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Z A P I S N I K 
 

18. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah, ki je bila 27. septembra 
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 vsi člani in članice Občinskega sveta (v nadaljevanju svetniki):  
 
Anita ČEBULAR, Jožef Čakš, 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. 
 
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 (vodja 
oddelka za okolje in prostor), Sergeja Javornik (koordinatorica za odnose z javnostmi) in 
Monja Artnak (administratorka v oddelku za splošne in pravne zadeve); 

 novinarji: Monika Šeligo (Rogaške novice), Rok Čakš (Kozjansko.info) Snežana Prebil 
(Štajerski val), Saška T. Ocvirk (Novi tednik); 

 Uroš Birsa, odgovorni vodja projektov, API ARHITEKTI d.o.o. iz Ljubljane (prisoten pri 3. 
točki dnevnega reda); 

 Radko Kvas, direktor podjetja Gekott d.o.o. (prisoten pri 5. točki dnevnega reda); 
 Gregor Žohar, projektant oskrbovanih stanovanj, Studio 73 d.o.o. (prisoten pri 6. točki 

dnevnega reda). 
 
 
Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnosti 18 svetnikov. 
 
Župan je v uvodu vse prisotne lepo pozdravil.  
 
 

AD 1. 
 

PREDLOG ZAPISNIKA 17. 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. 
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Irena Stepišnik Perdih je vprašala ali je bil napisan zapisnik nesklepčne seje, ki je bila 
sklicana za 6. 9. 2017. 
 
Simona Dobnik, direktorica občinske uprave, je pojasnila, da je zapisnikarica Monja Artnak 
pripravila uradni zaznamek, kjer je bilo ugotovljeno, kdo je bil prisoten ob ugotovitvi 
nesklepčnosti in kdo se je opravičil. Vsa opravičila, ki so bila sporočena po elektronski pošti 
so arhivirana kot arhivsko oz. trajno gradivo. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah potrdi zapisnik 17. redne seje Občinskega 
sveta Občine Šmarje pri Jelšah z dne 17. 05. 2017. 
 
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 18. redne seje sveta Občine Šmarje pri 
Jelšah:  
 
1. Predlog zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah 
2. Poročilo o realizaciji sklepov 
3. Predlog sklepa o potrditvi idejne zasnove za investicijo kopališče Šmarje pri Jelšah 
4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju od 

01.01.2017 do 30.06.2017 
5. Poročilo koncesionarja Gekott d.o.o. za leto 2016 
6. Poročilo o dosedanjem izvajanju in predlog za nadaljevanje projekta izgradnje 

oskrbovanih stanovanj v Šmarju pri Jelšah 
7. Predlog Statuta Občine Šmarje pri Jelšah – 2. obravnava 
8. Predlog Poslovnika Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah – 2. obravnava 
9. Poročilo o izvajanju zimske službe v sezoni 2016/2017 
10. Predlog dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šmarje pri 

Jelšah za leto 2017 
11. Predlog pravil za izvolitev predstavnikov Občine Šmarje pri Jelšah v volilno telo za 

volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
12. Pobude in vprašanja 
13. Razno 
 
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 18. redne seje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
 

AD 2. 
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POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 
 

Župan je svetnike obvestil, da so sklepi 17. redne seje realizirani in so navedeni v zapisniku 
seje občinskega sveta.  

 
 

AD 3. 
 

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

 

Seji se je pridružil Uroš Birsa, odgovorni vodja projektov, API ARHITEKTI d.o.o. iz Ljubljane. 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Damjan Boštjančič, vodja oddelka družbene dejavnosti, je podal obrazložitev. 
 
Uroš Birsa je podrobno predstavil Idejno zasnovo Kopališče Šmarje pri Jelšah. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so: Mimica Kidrič, Zdenka Orač, Irena Stepišnik Perdih, Bogdan Nunčič, David 
Stupica, Anita Čebular, Gorazd Močnik in Davorin Vrečko. 
 
Mimica Kidrič je želela pojasnilo glede cene celotnega projekta. 
 
Uroš Birsa je pojasnil, da je ocenjena vrednost 460 tisoč EUR brez DDV. 
 
Zdenka Orač je vprašala, ali je prostor, namenjen za gostinski obrat pozimi popolnoma 
neuporaben ali se lahko uporabi in koristi tudi v zimskem času za druge namene (npr. 
prireditve v mesecu decembru). 
 
