
 
 
 
 
 
 

 OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH  

 OBČINSKI SVET  

 
 
Številka: 0321-0006/2017-2 
Datum: 23. 11. 2017 

 

Z A P I S N I K 
 

20. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah, ki je bila 23. novembra 
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, Jožef Čakš, Tea DEVIN, Mimica KIDRIČ, Branka KOVAČIČ, Benja 
KRULEC VIDOVIČ, Franc NAMURŠ, Bogdan NUNČIČ, Zdenka ORAČ, Irena STEPIŠNIK 
PERDIH, Marinka STRAŠEK, David STUPICA, Maja Špes, Matjaž ŠTRUKLEC, Jože 
TRATENŠEK, Davorin VREČKO in Ivan ŽABERL. 
 
Opravičeno odsotna: Gorazd MOČNIK in Janko ŠKET. 
 
Na seji so bili prisotni še: 
 župan – Stanislav Šket; 
 občinska uprava: Simona Dobnik (direktorica občinske uprave), Mateja Pilko (vodja 

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

 novinarji: Monika Šeligo (Rogaške novice), Snežana Prebil (Štajerski val); 
 
Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnosti 16 svetnikov. 
 
Župan je v uvodu vse prisotne lepo pozdravil.  
 
 

AD 1. 
 

PREDLOG ZAPISNIKA 19. 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 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah potrdi zapisnik 19. redne seje Občinskega 
sveta Občine Šmarje pri Jelšah z dne 19. 10. 2017. 
 
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 20. redne seje sveta Občine Šmarje pri 
Jelšah:  
 
1. Predlog zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah 
2. Poročilo o realizaciji sklepov 
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 – 1. obravnava 
4. Predlog izdajanja občinskega glasila »Šmarske novice« v letu 2018 
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Otroški 

vrtec Šmarje pri Jelšah – 1. in 2. obravnava 
6. Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina 
7. Pobude in vprašanja 
8. 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 20. redne seje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (16 svetnikov). 
ZA je glasovalo 16 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
 

AD 2. 
 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 
 

Župan je svetnike obvestil, da so sklepi 19. redne seje realizirani in so navedeni v zapisniku 
seje občinskega sveta.  

 
 

AD 3. 
 

PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH – 1. OBRAVNAVA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Župan je podal uvodno obrazložitev. 
 
Mateja Pilko, vodja oddelka za finance in proračun, je podala podrobno obrazložitev 
proračuna za leto 2018. Opisala je vsebino proračuna, bilanco prihodkov in odhodkov, 
obrazložitve in priloge. Izpostavila je investicijske projekte, ki se bodo začeli izvajati v letu 
2018.  
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Župan je odprl splošno razpravo o proračunu za leto 2018. 
 
Razpravljali so:  
 

 Irena Stepišnik Perdih je vprašala kdaj se šteje, da je premoženje prodano, takrat ko 
je sklenjena pogodba ali takrat ko občina dobi denar. Vprašala je še kaj so to drugi 
davki med davčnimi prihodki, ki so bili v letu 2016 realizirani v višini 11.449 EUR. 
 
Simona Dobnik je pojasnila, da je realizirano z nakazilom kupnine in sprovedbo v 
zemljiški knjigi. Mateja Pilko je odgovorila, da so drugi davki izredni davki, ki jih je pa 
težko planirati. 
 

 Franc Namurš je opozoril, da med investicijami za leto 2018 ni zasledil ceste Šentjur 
– Slivnica – Loka – Sodna vas, kljub temu, da je cesta izredno nevarna. Menil je, da 
bi pobudo morala podati Občina Šmarje pri Jelšah. 
 
Mag. Anita Reich je pojasnila, da poteka cesta čez tri občine, z Občino Šentjur že 
tečejo pogovori. Župan pa je dodal, da so potekali že razgovori z Direkcijo RS za 
ceste, da bi to cesto prekategorizirali v državno cesto. 
 

 Bogdan Nunčič je izpostavil veliko zadolževanje občine v letu 2018. 
 
Mateja Pilko je podala pojasnilo. 
 

 Zdenka Orač je vprašala zakaj so tako drastično padla sredstva krajevnim skupnostim 
za asfaltiranje. Spomnila je na nujno sanacijo ceste skozi naselje Stranje. 
 
Župan je podal pojasnilo. 
 

