
 
 
 
 
 

 OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH  

 OBČINSKI SVET  

 
 
Številka: 03213-0005/2015 
Datum: 20. 10. 2015 

 

Z A P I S N I K 
 

7. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah, ki je bila 7. oktobra 2015. 
 
 
Seja je potekala v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah, Slomškova ulica 13, Šmarje pri 
Jelšah. 
 
Sejo je vodil ţupan Občine Šmarje pri Jelšah Stanislav Šket. 
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta (v nadaljevanju svetniki):  
 
Joţef 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, 
Matjaţ ŠTRUKLEC, Joţe TRATENŠEK in Davorin VREČKO. 
 
Opravičeno odsoten:  Ivan ŢABERL. 
  
Na seji so bili prisotni še: 
 ţupan – Stanislav Šket; 
 občinska uprava: Zlatka Pilko (v.d. direktorja občinske uprave), Peter Planinšek (vodja 

oddelka za okolje in prostor),  Simona Dobnik (podsekretarka v oddelku za splošne in 
pravne zadeve), mag. Zinka Berk (vodja oddelka za gospodarstvo) in Monja Artnak 
(administratorka v oddelku za splošne in pravne zadeve); 

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

 
 
Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnosti 18 svetnikov. 
 
Ţupan je v uvodu vse prisotne lepo pozdravil. 
 
 

AD 1. 
 

PREDLOG ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠMARJE PRI 
JELŠAH 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Ţupan je vprašal, če ima kdo od članov sveta pripombe na zapisnika. 
 
Ugotovljeno je bilo, da na zapisnika ni podanih pripomb, zato je ţupan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah potrdi zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta 
Občine Šmarje pri Jelšah z dne 29. 07. 2015. 
 
Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 17 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 7. redne seje sveta Občine Šmarje pri 
Jelšah:  
 
1. Predlog zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah 
2. Poročilo o realizaciji sklepov 
3. Predlog sklepa o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Šmarje pri 

Jelšah 
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Knjiţnica Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava 
5. Predlog Odloka o pravilih in ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Šmarje 

pri Jelšah – 1. obravnava 
6. Predlog Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri 

Jelšah 
7. Predlog Odloka o spremembi meje območij naselij Globoko pri Šmarju, Šmarje pri 

Jelšah in Zgornje Tinsko – 1. obravnava 
8. Predlog Odloka o spremembi meje med naselji Dol pri Pristavi, Pustike, Zibiška 

vas, Bezgovica in Roginska Gorca – 1. obravnava 
9. Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava 
10. Predlog dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoţenjem Občine Šmarje pri 

Jelšah za leto 2015 
11. Predlog sklepa o ukinitvi druţbene lastnine v splošni rabi 
12. Predlog sklepa o imenovanju članice Komisije za vloge in pritoţbe 
13. Predlog sklepa o imenovanju člana v Svet JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah 
14. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice JZ Razvojne agencije Sotla 
15. Pobude in vprašanja  
16. Razno 
 
Pred sejo so svetniki prejeli še dodatno gradivo in sicer: 

- stališče odbora za gospodarstvo k 9. točki dnevnega reda 
- čistopis predloga Odloka o pravilih in ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine 

Šmarje pri Jelšah k 5. točki dnevnega reda 
 
Ţupan je v uvodu pozdravil ravnateljico Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah Jelko Čujeţ in 
pomočnico ravnateljice Marjetko Ţnidarec. 
 
Ravnateljica Jelka Čujeţ je pozdravila vse prisotne. 
 
Ţupan 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 ţupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah sprejme predlog dnevnega reda 7. redne seje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 17 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
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Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
 

AD 2. 
 

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 
 

Ţupan je svetnike obvestil, da so vsi sklepi 6. redne seje realizirani in so navedeni v 
zapisniku.  
 

 
AD 3. 

 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI MANDATA ČLANICI OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
ŠMARJE PRI JELŠAH 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Predsednica Občinske volilne komisije Simona Dobnik je podala ugotovitveni sklep o 
prehodu mandata svetnice Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah na naslednjo 
kandidatko, ki ga je sprejela Občinska volilna komisija na dopisni seji, dne 17. 9. 2015. 
 
Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je 
podala stališče komisije, katera se je sestala na svoji seji dne, 22. 9. 2015. 
 
Ţupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah potrdi mandat nadomestni članici Občinskega 

sveta Občine Šmarje pri Jelšah, Benji Krulec Vidovič, stanujoči Spodnja Ponkvica 8b, 

3231 Grobelno za preostanek mandatne dobe 2014-2018. 

 

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

AD 4. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 
JAVNEGA ZAVODA KNJIŢNICA ŠMARJE PRI JELŠAH – 1. OBRAVNAVA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Zlatka Pilko, v.d. direktorja občinskega uprave, je podala obrazloţitev k odloku. 
Simona Dobnik, podsekretarka v oddelku za splošne in pravne zadeve, je podala dodatno 
obrazloţitev. 
 
Ţupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so: Joţef Čakš, Mimica Kidrič, Gorazd Močnik, Irena Stepišnik Perdih, Tea 
Devin, David Stupica, Janko Šket in Matjaţ Štruklec. 
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Joţef Čakš je v razpravi spomnil, da je bilo predvideno za muzej baroka novo delovno 
mesto. Dejal je, da ima turizem na našem območju vseskozi kritično noto in se glede turizma 
ne moremo primerjati s turističnimi občinami, čeprav imamo v občini Šmarje pri Jelšah kar 
nekaj stvari, ki so pomembne za turizem. Omenil je, da je potrebno v občini rešiti tudi šport, 
mladino in urejanje okolja in če bo prišlo do ustanovitve novega zavoda se vanj lahko vključi 
še turizem. Povedal je tudi, da je odlok usklajen z JZ Knjiţnico Šmarje pri Jelšah in izpostavil 
spremembo pri pogojih za imenovanje direktorja JZ Knjiţnica Šmarje pri Jelšah. 
  
Mimica Kidrič je spomnila na majsko sejo občinskega sveta, kjer je tekla razprava o predlogu 
odloku o ustanovitvi zavoda za turizem, šport in mladino, vendar občinski svet predloga 
odloka takrat ni potrdil. Izpostavila je, da se je turizem v predlogu odloka sedaj priključil k JZ 
Knjiţnica, kar pa predstavlja dodatno izjemno veliko delo v tem zavodu. Menila je, da bi se 
moral občinski svet opredeliti, kaj bo z področjem mladine in športa v naprej.  
 
Gorazd Močnik je izpostavil plačo direktorja novega zavoda, ki bi se naj ustanovil ter naloge 
in dolţnosti, ki jih bo moral opravljati direktor tega zavoda.  
 
Irena Stepišnik Perdih je spomnila na majsko sejo, na kateri je bil na dnevnem redu predlog 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, mladino in šport in kjer je bilo največ 
pomislekov in tudi glasovanja proti zaradi tega, ker se je na ta odlok, ki naj bi se ustanovil 
vezal Muzej baroka. V nadaljevanju je pojasnila, da ji predlog odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjiţnica Šmarje pri Jelšah ni posebej všeč, 
ker v Knjiţnico Šmarje pri Jelšah uvrščamo še turizem. Dejala je, da razume, da gre le za 
začasno rešitev. 
 
Zlatka Pilko je pojasnila, da se je Muzej baroka vseskozi vodil pod področjem gospodarstva, 
v katerega spada tudi področje turizma in da strokovna delavka, ki je vodila Muzej baroka 
vodi tudi TIC. 
 
Tea Devin je podprla predlog odloka in menila, da se turizem v Šmarju pri Jelšah mora začeti 
razvijati. 
 
David Stupica je menil, da je potrebno ustanoviti Zavod za turizem v kakršnikoli obliki. Dejal 
je, da bo predlog odloka podprl pod tem pogojem, da se zaveţemo, da bomo ustanovili 
zavod za šport in mlade. Izpostavil je staro šolo v Šmarju pri Jelšah in dejal, da takšnemu 
objektu manjka upravljavec. V nadaljevanju je še izpostavil, da so neurejene zadeve na 
področju športa. Ţelel je, da se najde skupna rešitev, na podlagi katere bodo zadovoljni 
predvsem občani občine. Predlagal je, da v kolikor se danes sprejme predlog odloka, se naj 
sprejme dodaten sklep, v katerem se zaveţemo, da bomo proučili moţnost vključitve 
mladine in šport v zavod. 
 
