
 
 
 
 
 

 OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH  

 OBČINSKI SVET  

 
 
Številka: 03213-0004/2016 
Datum: 20. 04. 2016 

 

Z A P I S N I K 
 

11. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah, ki je bila 13. aprila 2016. 
 
 
Seja je potekala v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri 
Jelšah. 
 
Sejo je vodil župan Občine Šmarje pri Jelšah Stanislav Šket. 
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta (v nadaljevanju svetniki):  
 
Jožef ČAKŠ, Anita ČEBULAR, Tea DEVIN, Mimica KIDRIČ, Branka KOVAČIČ, Benja 
KRULEC VIDOVIČ, Gorazd MOČNIK, Franc NAMURŠ, Bogdan NUNČIČ, Zdenka ORAČ, 
Irena STEPIŠNIK PERDIH, Marinka STRAŠEK, David STUPICA, Janko ŠKET, Maja ŠPES, 
Matjaž ŠTRUKLEC, Jože TRATENŠEK in Ivan ŽABERL. 
 
Opravičeno odsoten: Davorin VREČKO. 
  
Na seji so bili prisotni še: 
 župan – Stanislav Šket; 
 občinska uprava: Simona Dobnik (v.d. direktorja občinske uprave), Damjan Boštjančič 

(vodja oddelka za družbene dejavnosti), Peter Planinšek (vodja oddelka za okolje in 
prostor), mag. Zinka Berk (vodja oddelka za gospodarstvo), Zlatka Pilko (po pooblastilu 
župana), Sergeja Javornik (koordinatorica za odnose z javnostmi) in Monja Artnak 
(administratorka v oddelku za splošne in pravne zadeve); 

 novinarji: Jože Strniša (Rogaške novice), Anja Deučman (Štajerski val), Tina Strmčnik 
(Novi tednik); 

 Zdravka Krušič, vodja storitve Pomoč na domu – socialna oskrba (prisotna pri 4. točki 
dnevnega reda). 

 
 
Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnosti 18 svetnikov. 
 
Župan je v uvodu vse prisotne lepo pozdravil. Svetnike je seznanil, da je od 1. 4. 2016 dalje 
v.d. direktorja občinske uprave Simona Dobnik.  
 
 

AD 1. 
 

PREDLOG ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠMARJE PRI 
JELŠAH 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Župan je vprašal, če ima kdo od članov sveta pripombe na zapisnik. 
Ugotovljeno je bilo, da na zapisnik ni podanih pripomb, zato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah potrdi zapisnik 10. redne seje Občinskega 
sveta Občine Šmarje pri Jelšah z dne 02. 03. 2016. 
 
Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 11. redne seje sveta Občine Šmarje pri 
Jelšah:  
 
1. Predlog zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah 
2. Poročilo o realizaciji sklepov 
3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015 – 1. 

in 2. obravnava 
4. Predlog sklepa o soglasju k ceni za socialno varstveno storitev »pomoč na domu – 

socialna oskrba« za leto 2016 
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih 

službah v Občini Šmarje pri Jelšah – 1. in 2. obravnava 
6. Predlog sklepa o soglasju k delovnemu in finančnemu načrtu JZ Knjižnice Šmarje 

pri Jelšah za leto 2016 
7. Predlog sklepa o mnenju k strateškemu načrtu JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah 
8. Predstavitev možnosti organizacije dela in razvoja na področju kulture, turizma, 

športa in mladine 
9. Potrditev investicijske dokumentacije za projekt »Obnova LC 406 301 Spodnje 

Mestinje – Zibika, 1. in 2. etapa« 
10. Predlog spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 

Šmarje pri Jelšah za leto 2016 
11. Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine 
12. Pobude in vprašanja 
13. Razno 
 
 
Svetnica Irena Stepišnik Perdih je pred sejo županu podala Predlog za razširitev dnevnega 
reda 11. seje s točko »Problematika davčnih blagajn pri prostovoljnih gasilskih društvih in 
drugih manjših društvih« in izročila članom sveta gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve 
na dnevni red. 
 
