
Številka: 0321-0003/2020-2 
Datum: 12. 6. 2020 
 

Z A P I S N I K 

10. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah, ki je bila 11. junija 2020. 

Seja je potekala v spodnji dvorani Kulturnega doma, Aškerčev trg 20, Šmarje pri Jelšah. 

Na seji so bili prisotni občinski svetniki:  

Nina Anderlič Petek, Borut Bevc, Mirko Bevc, Jožefa Bračko Špiljak, Marjana Bračko, Klavdija Čakš 
Lipnik, Lucija Čakš Orač, Jožef Hrovat, Miran Koštomaj, Jože Misja, Gorazd Močnik, Zvonka Novak 
Habot, Florjan Pevec, Marko Ribič, Martin Stoklas, Janko Šket, Peter Vraničar in Ivan Žaberl. 

Opravičeno odsoten: Matjaž Štruklec 

Na seji so bili prisotni še: 

- župan Matija Čakš;  

- zaposleni v občinski upravi: Patricia Goručan, direktorica občinske uprave, mag. Anita 
Reich, vodja oddelka za investicije, Anja Černezel, vodja oddelka za splošne in pravne 
zadeve, mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo, Damjan Boštjančič, vodja 
oddelka za družbene dejavnosti, mag. Bernardka Žvorc, vodja oddelka za proračun in 
finance, Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor, Sergeja Javornik, 
koordinatorica za odnose z javnostmi; 

- novinarka: Tina Murko Gajšek (Večer, Štajerski val);  

- ostali prisotni: Alojz Stoklas, poveljnik Štaba CZ Občine Šmarje pri Jelšah – pri 12. točki 
dnevnega reda.                        

Seja se je začela ob 16. uri ob navzočnosti 17 svetnikov. 

Župan je po uvodnem pozdravu izrekel dobrodošlico novemu članu občinskega sveta Jožefu 
Hrovatu. Pojasnil je, da je bilo s sklicem seje svetnikom posredovano gradivo za predlagane točke 
dnevnega reda. Pred sejo so svetniki prejeli dodatno gradivo k točki Razno, in sicer poročilo o 
izvajanju zimske službe v sezoni 2019/2020 v občini Šmarje pri Jelšah.  

K 1. 

PREDLOG ZAPISNIKA 9. REDNE TER 1. IN 2. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je vprašal, ali ima kdo od svetnikov 
pripombe na predlagane zapisnike. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah potrdi zapisnik 9. redne seje z dne 19. 12. 2019. 

Navzočnost se ni spremenila (17 svetnikov). 

ZA je glasovalo 17 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 



 

Sklep je bil sprejet. 

Župan je dal na glasovanje  

PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah potrdi zapisnik 1. dopisne seje z dne 10. 4. 2020 in zapisnik 
2. dopisne seje z dne 15. 5. 2020. 

Navzočnost se ni spremenila (17 svetnikov). 

ZA je glasovalo 17 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 

Sklep je bil sprejet. 

S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 10. redne seje sveta Občine Šmarje pri Jelšah:  

1. Predlog zapisnika 9. redne in 1. ter 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah 
2. Poročilo o realizaciji sklepov  
3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019 
4. Predlog sklepa o prerazporeditvi proračunskih sredstev, sklepa o spremembi virov 

financiranja   in  sklepa o spremembi  Načrta razvojnih  programov od leta 2020 do 2023 

5. Predlog Pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v  Občini Šmarje pri Jelšah 

6. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki 

prostorskih aktov 1597 v naselju Lemberg pri Šmarju (parc. št. 483, k.o. 1184 – Lemberg trg) 

7. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki 

prostorskih aktov 1575 v naselju Preloge (parc. št. 342/2, 1119/3, k.o. 1190 – Preloge) 

8. Predlog sklepa o imenovanju predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 

9. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2020 
10. Predlog dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za 

leto 2020 
11. Predlog sklepa o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi 
12. Poročilo o delu Štaba Civilne zaščite Občine Šmarje pri Jelšah v času epidemije koronavirusa 

13. Pobude in vprašanja 

14. Razno 

 Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, 
Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za leto 2019 

 Ocena varnostne situacije na območju občine Šmarje pri Jelšah v letu 2019 
- Poročilo o izvajanju zimske službe v sezoni 2019/2020 v občini Šmarje pri Jelšah   

Župan je vprašal, ali ima morebiti kdo od članov sveta pripombo na predlagani dnevni red. Ker 
pripomb ni bilo, je župan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah sprejme predlog dnevnega reda 10. redne seje. 