Janko Šket je podprl predlog odloka. Menil je, da je prav, da javni zavod Knjiţnica vodi Muzej 
baroka, sedaj se je k tem zavodu priključil še turizem kot začasna rešitev. Predlagal je, da v 
kolikor se bo ugotovilo, da rezultati na tem področju ne bodo dobri, se bo pripravil predlog za 
ustanovitev novega zavoda, v katerem bi bil tudi turizem. 
 
Matjaţ Štruklec je glede na razpravo svetnikov o delu na področju turizma predlagal, da se 
razmisli o zamenjavi oseb na tistih področjih, kjer se dela slabo.  
 
Ugotovljeno je bilo, da na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih 
sprememb, zato bi besedilo odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v 
prvi obravnavi. Ţupan je na podlagi 75. člena Poslovnika občinskega sveta predlagal, da se 
prva in druga obravnava predloga odloka zdruţita. Predlagal je še tretji sklep, da se naloţi 
občinski upravi, da pripravi predlog rešitve za področje mladine, športa in urejanje okolja. 
 
Po razpravi je ţupan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 

1. Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjiţnica Šmarje pri Jelšah 

po skrajšanem postopku.  

2. Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjiţnica Šmarje pri Jelšah. 

3. Občinsko upravo se zadolţi, da v čim krajšem moţnem času pripravi predlog 

rešitve za področje turizma, športa, mladine in urejanje okolja in pri tem 

upošteva vsebino predlaganega Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za 

turizem šport in mladino na 5. redni seji občinskega sveta. 

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

 
AD 5. 

 

PREDLOG ODLOKA O PRAVILIH IN UREDITVI CESTNEGA PROMETA V NASELJIH 
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH – 1. OBRAVNAVA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje, na mize pa so prejeli čistopis Odloka o 
pravilih in ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah. 
 
Ţupan je v uvodu omenil, da bo inšpekcijsko in redarsko nadzorstvo predmetnega odloka 
opravljal Medobčinski inšpektorat in redarstvo. 
 
Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor, je podal obrazloţitev. Podal je pripombe 
in dopolnitve, katere so predlagali člani Odbora za komunalno dejavnost, urejanje prostora in 
varstvo okolja. 
 
Ţupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali sta Irena Stepišnik Perdih in Mimica Kidrič.  
 
Irena Stepišnik Perdih je dejala, da so ţe na odboru za komunalno dejavnost, urejanje 
prostora in varstvo okolja razpravljali glede prepovedi parkiranja koles, koles z motorjem in 
motornih koles, kar določa 35. člen odloka, izpostavila je parkiranje koles ob javnih zgradbah 
in drugih objektih, ki mejijo na javne prometne površine in kjer ni stojal za kolesa. 
 
Ţupan je pojasnil, da so stojala za kolesa pri javnih ustanovah in sicer občini, šoli in knjiţnici. 
 
V nadaljevanju je tekla razprava glede stojal za kolesa. Svetniki so bili mnenja, da se naj 35. 
člen odloka ne spremeni in ostane zapisan v predlagani obliki, hkrati pa se naj pozove tudi 
druge zavode in institucije v občini, da namestijo stojala za kolesa.  
 
Mimica Kidrič je vprašala ali prvi stavek tretjega odstavka 20. člena pomeni, da pristojni 
organ odloči, če lahko nekdo ţivino pelje na pašo ali ne.  
 
Peter Planinšek je pojasnil, da pristojno organ odloči, če gre za oviranje prometa na cestnih 
površinah. 
 
Irena Stepišnik Perdih je predlagala, da se tretji odstavek 20. člena redakcijsko dopolni tako, 
da pristojni organ odloči o upravičenosti vodenja ţivine na pašo in z nje preko javne 
površine. 



 stran 6 

 
Simona Dobnik je pojasnila, da ta odlok ureja pravila in ureditev prometa na cestnih 
površinah, zato pašo urejamo zgolj v primeru, če se ţivina vodi po in preko javnih cest, 
poteh, ipd. 
 
Ugotovljeno je bilo, da na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih 
sprememb, zato bi besedilo odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v 
prvi obravnavi. Ţupan je na podlagi 75. člena Poslovnika občinskega sveta predlagal, da se 
prva in druga obravnava predloga odloka zdruţita. 
 
