
 
 
 
 
 

 OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH  

 OBČINSKI SVET  

 
 
Številka: 0321-0003/2017-2 
Datum: 26. 05. 2017 

 

Z A P I S N I K 
 

17. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah, ki je bila 17. maja 2017. 
 
 
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):  
 
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, Davorin VREČKO in Ivan ŽABERL. 
 
Opravičeno odsoten: Jožef ČAKŠ. 
 
Na seji so bili prisotni še: 
 župan – Stanislav Šket; 
 občinska uprava: Simona Dobnik (direktorica občinske uprave), Mateja Pilko (vodja 

oddelka za finance in proračun), Damjan Boštjančič (vodja oddelka za družbene 
dejavnosti), mag. Zinka Berk (vodja oddelka za gospodarstvo), mag. Anita Reich (višja 
svetovalka v oddelku za okolje in prostor), Sergeja Javornik (koordinatorica za odnose z 
javnostmi) in Monja Artnak (administratorka v oddelku za splošne in pravne zadeve); 

 novinarji: Ada Čakš (Rogaške novice), Snežana Prebil (Štajerski val),  
 Katarina Pogačnik in Urša Zakrajšek (prisotni pri 3. in 4. točki dnevnega reda); 
 
 
Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnosti 16 svetnikov. 
 
Župan je v uvodu vse prisotne lepo pozdravil.  
 
 

AD 1. 
 

PREDLOG ZAPISNIKA 16. 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. 
 
Irena Stepišnik Perdih je podala pripombo na zapisnik. Vprašala je zakaj ni dobila pisnega 
pojasnila na njeno vprašanje in sicer zakaj se je povečevala velikost novih prostorov za 
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občinsko upravo ter prosila za odgovor. Dodala je, da je občinski svet na 1. izredni seji potrdil 
to kar je bil predlog, v predlogu pa ni pojasnjeno zakaj je povečano.  
 
Župan je dejal, da bo pisni odgovor pripravljen do naslednje seje občinskega sveta.  
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah potrdi zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta 
Občine Šmarje pri Jelšah z dne 29. 03. 2017 s pripombo Irene Stepišnik Perdih. 
 
Navzočnost se ni spremenila (16 svetnikov). 
ZA je glasovalo 16 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 17. redne seje sveta Občine Šmarje pri 
Jelšah:  
 
1. Predlog zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah 
2. Poročilo o realizaciji sklepov 
3. Predlog sklepa o sprejemu Strategije razvoja občine Šmarje pri Jelšah  
4. Predlog Odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega 

zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih 
objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah 

5. Predlog Statuta Občine Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava 
6. Predlog Poslovnika Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava 
7. Predlog Odloka o spremembi meje območja naselja Grobelno – del v k.o. 1137 

Grobelno in naselja Grobelno – del v k.o. 1205 Platinovec ter meje območja Občine 
Šentjur in Občine Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava 

8. Predlog sklepa o potrditvi idejne zasnove za investicijo kopališče Šmarje pri Jelšah 
9. Predlog sklepa o potrditvi novelacije DIIP za projekt »Obnova ceste LC 406 301 

Spodnje Mestinje – Zibika« 
10. Predlog sklepa o včlanitvi Muzeja baroka v Skupnost muzejev Slovenije 
11. Predlog dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šmarje pri 

Jelšah za leto 2017 
12. Predlog sklepa o ukinitvi zemljišč v splošni rabi 
13. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda za turizem, šport 

in mladino Šmarje pri Jelšah 
14. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Regijskega študijskega središča 
15. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017 
16. Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta VIZ III. OŠ Rogaška Slatina 
17. Pobude in vprašanja 
18. Razno 
 
Pred sejo so svetniki prejeli še dodatno gradivo in sicer stališče Statutarno – pravne komisije 
k 5. in 6. točki dnevnega reda. 
 
Župan je vprašal, če ima kdo od članov sveta morebitno pripombo v zvezi z dnevnim redom. 
 