Župan je na podlagi 32. člena Poslovnika občinskega sveta predlagal razširitev dnevnega 
reda z naslednjo točko: Problematika davčnih blagajn pri prostovoljnih gasilskih 
društvih in drugih manjših društvih. 
Predlagal je, da se zadeva uvrsti na 12. točko dnevnega reda, ostali dve točki dnevnega 
reda pa se ustrezno preštevilčita.  
 
Drugih predlogov za spremembo dnevnega reda s strani svetnikov ni bilo, zato je župan dal 
na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah sprejme razširjen predlog dnevnega reda 11. 
redne seje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
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Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
 

AD 2. 
 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 
 

Župan je svetnike obvestil, da so vsi sklepi 10. redne seje realizirani in so navedeni v 
zapisniku.  
 

 
AD 3. 

 

PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA 
LETO 2015 – 1. IN 2. OBRAVNAVA 

 

Župan je podal uvodno obrazložitev.  
 
Zlatka Pilko je v imenu oddelka za finance in proračun, podala obširno obrazložitev.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali sta Irena Stepišnik Perdih in  Maja Špes.  
 
Irena Stepišnik Perdih je vprašala kakšni so razlogi za majhen % realizacije na postavki 
razpolaganje s premoženjem. 
 
Mag. Zinka Berk je posebej poudarila, da občini večino premoženja ni uspelo prodati kljub 
trudu, ker ni interesentov. Kmetijska zemljišča se prodajajo preko Upravne enote (objava na 
oglasni deski), stavbna zemljišča in stavbe ter stanovanja pa se prodajajo preko javne 
dražbe, uporabljajo se uradne cenitve sodno zapriseženih cenilcev, ki so osnova za javno 
dražbo.  
 
Simona Dobnik je pojasnila, da je v Zakonu o razpolaganju s stvarnim premoženjem 
navedeno, da je potrebno za vsako nepremičnino pridobiti cenitev sodno zapriseženega 
cenilca kmetijske ali gradbene stroke. V primeru pa, če prodajalec oceni, da je vrednost 
posamezne nepremičnine izkustveno nižja od 10.000 EUR, pa lahko na podlagi primerljivih 
vrednosti določimo prodajno ceno nepremičnine.  
 
Maja Špes se je zahvalila vsem za pripravo tako izčrpnega, natančnega zaključnega računa 
proračuna. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je sprejel Zaključni račun proračuna Občine 

Šmarje pri Jelšah za leto 2015.  

 

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.   
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 4. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENI ZA SOCIALNO VARSTVENO STORITEV 
»POMOČ NA DOMU – SOCIALNA OSKRBA« ZA LETO 2016 

 

Seji se je pridružila Zdravka Krušič, vodja storitve Pomoč na domu – socialna oskrba. 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Damjan Boštjančič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, je podal obrazložitev.  
 
Zdravka Krušič je dodala pojasnilo. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
1. Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah daje soglasje k ceni storitve Pomoč na 
domu – socialna oskrba,  ki jo izvaja Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah in 
znaša: 
    - 15,56 EUR, če se storitev izvaja na delovni dan; 
    - 21,24 EUR, če se storitev izvaja v nedeljo ali v nočnem času; 
    - 22,11 EUR, če se storitev izvaja ob praznikih oz. dela prostih dnevih. 
2. Občina Šmarje pri Jelšah subvencionira ceno v višini: 
    - 10,56 EUR, kadar se storitev izvaja na delovni dan; 
    - 14,24 EUR, če se storitev izvaja v nedeljo ali v nočnem času; 
    - 14,61 EUR, če se storitev izvaja ob praznikih oz. dela prostih dnevih. 
3. Cena efektivne ure za opravljeno storitev za pomoč na domu za uporabnike znaša: 
    - 5,00 EUR, če se storitev izvaja na delovni dan; 
    - 7,00 EUR, če se storitev izvaja v nedeljo ali v nočnem času; 
    - 7,50 EUR, če se storitev izvaja ob praznikih oz. dela prostih dnevih. 
4. Cene se uporabljajo od 01. 05. 2016 dalje. Sredstva za storitev so zagotovljena na  
    proračunski postavki 20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu. 
5. Občina Šmarje pri Jelšah zagotavlja izvajalcu še dodatna sredstva za kritje stroškov  
    kilometrine izvajalk zaradi specifičnosti terena v višini 600,00 EUR mesečno. 
6. Sklep se objavi na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah. 
 
Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 

AD 5. 

 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O GOSPODARSKIH 

JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH – 1. IN 2. OBRAVNAVA 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor, je podal obrazložitev. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan predlagal, da se sprejme odlok po skrajšanem postopku 
in dal najprej na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarje pri Jelšah po skrajšanem 

postopku. 

 

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Po izglasovanem prvem sklepu je župan dal še na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarje.  

 

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DELOVNEMU IN FINANČNEMU NAČRTU JZ KNJIŽNICA 
ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2016 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Damjan Boštjančič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, je podal obrazložitev. 
 
Jože Čakš, direktor JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah, je podal dodatno pojasnilo. Izpostavil je, 
da s 1. avgustom 2015 JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah prevzela tudi upravljanje Muzeja 
baroka Šmarje pri Jelšah in TIC-a. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so: Irena Stepišnik Perdih, Branka Kovačič, Marinka Strašek, Maja Špes in 
David Stupica. 
 
Irena Stepišnik Perdih je želela pojasnilo k finančnem načrtu in sicer glede nadomestila za 
ločeno življenje na strani 13 in glede stroškovnih mest za knjižnico, kulturni dom in ločeno za 
muzej na strani 15. V zvez s promocijskimi dogodki je vprašala, če je ta promocija bila 
uspešna in če je zajeta tudi kakšna znamenitost naše občine pri promociji turističnega vlaka, 
ki vozi iz Celja do Podčetrtka.   
 
Jože Čakš, direktor JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah je podal pojasnila. 
 
Branka Kovačič je dejala, da ni zasledila odpiralni čas Muzeja baroka in TIC-a. 
 
Marinka Strašek je pojasnila, da je to zapisano v delovnem in finančnem načrtu na strani 11. 
 
Maja Špes je opozorila na visok znesek sredstev, ki jih javni zavod pridobiva s strani občine 
za delovanje Muzeja baroka in TIC-a, ki so namenjena za plače in prispevke za eno delovno 
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mesto v muzeju in izpostavila visok plačni razred za delavko, zaposleno v Muzeju baroka. 
Pohvalila je, ker so v načrtu navedeni vsi zaposleni in njihovi plačni razredi, manjka pa Jana 
Turk Šulc. 
 
Jože Čakš, direktor JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah  in mag. Zinka Berk sta podala pojasnila. 
 
David Stupica je pohvalil obrazložitev delovnega in finančnega načrta za delovanje knjižnico, 
izpostavil pa je TIC in sicer kot predlog, da se sredstva, ki so namenjena za delovanje TIC-a 
in promocijo turizma malo bolj dodelajo. V nadaljevanju je predlagal, da se v tem letu naredi 
načrt promocije. 
 
Župan je predlagal, da Sergeja Javornik skliče predstavnike, ki v tem sodelujejo in o tem 
odločajo. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah daje soglasje k Delovnemu in finančnemu 
načrtu JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah za leto 2016.  
 

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 7. 

 

PREDLOG SKLEPA O MNENJU K  STRATEŠKEMU NAČRT JZ KNJIŽNICA ŠMARJE PRI 
JELŠAH 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo, je podala obrazložitev.  
 
Jože Čakš, direktor JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah, je podal dodatno pojasnilo.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah daje pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu 
JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah 2016 - 2020.  
 
Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

PREDSTAVITEV MOŽNOSTI ORGANIZACIJE DELA IN RAZVOJA NA PODROČU 
KULTURE, TURIZMA, ŠPORTA IN MLADINE 
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Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Zlatka Pilko, je po pooblastilu župana, podala obrazložitev.  
Predstavila je tri možne rešitve organizacije javnega zavoda: 
2.1. Ustanovitev novega zavoda za turizem, šport in mladino (Muzej baroka in TIC ostane 

v JZ Knjižnica) 
2.2. Zavod za kulturo, turizem, šport in mladino 
2.3. Opravljanje dejavnosti v okviru občinske uprave (Muzej baroka in TIC ostane v JZ 

Knjižnica) – začasna rešitev. 
Izpostavila je, da so o predlaganih variantah razpravljali: Odbor za družbene dejavnosti in 
finance, Odbor za šport in Odbor za gospodarstvo. Podala je stališče odborov. 
Zaključila je, da župan in občinska uprava predlagamo prvo varianto, to je ustanovitev 
novega zavoda za turizem, šport in mladino. 
 
Mag. Zinka Berk je dodala pojasnilo glede licenc za prodajo turističnih aranžmajev 
 
Damjan Boštjančič je dodal, da je ustanovitev zavoda pomembna tudi z vidika upravljanja 
objektov, izpostavil pa je tudi strategijo razvoja občine, katere ena od vsebin je področje 
turizma. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so: Anita Čebular, Marinka Strašek, Irena Stepišnik Perdih, Jože Čakš, Matjaž 
Štruklec, Gorazd Močnik, Mimica Kidrič in Janko Šket. 
 
Anita Čebular je podala pojasnilo glede trženja turizma. 
 
Marinka Strašek, predsednica odbora za šport, je podala stališče odbora in sicer, da se 
aktivnosti organizirajo v okviru občinske uprave, v primeru pa, da bi zadeva na področju 
turizma prerasla, da zadeve ne bi mogle biti več v tej smeri organizirane, se naj organizira 
nov zavod. Sama je v nadaljevanju podprla 1. varianto. 
 
Irena Stepišnik Perdih je vprašala zakaj se vztraja, da je TIC v Muzeju baroka oz. v okviru 
knjižnice.  
 
Župan je pojasnil, da gre za oddajanje informacij, ne za organizacijo razvoja turizma. 
 
Jože Čakš je pojasnil, da je TIC služba, ki daje informacije. 
 
Matjaž Štruklec je menil, da je najbolj organizirana 1. varianta in vprašal v kakšnem času se 
pričakujejo večji uspehi tega zavoda ter kaj bo v primeru, če zavod v določenem času ne bo 
dosegel uspehov, kakšne bodo finančne posledice. 
 
Župan in Zlatka Pilko sta podala pojasnilo.  
 
Gorazd Močnik je menil, da je prav, da se je počakalo z ustanovitvijo novega zavoda in da se 
bo občinski svet danes soglasno odločil. 
 
Mimica Kidrič je menila, da je prav, da se ustanovi novi zavod in začne delovati s 1. 1. 2017.  
 
Janko Šket je podprl 1. varianto. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je obravnaval variante – možnosti organizacije 
in izvajanja dejavnosti na področjih turizma, športa in mladinske politike in sprejel 
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odločitev, da se dejavnosti v prihodnje organizirajo in delujejo po varianti 2.1. 
Ustanovitev novega zavoda za turizem, šport in mladino (Muzej baroka in TIC ostane v 
JZ Knjižnica). 
Občinska uprava pripravi ustrezno pravno podlago za ustanovitev Zavoda za turizem, 
šport in mladino. 
 

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

POTRDITEV INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT 
»OBNOVA LC 406 301 SPODNJE MESTINJE – ZIBIKA, 1. IN 2. ETAPA« 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev. 
 
Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor, je podal dodatno obrazložitev. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so: Janko Šket, Ivan Žaberl in Irena Stepišnik Perdih.  
 
Janko Šket je podprl obnovo LC Spodnje Mestinje – Zibika, 1. in 2. etapa ter opozoril, da se 
v naslednjih letih nadaljuje tudi obnova ostale cestne infrastrukture.  
 
Ivan Žaberl je tudi podprl obnovo omenjene ceste in apeliral tudi na obnovo ceste Slivnica – 
Grobelce – Loka – Sodna vas. 
 
Irena Stepišnik Perdih je vprašala ali je za obnovo te ceste potrebno kakšno gradbeno 
dovoljenje in ali je to preverjeno z ARSO, glede na to, da se most zamenja z novim mostom. 
 
Peter Planinšek je odgovoril, da gre za dela v javno korist in za modernizacijo ceste ter, da je 
preverjeno z ARSO in ne gre za most večjih razponov.  
 
Po razpravi je župan  dal najprej na glasovanje 
 

1. PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah potrjuje DIIP za investicijo »Obnova lokalne 
ceste LC 406 301 Spodnje Mestinje – Zibika 1. in 2. etapa« in uvršča projekt v Načrt 
razvojnih programov. 
 

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Po izglasovanem prvem sklepu je župan dal še na glasovanje 
 

2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah potrjuje IP za investicijo »Obnova lokalne 
ceste LC 406 301 Spodnje Mestinje – Zibika 1. in 2. etapa«. 
 

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
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ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 10. 
 

PREDLOG SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM 
PREMOŽENJEM OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2016 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo, je podala obrazložitev. 
 
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 
2016 se dopolni z: 
 
A) ZEMLJIŠČA 
Zap. 

št. 
Šifra in 

k.o. 
Parc. št. Velikost 

parcele 
Raba 

zemljišča 
Orient. 

vrednost 
v € 

Solastniški 
delež 

Opombe 

1. 1203-
Bodrež 

1775/2 112 m2 stavbno ocena 1/1 Fijavž  

2. 1203-
Bodrež 

1774/2 in 
1775/3 

165 m2 stavbno ocena 1/1 Menjava za parc. št. 
1999/0 k.o. Bodrež  - 
Fijavž 

3. 1226-
Babna 
Gora 

1625/1 128 m2 stavbno ocena 1/1 Menjava za parc. št. 
332/7 in 332/4 k.o. 
Babna Gora – 
Cesar/Bračko 

 
II. Povečanje prihodkov občine se vnese v rebalans za leto 2016. 
 

III. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016 se spremeni tako, da se 
stanovanje pod točko 1.  - garsonjera v Cankarjevi ulici 1, v izmeri 22 m2, nadomesti z  
 
 
B)   STAVBE 

Zap
. 

št. 

 
OKVIRNA LOKACIJA 

OKVIRNA 
VELIKOST 

VRSTA 
NEPREMIČNINE 

PREDVIDENA 
SREDSTVA 

v € 

1. Enosobno stanovanje, Cankarjeva ulica 1 32,4 m2 stanovanje 23.000 

SKUPAJ 23.000 

 

IV. Sredstva za povečan obseg nakupa stanovanja, v višini 5.720 EUR bomo zagotovili 
s prerazporeditvijo sredstev znotraj postavk v proračunu za leto 2016, in sicer iz PP 
160151- Investicijsko vzdrževanje stanovanj (NRP št.  OB124-07-0007)  na PP 160152 -
Nakupi stanovanj in stan. objektov (NRP št. OB124-16-0001).  
 

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 11. 
 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI DRUŽBENE LASTNINE 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Simona Dobnik, v. d.. direktorja občinske uprave, je podala obrazložitev. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

1. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na nepremičninah z ID znakom 1225-

1096/4-0, 1225-1096/3-0, 1226-1625/1-0, 1203-1775/3-0 in 1203-1774/2-0. 