Navzočnost se ni spremenila (17 svetnikov). 

ZA je glasovalo 17 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 



 

 

K 2. 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 

Župan je svetnike obvestil, da so vsi sklepi 9. redne ter 1. in 2. dopisne seje, navedeni v zapisniku, 
realizirani. 

K 3. 

PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2019 

Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je predal besedo mag. Bernardki Žvorc, ki 
je predstavila zakonske podlage za pripravo dokumenta in ključne podatke iz zaključnega računa 
proračuna minulega leta.  

Ob 16.08 na sejo pride Mirko Bevc.  

Matija Čakš je podrobneje predstavil porabo proračunskega denarja po posameznih oddelkih 
občinske uprave v preteklem letu, nato je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na 
glasovanje 

PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri 
Jelšah za leto 2019. 

Navzočnost se je spremenila (18 svetnikov). 

ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 

 

K 4. 

PREDLOG SKLEPA O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV, SKLEPA O SPREMEMBI 
VIROV FINANCIRANJA   IN  SKLEPA O SPREMEMBI  NAČRTA RAZVOJNIH  PROGRAMOV  

OD LETA 2020 DO 2023 

Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je pojasnil razloge za predlog 
prerazporeditve, ki jih je v nadaljevanju podrobneje predstavila mag. Bernardka Žvorc.  

Župan je odprl razpravo, razpravljali so 3 svetniki.  

Marko Ribič je vprašal, ali bo stara šola, v katero se precej vlaga, dobila kakšno konkretno vsebino.   

Župan je odgovoril, da že potekajo pogovori z vodstvom Zdravstvenega doma o preselitvi 
oziroma ureditvi prostorov za potrebe reševalne postaje in fizioterapije.   

Janko Šket je ocenil, da je občinska uprava zaradi epidemije koronavirusa in njenih posledic 
reagirala pravilno. Vprašal je, ali bo občina kandidirala za pridobitev sofinancerskega denarja za 
projekte, katerih realizacija je prestavljena v leto 2021.  



 

Župan pojasnil, da smo se na razpise s projekti že prijavili. Po sprejetju rebalansa državnega 
proračuna in po končanih razpisih bo bolj jasno, koliko denarja bomo pridobili od države, kar 
bomo upoštevali v proračunu.  

Peter Vraničar je izračunal, da za prerazporejene projekte iz lastnih virov zagotavljamo približno 
160.00 evrov. Zanimalo ga je, ali je ta znesek povezan s prihranki, ki izhajajo iz poročila o zimski 
službi. 

Bernardka Žvorc je odgovorila, da s temi sklepi še niso prerazporejeni prihranki z naslova zimske 
službe.  

Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA:  

1. Na podlagi 5. in 7. člena Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2020 in 16. 
člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS, št. 57/17, 54/19) Občinski svet Občine 
Šmarje pri Jelšah sprejme Sklep o prerazporeditvi sredstev za: 

- PP 130051 Povezovalna cesta Dobrava, NRP: OB124-19-0009 Povezovalna cesta Dobrava. 

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 

ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 

 

Župan je dal na glasovanje  

PREDLOG SKLEPA: 

2. Na podlagi 5. in 7. člena Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2020 in 16. 

člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS, št. 57/17, 54/19) Občinski svet Občine 

Šmarje pri Jelšah sprejme Sklep o spremenjenih virih financiranja za: 

- PP 160150 Investicije v stanovanjsko gradnjo, NRP OB124-20-0010 Priprava zemljišč za 

oskrbovana stanovanja; 

- PP 1901007 Izgradnja telovadnice pri POŠ Zibika, NRP: OB124-19-0003 Izgradnja 

telovadnice pri POŠ Zibika; 

- PP 040132 Obnova fasade STARA ŠOLA, NRP:  OB124-20-00003 Obnova fasade na 

objektu STARA ŠOLA; 

- PP 1901005 Prizidek in prenova kuhinje OŠ Šmarje, NRP: OB124-19-0001 Prizidek in 

prenova kuhinje OŠ Šmarje; 

- PP 130014 Pločnik Šmarje – Dvor, NRP:  OB124-20-0001 Pločnik Šmarje - Dvor 

- PP 13021 Trajnostna mobilnost, NRP OB124-18-0007 Trajnostna mobilnost. 

