Kanalizacija  in male čistilne naprave 

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v vseh naseljih 
(aglomeracijah) in male čistilne naprave, s subvencijo občine, v 
manjših vaseh in zaselkih.

Prebivalci bodo dobili dostop do ustrezne infrastrukture za 
čiščenje odpadnih voda, s čimer bo bistveno izboljšana 
vsakodnevna kakovost bivanja. Gospodinjstva, ki bodo 
priključena na kanalizacijsko omrežje, ne bodo več potrebovala 
prazniti greznic, subvencionirane manjše čistilne naprave 
pa bodo zahtevale bistveno redkejše intervale praznenja. 
Nadejamo se tudi boljše zaščite naše pitne vode. V Gibanju 
Svoboda želimo investicije izpeljati pametno in ob gradnji 
kanalizacijskega omrežja poskrbeti tudi za postavitev druge 
pomembne infrastrukture (npr. preplastitve cest, gradnjo 
pločnikov ter postavitev javne razsvetljave).



Projekt 3

Gradnja prizidka OŠ Šmarjeta

Dokončanje obnove in dozidave osnovne šole.

Gre za veliko investicijo, ki se je začela izvajati v oktobru letos in 
za katero je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno že v prejšnjem 
mandatu. Pridobili bomonove učilnice, garderobo za učence in 
druge prostore, ki so potrebni za delovanje OŠ (novo zbornico, 
prostore za tajništvo šole, ravnateljico ter garažo in skladiščne 
prostore za hišnika).

Projekt 4

AQUA CENTER  z muzejem vode v Družinski vasi pri vodarni 
Jezero

Voda je vir življenja. Predstavitev vodnega kroga (od dežne 
kapljice do vode, ki priteče iz pipe), poskusi z vodo, ogled nove 
vodarne Jezero.

Projekt bo del izobraževalnega procesa za občane in občanke 
občine Šmarješke Toplice in širšo regijo, s čimer bomo poskrbeli 
tudi za boljšo promocijo občine ter osveščanje prebivalcev o 
pomenu varovanja pitne vode. 



Projekt 5

Biser Klevevž

Realizacija idejne zasnove za ureditev območja Klevevža 
(grajsko središče, hotelsko središče in dolenjske zidanice-
glamping), dokončna ureditev naravnega kopališča in muzeja o 
zgodovini Kleveža in rodbini Ulm.

Termalni izvir mora ostati v občinskih rokah, saj ponuja neslutene 
razvojne možnosti na področju turizma. Poleg pomembnega 
doprinosa k promociji kraja lahko s pametnim pristopom 
investiranja v izvir ustvarimo nova delovna mesta in uredimo 
novo kopališče za domačine.


