OBČINA KOZJE
OBČINSKI SVET

predlog

ZAPISNIK
9. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOZJE,
DNE 15. 12. 2011 OB 17. URI V PROSTORIH SEJNE SOBE OBČINE KOZJE
Prisotni so bili člani sveta g. Gradišek Roman, g. Jagrič Jernej, g. Kolar Veljko, ga. Krajnc
Milenca, g. Kunej Marko, g. Plahuta Franc, g. Škrjanc Milan, g. Volaušek Filip, g. Žlender
Franc, župan g. Dušan Andrej Kocman in iz občinskega urada ga. Jug Irena, g. Kostevc
Matej, ga. Kunst Suzana, ga. Reher Andreja in ga. Zakošek Polona.
Na seji sta bili prisotni tudi ga. Grobelšek Milena, predsednica Nadzornega odbora Občine
Kozje, ga. Sok Jasna, predstavnica časopisa OKO in g. Sok Božidar.
Soglasno sprejet je bil naslednji predlagani dnevni red:
1. Predlog zapisnika 8. redne seje
2. Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2012 – prva obravnava
4. Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije – prva obravnava
5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi Kroflnovega mlina za kulturni
spomenik – skrajšani postopek
6. Predlog Pravil o ravnanju predstavnikov Občine Kozje v organih upravljanja in v
organih nadzora
7. Predlog povišanja ekonomske cene vrtca
8. Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
9. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Kozje za leto 2012
10. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun komunalne takse v letu 2012
11. Imenovanje uredniškega odbora javnega glasila Občine Kozje - Zmajev glas
12. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda OŠ Lesično
13. Predlog za člana senata za reševanje pritožb zoper policiste
14. Evidentiranje kandidatov za svet območne izpostave JSKD Šmarje pri Jelšah
15. Predlog sklepa o ceni najema grobnega prostora na pokopališčih v Občini Kozje
16. Predlog sklepa o ceni najema poslovilnih vežic na območju Občine Kozje
17. Obvestilo o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kozje za leto 2012
18. Pobude in vprašanja
19. Razno
K 1. TOČKI
G. Gradišek je opozoril na napako v imenu na strani 5, kjer je enkrat zapisano Damir namesto
Davorin.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli zapisnik 8.
redne seje z omenjenim popravkom.
K 2. TOČKI
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
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Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli poročilo o
realizaciji sklepov 8. redne seje.
K 3. TOČKI
Predlog Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2012 v prvi obravnavi sta predstavila g.
župan in ga. Reher.
G. Gradišek je vprašal, ali je v proračunu predvideno financiranje Zmajčkovega abonmaja in
zimovanje.Ga. Jug je pojasnila, da je so sredstva za to planirana na postavki 19001.
Na vprašanje g. Škrjanca, zakaj se je povečala postavka Socialna oskrba starih, je g. župan
odgovoril, da se je povečalo število uporabnikov te storitve.
G. Žlender je opozoril, da v proračunu ni opazil postavke Vodovod Pokorna vas-Planina, za
katero so se dogovorili na Odboru za komunalno dejavnost, urejanje prostora in varstvo
okolja. G. župan je odgovoril, da bo preveril pri g. Čoklcu, kje so se ti podatki izgubili.
G. Kunej je vprašal, kako bi bilo v primeru, če občina sredstev za razvoj regij ne bi pridobila.
Ga. Kunst je menila, da se to ne sme zgoditi, potrebno je pravilno in dosledno pripraviti
projekt. G. Kunej je še opozoril, da je v tekstu enkrat zapisano pet postaja, drugič pa deset.
Dobil je pojasnilo, da je v prvem primeru mišljeno po parih, na vsaki strani ceste eno
postajališče.
G. Jagrič je povedal, da so na gospodarskem odboru govorili o pridružitvi k Turizmu
Podčetrtek. G. župan je svetnikom predstavil ponudbo GIZ Podčetrtek o sodelovanju naše
občine pri promociji tega območja. Turistom, ki prihajajo v Podčetrtek ni več dovolj le
okolica, želijo si ogledati širšo okolico. Občina Kozje je sicer že financirala poslovalnico
Turist v Podčetrtku, vendar se ni obneslo, tokrat se je odbor odločil, da poskusimo z GIZ
Podčetrtek in za to zagotovimo sredstva v proračunu.
G. Škrjanc je želel vedeti, kako to, da so se Izdatki za blago in storitev, in sicer Pisarniški in
splošni material in storitve, ki so izkazani na kontu 4020 v splošnem delu proračuna, tako
povišali. Ga. Jug je povedala, da so v splošnem delu proračuna na štirimestnih kontih
združene različne postavke posebnega dela proračuna. Povišanje v tem primeru gre na račun
financiranja Turističnega vodnika in karte – Spoznaj občino Kozje na proračunski postavki
14012.