 

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 

ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 



 

 

Župan je dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

3. Na podlagi 7. člena Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2020 in 16. člena 
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS, št. 57/17, 54/19) Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah 
sprejme Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta razvojnih programov 2020–2023. 
 

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 

ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 

 

K 5. 

PREDLOG PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE V   
OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH  

Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je predal besedo poročevalcu Damjanu 
Boštjančiču. Pojasnil, da je pravilnik nastal na pobudo in ob pomoči občinske svetnice Lucije Čakš 
Orač, za kar se ji je zahvalil. V nadaljevanju je podrobneje predstavil namen in vsebino pravilnika.  

Župan je odprl razpravo.  

Janko Šket pohvalil pobudo, izrazil pa je razočaranje, ker se je v preteklosti vlagalo v zasebne 
objekte, prave vsebine pa v njih še niso zaživele. Po njegovem prepričanju je zelo pomembno, da 
taki objekti dobijo vsebino in prinašajo dodano vrednost občini.  

Ker ni nihče več razpravljal, je dal županje na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme predlog Pravilnika o sofinanciranju objektov 
kulturne dediščine v občini Šmarje pri Jelšah. 

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 

ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 

 

K 6. 

 PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI Z IDENTIFIKACIJSKO ŠTEVILKO 
PROSTORSKEGA AKTA V ZBIRKI PROSTORSKIH AKTOV 1597 V NASELJU LEMBERG PRI ŠMARJU 

(PARC. ŠT. 483, K.O. 1184 – LEMBERG TRG) 

Gradivo za točko dnevnega reda so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je predal besedo Petru 
Planinšku, ki je predstavil predlagani sklep.  



 

Župan je odprl razpravo.  

Janko Šket je predlog ocenil za pametnega, saj so bili v preteklosti postopki spremembe 
namembnosti dolgotrajni in so marsikatero mlado družino odvrnili od gradnje. Občinski upravi 
oziroma oddelku za okolje in prostor je predlagal, da čim večkrat uporabijo takšne postopke, da 
mladi ostanejo v naši občini in si tu ustvarijo družino.  

Peter Planinšek je povedal, da bi lahko to možnost razširili še na ostale stavbne površine in 
morebiti povečali površine.  

Ker ni nihče več razpravljal, je župan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko 
številko 1597 (parcela št. 483, k.o. Lemberg trg). 

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 

ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 

 

K 7. 

PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI Z IDENTIFIKACIJSKO ŠTEVILKO PROSTORSKEGA 
AKTA V ZBIRKI PROSTORSKIH AKTOV 1575 V NASELJU PRELOGE  

(PARC. ŠT. 342/2, 1119/3, K.O. 1190 – PRELOGE) 

Gradivo za točko dnevnega reda so svetniki prejeli s sklicem seje. Ker so razlogi za predlagano 
točko enaki kot pri točki 6, je župan odprl razpravo. Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na 
glasovanje 

PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko 
številko 1575 (parcela št. 342/2 in 1119/3, k.o. Preloge).  

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 

ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 

 

K 8. 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 

Gradivo za točko dnevnega reda so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je predal besedo Ivanu 
Žaberlu, predsedniku Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Po pojasnilu je 
župan odprl razpravo. Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje  



 

PREDLOG SKLEPA:  

Za preostanek mandatne dobe 2018–2022 se za predsednika Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja imenuje Ivan Žaberl, stan. Grobelce 17, 3264 Sveti Štefan.  

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 

ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 

 

K 9. 

PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2020 

Gradivo za točko dnevnega reda so svetniki prejeli s sklicem seje. Poročevalec Ivan Žaberl je 
predstavil predlog. Župan je odprl razpravo.  

Janko Šket je kot član komisije spomnil, da že nekaj let velja pravilnik o podeljevanju, ki pa ga 
komisija pri svojem delu ni uporabila, ker je bilo malo predlogov. Razloge za to velja po njegovem 
mnenju iskati v epidemiji koronavirusa. Želi si, da bi v prihodnje razpisali podelitev priznanja častni 
občan. Predlagal je, da bi se sestala statutarno-pravna komisija in razpravljala o morebitni 
spremembi pogojev za ponovno podelitev priznanj in nagrad.  