 Jožef Čakš je pojasnil, da je zadolževanje občin potrebno. Opozoril je na zmanjšanje 
sredstev v višini 3.300 EUR za sofinanciranje gledaliških abonmajev.  Obrazložil je 
dejansko situacijo gledaliških abonmajev, šmarski je zelo dobro obiskan in 
prepoznaven v širši regiji ter predlagal, da se sredstva za sofinanciranje gledaliških 
abonmajev v letu 2018 ne zmanjšajo, ampak ostanejo enaka v višini kot vsa leta do 
sedaj.  
 
Župan je odgovoril, da se bo pripomba upoštevala pri pripravi proračuna v drugi 
obravnavi. 
 

 David Stupica je izpostavil prodajo zemljišč, Jelšingrad in poslovna cona Šmarje - 
zahod. Občinski upravi je predlagal, da se sestane občinski svet, v primeru, da se 
najde kupec.  
 
Župan je zagotovil, da bo v obeh primerih sklical izredno sejo občinskega sveta in bo 
o tem odločal občinski svet. 
 

 David Stupica je še predlagal, da se iz proračuna za leto 2018 umakne 50 tisoč evrov 
pri oskrbovanih stanovanjih v Šmarju pri Jelšah. 
 
Župan je predlagal svetnikom, da se ta pripomba upošteva. 
 

 Marinka Strašek je vprašala ali se v letu 2018 planira v občinski upravi nova 
zaposlitev, ker je iz gradiva razvidno, da so se sredstva pri plačah in dodatkih v 
primerjavi z leto 2017 povečala za 19 tisoč evrov. Vprašala je še, zakaj se je 
povečala postavka 4020 za pisarniški in splošni material in storitve za 24 tisoč evrov. 
 



 stran 4 

Simona Dobnik je pojasnila, da je stanje glede zaposlitev nespremenjeno, kar je 
razvidno iz kadrovskega načrta. Mateja Pilko je pojasnila, da je dodatno planirana 
plača javnega delavca kot pomoč v občinski upravi. V postavki 4020 pa je zajet tudi 
promocijski material za pripravo evropskega tedna mobilnosti za leto 2018. 
 

 Bogdan Nunčič je izpostavil, da v proračunu ni zasledil sredstev za izgradnjo novega 
gasilskega doma v Kristan Vrhu. 
 
Župan je pojasnil, da Občina Šmarje pri Jelšah prispeva za razvoj in delovanje 
gasilskih društev približno 115 tisoč evrov. Spomnil je, da so poveljniki in predsedniki 
gasilskih društev sprejeli sklep Program financiranje od leta 2016 – 2023. Pojasnil je, 
da je že govoril s predsednikom gasilskega društva Kristan vrh, vendar je potrebno še 
marsikaj uskladiti pred projektiranjem.  
 

 Branka Kovačič je izpostavila, da v proračunu ni zasledila nobenih investicij za čistilno 
napravo Grobelno in športni park Grobelno. 

 
Župan je pojasnil, da se za potrebe kanalizacije Grobelno trenutno pripravljajo 
pogodbe o služnosti, za športni park Grobelno pa so že potekali razgovori z županom 
Šentjurja, krajevno skupnostjo in športnim društvom Grobelno, vendar v proračunu za 
prihodnje leto še niso planirana sredstva. 
Simona Dobnik je dodala, da še vedno potekajo dogovori z državo glede 
brezplačnega prenosa lastništvo na parceli, predvideni za lokacijo čistilne naprave 
Grobelno, ta postopek teče že od letošnjega marca. 
 

 Ivan Žaberl je opozoril, da se naj v proračunu v prihodnjih letih planira pešpot pri Sv. 
Štefanu od osnovne šole do centra. Razložil je, da je tam cesta zelo nevarna za 
otroke, zato je potrebno poskrbeti za varnost otrok. 
 
Župan se je strinjal z nevarnostjo ceste, vendar pa je pri tem opozoril na časovno 
omejenost  šolskega avtobusa, zato je potrebno v kraju najprej zelo pretehtati to pot 
in ali bo šolski avtobus obračal pri gasilskem domu ali bo še zmeraj vozil do šole. 
Menil in predlagal je, da Krajevna skupnost Sveti Štefan to investicijo uvrsti v svoj 
plan. 
 

 Zdenka Orač je izpostavila ureditev poti do postajališča za šolski avtobus mimo 
skladišča Slovenskih železnic v naselju Stranje. 
 
Župan je podal pojasnilo. 
 

 Mimica Kidrič je vprašala, kakšni so načrti za bazen v proračunu 2018. 
 
Župan in Damjan Boštjančič sta podala pojasnilo. 
 