Uroš Birsa je pojasnil, da lahko ima dvonamensko rabo in ga je mogoče tudi zapreti. 
 
Irena Stepišnik Perdih je želela pojasnilo, zakaj je takšna razlika v ceni, glede na to, da je 
cena ves čas odločilen element in zakaj je klasični bazen boljši od naravnega bazena. 
 
Bogdan Nunčič je dodal, da je na prejšnji redni seji bilo ugotovljeno, da je cena na m2 vodne 
površine za 55 % višja v konvencionalnem bazenu kot  pa v naravnem kopališču. 
 
Damjan Boštjančič in Uroš Birsa sta svetnikom podala pojasnilo glede cene celotnega 
projekta. 
 
David Stupica je med razpravo vprašal ali si lahko DDV poračunamo, Mimica Kidrič in 
Bogdan Nunčič pa sta vprašala, kdo razpolaga z oceno o številu kopalcev na dan. 
 
Uroš Birsa je podal pojasnilo. 
 
Anita Čebular je vprašala, kakšna je ocena stroškov vzdrževanja v primerjavi s Tržičem. 
 
Damjan Boštjančič je pojasnil, da je v gradivu bilo zapisano, da je letni strošek delovanja 
takšnega bazena približno 23 tisoč EUR. 
 
Nekateri svetniki so v razpravi izpostavili vprašanje glede nejasnosti okrog cene bazena. 
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Damjan Boštjančič je posebej poudaril, da je cena izgradnje bazenskega kompleksa 630 
tisoč EUR z DDV. Omenil je še strošek izgradnja igrišča za odbojko na mivki in strošek 
dodatnega ogrevanja vode. 
 
Irena Stepišnik Perdih je vprašala ali je v to ceno vključena tudi projektna dokumentacija in 
nadzor.  
 
Damjan Boštjančič je pojasnil, da je projektna dokumentacija ocenjena na 32 tisoč EUR, 
nadzor pri gradnji pa ni vštet v ceni investicije. 
 
Proti koncu razprave je Irena Stepišnik Perdih obrazložila svoj glas. Izjavila je, da bo 
glasovala proti sklepu. Dejala je, da je vseskozi podpirala naravni bazen, ker bi bila to 
dodana vrednost kraju, nekaj novega, modernega, drugačnega, ekološko usmerjenega.  
 
Bogdan Nunčič je zaključil, da bi ceno lahko zmanjšali z naravnim kopališčem. 
 
Davorin Vrečko je predlagal županu, da zaključi razpravo glede bazena. 
 
David Stupica je še pred glasovanjem obrazložil svoj glas. Izjavil je, da bo podprl klasični 
bazen. 
 
Po daljši razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
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. 

 

Navzočnost se je spremenila (19 svetnikov). 
ZA je glasovalo 17 svetnikov. PROTI je glasovala 1 svetnica. 1 svetnik ni glasoval. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 

 

AD 4. 
 

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH V 
OBDOBJU OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli že konec meseca julija 2017 po pošti. 
 
Mateja Pilko, vodja oddelka za proračun in finance, je predstavila poročilo.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so: Marinka Strašek, Branka Kovačič, David Stupica in Maja Špes. 
 
Marinka Strašek je želela pojasnilo za postavko Izgradnja manjših telovadnic pri 
podružničnih osnovnih šolah. 
 
Župan je podal pojasnilo. 
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Branka Kovačič je dejala, da so svetniki mnenja, da se rebalans pripravi za naslednjo 
oktobrsko sejo občinskega sveta, prav tako pa bo sestava prihodnjega proračuna, ki bo zelo 
kmalu, lažja, če bo prej pripravljen rebalans. 
 
Mateja Pilko je pojasnila, v katerih primerih je župan dolžan občinskemu svetu predlagati v 
sprejem rebalans proračuna.  
 
Maja Špes je pohvalila zelo dobro pripravljeno poročilo. 
  
Sprejet je bil naslednji  
 
UGOTOVITVENI SKLEP: 
 
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. 

 

 
AD 5. 

 

POROČILO KONCESIONARJA GEKOTT D.O.O. ZA LETO 2016 
 

Seji se je pridružil Radko Kvas, direktor podjetja Gekott d.o.o. 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Župan je predlagal, da predsednik odbora za komunalno dejavnosti, urejanje prostora in 
varstvo okolja poda stališče odbora. 
 