Peter Vraničar je vprašal, kje so obrazložitve za predloge.  

Ugotovljeno je bilo, da je pri pripravi gradiva izpadel del z obrazložitvijo za družino Čokl. Razloge 
za predlagano priznanje je predstavil župan, nato pa dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA:  

I. 

Priznanje Občine Šmarje pri Jelšah se podeli: 

družini Čokl – Drčevi, Zibika 3, 3253 Pristava pri Mestinju.  

II.  

Denarna nagrada Občine Šmarje pri Jelšah se podeli: 

Prostovoljnemu gasilskemu društvu Šmarje pri Jelšah. 

III. 

Posebno priznanje Občine Šmarje pri Jelšah se podeli:  

1. Štabu Civilne zaščite Občine Šmarje pri Jelšah 

2. Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah 

3. Zdravstvenemu domu Šmarje pri Jelšah.  

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 



 

ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 

 

K 10. 

PREDLOG DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE  
ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2020 

Gradivo za točko dnevnega reda so svetniki prejeli s sklicem seje. Predlog je predstavila 
poročevalka mag. Zinka Berk. Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na 
glasovanje  

PREDLOG SKLEPA:  

I. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2020 se 
dopolni z: 
A) ZEMLJIŠČA 

Zap. 

št. 
Šifra in k.o. Parc. št. Velikost 

parcele 
Raba 

zemljišča 
Orient. 

vrednost v 
€ 

Solastniški 
delež 

Opombe 

1. 1202 - 
Senovica 

634/7, 634/6 in 
634/5 

1.237 m2 stavbno ocena 1/1 Opuščena trasa - Haler 

2.  1202 - 
Senovica 

634/4 358 m2 stavbno ocena 1/1 Menjava za parc. št. 
232/9 in 232/11 k.o. 
Senovica (Hrovat) 

3. 1202 - 
Senovica 

627/6 166 m2 stavbno ocena 1/1 Menjava za parc. št. 
168/22 k.o. Bodrež 
(Petauer) 

4. 1202 - 
Senovica 

627/7 444 m2 stavbno ocena 1/1 Menjava za parc. št. 
234/2 in 369/2  k.o. 
Senovica (Štorman) 

 

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 

ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 

 

K 11. 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI 

Gradivo za točko dnevnega reda so svetniki prejeli s sklicem seje. Predlog je predstavila 
poročevalka mag. Zinka Berk. Župan je odprl razpravo. Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na 
glasovanje 

PREDLOG SKLEPA:  

1. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na naslednjih nepremičninah z ID znaki parcela 1202 
672/6, parcela 1202 627/7, parcela 1202 634/4, parcela 1202 634/5, parcela 1202 634/6 in parcela 
1202 634/7. 



 

2. Na navedenih parcelah pridobi lastninsko pravico Občina Šmarje pri Jelšah.  

3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 

ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 

 

K 12.  

POROČILO O DELU ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH V ČASU  
EPIDEMIJE KORONAVIRUSA 

Gradivo za točko dnevnega reda so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je pohvalil delo štaba, 
nato pa predal besedo Alojzu Stoklasu, poveljniku Štaba Civilne zaščite Občine Šmarje pri Jelšah. 
Predstavil je delo štaba v času epidemije koronavirusne bolezni. Posebej je pohvalil vse, ki so se z 
različnimi donacijami odzvali na razmere v občini in posebej v domu upokojencev. Pohvalil in 
zahvalil se je vsem občanom, ki so upoštevali vsa izdana navodila in priporočila štaba. Ob koncu 
poročila je poveljnik prosil občinske svetnike, da podprejo predlog za zagotovitev denarja za 
nakup zaščitne opreme za morebitni drugi val.  

Župan je odprl razpravo.  

Miran Koštomaj je vprašal, zakaj ni bilo epidemije v drugih bližnjih domovih za ostarele. 

Alojz Stoklas je pojasnil, da je bil štab v dom vključen samo kot logistična podpora.  

