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POVZETEK SKLEPOV 

SPREJETIH NA 5. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA DNE 23. 05. 2019 
 

 

Občinski svet je na 5. redni seji (prisotnih 18 svetnikov) sprejel 20 sklepov: 

 
 

1. točka dnevnega reda: 

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah potrdi zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine 

Šmarje pri Jelšah z dne 28. 3. 2019. 

 

3. točka dnevnega reda: 

1. Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme sklep, da se obravnava 3. točke dnevnega reda  

    zapre za javnost. 

 

2. Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah se je seznanil s pravdnim postopkom, ki teče pred  

    Okrožnim sodiščem v Celju pod opr. 756/2016. 

 

4. točka dnevnega reda: 

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

2018/2019 v Občini Šmarje pri Jelšah. 

 

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 leto 2018. 
 
6. točka dnevnega reda:  

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah se je seznanil z oceno varnostne situacije na območju 
policijskega okoliša Šmarje pri Jelšah v letu 2018. 
 
7. točka dnevnega reda:  

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah se je seznanil s poročilom o delu Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za 
leto 2018. 
 
8. točka dnevnega reda:  

1. Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v 1. obravnavi. 

2. Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme sklep, da se 1. in 2. obravnava predloga 
odloka združita. 

3. Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve. 
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9. točka dnevnega reda:  

I. 

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah potrjuje nove cene storitve na področju gospodarskejavne 
službe – oskrba s pitno vodo v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja 
storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, 
Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenska Bistrica (del KS Laporje) in Šmarje pri 
Jelšah, ki ga je izdelalo javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o.. 
 
Potrdijo se naslednje cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo: 
 
Cena omrežnine: 7,7031 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV) 
Cena vodarine:    0,6290 EUR/m³ (brez DDV) 
 
II. 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah potrjuje nove cene storitve na področju gospodarskejavne 
službe – odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v višini cene, kot je 
prikazana v Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, 
Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki ga je izdelalo javno podjetje OKP Rogaška Slatina 
d.o.o. . 
 
Potrdijo se naslednje cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb:  
 

1. Odvajanje komunalne odpadne vode: 
Cena omrežnine:  2,7938 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV) 
Cena odvajanja:   0,1512 EUR/m³ (brez DDV) 
 

2. Odvajanje padavinske odpadne vode s streh 
Cena omrežnine:  0,0915 EUR/m³ (brez DDV) 
Cena odvajanja:    0,0548 EUR/m³ (brez DDV) 
 

3. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami 

Cena omrežnine:                                       0,5969 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV) 
Cena povezana z greznicami oz. MKČN:    0,4658 EUR/m³ (brez DDV) 
 

4. čiščenje komunalne odpadne vode 
Cena omrežnine: 4,2965 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV) 
Cena čiščenja:   0,5230 EUR/m³ (brez DDV) 
 

5. čiščenje padavinske odpadne vode s streh 
Cena omrežnine: 0,0820 EUR/m³ (brez DDV) 
Cena čiščenja:    0,1174 EUR/m³ (brez DDV) 
 
 
III. 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah potrjuje nove cene storitve na področju gospodarskejavne 
službe – zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov v višini 
cene, kot je prikazana v Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, 
Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki ga je izdelalo javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. . 
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Potrdijo se naslednje cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb: 
 

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (brez biološko razgradljivih odpadkov) 
 
Cena infrastrukture:  0,0091 EUR/kg (brez DDV) 
Cena zbiranja:    0,2825 EUR/kg (brez DDV) 
 

2. Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov 
 
Cena infrastrukture:  0,0079 EUR/kg (brez DDV) 
Cena zbiranja:    0,1287 EUR/kg (brez DDV) 
 
IV. 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, 
Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah potrjuje tudi preračun količine 
posameznih vrst storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike, kot je 
predstavljeno v elaboratu in sicer: 
 

 

zbiranje določenih 
vrst komunalnih 

odpadkov 

zbiranje biološko 
razgradljivih 

odpadkov  

masa odpadkov v kg 7.125.445 987.500 
 obračunska prostornina v m³ 30.288 

 
6.257 

 sodilo za preračun v kg/m³ 235,26 
 

157,82 
  

 
V. 
Nove cene pričnejo veljati in se uporabljati s 1. 7. 2019. 
 
 

10. točka dnevnega reda:  

1. Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč na 
domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Celje, Enota Šmarje pri Jelšah in znaša: 
- 18,34 EUR, če se storitev izvaja na delovni dan; 
- 19,76 EUR, če se storitev izvaja v nedeljo ali v nočnem času; 
- 20,37 EUR, če se storitev izvaja ob praznikih oz. dela prostih dnevih. 