G. župan je opozoril, da v proračunu za leto 2012 niso všteta sredstva na računu.
G. župan je potrdil domnevo g. Plahute, da se bodo sredstva namenjena Rekonstrukciji in
modernizaciji občinski cest, ki so planirana na postavki 13010, razdelila po prioritetah, ki jih
bo določil Odbor za komunalno dejavnost, urejanje prostora in varstvo okolja.
G. Veljko je vprašal, ali so v proračunu planirana tudi sredstva za rušenje objektov. G. župan
je povedal, da posebej postavke za ta namen ni.
Ga. Grobelšek je pripomnila, da je v kadrovskem načrtu pod rimsko III. Prikaz dejanske
zaposlenosti na dan 31.12.2011 vpisana ena oseba premalo, ga. Reher pa je pojasnila, da
imamo na upravi pripravnika, ki ga v prikaz ne moremo vpisati, saj se za delovno mesto šele
usposablja, je pa ta oseba všteta v Kadrovski načrt občinske uprave za obdobje 2012/2013 pod
rimsko IV. Dodala je še, da bi bilo verjetno prav, da bi pod tabelo III. dopisali pojasnilo v
zvezi s pripravnikom.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2012 v prvi obravnavi.
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Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli tudi naslednji
sklep:
Občinski svet Občine Kozje je na svoji 9. redni seji dne 15.12.2011 sprejel Odlok o
proračunu Občine Kozje za leto 2012 v prvi obravnavi ter dal predlog proračuna v
javno razpravo.
Vsi zainteresirani lahko do 03.01.2012 vpogledajo v predlog proračuna na Občinski
upravi Občine Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, od ponedeljka do petka od 08. do 12. ure.
Pisni predlogi in pripombe se lahko do zaključka javne razprave posredujejo na naslov
Občine Kozje.
K 4. TOČKI
Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije v prvi obravnavi je
predstavila ga. Reher.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Sprejme se Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije v prvi obravnavi.
Glede na dejstvo, da v prvi obravnavi na predlog odloka ni bilo pripomb, so svetniki soglasno
odločili, da bodo glasovali še v drugi obravnavi.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Sprejme se Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije v drugi obravnavi.
K 5. TOČKI
Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi Kroflnovega mlina za kulturni spomenik
je predstavila ga. Reher.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Kroflnovega mlina za kulturni
spomenik po skrajšanem postopku.
K 6. TOČKI
Predlog Pravil o ravnanju predstavnikov Občine Kozje v organih upravljanja in v organih
nadzora je predstavila ga. Reher.
G. Kolar je opozoril, da je včasih problem, ker predstavniki v organih za sejo ne dobijo
popolnega gradiva.
Prisotni so se strinjali, da bo komunikacija med predstavnikom in županom bistveno olajšala
odločanje in zastopanje občine v različnih organih.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Sprejmejo se Pravila o ravnanju predstavnikov Občine Kozje v organih upravljanja in v
organih nadzora.
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K 7. TOČKI
Predlog povišanja ekonomske cene vrtca je predstavil g. Gradišek, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti.
G. Kolar je spomnil na problem družin z nizkimi prihodki, ki težko pokrivajo stroške.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Ekonomska cena vzgojnovarstvenih programov znaša:
• za prvo starostno obdobje: 486,07 EUR
• za drugo starostno obdobje: 360,70 EUR
• za kombiniran oddelek: 384,00 EUR.
Cena poldnevnega programa za obe starostni skupini znaša 70% cene celodnevnega
programa.
Cena prehrane znaša 2,02 EUR dnevno.
Za otroka, ki ga starši izpišejo iz vrtca za mesec ali več, se plača 50% od cene od
plačilnega razreda, v katerega se razporeja.
Povišanje cen začne veljati s 01.01.2012.
K 8. TOČKI
Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu sta predstavila g. Gradišek,
predsednik Odbora za družbene dejavnosti, in ga. Reher.
Prisotni so se strinjali, da je omenjena storitev med občani dobro sprejeta in omogoča, da
starejši ljudje ostajajo v domačem okolju. Glede na to, da se prebivalstvo v naši občini stara,
bo ta strošek vedno višji.
G. Škrajnc je na vprašanje, zakaj je kolona Subvencija iz proračuna RS prazna prejel odgovor,
da država ne daje več subvencij za ta namen.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
I.