Ugotovljeno je bilo, da na dnevni red ni podanih pripomb, zato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah sprejme predlog dnevnega reda 17. redne seje. 
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Navzočnost se je spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
 

AD 2. 
 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 
 

Župan je svetnike obvestil, da so sklepi 16. redne seje realizirani in so navedeni v zapisniku 
seje občinskega sveta.  

 
 

AD 3. 
 

PREDLOG SKLEPA O SPREJEMU STRATEGIJE RAZVOJA OBČINE ŠMARJE PRI 
JELŠAH 

 

Seji sta se pridružili Katarina Pogačnik in Urša Zakrajšek iz podjetja Envirodual d.o.o. 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Mag. Anita Reich je podala uvodno obrazložitev. Izpostavila je, da so Strategijo razvoja občine 
Šmarje pri Jelšah obravnavali vsi občinski odbori. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Strategijo razvoja občine Šmarje pri 

Jelšah. 

 

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

 

AD 4. 
 

PREDLOG ODLOKA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA 
POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM 

ENERGETSKE SANACIJE JANIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH – 
1. OBRAVNAVA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Mag. Anita Reich je podala uvodno obrazložitev. Izpostavila je, da so predlog odloka 
obravnavali vsi občinski odbori. 
 
Urša Zakrajšek je predstavila odlok.  
 
Župan je odprl razpravo. 
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Razpravljala je Branka Kovačič. Vprašala je zakaj je to tako pozno, glede na to, da je 
Ministrstvo za infrastrukturo začelo z obveščanjem že preteklo leto in opozorila na rok 16. 
oktober 2017. Zanimalo jo je še, kaj se zgodi, če koncesionar odstopi, kako je če sta dva 
kandidata za koncesionarja in kdaj se to začne izvajati, če smo uspešni pri razpisu. 
 
Urša Zakrajšek in Katarina Pogačnik sta podali pojasnila. 
 
Ugotovljeno je bilo, da na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb, 
zato bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi 
obravnavi.  
Na podlagi 75. člena Poslovnika občinskega sveta je zato župan predlagal, da se prva in druga 
obravnava predloga odloka združita.  
 
Župan je dal najprej na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah obravnava Odlok o javno-zasebnem partnerstvu 

za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom 

energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah tako, da se prva in 

druga obravnava predloga odloka združita. 

 

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 javno-zasebnem partnerstvu 

za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom 

energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah. 

 

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

 

Po izglasovanem drugem sklepu je župan dal še na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah potrdi Dokument identifikacije investicijskega 

projekta »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti občine Šmarje pri Jelšah« 

(april 2017). 

 

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.   
 
Sklep je bil sprejet.  
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AD 5. 
 

PREDLOG STATUTA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH – 1. OBRAVNAVA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje, na mize pa so prejeli še stališče 
Statutarno pravne komisije.  
 
Simona Dobnik, direktorica občinske uprave, je predstavila nov splošni akt občine, Statut 
Občine Šmarje pri Jelšah. Seznanila je, da je Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno 
samoupravo, opravila pregled usklajenosti Statuta Občine Šmarje pri Jelšah in predlagala 
uskladitev Statuta z veljavno zakonodajo. 
Podala je stališče Statutarno pravne komisije, ki  predlaga občinskemu svetu, da sprejme 
predlog Statuta v 1. obravnavi. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta Ivan Žaberl in Irena Stepišnik Perdih.  
 
Ivan Žaberl je opozoril na redakcijski popravek v 70. in 71. členu Statuta. 
 
Irena Stepišnik Perdih je predlagala, da se Statut lektorira, ker je opazila kar nekaj napak. 
Opozorila je še na 10. člen Statuta, kjer so navedeni trije organi občine, to so občinski svet, 
župan in nadzorni odbor. V nadaljevanju pa je navedeno, da ima občina volilno komisijo kot 
samostojni občinski organ in ostala druga delovna telesa. Vprašala je, v čem se ostali organi 
občine ločijo od prvih treh organov. 
 