Bogdan Nunčič je podal stališče 10. seje odbora, ki se je sestal 21. 9. 2017. Povedal je, da 
se je odbor seznanil s poročilom in predlaga, da občinska uprava ponovno pozove krajevne 
skupnosti, da le-te imenujejo pokopališke odbore za izvajanje nadzora nad delom 
koncesionarja na pokopališču, oz. to odgovornost prevzamejo predsedniki krajevnih 
skupnosti. 
 
Mag. Anita Reich, vodja oddelka za okolje in prostor, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Radko Kvas je povedal, da so svetniki prejeli z gradivom Poročilo za leto 2016 s seznamom 
dolžnikom za vsa pokopališča v občini Šmarje pri Jelšah. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so: Maja Špes, Marinka Strašek, Zdenka Orač, Branka Kovačič in Ivan Žaberl. 
 
Maja Špes je vprašala, kako je možno, da je toliko neplačnikov in kakšni so ukrepi, da se 
zmanjša število neplačnikov. 
 
Radko Kvas je pojasnil, da se izvajajo izvršbe. 
 
Marinka Strašek je podala pobudo, da se uredi ozvočenje na pokopališčih po celotni občini, 
Zdenka Orač pa je dodala, da naj z ozvočenjem upravljajo usposobljene osebe.  
 
Radko Kvas je pojasnil, da so nabavili tri nova ozvočenja.  
 
Branka Kovačič je pohvalila urejeno pokopališče v Šentvidu. 
 
Ivan Žaberl je želel pojasnilo glede prevozov na pokopališčih. 
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Radko Kvas je pojasnil, da je podjetje Gekott odpovedalo pobiranje smeti pri javnemu 
podjetju OKP iz Rogaške Slatine, nabavilo svoje vozilo in 2 x tedensko izpraznjujejo 
kontejnerje, je pa sedaj strošek odpadkov na pokopališčih na letni ravni manjši. 
 
Sprejet je bil naslednji  
 
UGOTOVITVENI SKLEP: 
 
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. 

 
AD 6. 

 

POROČILO O DOSEDANJEM IZVAJANJU IN PREDLOG ZA NADALJEVANJE 
PROJEKTA IZGRADNJE OSKRBOVANIH STANOVANJ V ŠMARJU PRI JELŠAH 

 
Seji se je pridružil Gregor Žohar, projektant oskrbovanih stanovanj v Šmarju pri Jelšha iz 
Studia 73 d.o.o.  
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Gregor Žohar je podrobno predstavil Idejno zasnovo Oskrbovanih stanovanj v Šmarju pri 
Jelšah. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Razpravljali so: Irena Stepišnik Perdih, Bogdan Nunčič, Branka Kovačič, Tea Devin, Marinka 
Strašek, David Stupica in Franc Namurš. 
 
Irena Stepišnik Perdih je predlagala, da se pri oskrbovanih stanovanjih ne uporablja izraz 
»ulica«, ampak »dovoz«. Menila je, da idejna zasnova sledi izvedbenemu načrtu, ker je dosti 
ohlapen, moti jo pa, da ni možnosti, glede na razporeditev oken, širitve. 
 
Gregor Žohar je podal pojasnila. 
 
Bogdan Nunčič je vprašal, kdo bo lahko koristil ta stanovanja in ali bo možen samo najem 
stanovanj ali tudi nakup stanovanj. 
 
Mag. Zinka Berk je pojasnila, da se je občinska uprava vseskozi zavzemala, da bi večino 
stanovanj bilo najemniških, možnost pa bi bilo tudi lastniških stanovanj, če bi bilo zgrajenih 
več objektov, pod pogojem, da se zagotovi stroga namembnost teh stanovanj. 
 
Branka Kovačič je vprašala, kdo bo investitor. 
 
Župan je pojasnil, da je možnosti več, o tem pa bo odločal občinski svet, ko bodo narejeni 
projekti. 
 
Tea Devin je vprašala, ali so potekali že kakšni pogovori z Nepremičninskim skladom, katerih 
poslanstvo je graditi oskrbovana stanovanja. 
 
Bogdan Nunčič je dodal, da bi morali nujno pričeti intenzivne razgovore z Nepremičninskim 
skladom, da bi lahko te objekte umestili v prostor.  
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Marinka Strašek je želela pojasnilo, ali ima občinski svet na naslednji redni seji še vedno 
možnost odločanja, kako se bo financiralo in ali bodo ta stanovanja najemna. 
 
Župan je podal pojasnilo. 
 