Cena storitve Pomoč družini na domu znaša v letu 2012 15,78 EUR na efektivno uro, od
tega znašajo stroški za neposredno socialno oskrbo 13,83 EUR, stroški vodenja pa 1,95
EUR.
II.
Občina Kozje subvencionira ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz
proračunskih sredstev uporabnikom storitve v višini 11,50 EUR na efektivno uro.
Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine znaša 4,28 EUR
na efektivno uro.
III.
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se poveča za 40% in znaša
22,09 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 16,10 EUR na efektivno uro,
končna cena za uporabnika znaša 5,99 EUR.
Cena ure storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se
poveča za 50% in znaša 23,67 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 17,25
EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,42 EUR.
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IV.
S dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Kozje št.: 032-0005/20103/06 z dne 24.02.2011.
V.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati se začne
01.01.2012.
K 9. TOČKI
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Kozje za leto 2012 je predstavila ga. Reher.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Kozje v letu 2012 znaša 0,00056 EUR mesečno.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporabljati pa se začne s 01. januarjem 2012.
K 10. TOČKI
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun komunalne takse v letu 2012 je predstavila ga.
Reher.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
I.
Vrednost točke, s katero se določi komunalna taksa za posamezne predmete in storitve,
znaša za leto 2012 0,077 EUR.
II.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporabljat pa se prične s 01.01.2012.
K 11. TOČKI
Imenovanje uredniškega odbora javnega glasila Občine Kozje - Zmajev glas je predstavil g.
Kolar, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z sedmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
I.
V uredniški odbor javnega glasila Občine Kozje - Zmajev glas se imenujejo naslednji
člani:
1. Roman Gradišek, Kozje 155, 3260 Kozje – odgovorni urednik
2. Suzana Kunst, Vrenska gorca 63, 3255 Buče
3. Franc Plahuta, Pilštanj 35, 3261 Lesično
4. Jasna Sok, Kozje 144, 3260 Kozje.
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II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu sklepa na Občinskem svetu Občine
Kozje.
K 12. TOČKI
Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda OŠ Lesično je predstavil g. Kolar,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Za člana sveta zavoda Osnovne šole Lesično se imenuje g. Franc Žlender, Zagorje 61,
3261 Lesično.
Mandat člana sveta traja do zaključka mandata sedanjega sveta zavoda.
K 13. TOČKI
Predlog za člana senata za reševanje pritožb zoper policiste
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Za člana senata za reševanje pritožb zoper policiste se predlaga g. Veljka Kolarja,
Kozje 11, 3260 Kozje.
K 14. TOČKI
Evidentiranje kandidatov za svet območne izpostave JSKD Šmarje pri Jelšah je predstavil g.
Kolar, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Za člana sveta Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Šmarje pri
Jelšah se predlaga g. Antona Bergleza, Kozje 83, 3260 Kozje.
K 15. TOČKI
Predlog sklepa o ceni najema grobnega prostora na pokopališčih v Občini Kozje je predstavil
g. Kunej, predsednik Odbora za komunalno dejavnost, urejanje prostora in varstvo okolja.
Svetniki so na vprašanje g. Kolarja, kako se meri kvadratura dobili podatek, da se upošteva
zunanji okvir groba.
Ga. Reher je povedala, da se pripravlja osnutek pogodbe o najemu groba. Ga. Krajnc je
vprašala, kdo bo v tem primeru najemodajalec in prejela odgovor, da bodo to krajevne
skupnosti, ki so upravljavci pokopališč. Ga. Krajnc je še opozorila, da pri tem ostaja dilema,
saj je lastnik zemljišča občina.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
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I.
Za najem grobnega prostora na pokopališčih v Občini Kozje se določi letna najemnina v
višini 6,50 EUR/m2 groba.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati se začne s
01.01.2012.
K 16. TOČKI
Predlog sklepa o ceni najema poslovilnih vežic na območju Občine Kozje je predstavil g.
Kunej, predsednik Odbora za komunalno dejavnost, urejanje prostora in varstvo okolja.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
I.
Za poslovilne vežice na območju Občine Kozje se določi enotna cena najema:
- za en dan - 35 EUR
- za dva dni ali več - 50 EUR.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Kozje.
Sklep se objavi na spletni strani Občine Kozje.
K 17. TOČKI
G. župan je svetnike obvestil o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kozje za leto
2012.
K 18. TOČKI
G. Plahuta je menil, da bi bilo smotrno zaščiti obstoječe mline na Bistrici, da bi jih ohranili
kot dediščino našim potomcem. V zvezi s tem bo občinska uprava poiskala nasvet na Zavodu
za kulturno dediščino RS.
