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POVZETEK SKLEPOV 

SPREJETIH NA 18. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA DNE 27. 09. 2017 
 

Občinski svet je na 18. redni seji (prisotnih 19 svetnikov) sprejel 10 sklepov: 

 
1. točka dnevnega reda: 

Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah potrdi zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine 

Šmarje pri Jelšah z dne 17. 05. 2017. 

 

3. točka dnevnega reda: 

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme predlagano Idejno zasnovo za investicijo Kopališče 

Šmarje pri Jelšah in predlaga nadaljevanje investicije. 

 

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah pooblašča župana za potrditev DIIP-a Kopališče Šmarje pri 

Jelšah. 

 

4. točka dnevnega reda: 

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je obveščen o izvrševanju proračuna Občine Šmarje pri 

Jelšah v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017. 

 
5. točka dnevnega reda: 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah se je seznanil s Poročilom koncesionarja Gekott d.o.o. o 

izvajanju gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na 

območju Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1.1.2016 – 31.12.2016. 

 

6. točka dnevnega reda:  

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah se je seznanil s poročilom o dosedanjem izvajanju projekta 

izgradnje oskrbovanih stanovanj v Šmarju pri Jelšah.  

Občinski upravi se naloži, da opravi razgovor z Nepremičninskim skladom iz Ljubljane o možnosti 

sofinanciranja projekta in o tem poroča na naslednji seji občinskega sveta. 

 

7. točka dnevnega reda:  

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Statut Občine Šmarje pri Jelšah v 2. obravnavi. 

 

8. točka dnevnega reda: 

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarje pri 

Jelšah v 2. obravnavi. 

 

9. točka dnevnega reda: 

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah se je seznanil s Poročilom o izvajanju zimske službe v sezoni 

2016/2017 v Občini Šmarje pri Jelšah. 
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10. točka dnevnega reda: 

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. 2659-
Spodnje 
Selce 

436 823 m2 kmetijsko ocena 1/1 Kmetijsko zemljišče v k.o. 
Sp. Selce 

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

11. točka dnevnega reda: 

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme pravila za izvolitev predstavnikov Občine Šmarje pri 

Jelšah v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega 

sveta in sicer tako, da se 19. člen po novem glasi:   

 

»Za izvolitev elektorjev in določitev kandidata za člana državnega sveta se smiselno uporabljajo 

določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah, če s temi pravili ni določeno 

drugače«. 
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