David Stupica je dejal, da se nagiba k temu, da občina gre v investicijo z Nepremičninskim 
skladom. Menil je, da je prav, da občinska uprava v času do druge seje občinskega sveta 
opravi razgovor z Nepremičninskim skladom. 
 
Branka Kovačič je spomnila na vložitev amandmaja, ki so ga svetniki vložili v mesecu 
decembru 2016 v zvezi z nadaljevanjem projekta izgradnje oskrbovanih stanovanj in 
poudarila, da svetniki predlagajo, da so ta stanovanja izključno namenjena za najem in 
starostnike. 
 
Razpravo je zaključil Franc Namurš, ki se je strinjal z razpravo Davida Stupice in Branke 
Kovačič in predlagal, da občinska uprava do oktobrske seje opravi razgovor na 
Nepremičninskem skladu o možnosti sofinanciranja oz. financiranja projekta. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
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 o možnosti 

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

 

Navzočnost se ni spremenila (19 svetnikov). 
ZA je glasovalo 19 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 

AD 7. 

 
PREDLOG STATUTA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH – 2. OBRAVNAVA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Simona Dobnik, direktorica občinske uprave, je podala obrazložitev. Povedala je, da je statut 
sedaj lektoriran, preoblikovan pa je tudi 10. člen statuta, kjer so našteti organi občine. 
Opozorila je, da je za sprejem statuta potrebna dvotretjinska večina članov občinskega 
sveta. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala je Irena Stepišnik Perdih. Vprašala je v kakšno smer gredo spremembe Zakona 
o lokalni samoupravi. 
 
Simona Dobnik je povedala, da bo najbolj bistvena sprememba v tem, da bi se naj krajevnim 
skupnostim ukinil status pravne osebe. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 



 stran 8 

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

obravnavi. 

 

Navzočnost se ni spremenila (19 svetnikov). 
ZA je glasovalo 19 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 8. 
 

PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH – 2. 
OBRAVNAVA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Simona Dobnik, direktorica občinske uprave, je podala obrazložitev. Povedala je, da je 
Poslovnik sedaj lektoriran, preoblikovan je 27. člen Poslovnika, dodano pa je tudi besedilo v 
24. členu. Posebej je podala pojasnilo k 19. členu Poslovnika. Opozorila je, da je za sprejem 
Poslovnika potrebna dvotretjinska večina članov občinskega sveta. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljala je Irena Stepišnik Perdih. Vprašala je, kako se postopa v primeru, če seja ni 
sklepčna. 
 
Simona Dobnik je podala pojasnilo. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine 

Šmarje pri Jelšah v 2. obravnavi. 

 
Navzočnost se ni spremenila (17 svetnikov). 
ZA je glasovalo 19 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 

AD 9. 

 
POROČILO O IZVAJANJU ZIMSKE SLUŽBE V SEZONI 2016/2017 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Mag. Anita Reich, vodja oddelka za okolje in prostor, je podala poročilo.  
 
Bogdan Nunčič, predsednik odbora za komunalno dejavnost, urejanje prostora in varstvo 
okolja, je podal stališče 10. seje odbora, ki se je sestal 21. 9. 2017. Povedal je, da se je 
odbor seznanil s poročilom in predlaga, da se neporabljena sredstva v višini 90.362,35 EUR 
iz naslova Tekoče vzdrževanje cest – zimsko prerazporedijo na Tekoče vzdrževanje cest – 
proporcionalno po krajevnih skupnostih. V kolikor pa bo občinska uprava pripravljala 
rebalans, odbor predlaga, da se zgoraj navedena sredstva prerazporedijo na Investicije in 
investicijsko vzdrževanje lokalnih cest.  
 
Župan je odprl razpravo. 
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Razpravljala sta David Stupica, Gorazd Močnik, Franc Namurš in Bogdan Nunčič. 
 
David Stupica je menil, da so stroški zimske službe vsako leto manjši. Predlagal je, da se 
ostanek sredstev razdeli med krajevne skupnosti. 
 
Župan je pojasnil, da lahko o tem razpravljamo pri sestavi proračuna za prihodnje leto, kjer 
ne bomo imeli predvidenih kapitalskih prihodkov. 
 
Gorazd Močnik je predlagal, da se pozove vse krajevne skupnosti, da se pregledajo in 
proučijo vse kategorizirane ceste, na katerih se izvaja zimsko vzdrževanje cest.  
 