G. Gradišek je vprašal, kako bo sedaj z razstavo Šola moje mame, ki je postavljena v
prostorih župnišča. G. župan je odgovoril, da zbirka za enkrat ostaja na tej lokaciji, s čimer se
strinjajo tudi svojci, ki pa so pripravljeni v Kozje pripeljati tudi druge zbirke, če bi se za to
našel prostor.
Na pobudo g. Žlendra o neplačevanju najemnin za občinska stanovanja, so prisotni
razpravljali o problematiki izseljevanja neplačnikov. Ga. Reher je pojasnila, da Atrij sicer
izvaja izvršbe, vendar večina neplačnikov nima imetja, ki bi ga lahko izterjali, zato v tem
primeru občini ostanejo še stroški postopka izvršbe. Svetniki so se strinjali, da bi bilo dobro,
da bi imela občinska uprava v rokah sklep sveta, s katerim bi lahko v primeru resničnih
finančnih problemov posameznikom odpisala del dolga. G. Kolar je še dodal, da bi občinska
uprava lažje odločala, če bi lahko svetniki ocenili problem, g. župan pa je dodal, da so imena
dolžnikov zaupni podatki in z njimi ne smemo operirati.
G. Kolar je predlagal, da Atrij pripravi plan dela za stanovanjsko področje. G. župan je
povedal, da je Atrij ta plan že posredoval.
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G. Volaušek je povedal, da se g. Kukovičič pritožuje zaradi jaškov, ki gredo po njegovi
parceli. G. župan je svetnikom pojasnil situacijo in povedal, da zadeva še ni končana. G.
Kukovičič bo za najel svoj nadzorni organ, ki bo pregledal morebitne nepravilnosti.
Na vprašanje g. Kuneja, kako bo v prihodnjem letu z javnimi deli je g. župan odgovoril, da se
je občina prijavila na javno povabilo in da čakamo rezultat prijave.
G. Kunej je opozoril še na potrebo po čiščenju vejevja iz strug potokov, g. župan je povedal,
da bomo o tem obvestili Agencijo RS za okolje, ki je zadolžena za te posege.
G. Kunej je predlagal tudi, da bi občina nabavila rezalni stroj za asfalt. G. župan je povedal,
da imajo prakso krpanja cest v občini Dobje, pri nas pa za enkrat prakticiramo hladen asfalt.
Ga. Krajnc je opozorila na napačno postavljene usmerjevalne table, konkretno je imenovala
Vojsko 23 in Vrenska Gorca 22. G. župan je zagotovil, da se bo popravilo, izpostavil pa je še
problem kraje in obračanja omenjenih znakov.
Ga. Krajnc je povedala, da so v službi prejeli obvestilo o razpisu ukrepa 322 MKGP-ja, ki naj
bi bil objavljen dvakrat, prvič že v decembru 2011, drugič pa v juniju 2012. Omenjeni razpis
bo zaprtega tipa. Vprašala je, kaj bo občina storila, če ne bo uspešna na omenjenem razpisu.
G. župan je odgovoril, da bomo realizirali toliko postajališč, za kolikor bo sredstev v
občinskem proračunu.
Ga. Krajnc je povedala, da obstaja prioritetni seznam občinskih cest, ki so potrebne
rekonstrukcij in adaptacij in naj se predloži svetu. G. župan je se je odzval s pojasnilom, da je
bilo na Odboru za komunalno dejavnost, urejanje prostora in varstvo okolja dogovorjeno, da
bodo o prioritetah odločali člani tega odbora na naslednjih sejah.
G. Kolar je opozoril na nujnost umirjanja hitrosti prometa na uvozu v Kozje iz smeri Lesično.
G. župan je se s tem strinjal in dodal, da bomo pristopili k nabavi merilca hitrosti, ki bo
voznike opozarjal na prekoračitev.
Na pobudo Odbora za družbene dejavnosti, so se prisotni strinjali, da se svetnikom pošiljajo
predlogi zapisnikov vseh delovnih teles.
K 19. TOČKI
G. Gradišek je svetnikom posredoval poročilo s seje sveta JZ Kozjanski park, g. Plahuta pa
poročilo s sveta JZ Zdravstveni Dom Šmarje pri Jelšah.
G. župan je podal poročilo o evropskih projektih, omenil pa je tudi prodajo nepremičnine v
Šonovem in dokončen nakup nepremičnin steklarne v Kozjem.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisnik povzela:
Polona Zakošek
ŽUPAN OBČINE KOZJE
Dušan Andrej Kocman
Datum:
Št.:
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