Simona Dobnik je pojasnila, da je občinska volilna komisija organ, ki ga določa Zakon o 
lokalnih volitvah. Občinsko upravo ustanovi občinski svet in ni ustanovljena na podlagi zakona. 
Posebej je poudarila, da so po določbi 28. člena Zakonu o lokalni samoupravi organi občine: 
občinski svet, župan in nadzorni odbor in tega člena tudi v novem statutu ne spreminjamo. 
Ostali omenjeni organi občine so samostojni organi, za katere velja druga pravna podlaga.  
 
Župan je predlagal, da se do naslednje seje občinskega sveta ta določba prouči in uskladi, da 
bo bolj razumljiva. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Statut Občine Šmarje pri Jelšah v 1. 

obravnavi. 

 

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

 

AD 6. 
 

PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH – 1. 
OBRAVNAVA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje, na mize pa so prejeli še stališče 
Statutarno pravne komisije.  
 



 stran 6 

Simona Dobnik, direktorica občinske uprave, je predstavila nov splošni akt občine, Poslovnik 
Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah. Seznanila je, da je Ministrstvo za javno upravo, 
Služba za lokalno samoupravo, opravila pregled usklajenosti Poslovnika občinskega sveta 
Občine Šmarje pri Jelšah in predlagala njegovo uskladitev z veljavno zakonodajo. 
Podala je stališče Statutarno pravne komisije, ki  predlaga občinskemu svetu, da sprejme 
predlog Poslovnika v 1. obravnavi. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala je Irena Stepišnik Perdih. Izpostavila je 37. člen Poslovnika, ki določa, da 
predsedujoči odredi petnajstminutni odmor vsaj po polovici točk dnevnega reda in predlagala, 
da se držimo poslovnika, v kolikor je to v njem določeno. 
Izpostavila je še 24. člen novega Pravilnika, ki po novem določa, da se dopisna seja lahko 
opravi le po elektronski pošti in ne več telefonsko, kot je to določa 25. člen veljavnega 
Poslovnika. Vprašala je, zakaj moramo pri tej določbi slediti določbam Zakona o lokalni 
samoupravi in zakaj ni možno več glasovanja po telefonu. 
 
Simona Dobnik je pojasnila, da Služba za lokalno samoupravo opozarja, da telefonsko 
glasovanje ni dopustno, saj ga ni mogoče preveriti in omogoča zlorabo. Seznanila je, da je rok 
za uskladitev Poslovnika do konca meseca avgusta, do takrat pa bomo glede telefonskega 
glasovanja dopisne seje pridobili stališče pristojnega organa. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine 

Šmarje pri Jelšah v 1. obravnavi s predlaganimi pripombami. 

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

AD 7. 

 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI MEJE OBMOČJA NASELJA GROBELNO – DEL V 
K.O. 1137 GROBELNO IN NASELJA GROBELNO – DEL V K.O. 1205 PLATINOVEC TER 

MEJE OBMOČJA OBČINE ŠENTJUR IN OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH – 1. 
OBRAVNAVA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Mag. Anita Reich, višja svetovalka v oddelku za okolje in prostor, je podala obrazložitev. 
Izpostavila je, da je odlok usklajen z občino Šentjur. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta Davorin Vrečko in Irena Stepišnik Perdih. 
 
Davorin Vrečko je povedal, da se je g. Primož Gajšek iz Grobelnega, ki je podal pobudo za 
spremembo meje naselja, obrnil nanj, da se čim prej uredi sprememba meje območja naselja 
Grobelno. Predlagal je, da se to uredi po skrajšanem postopku.  
 
Irena Stepišnik Perdih je predlagala, da se meje območja naselij uredijo tudi drugje po občini, 
če je podana pobuda s strani občanov. 
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Ugotovljeno je bilo, da na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb, 
zato bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi 
obravnavi.  
Na podlagi 75. člena Poslovnika občinskega sveta je zato župan predlagal, da se prva in druga 
obravnava predloga odloka združita in se odlok sprejme po skrajšanem postopku.  
 