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 je spremenila (17 svetnikov). 
ZA je glasovalo 17 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 12. 
 

PROBLEMATIKA DAVČNIH BLAGAJN PRI PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTVIH IN 
DRUGIH MANJŠIH DRUŠTVIH 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli na mize pred sejo občinskega sveta. 
 
Irena Stepišnik Perdih, predlagateljica predloga sklepa s strani OO NSi Šmarje pri Jelšah, je 
podala obrazložitev. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
V razpravi sta Franc Namurš in Zdenka Orač podprla predlagani predlog sklepa. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah podpira predlog novele Zakona o davčnem 

potrjevanju računov, ki prostovoljna gasilska društva in društva, ki ne presegajo 

10.000 evrov letnega prometa, izključuje iz kroga zavezancev za izvajanje postopka 

potrjevanja računov. 

 

Navzočnost se ni spremenila (17 svetnikov). 
ZA je glasovalo 17 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 13. 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Ustno pobudo in vprašanje so postavili: 
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- svetnik Ivan Žaberl je predlagal, da se izlet občinske uprave in občinskih svetnikov 

organizira v soboto, 7. maja 2016.  Odhod bi bil ob 8. uri s parkirišča pri kulturnem 
domu v Šmarju pri Jelšah, pot bi vodila do pridobitev in krajev: pločnik Belo – čistilna 
naprava Mestinje – kolesarska steza Dol pri Pristavi – Sp. Mestinje – Škofija – 
Sedovška domačija – Tinsko, večnamenski objekt – cesta čez Volčjo jamo – Babna 
Gora (repnica, Artiček) – Grobelce – mimo jezera – Lipovec – Rakovec – nadvoz 
Grobelno – čez Završe, Selce – kmečki turizem Jezovšek. 
 
Župan je predlagal, da Sergeja Javornik poskrbi za vabilo, prijaviti se je potrebno do 
torka, 26. Aprila.  
 

- svetnik Ivan Žaberl je povabil svetnike in svetnice na prevzem novega gasilskega 
vozila Sv. Štefan dne 23. 4. 2016, župan pa je predlagal, da PGD Sveti Štefan 
poskrbi za pisna vabila. 
 

- svetnica Irena Stepišnik Perdih je podala dve pobudi, prva, da se vzpostavi povezava 
med parkirišči Upravne enote in Muzejem baroka in druga na kakšen način je možno 
ob objektih na občinski cesti omejiti hitrost oz. kakšni so pogoji za postavitev ležečih 
hitrostnih ovir.  
 
Župan je glede prve pobude odgovoril, da se bo proučila možnost ureditve v okviru 
urejanja parkirišč, pločnikov in zelenic. Glede druge pobude je pojasnil, da je omejitev 
hitrosti povezana s stroški, soglasje mora podati tudi SPV na podlagi vloge občanov.  
 

- svetnica Zdenka Orač je seznanila, da je SMC bila v januarju letos v Varstveno 
delovnem centru v Šmarju pri Jelšah na obisku. Podala je pobudo, da so osebe v tem 
centru pripravljene pogodbeno opravljati kakšno nezahtevno delo za podjetnike v 
občini Šmarje pri Jelšah in pobudo, da bi v občinski upravi razmislili, če obstaja 
kakšna varianta za izdelavo protokolarnih darilc ob koncu leta, ki bi bila kot dodatek 
drugemu darilu in bila povezana z občino Šmarje pri Jelšah.  
 
Župan je predlagal, da se Zdenka Orač glede pobude dogovori z vodjo oddelka za 
družbene dejavnosti Damjanom Boštjančičem.  
 

- svetnica Benja Krulec Vidovič se je zahvalila Petru Planinšku za posredovanje glede 
ogledala v Spodnji Ponkvici, ki naj bi ga postavili v prihodnjem tednu, vprašala pa je 
kdaj bo Spodnja Ponkvica na vrsti za avtobusno postajo za osnovnošolske otroke. 
 