Ţupan je dal najprej na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Odlok o pravilih in ureditvi cestnega 

prometa v naseljih Občine 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 ţupan dal še na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Odlok o pravilih in ureditvi cestnega 

prometa v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah.  

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

AD 6. 
 

PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI IN IZDAJANJU OBČINSKEGA GLASILA OBČINE 
ŠMARJE PRI JELŠAH 

 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Zlatka Pilko, v.d. direktorja občinske uprave, je podala obrazloţitev. 
 
Ţupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so: Davorin Vrečko, Zdenka Orač, Mimica Kidrič, Janko Šket, Marinka Strašek in 
Irena Stepišnik Perdih. 
 
Davorin Vrečko je izpostavil Jelšin list, ki ga prejme vsako gospodinjstvo brezplačno na dom, 
v njem pa so zajete informacija o dogajanjih v naših krajih, povezava do Jelšinega lista pa je 
tudi na novi spletni strani občine Šmarje pri Jelšah. Predlagal je, da bi pri izidu novega 
občinskega glasila obdrţali obliko, ki jo ima sedaj Jelšin list.  
 
Zlatka Pilko je pojasnila, da občina Jelšin lista ne bo več financirala, prav tako ne bo več na 
spletni strani občine. 
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Zdenka Orač je vprašala ali se Jelšin list ne more prenesti in izhajati kot glasilo Občine 
Šmarje pri Jelšah. Menila je, da bo občinsko glasilo zelo velik doprinos h kvaliteti ţivljenja 
občanov. 
 
Mimica Kidrič je izpostavila, da v Jelšinem listu ni aktualnih informacij o delu občine, vseh 
organov in društev in kot moţnost izpostavila, da se v uredniški odbor, ki bo urejal glasilo 
občine zdruţijo uredniki, ki sedaj urejajo Jelšin list in novi sodelavci. Predlagala je, da bi 
glasilo izhajalo vsak mesec. 
 
Zlatka Pilko je razloţila, da bo za izhajanje mesečnika potrebno zagotoviti v proračunu za 
prihodnje leto več sredstev.  
 
Janko Šket je dejal, da je prav, da občina ustanovi in izdaja svoje občinsko glasilo, da bodo 
občani čim bolj informirani o dogajanju v občini iz različnih področij. Menil je, da je izdajanje 
glasila vsaka dva meseca zadosti, saj se s tem privarčujejo sredstva v proračunu. 
 
Marinka Strašek je predlagala, da okrilje tega glasila prevzame novi javni zavod, ki ga bi 
občina ustanovila. 
 
Irena Stepišnik Perdih je menila, da bi izhajanje glasila zaradi tekočih informacij bilo boljše 
enkrat mesečno, če bi se našlo pravo razmerje med stroški. 
 
Zlatka Pilko je pojasnila, da se drugi odstavek 4. člena predlaganega odloka glasi, da glasilo 
izhaja praviloma šestkrat letno, lahko pa izide tudi kot izredna ali kot dvojna številka.  
 
V razpravi se svetniki niso odločili, kakšno naj bo ime uradnega glasila, zato ţupan ni 
predlagal sprejetje odloka po skrajšanem postopku. Predlagal je, da se sprejme odlok v prvi 
obravnavi, na naslednji seji pa se določi ime glasila in odgovornega urednika. 
 
Po razpravi je ţupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Odlok o ustanovitvi in izdajanju 
občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah v prvi obravnavi.  
 
Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI MEJE OBMOČIJ NASELIJ GLOBOKO PRI 
ŠMARJU, ŠMARJE PRI JELŠAH IN ZGORNJE TINSKO – 1. OBRAVNAVA 

 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor, je podal obrazloţitev. 
 
Ţupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče.  
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Ugotovljeno je bilo, da na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih 
sprememb, zato bi besedilo odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v 
prvi obravnavi. Ţupan je na podlagi 75. člena Poslovnika občinskega sveta predlagal, da se 
prva in druga obravnava predloga odloka zdruţita. 
 
Ţupan je dal najprej na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Odlok o spremembi meje območij 

naselij Globoko pri Šmarju, Šmarje pri Jelšah in Zgornje Tinsko 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 ţupan dal še na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Odlok o spremembi meje območij 

naselij Globoko pri Šmarju, Šmarje pri Jelšah in Zgornje Tinsko. 