Župan je dal najprej na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah obravnava Odlok o spremembi meje območja 

naselja Grobelno – del v k.o. 1137 Grobelno in naselja Grobelno – del v k.o. 1205 

Platinovec ter meje območja Občine Šentjur in Občine Šmarje pri Jelšah po skrajšanem 

postopku. 

 

Navzočnost se je 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 spremembi meje območja 

naselja Grobelno – del v k.o. 1137 Grobelno in naselja Grobelno – del v k.o. 1205 

Platinovec ter meje območja Občine Šentjur in Občine Šmarje pri Jelšah. 

 

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

 
AD 8. 

 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI IDEJNE ZASNOVE ZA INVESTICIJO KOPALIŠČE 
ŠMARJE PRI JELŠAH 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Damjan Boštjančič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, je podal obrazložitev. Izpostavil je 
stališče Komisije za ponovno proučitev možnosti izgradnje naravnega oz. klasičnega kopališča 
v Šmarju pri Jelšah. V nadaljevanju je na kratko predstavil idejno zasnovo kopališča Šmarje 
pri Jelšah, ki jo je pripravilo podjetje API Arhitekti, d.o.o. iz Ljubljane, njihova ocenjena finančna 
konstrukcija na podlagi idejne zasnove znaša 716.140,00 EUR z DDV. 
 
Marinka Strašek, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora, ki soglasno podpira 
idejno zasnovo kopališča.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so: David Stupica, Branka Kovačič, Gorazd Močnik, Bogdan Nunčič, Irena 
Stepišnik Perdih, Janko Šket, Mimica Kidrič, Davorin Vrečko, Tea Devin, Maja Špes, Franc 
Namurš in Matjaž Štruklec.  
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David Stupica je dejal, da bo podprl vsako varianto bazena, da se le čim prej pristopi k izgradnji. 
Kot član Komisije za ponovno proučitev možnosti izgradnje naravnega oz. klasičnega 
kopališča v Šmarju pri Jelšah je povedal, da bo podprl klasični bazen brez zadržkov in se 
prilagodil večini, čeprav je na komisiji povedal svoje mnenje. Izpostavil je primerjavo med ceno 
naravnega bazena in klasičnega bazena in menil, da je cena idejne zasnove za klasični bazen 
previsoka. Predlagal je, da se predlog sklepa, ki je v gradivu spremeni tako, da se občinski 
svet danes seznani z idejno zasnovo, občinska uprava pa pridobi tri različna mnenja za to 
idejno zasnovo, da se pridobi realna ocena, koliko stane izgradnja tega bazena. 
V nadaljevanju razprave je predlagal, da se ta točka dnevnega reda prestavi na naslednjo 
redno sejo, na katero se povabi projektanta, ki bo svetnikom predstavil idejno zasnovo.   
 
Branka Kovačič je vprašala kakšen je strošek priprave idejne zasnove.  
 
Damjan Boštjančič je pojasnil, da okrog 4 tisoč EUR. 
 
Gorazd Močnik je opozoril, da mora občinska uprava vztrajati pri projektantih, da bodo popisi 
del narejeni kvalitetno, Bogdan Nunčič pa je izpostavil ceno po m2 vodne površine.  
 
Irena Stepišnik Perdih je spomnila, da je občinski svet na seji že obravnaval in potrdil naravni 
bazen. Izpostavila je, da se danes obravnava in predlaga klasični bazen, zaradi tega se bo 
glasovanja vzdržala. Spomnila je še, da je na eni izmed prejšnjih sej bilo povedano, da je za 
naravni bazen možno pridobiti evropska sredstva, zato jo je zanimalo ali je možnost pridobitve 
evropskih sredstev tudi za izgradnjo klasičnega bazena. 
 
Župan in Damjan Boštjančič sta podala pojasnila.  
 
Janko Šket je dejal, da je v Komisiji za ponovno preučitev možnosti izgradnje naravnega oz. 
klasičnega bazena, katere je tudi član, prevladalo mnenje, da je klasični bazen primernejši za 
Šmarje pri Jelšah, zato podpira izgradnjo takšnega bazen, pogreša pa prisotnost projektanta.  
 