Franc Namurš je ponovno opozoril na nujnost rebalansa proračuna in prerazporeditev 
sredstev.  
 
Župan je pojasnil, da se bo ostanek sredstev pri pripravi proračuna za leto 2018 prenesel v 
naslednje leto. 
 
Sprejet je bil naslednji  
 
UGOTOVITVENI SKLEP: 
 

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

službe v sezoni 2016/2017 v Občini Šmarje pri Jelšah. 

 

 
AD 10. 

 

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. 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. 

 

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

AD 11. 
 

PREDLOG PRAVIL ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH V 
VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA TER ZA DOLOČITEV 

KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Simona Dobnik, direktorica občinske uprave, je podala obrazložitev.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Irena Stepišnik Perdih je imela pripombo k 19. členu pravil pri končnih določbah. Predlagala 

je smiselno dopolnitev 19. člena. 

 

Simona Dobnik je glede na pripombo predlagala, 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«. 

  
Po razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
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«. 

 

 
Navzočnost se je spremenila (19 svetnikov). 
ZA je glasovalo 19 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 12. 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Ustno pobudo in vprašanje so postavili: 
 

- svetnica Irena Stepišnik Perdih je podala pobudo, da se na spletni strani Občine 
Šmarje pri Jelšah ažurirajo veljavni predpisi občine, ki jih je sprejel občinski svet 
in župan. 
  

Župan je odgovoril, da bo občinska uprava to pregledala in ustrezno popravila. 
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- svetnica Zdenka Orač je podala pobudo, tudi s strani zaposlenih v vrtcu Šmarje 
pri Jelšah, da se uredi dvigalo za II. nadstropje za dostavo hrane. 

 
Župan je odgovoril, da bo občinska uprava skupaj z vodstvom vrtca to proučila, za dogovore 
v tej smeri se zadolži podžupanjo Majo Špes. 
 

- svetnica Mimica Kidrič je izpostavila, da je bil napovedan sklic dopisne seje 
občinskega sveta glede sklepa o potrditvi DIIP-a za projekt Ureditev cestnega 
priključka k PC Šmarje – zahod s pripadajočo komunalno opremo in uvrstitev 
projekta v NRP 2017 – 2020. Nadaljevala je, da so isti dan prejeli tudi dopis, da 
se občina ne bo prijavila na razpis, ker je ugotovila, da investicija ni finančno 
upravičena. Vprašala je zakaj teh finančnih sredstev ni bilo. 

 
Mag. Zinka Berk je podala podrobno pojasnilo in zaključila, da bi bil vložek lastnih sredstev 
občine v projektu previsok glede na pridobljena sredstva. 
 
 

AD 18. 
 

RAZNO 
 

David Stupica se je navezal na razpravo Mimice Kidrič in spomnil, da so svetniki dobili 
gradivo za sklicano (nesklepčno) 18. redno sejo za 6. 9. 2017 brez gradiva k 10. točki 
dnevnega reda, kjer je bil na dnevnem redu Predlog sklep o potrditvi Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta za projekt »Ureditev cestnega priključka k poslovni coni 
PC Šmarje – zahod s pripadajočo komunalno opremo« in uvrstitev projekta v Načrt razvojnih 
programov 2017 – 2020. Poudaril je, da je svetnike zmotilo to, da gradiva k tej točki niso 
prejeli z gradivom, čeprav je šlo za pomembno odločitev. 
 
Marinka Strašek je predlagala občinski upravi, da v prihodnje poskrbi, da svetniki dobijo 
gradivo v pregled prej kot šele na sami seji. Izpostavila je dejstvo, da v primeru, če občinski 
svet na takratni seji ne bi podprl tega projekta, bi bili očitki na strani občinskega sveta in 
sicer, da občinski svet ne podpira razvoja občine in podjetnikov. 
 
 
Ob koncu seje je župan svetnike seznanil in jih hkrati povabil na otvoritev urejenega križišča 
na Halarjevem hribu v petek, 29. 9. 2017, ob 10.00 uri. 
 
Matjaž Štruklec je v imenu PGD Šentvid pri Grobelnem vse prisotne povabil pred občinsko 
stavbo na ogled novega gasilskega vozila. 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 18. redne seje Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah in 
zato je župan ob 19.15 sejo končal. 
 
 
Zapisala                                                                 
Monja Artnak                                                           
                                                                                                                      Župan 
                                                                                                       Stanislav ŠKET 