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

AD 8. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI MEJE MED NASELJI DOL PRI PRISTAVI, 
PUSTIKE, ZIBIKA, ZIBIŠKA VAS, BEZGOVICA IN ROGINSKA GORCA – 1. OBRAVNAVA 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor, je podal obrazloţitev. Seznanil je, da 
mora odlok v enaki vsebini sprejeti tudi Občinski svet Občine Podčetrtek, ker gre za mejo 
med naseljem Roginska Gorca. 
 
Ţupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je Matjaţ Štruklec. Izpostavil je na teţave v Bodrišni vasi, kjer občan ţe dolga 
leta prosi, da se mu prestavi naslov iz Močl na Bodrišno vas. 
 
Simona Dobnik  je pojasnila, da je občan ţelel, da se spremeni meja naselja in s tem tudi 
njegov naslov in hišna številka, ker bi ţelel biti vpisan v volilni imenik za volitve v svete 
krajevne skupnosti Šentvid in ne Šmarje pri Jelšah. Na občinski upravi mu je bilo pojasnjeno, 
da mora v tem primeru pridobiti tudi soglasje svojega soseda, ki gravitira na isto območje,  
kar je pogoj za izdajo pozitivnega mnenja Geodetske uprave RS. To v tem času ni bilo 
pridobljeno. 
 
Po razpravi je ţupan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA:  
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Odlok o spremembi meje med naselji 
Dol pri Pristavi, Pustike, Zibiška vas, Bezgovina in Roginska gorca v prvi obravnavi. 
 

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

AD 9. 
 

PREDLOG ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH – 1. 
OBRAVNAVA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje, na mize pa so prejeli stališče Odbora 
za gospodarstvo. 
 
Mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo, je podala obrazloţitev. Predlagala je, da bi 
turistična taksa v Občini Šmarje pri Jelšah začela veljati od 1. 1. 2016.  
 
Davorin Vrečko, predsednik odbora za gospodarstvo, je podal stališče odbora. 
 
Ţupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal je David Stupica in dejal, da si ponudniki ţelijo večjo vključenost s strani TIC-a. 
 
Ugotovljeno je bilo, da na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih 
sprememb, zato bi besedilo odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v 
prvi obravnavi. Ţupan je na podlagi 75. člena Poslovnika občinskega sveta predlagal, da se 
prva in druga obravnava predloga odloka zdruţita. 
 
Ţupan je dal najprej na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Odlok o turistični taksi 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 ţupan dal še na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Odlok o turistični taksi v Občini 

Šmarje pri Jelšah. 

 
Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 10. 
 

PREDLOG DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŢENJEM OBČINE 
ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2015 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo, je podala obrazloţitev.  
 
Ţupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015 
se dopolni z: 
 
A) ZEMLJIŠČA 

Z. 
št. 

Šifra in 
k.o. 

Parc. št. Velikos
t 
parcele 

Raba 
zemljišč
a 

Orient. 
vredno
st v € 

Solast
niški 
deleţ 

Opombe 

1. 1201-
Zadrţe 

544/1 210 m2 stavbno ocena 1/1 Lorger 

 
B)   STAVBE 

 
Z. 
Št. 

Upravljav
ec 

Ulica,  
h. št., 
naselje 

Šifra in 
k.o. 
 

ID oznaka Vrsta 
rabe in 
velikos
t 

Solastn
iški 
deleţ 

Orient. 
Vredno
st 
v  EUR 

1. ATRIJ 
d.o.o., 
Celje 

Cankarje
va ulica 
5 

1200- 
Šmarje 

1200-337-4 
(dvosobno 
stanovanje) 

61,95 
m2 

1/1 45.000 

SKUPAJ 45.000 

 

 

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

AD 11. 
 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI DRUŢBENE LASTNINE V SPLOŠNI RABI 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Simona Dobnik, podsekretarka v oddelku za splošne in pravne zadeve, je podala 
obrazloţitev. 
 
Ţupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 

1. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na nepremičninah z ID znakom 1201-

544/1-0 in 1201-544/2-0. 

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

AD 12. 
 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANICE KOMISIJE ZA VLOGE IN PRITOŢBE 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je 
podala sklep komisije. 
 
Ţupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V komisijo za vloge in pritoţbe se imenuje ga. Benja Krulec Vidovič, stanujoča 

Spodnja Ponkvica 8b, 3231 Grobelno za preostanek mandatne dobe 2014 – 2018. 