 David Stupica se je navezal na razpravo Mimice Kidrič glede bazena. Predstavil je 
realno stanje glede bazena in spomnil na naravni bazen, ki bi bil bistveno cenejši od 
klasičnega, zanj pa bi bilo mogoče pridobiti tudi sredstva na razpisih. 
 

 Branka Kovačič in Franc Namurš sta vprašala, za kaj se bodo porabila sredstva v 
višini 90 tisoč evrov, ki so ostala od zimske službe. 

 
Mateja Pilko je podala pojasnilo. 
 

Po končani razpravi je župan dejal, da se bodo pripombe, dane na seji, upoštevale pri 
pripravi proračuna za drugo obravnavo,  pisne pripombe je možno vložiti do 8. decembra 
2017, do 13. ure. 
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Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

1. Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je opravil splošno razpravo Odloka o 

proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 v 1. obravnavi, pri čemer se 

upoštevajo pripombe dane na seji občinskega sveta. 

2. Predlog proračuna za leto 2018 daje v javno obravnavo do 8. decembra 2017. 

Dostopen je na spletni strani in na sedežu Občine Šmarje pri Jelšah. Pisne 
pripombe je možno vložiti do 8. decembra 2017, do 13. ure. 

 

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

 

AD 4. 
 

PREDLOG IZDAJANJA OBČINSKEGA GLASILA »ŠMARSKE NOVICE« V LETU 2018 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Sergeja Javornik, koordinatorica za stike z javnostjo in odgovorna urednica, je podala 
obrazložitev. Na kratko je predstavila vsebino občinskega glasila, rezultate ankete o 
zadovoljstvu občanov, financiranje izdaje občinskega glasila in primerjavo z drugimi občinami 
po Sloveniji. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so: Jožef Čakš, Tea Devin, Mimica Kidrič, Irena Stepišnik Perdih, Marinka 
Strašek, Maja Špes, Branka Kovačič, David Stupica in Davorin Vrečko. 
 
Jožef Čakš je opozoril, da ni letni strošek izdaje občinskega glasila le 25.000 evrov, ampak je 
k temu znesku potrebno dodati tudi strošek odgovorne urednice, ki dela na tem časopisu. 
 
Župan je pojasnil, da Sergeja Javornik ni zaposlena na Občini Šmarje pri Jelšah zgolj za 
izdajanje glasila, ampak ima v opisu del in nalog druge zadeve, zraven teh nalog pa opravlja 
še delo odgovorne urednice. Poudaril je, da bo Sergeja Javornik še naprej delala v občinski 
upravi, s časopisom ali brez časopisa. Posebej je izpostavil, da so odgovorna urednica in 
uredniški odbor imenovani za mandatno dobo članov občinskega sveta. 
 
Tea Devin je menila, da je najprej potrebno rešiti vprašanje prenosa glasila na zavod TŠM. 
 
Mimica Kidrič je nadaljevala razpravo Jožefa Čakša in sicer, da stroški časopisa niso samo 
25.000 evrov, ampak je dejansko v stroških časopisa tudi del plače glavne in odgovorne 
urednice. Izpostavila je, da svetnike zanima koliko skupaj znašajo stroški časopisa. 
 
Irena Stepišnik Perdih je dejala, da razprava ne teče v smislu, da bi karkoli povišali v 
proračunu, ampak, da če delamo primerjavo stroškov z drugimi občinami, je prav, da imamo 
zajete vse stroške, če je bilo v obrazložitvi že povedano, da so po drugih občinah v te zneske 
vključeni tudi honorarji za urednike. Vprašala je, kolikšen je porabljen delež za odgovorno 
urednico. 
 
Marinka Strašek je poudarila, da svetniki želijo informacijo, koliko ur svojega dela Sergeja 
Javornik porabi za izdajanje časopisa. 
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Simona Dobnik je pojasnila, da Sergeja Javornik v občinski upravi zaseda strokovno 
tehnično delovno mesto koordinator za stike z javnostmi. Pri razpisu tega delovnega mesta 
ni bilo nikjer navedeno, da bo ta oseba imenovana za odgovorno urednico in tudi v pogodbi o 
zaposlitvi ni nikjer zapisano delo odgovorne urednice, zaradi tega, ker je odgovorna urednica 
imenovana na predlog župana s strani občinskega sveta za mandatno dobo. 
 
Maja Špes je razjasnila, da prispevke za glasilo pišejo tudi ljudje, ki za to ne dobijo plačilo, to 
delajo prostovoljno, kar pomeni še dodatni prihranek občini. Svetnikom je postavila v 
razmislek vprašanje, kakšna je razlika med zdajšnjim izdajanjem časopisa in novim 
izdajanjem časopisa, saj gre za enaka finančna sredstva in enako izdajo številk. 
 