Irena Stepišnik Perdih je predlagala, da se na sejo občinskega sveta istočasno povabi še 
projektanta za naravni bazen, župan pa je takoj pojasnil, da je le-ta projektant svetnikom na 
seji že predstavil svojo idejno zasnovo.  
 
Tea Devin je predlagala županu, da občinski svet glasuje o predlagani idejni zasnovi. 
 
Maja Špes je dejala, da zaupa tako Odboru za šport kot Komisiji za ponovno proučitev 
možnosti izgradnje naravnega oz. klasičnega bazena.  
 
Mimica Kidrič je vprašala, ali je s sprejeto idejno zasnovo bazena istočasno sprejeta tudi 
finančna konstrukcija. S strani občinske uprave ji je bilo pojasnjeno, da ne. 
 
Po razpravi je župan upošteval predloge svetnikov in predlagal, da se odločitev o predlagani 
Idejni zasnovi za Kopališče Šmarje pri Jelšah in nadaljevanju te investicije preloži na naslednjo 
redno sejo občinskega sveta, na katero se povabi projektanta API ARHITEKTI d.o.o. iz 
Ljubljane.  
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah bo o predlagani Idejni zasnovi za investicijo 

Kopališče Šmarje pri Jelšah in nadaljevanju te investicije odločal na naslednji redni seji 

občinskega sveta, ko bo projektant API ARHITEKTI d.o.o. iz Ljubljane predstavil 

občinskemu svetu Idejno zasnovo klasičnega oz. konvencionalnega bazena v Šmarju 

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

AD 9. 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI NOVELACIJE DIIP ZA PROJEKT »OBNOVA CESTE 
LC 406 301 SPODNJE MESTINJE – ZIBIKA« 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Simona Dobnik, direktorica občinske uprave, je podala obrazložitev. Povedala je, da je 
predvidena obnova in razširitev ceste med Spodnjim Mestinjem in Zibiko v dolžini 3,40 km. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOGA SKLEPA:  
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah potrdi novelacijo investicijskega programa za 

projekt »Obnova lokalne ceste LC 406301 Spodnje Mestinje – Zibika«, ki ga je pod 

številko 1/2017-IP izdelala Razvojna agencija Sotla Šmarje pri Jelšah. 
 

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

AD 10. 
 

PREDLOG SOGLASJA K VČLANITVI MUZEJA BAROKA V SKUPNOST MUZEJEV 
SLOVENIJE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Zaradi odsotnosti direktorja JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah Jožeta Čakša, je obrazložitev 
podala Simona Dobnik, direktorica občinske uprave.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOGA SKLEPA:  
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah soglaša, da se Muzej baroka, ki je v 

upravljanju JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah in katere ustanoviteljica je Občina Šmarje 

pri Jelšah, včlani v Skupnost muzejev Slovenije. 

 
Navzočnost se je spremenila (17 svetnikov). 
ZA je glasovalo 17 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 11. 
 

PREDLOG DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE 
ŠMARJE PRI JELŠAH 

 

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 2017 se dopolni 

z: 

 

A) ZEMLJIŠČA 

Zap. 

št. 

Šifra in k.o. Parc. št. Velikost 

parcele 

Raba 

zemljišča 

Orient. 

vrednost v 

€ 

Solastniški 

delež 

Opombe 

1. 1185-

Pijovci 

428/1 in 428/2 2.890 m2 kmetijsko ocena 1/1 Kmetijsko zemljišče v k.o. 

Pijovci 

2. 1224-

Babna 

Reka 

24/4, 24/10, 26/1, 

24/1 in *297 

9.930 m2 Kmetijsko-

stavbno 

ocena 2/3 Zemljišče v k.o. Babna 

Reka (Žaberl) 

3. 1189-

Bobovo 

33/8,33/16 in del 

47/37 

cca. 1.050 

m2 

stavbno ocena 1/1 Stavbno zemljišče v k.o. 