2. Občina Šmarje pri Jelšah subvencionira ceno v višini; 
- 12,44 EUR, kadar se storitev izvaja na delovni dan; 
- 13,26 EUR, če se storitev izvaja v nedeljo ali v nočnem času; 
- 13,67 EUR, če se storitev izvaja ob praznikih oz. dela prostih dnevih. 

3. Cena efektivne ure za opravljeno storitev za pomoč na domu za uporabnika znaša: 
- 5,90 EUR, če se storitev izvaja na delovni dan; 
- 6,50 EUR, če se storitev izvaja v nedeljo ali v nočnem času; 
- 6,70 EUR, če se storitev izvaja ob praznikih oz. dela prostih dnevih. 

4. Cene se uporabljajo od 1. 6. 2019 dalje. Sredstva za storitev so zagotovljena na proračunski 
postavki 20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu. 

5. Občina Šmarje pri Jelšah zagotavlja izvajalcu še dodatna sredstva za kritje stroškov kilometrine 
izvajalk zaradi specifičnosti terena v višini 600,00 EUR mesečno.  

6. Sklep se objavi na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.  
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11. točka dnevnega reda:  

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah se je seznanil z delno povrnitvijo stroškov volilne kampanje 
za lokalne volitve 2018 v Občini Šmarje pri Jelšah. 
 
12. točka dnevnega reda:  

1. 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah NE sprejme sklepa, da se naziv častni občan za leto 2019 ne 
podeli. 
 
2. 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah NE sprejme sklepa, da se naziv častni občan Občine Šmarje 
pri Jelšah za leto 2019 podeli Alojzu Tirgušku, Ulica na Livado 28, 3240 Šmarje pri Jelšah. 
 
3. 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme sklep, da se PLAKETA Občine Šmarje pri Jelšah za 
leto 2019 podeli:  
Jožefu Čakšu, Tavčarjeva 3, 3240 Šmarje pri Jelšah. 
 
4. 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme sklep, da se PRIZNANJE Občine Šmarje pri Jelšah za 
leto 2019 podeli: 
1. Borutu Lorgerju, Prešernova ulica 6, 3240 Šmarje pri Jelšah 
2. Jakobu Romihu, Babna Brda 1, 3264 Sveti Štefan. 
 
5. 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme sklep, da se DENARNA NAGRADA Občine Šmarje pri 
Jelšah za leto 2019 podeli:  
Moškemu pevskemu zboru kulturnega društva Šentvid pri Grobelnem, Šentvid 30, 3231 Grobelno. 
 
6. 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah sprejme sklep, da se POSEBNO PRIZNANJE Občine Šmarje pri 
Jelšah za leto 2019 podeli:  
Rafaelu Artičku (Rafov rov), Grobelce 37a, 3264 Sveti Štefan. 
 
13. točka dnevnega reda:  

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019 se dopolni z: 
A) ZEMLJIŠČA 
Zap. 

št. 
Šifra in k.o. Parc. št. Velikost 

parcele 
Raba 

zemljišča 
Orient. 

vrednost v 
€ 

Solastniški 
delež 

Opombe 

1. 1189 - 
Bobovo 

696/2 in 704 174 m2 stavbno ocena 1/1 Ukinjen žel. prehod 
(Kovačič) 

 
 
II. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019 se dopolni z: 
 
  

OKVIRNA LOKACIJA 

OKVIRNA 

VELIKOST 

VRSTA 

NEPREMIČNINE 

PREDVIDENA 

SREDSTVA  

v € 

1. Nakup zemljišča s stavbo Aškerčev trg 8, Šmarje 

(parc. št. 1360 k.o. Šmarje) 

52 m2 stavba z zemljiščem 23.000 
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14. točka dnevnega reda:  

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah NE sprejme predlog za odpis neizterljive terjatve v višini 
5.528,34 EUR. 
 
15. točka dnevnega reda:  

1. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na naslednjih nepremičninah z ID znakom parcela 
1189 704, parcela 1189 696/2, parcela 1201 17/29 in parcela 1201 17/31. 

2. Na navedenih parcelah pridobi lastninsko pravico Občina Šmarje pri Jelšah. 
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
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