Župan je pojasnil, da je po predvidevanjih okužba prišla v dom po bistveno prej, to je vsaj tri tedne, 
kot se je pojavila v OŠ, vsi zaposleni, razen enega, so bile asimptomatski, torej brez znakov. 
Opomnil je, da ob pojavu okužbe ni bilo ustrezne zaščitne opreme, ukrepanje je bilo oteženo, 
okužba pa se je med stanovalci in zaposlenimi hitro širila. Poudaril je, da dom ni občinska zadeva, 
ampak je v domeni države, zaradi česar se niti štab niti občinska uprava nista mogla lotiti 
reševanja problematike v takšni meri kot v zavodih, katerih ustanoviteljica je občina. Ob tem se je 
župan zahvalil štabu in vsem, ki so pripravili obsežno poročilo o opravljenem delu. Poimensko se 
je zahvalil ožji sestavi štaba – poveljniku Alojzu Stoklasu, Mihi Šketu, ki je zagotavljal ustrezno 
podporo še vsem ostalim občinam, Borutu Lorgerju, Andreju in Roku Stiplovšku in Sergeji 
Javornik.  

Nina Anderlič Peteke se je v svojem in imenu občinskih svetnikov, krajevnih skupnosti in društev, 
zahvalila županu, občinski upravi, štabu za vse pomembne odločitve in uspešno opravljeno delo v 
tem težkem obdobju, vsem, ki so pomagali. Posebno se je zahvalila Sergeji Javornik in mediju 
Kozjansko.info za ažurno obveščanje občanov in javnosti ter spodbudne besede.   

Peter Vraničar se je zahvalil za vso pomoč in podporo, modre odločitve in ukrepanje. Kar ste se 
naučili, bo v naslednji fazi bolje, je bil prepričan. Poudaril je, da se je pomembno dobro pripraviti za 
naprej, podpreti štab, župana in skupino ljudi, ki se je izkazala.  

Alojz Stoklas se je zahvalil občinski upravi, ki je štabu nudila drugi dom, občinskim svetnikom pa 
zaželel uspešno delo naprej.  

Ker nihče več ni razpravljal, je župan dal na glasovanje  



 

 

PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah se je seznanil s poročilom o delu Štaba Civilne zaščite 
Občine Šmarje pri Jelšah v času epidemije koronavirusa v občini Šmarje pri Jelšah. 

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 

ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.  

Sklep je bil sprejet. 

 

K 13.  

POBUDE IN VPRAŠANJA 

Borut Bevc je predlagal, da se za prostovoljce, ki so pomagali v času epidemije, izvede kak 
praktičen prikaz učinkovitega nudenja pomoči, izobraževanje, da bodo še bolje pripravljeni na 
morebitni drugi val. Za ta namen se morebiti nameni tudi nekaj denarja.  

Janko Šket je svetnike seznanil z odločitvijo OKP-ja Rogaška Slatina, da od 1. 6. 2020 kmetom 
zaračunava pol evra za kos odložene folije od bal. Povedal je, da je n a majski seji nadzornega 
sveta podjetja odločno nasprotoval taki odločitvi. Menil je, da bodo kmetje zdaj folijo doma 
zažigali. Občinskemu svetu je predlagal, da se del sredstev za kmetijske subvencije nameni za 
odlaganje folije na odlagališče.  

Župan je povedal, da je bil na svetu ustanoviteljev OKP-ja edini proti zaračunavanju. Ne zdi se mu 
korektno, da se breme nalaga občanom, podjetnikom, kmetom. Pojasnil je še, da je težava, ker 
OKP nima ustreznega certifikata za odvoz / recikliranje te folije, ga pa pridobiva.  

Jože Misja je vprašal, koliko stane pridobitev tega certifikata.  

Zvonka Novak Habot je spomnila, da so svetniki v preteklosti dovolili povišanje cene za 
komunalne storitve. 

Gorazd Močnik je spomnil, da je na občinskih svetih v preteklosti večkrat opozoril na nujnost 
reorganizacije dela OKP-ja. Navedel je dva aktualna primera, na osnovi katerih je po njegovem 
mnenju nujna razprava v tej smeri.  

Peter Planinšek je priznal, da bi se v organizaciji OKP-ja dalo ob rednem spremljanju stroškov 
marsikaj spremeniti na bolje, da bi lahko bile cene nižje oziroma se v prihodnje ne bi zvišale. Je pa 
spomnil, da imamo nemoteno oskrbo s pitno vodo, saj smo v preteklosti modro ravnali z viri; da 
nimamo težav z odlaganjem smeti, saj smo  pristopili k izgradnji CERO; da imamo dobro urejeno 
stvari na področju čiščenja odpadnih.  