Bobovo (v Poljani) 

4. 1200-

Šmarje 

968/7 249 m2 stavbno ocena 1/1 Menjava za parc. št. 

712/4 k.o. Šmarje 

(Strašek) 

5. 1200-

Šmarje 

968/4 in 968/8 181 m2 stavbno ocena 1/1 Menjava za parc. št. 

807/8,  823/8 in 823/7 

k.o. Šmarje – Pišek  

6. 1200-

Šmarje 

967/3,967/4  in 

968/1  

1.341 m2 stavbno ocena 1/1 Menjava za parc. št. 

824/4,834/5,842/2 in 

853/3 k.o. Šmarje 

(Nunčič) 

 

II. Povečanje prihodkov občine se vnese v rebalans za leto 2017. 

 

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

AD 12. 
 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI ZEMLJIŠČ V SPLOŠNI RABI 
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Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Simona Dobnik, direktorica 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 naslednjih nepremičninah z ID 

znakom parcela 1200 968/7, parcela 1200 968/8, parcela 1200 968/4, parcela 1200 

968/1, parcela 1200 967/3 in parcela 1200 967/4. 

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. 
 
 

AD 13. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA 
ZA TURIZEM, ŠPORT IN MLADINO 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je 
podala sklep komisije, ki ga je sprejela na seji, dne 9. 5. 2017. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so: Maja Špes, Jože Tratenšek, Gorazd Močnik, Branka Kovačič, Marinka 
Strašek, Davorin Vrečko, Janko Šket, Zdenka Orač, David Stupica in Irena Stepišnik Perdih.  
 
Maja Špes je dejala, da je članica KMVVI, vendar bo glasovala proti predlogu sklepa, ki ga je 
podala komisija. Poudarila je, da jo je zmotilo to, da je zapisano, da ima kandidatka dolgoletne 
izkušnje in poznavanje dejavnosti s področja zavoda ter, da je njen program dela ni prepričal. 
Zaključila je, da predlagani kandidatki želi uspešno delo v zavodu. 
 
Jože Tratenšek je dejal, da se bo glasovanja vzdržal, ker ga moti to, da kandidatka nima 
izkušenj s tega področja. 
 
Gorazd Močnik je dejal, da je pričakoval, da se bo kandidatka svetnikom predstavila tudi na 
seji.  
 
Branka Kovačič, predsednica sveta javnega zavoda TŠM je odgovorila, da je bila želja sveta, 
da se kandidatko povabi na sejo občinskega sveta, prav tako je bilo na seji KMMVI postavljeno 
vprašanje ali se naj kandidatka predstavi na seji občinskega sveta. 
 
Župan je pojasnil, da gre za novoustanovljeni zavod od katerega se pričakuje veliko, na večih 
področjih.  
 
Marinka Strašek je menila, da je prav, da se kandidatko podpre in pomaga pri delovanju 
zavoda. 
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Davorin Vrečko je dejal, da bo kandidatko podprl, svetnike pa spomnil, da funkcija direktorice 
ni za nedoločen čas, ampak gre za petletni mandat. 
 
Janko Šket je dejal, da bo kandidatko podprl. 
 
Zdenka Orač je dejala, da kandidatko osebno pozna in jo bo potrdila, bo pa potrebno veliko 
sodelovanje in podpore s strani občinske uprave. 
 
David Stupica je dejal, da zaupa svetu zavoda TŠM, ki je izbral kandidatko, zato je prav, da jo 
skupaj podpremo in ji pomagamo. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah daje soglasje k imenovanju Melite Bevc, 

stanujoča Platinovec 21, 3231 Grobelno, za direktorico Javnega zavoda za turizem, 

šport in mladino Šmarje pri Jelšah, za mandatno obdobje 2017 – 2022. 

 
Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 16 svetnikov. PROTI je glasovala 1 svetnica. 1 svetnik ni glasoval. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 14. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA REGIJSKEGA 
ŠTUDIJSKEGA SREDIŠČA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je 
podala sklep komisije, ki ga je sprejela na seji, dne 9. 5. 2017. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah daje soglasje k imenovanju ga. Katje Esih, stan. 