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

AD 13. 
 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA V SVET JZ ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE 
PRI JELŠAH 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je 
podala sklep komisije. 
 
Ţupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

1. Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah imenuje v Svet JZ Zdravstveni dom 

Šmarje pri Jelšah kot predstavnika ustanoviteljice Občine Šmarje pri Jelšah go. 
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Zlatko Pilko, stan. Dol pri Pristavi 8a, 3253 Pristava pri Mestinju, za mandatno 

obdobje 2015 – 2019. 

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

mandata Sveta JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. 

 

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

AD 14. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE JZ RAZVOJNE 
AGENCIJE SOTLA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je 
podala sklep komisije. 
 
Ţupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah daje soglasje k imenovanju ge. Bojane Ţaberl, 

Gallusova ulica 6, Šmarje pri Jelšah, za direktorico RA Sotla v mandatnem obdobju 

2014 – 2019. 

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

AD 15. 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Ustno pobudo in vprašanje so postavili: 
 

- svetnica Maja Špes je podala pobudo in vprašanje: 
 občanke Občine Šmarje pri Jelšah, da občina vstopi v kontakt z  
       zainteresiranimi ponudniki, ki oddajajo razne prostore in prodajajo razne  
       izdelke, da skliče sestanek in da pripravi zloţenko; 
 da se do naslednje seje občinskega sveta pripravi poročilo o Muzeju baroka  

                    (celotni postopek od začetka gradnje, informacija kdo je lastnik muzeja, koliko je  
                    bilo vloţenih sredstev v izgradnjo in viri financiranja, kakšni so predvideni stroški 
                    delovanja muzeja baroka in viri za pokrivanje stroškov, kakšna so razmerja pri 
                    upravljanju in pokrivanju muzeja baroka med upravljavcem in ţupnijo). 

 
Ţupan je glede pobude odgovoril, da se je trenutno potrebno posluţevati spletne strani 
občine, ker so za izdajo zloţenke potrebna finančna sredstva. Predlagal je, da bo poročilo o 
muzeju baroka pripravljeno v pisni obliki do naslednje seje občinskega sveta. 
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- svetnik Joţef Čakš je podal pobudo, da se pri pripravi proračuna za leto 2016 
obvezno prouči kakšna je moţnost izgradnje dodatnih parkirnih mest pri Kulturnem 
domu Šmarje pri Jelšah, glede na to, da se je zmanjšalo število parkirnih mest, ker je 
občina prodala parcelo. 
 

- svetnica Irena Stepišnik Perdih je podala pobudi in vprašanji: 
 vprašanje kako tečejo zadeve v zvezi z investicijo občinske stavbe 
 pobudo, da bi morala občina proti drţavnim institucijam nastopiti malo bolj 

odločno ter pobudo glede reţima semaforja na Grobelnem v času, ko ni 
prometa 

 vprašanje glede uporabe prostorov Aškerčev trg 11, ki so trenutno namenjeni 
poročni dvorani in pobuda da bi se poročni obred opravil v muzeju baroka kot 
turistična zanimivost.  

 
Peter Planinšek je odgovoril, da je bil včeraj v Grobelnem tehnični pregled, na katerega so 
bili vabljeni predstavniki občine Šentjur in Šmarje pri Jelšah, zastavljenih pa je bilo kar nekaj 
vprašanj glede semaforja, vendar zagotavljajo da je to najbolj sodobna signalna tehnika, je 
pa stanje po izgradnji nadvoza v Grobelnem veliko bolj pretočno.  

 
- svetnik Gorazd Močnik je podal pobudi in sicer: 

 opozoril, da bi bilo potrebno urediti betonsko cev na Mestinju pri Šumljaku, 
kjer se je urejalo cestišče, da ne bo prišlo do poškodb in teţav pri izvajanju 
zimske sluţbe 

 da bi se v proračunu za leto 2016 rezervirala proračunska sredstva za 
rekonstrukcijo ceste Mestinje – Lemberg – Nova vas 
 

- svetnica Marinka Strašek je vprašala, v kakšni fazi jee ureditev semaforja pri 
Gekottu v Šmarju pri Jelšah. 

 
Ţupan je odgovoril, da so pridobljena vsa dovoljenja in soglasja, izvajalec je izbran in dela se 
bodo ţe začela izvajati. 