Matija Čakš je sklenil, da je rešitev težave naloga županov, nadzornega sveta in sveta 
ustanoviteljev OKP-ja.  

 

 

 



 

K 14. 

RAZNO 

Župan je pojasnil, da sta bili s sklicem seje k tej točki priloženi dve poročili, pred začetkom seje so 
svetniki prejeli še eno. Pojasnil je, da je bilo na kolegiju županov dogovorjeno, da se poročil 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter policije svetnikom posreduje v seznanitev. Glede 
poročila o zimski službi je pojasnil, da je bilo od ostanka v višini 232.755 evrov 80.000 evrov 
namenjenih za letno vzdrževanje cest (po krajevnih skupnostih ipd.), ostanek pa še ni razporejen.   

Mirko Bevc je opozoril na težave z oskrbo s pitno vodo na območju Sv. Štefana, kjer nekatera 
gospodinjstva nimajo vode, pritisk je slab.  

Župan je dejal, da je enak problem v Lašah, kar je OKP začel reševati po končani epidemiji. Župan 
je obljubil, da bodo OKP o težavah obvestili.  

Gorazd Močnik je vprašal, ali bodo najemniki prostorov v občinski lasti oproščeni plačila 
najemnine.  

Župan je odgovoril, da je to urejeno.  

Gorazd Močnik je povedal, Občina Šentjur v Dolgi Gori ureja cesto. V sklopu naložbe bodo 
menjavali cevi in propuste ter je predlagal, da se na meji s šmarsko občino zamenja nekaj cevi, kar 
poravna občina ali KS. Zadevo bo uredil Peter Planinšek.  

Peter Vraničar je bil kritičen do poročila Medobčinskega inšpektorata, ki da je razen številčnih 
podatkov kopija lanskega poročila. Ocenil je, da bi se moral inšpektorat bolj potruditi. Vprašal je 
še, kdo plačuje osvetlitev nadhoda na Grobelnem, saj naj bi bilo tam po njegovem mnenju preveč 
kandelabrov. 

Peter Planinšek je pojasnil, da je to državna cesta.  

Janko Šket je vprašal, ali je že znano, kdaj naj bi državna direkcija preplastila cesto Mala Pristava-
Belo.  

Župan je pojasnil, da je bila preplastitev odobrena že lani, izvedba pa je odvisna od rebalansa 
letošnjega proračuna. Dodal je še, da je trenutno objavljen razpis obnove ceste in izgradnja 
pločnika Pečica, pred objavo razpisa je križišče Kašča, država bo sofinancirala povezovalno cesto 
Dobrava.  

Ob koncu je župan svetnike obvestil, da sta Jože Misja in Borut Bevc dopolnila 50 let. Obema je 
čestital ob jubileju. Povabil je še na izbor županovega vina v torek, 16. junija 2020, ob 19.00 v 
Šmarsko vinsko klet.  

Sejo je zaključil ob 18.35. 

Zapisala: 

Sergeja Javornik 

Župan                                                                                     
Matija ČAKŠ, dr. vet. med., spec. bujatrike  

 

 



 

 
 
 
 OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH  
 OBČINSKI SVET  
 
 

Številka: 0321-0004/2020-2 
Datum: 31. 7. 2020 
 

Z A P I S N I K 
 

 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah, 
 ki je potekala od četrtka, 30. 7. 2020, od 9.00 do petka, 31. 7. 2020, do 11.00  

 
 

Župan Občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš je  v skladu s 24. členom Poslovnika občinskega sveta 
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) sklical 3. dopisno sejo Občinskega sveta Občine 
Šmarje pri Jelšah po elektronski pošti. 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Predlog sklepa o prerazporeditvi proračunskih sredstev in spremembi načrta Razvojnih 
programov 2020 – 2023 

2. Predlog dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za 
leto 2020 
 

V ponedeljek, 27. 7. 2020, ob 13.39 je bilo po elektronski pošti posredovano vabilo 3. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah vsem (19) članicam in članom Občinskega sveta Občine 
Šmarje pri Jelšah s povezavo do gradiva na občinski spletni strani https://www.smarje.si/objava/277510. 
 
 
K vabilu je bilo priloženo: 

- obrazložitev sklica dopisne seje 
- navodilo dopisne seje  
- glasovnica.  