Župan je odgovoril, da bo to v načrtu drugo leto,  vse avtobusne postaje v letošnjem 
letu so že razdeljene po načrtu, predlagal je, da občani posredujejo vlogo na oddelek 
za okolje in prostor.  
 

- svetnica Maja Špes je vprašala, kako daleč je z izgradnjo dela pločnika v Vošnjakovi 
ulici.  

      
            Župan je pojasnil, da lastnica zemljišča od svoje visoke cene, ki jo je postavila, ne  
            odstopa, možen je postopek razlastitve. 

 
-  svetnik Janko Šket je postavil vprašanje glede oranja na zemljiščih v okolici 

Jelšingrada in pobudo, da se pisno opozori in zahteva od lastnikov, ki imajo zemljišča 
ob potoku Šmarje – Stranje, da očistijo svoja zemljišča.  
 
Mag. Zinka Berk je podrobneje pojasnila, da je bilo podano soglasje k setvi travnega 
semena, nikakor pa ne k saditvi koruze. 
 
Občinski svet se je soglasno strinjal, da ni mogoče na preoranih zemljiščih posaditi 
koruzo. 
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Župan je odgovoril, da bo pobudo glede ureditve zemljišč ob potoku proučil oddelek 
za okolje in prostor. 
 

- svetnik David Stupica je podal kratko informacijo glede možnosti organiziranja civilnih 
porok v objektu Muzeja baroka v Šmarju pri Jelšah.  
 

- svetnik Franc Namurš je vzpostavil hitrostno oviro na meji med občino Šmarje pri 
Jelšah in občino Šentjur (Loka – Tinsko) in vprašal, kakšni so predpisi za hitrostne 
ovire.  

 
           Župan je odgovoril, da bo zadevo preveril Medobčinski inšpektorat in redarstvo. 
  

- svetnica Marinka Strašek je podala pobudo, da bi v Dolu pri Pristavi na avtobusni 
postaji postavili manjši koš za odpadke.  
 

AD 14. 
 

RAZNO 
 

Simona Dobnik, v.d. direktorja občinske uprave, je povedala, da je na seji Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, bila podana pobuda, da bi Občina Šmarje pri 
Jelšah za leto 2016 podelila 2 denarni nagradi v skupni višini lanske denarne nagrade, to je 
1.000 EUR. Predlagala je, da o tem odloči občinski svet. 
 
Janko Šket je v razpravi menil, da je prav, da se za leto 2016 podeli le 1 denarna nagrada, 
Franc Namurš pa je menil, da bi za KMMVI bila lažja odločitev, če bi podelili 2 denarni 
nagradi.  
 
Župan je predlagal, da občinski svet najprej glasuje o razpisu za podelitev 1 denarne 
nagrade v višini 1.000 EUR, kot je bilo do sedaj bilo v razpisu. Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
Občina Šmarje pri Jelšah v letu 2016 razpisuje 1 denarno nagrado v višini 1.000,00 

EUR. 

 
Navzočnost se je spremenila (16 svetnikov). 
ZA je glasovalo 9 svetnikov.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Simona Dobnik, v.d. direktorja občinske uprave je seznanila občinski svet, da bo od jutri dalje 
na spletni strani občine objavljen javni razpis o podelitvi priznanj, posredovan bo tudi vsem 
društvom v občini Šmarje pri Jelšah.  
 
Župan je seznanil, da je dne 25. marca 2016  izšla prva številka časopisa Šmarske novice. 
 
David Stupica se je v imenu občinskega sveta iskreno zahvalil Zlatki Pilko ob upokojitvi, za 
ves trud, energijo in srčnost, ki jo je vložila v delo občine Šmarje pri Jelšah. 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 11. redne seje Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah in 
zato je župan ob 19.30 sejo končal. 
 
Zapisala                                                                 
Monja Artnak                                                           
                                                                                                                      Župan 
                                                                                                       Stanislav ŠKET 