Branka Kovačič je kot članica sveta zavoda TŠM izpostavila, da je direktorica zavoda TŠM 
pripravljena prevzeti ta časopis in pojasnila, da je direktorica organizirana oseba, ki ima 
ogromno idej, zato je prav, da zavodu damo priložnost. V nadaljevanju je prosila strokovno 
službo občine, da pripravi nov odlok in statut do naslednje seje. Dejala je, da je prepričana, 
da bo zavod lahko izdal časopis takoj, ko bo sprejet odlok,  v najkrajšem času. Želela je 
pojasnilo iz gradiva, ali sta v septembru predvideni dve izdaji časopisa. 
 
Sergeja Javornik je pojasnila, da je bil v tem letu povečan obseg dveh izdaj glasila, v juniju 
ob občinskem prazniku in septembra, v lanskem letu pa decembra zaradi povečanega števila 
oglasnih vsebin. 
 
David Stupica je spomnil na 16. redno sejo, ki je bila 29. marca 2017, na kateri je bil 

soglasno sprejet sklep, da strokovne službe Občine Šmarje pri Jelšah do priprave proračuna 

za leto 2018 pripravijo predlog za prenos občinskega glasila na Javni zavod za turizem, šport 

in mladino Šmarje pri Jelšah. V nadaljevanju je predlagal, da se razprava danes zaključi in 

svetniki glasujejo o predlaganemu sklepu. 

 

Župan je pojasnil, da predlog za prenos občinskega glasila na Javni zavod za turizem, šport 

in mladino Šmarje pri Jelšah do priprave proračuna za leto 2018 ni bil pripravljen zaradi tega, 

ker svet zavoda TŠM, kjer manjka še eden član, pa tudi direktorica in drugi zaposleni niso bili 

takrat zaposleni, kot je bilo načrtovano s terminom delovanja zavoda. 

 
Davorin Vrečko je menil, da tudi če se bi upošteval delovni čas, ki ga sedaj porabi odgovorna 
urednica in tudi, če bo to še dodatnih 5 tisoč evrov, zavod TŠM za 30 tisoč evrov ne bo 
mogel izdajati časopisa vsaj v takšni kvaliteti, kot je to bilo do sedaj. Izpostavil je dejstvo, da 
bodo tisti svetniki, ki bodo danes potrdili prenos glasila na zavod TŠM, tudi odgovorni, če 
časopis ne bo v takšni kvaliteti, kot je bil do sedaj. 
 
Župan je poudaril, da pričakuje prvo številko glasila v novem letu zadnji petek v januarju.  
  
Po razpravi je župan dal najprej na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Do izteka mandatne dobe (2014-2018) članov občinskega sveta občinsko glasilo 

Šmarske novice izdaja Občina Šmarje pri Jelšah. 

 

Navzočnost se ni spremenila (17 svetnikov). 
ZA so glasovali 4 svetniki. PROTI je glasovalo 12 svetnikov. 1 svetnik ni glasoval. 
 
Sklep ni bil sprejet.  
 

Ugotovljeno je bilo, da bo Občina izdajanje občinskega glasila prenesla na zavod TŠM. 
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Sprejet je bil naslednji  

 

SKLEP:  

  

Občinsko upravo se zadolži, da do naslednje seje občinskega sveta v mesecu 
decembru 2017 pripravi vse ustrezne pravne podlage za prenos občinskega glasila 
Šmarske novice na Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah. 
 
Simona Dobnik je dopolnila, da bo občinska uprava do naslednje seje pripravila:  

- predlog sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila 
Občine Šmarje pri Jelšah in 

- predlog odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in 
mladino Šmarje pri Jelšah. 

 

 
 

AD 5. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JZ 
OTROŠKI VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH – 1. IN 2. OBRAVNAVA 

 

 
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 najprej na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Otroški vrtec Šmarje pri 

Jelšah se obravnava po skrajšanem postopku. 

 

Navzočnost se je spremenila (16 svetnikov). 
ZA je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Po sprejetem prvem sklepu je župan dal še na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Otroški vrtec 

Šmarje pri Jelšah. 

 
Navzočnost se ni spremenila (16 svetnikov). 
ZA je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 6. 

 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA SVETA JZ LJUDSKA UNIVERZA 
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 dopisni seji, dne 15. 11. 2017. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah imenuje v Svet JZ Ljudska univerza Rogaška 

Slatina kot predstavnico občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogatec in Šmarje 

pri Jelšah Sabino Pavčnik, stan. Slake 7, 3254 Podčetrtek, za mandatno obdobje 2018-

2022. 

