Šentjakob/St. Jakob, 18.07.2022
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Tiskovna izjava: odstop SGS zaradi „absolutistično“ vladajoče SPÖ
v Šentjakobu.
SGS Šentjakob/St.Jakob se v celoti odpove vsem mandatom in nepreklicno izstopa iz
občinskega sveta.
Pred nekaj več kot letom dni je bila SGS s tremi mandati izvoljena v občinski svet trške
občine St.Jakob/Šentjakob. Vedno smo se trudili delati v dobro naše lepe domače občine in
konstruktivno prispevati k občinski politiki. Na našo veliko žalost pa smo morali zelo hitro
ugotoviti, da SPÖ v Šentjakobu vlada na način, ki nam ne omogoča več vestnega
izpolnjevanja naših dolžnosti.
Drsališče - "Goljufija občinskega sveta"
Vse šole in celotna opozicija so zahtevale, da se obstoječe drsališče ne obnovi (stroški so
znašali približno 80.000 evrov), temveč se ga vključi v nov izobraževalni kampus. Odločitev
občinskega sveta, da pripravi primerjavo stroškov, je referent SPÖ zlorabil za namerno
usmerjanje postopka odločanja v smeri sanacije obstoječega drsališča. Ko je naš predsednik
nadzornega odbora Hanzej Sticker preveril primerjavo stroškov, se je izkazalo, da je bila
ponudba za novo drsališče naročena kot trikrat večja in je vsebovala tudi košarkarsko
igrišče, skejterski park ter park za vadbo!
Kot nagrado za ta korak so po občinskih volitvah leta 2021 z večino glasov SPÖ gospoda
Stickerja kot poročevalca v nadzornem odboru zamenjali z občinskim svetnikom SPÖ. Odslej
SPÖ raje nadzoruje sama sebe.
Plebiscitni dar - Pomembna sredstva za slovensko narodno skuptnost zakopana v
beton.
Kot politični predstavniki slovenske manjšine v naši občini smo občinskemu svetu predstavili
celovit koncept uporabe sredstev iz plebiscitnega dara.
Vendar pa se je SPÖ sama odločila, da bo namenila 90.000 EUR za betonska in gradbena
dela. Tako so bila sredstva, ki naj bi dejansko služila zaščiti in trajnemu obstoju slovenske
narodne skupnosti, proti volji slovensko govorečega prebivalstva preprosto zabetonirana.
100.000 EUR nepotrebnih upravnih stroškov
Od leta 1945 do leta 2015 so referate v naši občini delili župan ter prvi in drugi podžupan. Po
občinskih volitvah leta 2015 se je delitev referatov razširila s treh na šest občinskih
svetnikov, ker je SPÖ pri volitvah zgubila podžupana na opozicijo. Od leta 2015 je SGS
nenehno opozarjala, da to povzroča dodatne upravne stroške v višini približno 100.000 EUR
na periodo, in zaman zahtevala njihovo omejitev na 3 referate.
Tako ne gre več
Na seji občinskega sveta 1. julija 2022 je SPÖ hotela z izjemno dvomljivimi metodami doseči,
da občinski svetnik ÖVP prevzame tako mandat v občinskem svetu kot tudi referat, potem ko
je ABS zapustila občinski svet. Seja se je nadaljevala 6. julija 2022, tokrat pa je županova
stranka želela doseči, da bi občinska svetnica FPÖ prevzela mandate v odborih ne, da bi
prej privolila.

V znak protesta proti takšnemu brezobzirnemu ravnanju SPÖ smo kot SGS zapustili sejo.
Občinski svet ni bazar, kjer bi lahko SPÖ po mili volji razmetavala funkcije.
Odstopamo zaradi samovolje SPÖ!
Zaradi vseh navedenih nepravilnosti vladajoče SPÖ se SGS odpoveduje vsem svojim
mandatom in izstopa iz občinskega sveta.
Predsednik SGS Franz Baumgartner, ta korak utemeljuje takole: " Najkasneje po zadnji seji
občinskega sveta se nam je sod prelil, dolgo smo opozarjali na vse prekrške SPÖ.
Socialdemokratska strank v Šentjakobu vlada nad opozicijo na tak način, da smo zdaj
potegnili posledice in izstopili iz občinskega sveta. Ne moremo več vestno delati za občane
občine, saj nimamo več nobenega zaupanja v SPÖ, vse naše predloge in pripombe pa
preprosto zavrnejo. K temu radikalnemu koraku smo prisiljeni, ker našega razumevanja
demokracije ni mogoče uskladiti z (ne)vrsto politike, s katero smo dnevno soočeni v
občinskem svetu."