Na rebri 10, 3000 Celje, za direktorico Regijskega študijskega središča za mandatno 

obdobje petih let.  

 

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

 

AD 15. 
 

PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 
2017 
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Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je 
podala sklep komisije, ki ga je sprejela na seji, dne 9. 5. 2017. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal, da se glasuje skupaj o vseh predlogih in dal na 
glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
I. 
PLAKETA Občine Šmarje pri Jelšah se podeli:  
Aleksandru Jančiču, Mestinje 15, 3241 Podplat 
 
II. 
PRIZNANJE Občine Šmarje pri Jelšah se podeli: 
1. Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah 
2. Oktet Zibika 

 
III. 
DENARNA NAGRADA Občine Šmarje pri Jelšah se podeli:  
Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah 

 

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

 

AD 16. 
 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA SVETA VIZ III. OŠ ROGAŠKA SLATINA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je 
podala sklep komisije, ki ga je sprejela na seji, dne 9. 5. 2017. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

1. Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah v Svet VIZ III. OŠ Rogaška Slatina kot 

predstavnico Občine Rogatec in Občine Šmarje pri Jelšah imenuje Barbaro 

Korez, stan. Tlake 58a, 3252 Rogatec, za mandatno obdobje štirih let. 

2. Mandat nastopi imenovana z dnem konstitutivne seje Sveta JZ in traja do izteka 

mandata Sveta VIZ. OŠ Rogaška Slatina. 

 

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 17. 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Ustno pobudo in vprašanje so postavili: 
 

- svetnik Ivan Žaberl je predlagal, da bi v okviru čistilne akcije bila občina pobudnik 
pri nagrajevanju občanov za zbrane odpadne pločevinke. 

 
Župan je odgovoril, da bo pobudo proučila občinska uprava. 

 
- svetnica Mimica Kidrič je vprašala kako je s tožbo Golf Kluba Jelšingrad proti 

Občini Šmarje pri Jelšah, kaj je z morebitno poravnavo in kaj še g. Damjan Gobec  
dela v Jelšingradu kjer mu delavci javnih del kosijo travo. 

 
Župan je povedal, da bomo zadevo preverili, Simona Dobnik pa je seznanila, da          sodišče 
še ni razpisalo ustne obravnave na kateri bi se soočili, poravnava pa ni uspela.  

 
- svetnik Jože Tratenšek je vprašal kako tečejo zadeve za izgradnjo pločnika na 

Pečici in sanacijo plazu Beli Potok – Sladka Gora. 
          
Župan je odgovoril, da se plaz Beli Potok projektira, je v zaključni fazi. Glede pločnika, ki je 
vezan na dve občini pa potekajo dogovori z Občino Rogaška Slatina in Direkcijo RS za ceste, 
letos naj bi bili projekti pripravljeni. 

 
- svetnik Franc Namurš je izpostavil sanacijo plazu Tinsko. 
 

Župan je odgovoril, da je po prioriteti naslednji plaz na vrsti Vinski Vrh pri Šmarju, kjer vozi 
šolski avtobus. 

 
- svetnica Marinka Strašek je vprašala kako je z neuspelim razpisom za telovadnico 

Sv. Štefan in kaj bo v primeru, če bodo ponudbe v drugem razpisu ponovno 
presegale zagotovljena finančna sredstva 

 
Simona Dobnik je pojasnila, da je občinska uprava morala vse prejete ponudbe zavrniti kot 
nedopustne iz razloga, ker so tri ponudbe od prejetih štirih presegala zagotovljena finančna 
sredstva v občinskem proračunu. Postopek javnega naročila je bil ponovno objavljen na 
portalu javnih naročil, odpiranje bo 30. 5. 2017. Če bodo ponudbe v drugem razpisu ponovno 
presegale zagotovljena finančna sredstva, bomo zagotovili dodatna sredstva 
prerazporeditvami. 
 
Župan in Simona Dobnik sta svetnikom podala informacijo o izgradnji nadhoda za pešce in 
kolesarje v Šmarju pri Jelšah in izgradnji kolesarske steze in ceste Mestinje – Stranje. 
 