Imenovana nastopi mandat z dnem konstitutivne seje Sveta Javnega zavoda Ljudska 

univerza Rogaška Slatina.   

 

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

 

AD 7. 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Ustno pobudo in vprašanje so postavili: 
 

- svetnica Irena Stepišnik Perdih je seznanila, da se bo v naslednjih dneh 
Upravna enota Šmarje pri Jelšah preselila v sosednjo stavbo Aškerčev trg 11. 
Vprašala je kaj bo z kontejnerskim objektom oz. kaj bo s to stavbo, če je kakšna 
ideja, da se stavbna pravica podaljša oz. da ti kontejnerji ostanejo in kaj je 
predvideno z sedanjo občinsko stavbo po preselitvi občinske uprave. 
 
Župan je odgovoril, da je stavbna pravica Ministrstvu za javno upravo bila 
podaljšana do 31. 12. 2017. V pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice je 
predvideno, da se začasni kontejnerski objekti z 31. 12. 2017 odstranijo. 
Občinska stavba je na podlagi vseh študij, ki so bile do sedaj narejene, 
predvidena za rušenje, kaj pa bo na obstoječem mestu, o tem bo odločal občinski 
svet in župan v naslednjem mandatu.  
 

- svetnik Franc Namurš je vprašal ali bo po selitvi UE možnost pridobiti kakšen 
kontejner za potrebe igrišča na Tinskem.  
 
Župan je pojasnil, da so kontejnerji bili narejeni prav po načrtu za takšno 
postavitev, nimamo pa podatkov kaj bo z kontejnerji po odstranitvi naredilo Trimo 
Trebnje. 
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- svetnik David Stupica je podal pobudo, da naj občinska uprava že prične 
pogovore z Ministrstvom za javno upravo, v smislu, da bi po odstranitvi obstoječe 
občinske stavbe država na svoje stroške uredila parkirišča za Upravna enoto, 
občina pa z državo sklene pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice za določeno 
obdobje. 
 
Župan je odgovoril, da bo ta pobuda lahko realizirana šele konec leta 2019. 

 
- svetnik Ivan Žaberl je vprašal kako se odvijajo aktivnosti v zvezi z gradnjo novih 

prostorov za občino. 
  
                 Župan je odgovoril, da je bilo podjetju Latis d.o.o.  izdano s strani Upravne enote    
                 Šmarje pri Jelšah gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in nadzidavo obstoječega  
                 objekta »Šmarski hram«, v pogodbi sklenjeni med Občino in podjetjem Latis d.o.o.  
                 pa je določen rok 31. 10. 2018. 

 
- svetnica Benja Krulec Vidovič je opozorila, da se je že nekaj mamic obrnilo 

nanjo glede zobozdravnika v šoli Šmarje pri Jelšah. Zobozdravstvena ambulanta 
spada pod JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, katerega ustanovitelj je Občina 
Šmarje pri Jelšah. Otrok je na prvi pregled klican v Šentjur v Zdravstveni dom, 
tam pa ga na naslednji pregled usmerijo v šolsko ambulanto v Šmarje pri Jelšah, 
kjer pa ni prostora. Vprašala je, kam bodo odšli ti otroci k zobozdravniku. 

 
 

Župan je odgovoril, da bo vprašanje posredovano JZ Zdravstveni dom                 
Šmarje pri Jelšah. 
 

 
AD 8. 

 

RAZNO 
 

 
Župan je podal informacijo o tekočih investicijah, ki se izvajajo v občini in sicer: gradnja 
novega nadhoda v Šmarju pri Jelšah, obnova lokalne ceste Sp. Mestinje – Zibika, izgradnja 
telovadnice pri Sv. Štefanu in sanacija plazu Strtenica in Vršna vas.  
 
Posebej je izpostavil, da bo v soboto, 25. novembra v Skazovi vinski kleti v Šmarju pri 
Jelšah, velika viteška svečanost Evropskega reda vitezov vin, Konzulata za Slovenijo.  
 
Svetnike je seznanil, da bo naslednja redna seja občinskega sveta v sredo, 20. 12. 2017 v 
vrtcu Šmarje pri Jelšah. 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah in 
zato je župan ob 18.30 sejo končal. 
 
 
Zapisala                                                                 
Monja Artnak                                                           
                                                                                                                      Župan 
                                                                                                       Stanislav ŠKET 