 
Svetniki so imeli možnost posredovati morebitna vprašanja  glede točk dnevnega reda v času 
trajanja dopisne seje najkasneje do petka, 31. 7. 2020, do 11.00 pri točki 1 Bernardki Žvorc, vodji 
oddelka za proračun in finance, na tel. 041 893 449 880 ali po e-pošti bernarda.zvorc@smarje.si, in 
mag. Aniti Reich, vodji oddelka za investicije, na tel. 041 331 513 ali po e-pošti anita.reich@smarje.si, pri 
točki 2 mag. Zinki Berk, vodji oddelka za gospodarstvo, na tel. 031 679 677 ali po e-pošti: 
zinka.berk@smarje.si.  
 
 
V času trajanja dopisne seje nihče od svetnikov do 11. ure ni posredoval morebitnih vprašanj. 
 
Glasovanje je potekalo tako, da so članice in člani Občinskega sveta z elektronsko pošto do 
vključno 31. 7. 2020 do 11.00  posredovali izpolnjeno glasovnico. V primeru, da niso imeli dostopa 
do elektronske pošte, so lahko glasovanje opravili z osebnim telefonskim glasovanjem v četrtek, 
30. 7. 2020, med 13.00 in 15.00 ter v petek, 31. 7. 2020, med 9.00 in 11.00 na tel. 041 356 880 (Anja 
Černezel).  
 
 
 

https://www.smarje.si/objava/277510
mailto:bernarda.zvorc@smarje.si
mailto:anita.reich@smarje.si
mailto:zinka.berk@smarje.si


 

 
Od 30. 7. 2020 od 9.00 do 31. 7. 2020 do 11.00 je občinska uprava prejela 19 glasovnic: 
 
- po elektronski pošti je glasovalo trinajst (13) svetnikov: Mirko Bevc, Borut Bevc, Matjaž  
  Štruklec, Marjana Bračko, Ivan Žaberl, Jože Misja, Janko Šket, Klavdija Čakš Lipnik, Martin   
  Stoklas, Jožef Hrovat, Nina Anderlič Petek, Marko Ribič in Peter Vraničar; 
 
- telefonsko je glasovalo šest (6) svetnikov: Lucija Čakš Orač, Zvonka Novak Habot, Miran 
   Koštomaj, Jožefa Bračko Špiljak, Gorazd Močnik, Florjan Pevec. 
 
 
Svetniki so glasovali tako, da so se izrekli ZA ali PROTI.  
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme na podlagi 5. in 7. člena Odloka o 

proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za 2020 prerazporeditev proračunskih sredstev in 

spremembo Načrta razvojnih programov 2020-2023 pri naslednjih projektih: 

 

- PP 130046 Obnova LC Mestinje - Lemberg – Nova vas – Sladka Gora (OB124-10-0002) 

- PP 130012 Tekoče vzdrževanje cest-zimsko (pomembne lokalne ceste) 

- PP 130013 Tekoče vzdrževanje cest-zimsko (ostale ceste in javne poti) 

- PP 14019 Strategija razvoja turizma 

- PP 150072 Izgradnja in obnove manjših kanalizacij  

- PP 13021 Trajnostna mobilnost (OB124-18-0007) 

- PP 14017 Delovanje Zavoda za turizem, šport in mladino   

 

Izid glasovanja:  

- 19 svetnikov je glasovalo ZA 

- nihče ni glasoval PROTI 

 

Sklep je bil sprejet.  
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2020 se 
dopolni z: 
 
B)   STAVBE 
 

LASTNIK: Občina Šmarje pri Jelšah  

Z. 

št. 

Upravljavec Ulica, h. št., 

naselje 

Šifra in 

k.o. 

 

ID oznaka Vrsta rabe in 

velikost 

Solastniški 

delež 

Orient. 

vrednost 

v € 

1. Staninvest 

d.o.o., Maribor 

Cankarjeva 

ulica 11 

1200- 

Šmarje  

1200-340-3 

(dvoinpolsobno 

stanovanje) 

69,85 m2 1/1 58.000 



 

 

Izid glasovanja:  

- 19 svetnikov je glasovalo ZA 

- nihče ni glasoval PROTI 

 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
 
Seja je bila zaključena v petek, 31. 7. 2020, ob 11.00. 
 
Zapisala                                                                 
Monja Artnak                                                           
                                                                                                                                               Župan 

                                                                                     Matija ČAKŠ, dr. vet. med., spec. bujatrike 

 