- svetnica Zdenka Orač je izpostavila pot otrok do avtobusne postaje v Stranju. 
 
- svetnik Bogdan Nunčič je vprašal ali je v projektu  križišča Mestinja upoštevana 

kolesarska steza, ki bi se povezala proti Lembergu 
 

Župan je odgovoril, da bo pobuda izpostavljena, ko bodo potekali razgovori z Direkcijo RS za 
ceste o križišču Mestinje. 

 
- svetnica Maja Špes je vprašala kdo je odgovoren za čiščenje šmarskega potoka 

(del pri Feratiju) 
 

Župan je pojasnil, da je za čiščenje odgovoren koncesionar Nivo Celje. 
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AD 18. 
 

RAZNO 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 

1. Predlog spremembe vrednosti projektov v Načrtu razvojnih programov za leto 
2017 

 
Mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo, je podala obrazložitev.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je Jože Tratenšek, ki je dejal, da je vzpodbudno, da so se začele razvijati 
dopolnilne dejavnosti v občini.  
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Sprejme se sklep o spremembi vrednosti projektov v Načrtu razvojnih programov 

(NRP) za leto 2017 za naslednja projekta: 

 

 OB 124-08-0076 – Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmet. proizvodnje 

 OB 124-08-0077 – Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti 

 

PU 4002 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 

 

Obstoječi podatki PP in NRP: 

Proračunska  

postavka 11003 

 Proračunska  

postavka 11005 

 

OB 124-08-0076 60.000 OB 124-08-0077 5.000 

SKUPAJ: 65.000 EUR 

 

 

Spremenjeni podatki PP in NRP: 

Proračunska  

postavka 11003 

 Proračunska  

postavka 11005 

 

OB 124-08-0076 52.500 OB 124-08-0077 12.500 

SKUPAJ: 65.000 EUR 

 

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

2. Letno poročilo Nadzornega odbora občine Šmarje pri Jelšah 
 
Svetniki so se seznanili s poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah v 
letu 2016. 
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3. Poročilo o notranjem revidiranju poslovanja občine Šmarje pri Jelšah za leto 
2016 

 
Svetniki so se seznanili s Poročilom o notranjem revidiranju poslovanja Občine Šmarje pri 
Jelšah za leto 2016. 
 
 

4. Pobuda za ime Doma kulture Šmarje pri Jelšah 
 
Župan je seznanil, da je Občinski odbor DeSUS Šmarje pri Jelšah nanj naslovil pobudo za 
preimenovanje Doma kulture Šmarje pri Jelšah v Aškerčev dom Šmarje. Predlagajo, da takšna 
ustanova kot je knjižnica in hram kulture nosi ime Antonu Aškercu. 
 
Svetniki so bili enotnega mnenja, da naj se ime kulturnega doma v Šmarju pri Jelšah ne 
spreminja. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah podpira, da ostaja ime Kulturni dom Šmarje pri 

Jelšah nespremenjeno. 

 
Navzočnost se ni spremenila (17 svetnikov). 
ZA je glasovalo 17 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Župan je svetnike seznanil in jih hkrati povabil na 16. izbor županovega vina, ki bo v četrtek, 
25. maja ob 19.00 v Skazovi kleti. 
 
Mateja Pilko, vodja oddelka za proračun in finance, je seznanila svetnike s finančnim stanjem 
poslovanja občine. 
 
Marinka Strašek je vprašala kdaj bo otvoritev III. faze kanalizacije Mestinje. 
 
Maja Špes je pohvalila občinsko upravo, ker v postopku notranje revizije poslovanja občine v 
letu 2016 niso bile ugotovljene nepravilnosti, ki bi vplivale na zakonitost in pravilnost porabe 
sredstev. 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah in 
zato je župan ob 19.10 sejo končal. 
 
 
Zapisala                                                                 
Monja Artnak                                                           
                                                                                                                      Župan 
                                                                                                       Stanislav ŠKET 