 
 

AD 16. 
 

RAZNO 
Predlog spremembe vrednosti projektov v Načrtu razvojnih programov (NRP) za leto 

2015 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo, je podala obrazloţitev za področje oddelka 
za gospodarstvo, Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor, pa je podal 
obrazloţitev za področje oddelka za okolje in prostor. 
 
Ţupan je odprl razpravo. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Sprejme se sklep o spremembi vrednosti projektov v Načrtu razvojnih programov 
(NRP) za leto 2015 za naslednje projekte: 
 

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

 OB 124-08-0077 – Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti 

 OB 124-08-0079 – Neposredna plačila v kmetijstvu 
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 OB 124-07-0043 – Izgradnja manjših kanalizacij 

 
PU 4002 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 
 
Obstoječi podatki PP in NRP: 

Proračunska  
postavka 11003 

 Proračunska  
postavka 11005 

 Proračunska  
postavka 11008 

 

OB 124-08-0076 67.200 OB 124-08-0077 10.000 OB 124-08-0079 1.000 

SKUPAJ: 78.200 EUR 
 
Spremenjeni podatki PP in NRP: 

Proračunska  
postavka 11003 

 Proračunska  
postavka 11005 

 Proračunska  
postavka 11008 

 

OB 124-08-0076 69.912 OB 124-08-0077 5.288 OB 124-08-0079 3.000 

SKUPAJ: 78.200 EUR 

 
 
PU  4004 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 
 
Obstoječi podatki PP in NRP: 

Proračunska  
postavka 150072 

 

OB 124-07-0043 15.000 

SKUPAJ: 15.000 EUR  Skupaj PP: 25.000 EUR 
 
Spremenjeni podatki PP in NRP: 

Proračunska  
postavka 150072 

 

OB 124-07-0043 22.990 

SKUPAJ: 22.900 EUR              Skupaj PP: 25.000 EUR 
 
 

Navzočnost se ni spremenila (18 svetnikov). 
ZA je glasovalo 18 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Ţupan je predlagal, da Zlatka Pilko seznani občinski svet z zadevami, ki se trenutno izvajajo 
v občinski upravi. 
 
Zlatka Pilko je podala informacijo o : 

 aktivnostih pri izgradnji varovanih stanovanj v Šmarju pri Jelšah 
 aktivnostih v zvezi z reševanjem prostorske problematike Upravne enote in preselitvi 

iz kontejnerjev v prostore, ki jih je občina brezplačno prenesla na Ministrstvo za javno 
upravo 

 aktivnostih pri trajni rešitvi prostorske problematike za delo občinske uprave z druţbo 
DSU  

 pripravi proračuna za leto 2016 (1. obravnava proračuna bo na seji 9. decembra 
2015, 2. obravnava pa na seji 20. januarja 2016) 

 finančnem planu skupnega organa za leto 2015 za civilno zaščito in poţarno varnost 
za področje vseh 6 občin (50 % stroškov, v delu, ki se nanaša na izvajanje nalog 
poţarne varnosti, krije drţava) 

 finančnem načrtu skupnega organa Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za leto 2016 in 
2017 

 delovanju nove spletne strani Občine Šmarje pri Jelšah 



 stran 15 

 izbranem izvajalcu za izgradnjo pločnika Belo in izgradnjo kolesarske steze Dol do 
meje z občino Podčetrtek. 

 
Ţupan je podal informacijo o projektu Poljana, kjer so prodane vse parcele. 
 
Gorazd Močnik je predlagal, da bi se v Načrt razvojnih projektov uvrstila rekonstrukcija ceste 
Mestinje – Sladka Gora. 
 
 
Ob koncu seje je ţupan svetnike še seznanil, da bo v četrtek,  8. 10. 2015 ob 18. uri otvoritev 
ob zaključku del »Energetska sanacija Knjiţnice Šmarje pri Jelšah« in v petek, 23. 10. 2015 
ob 15.30 uri uradna otvoritev »Kanalizacije s čistilno napravo Mestinje«. 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 7. redne seje Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah in 
zato je ţupan ob 19.10 sejo končal. 
 
 
 
Zapisala                                                                 
Monja Artnak                                                           
                                                                                                                      Ţupan 
                                                                                                  Stanislav ŠKET 


