OBČINA KOZJE
OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
8. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOZJE,
DNE 10. 12. 2015 OB 17. URI V PROSTORIH SEJNE SOBE OBČINE KOZJE
Prisotni so bili g. Čepin Miloš, g. Gradišek Roman, g. Ivič Nikola, g. Jagrič Jernej, g. Kunej Marko, g.
Plahuta Franc, ga. Sinkovič Katja, g. Volaušek Filip, g. Žlender Franc, županja Krajnc Milenca in iz
občinskega urada g. Čoklc Daniel, ga. Kunst Suzana, ga. Reher Andreja in ga. Zakošek Polona.
Na seji so bili prisotni tudi ga. Grobelšek Milena, predsednica Nadzornega odbora, ga. Valenčak
Mojca, predstavnica časopisa OKO, ga. Javornik Sergeja, predstavnica medija Rogaške novice in
Radio Rogla in ga. .
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Predlog zapisnika 7. redne seje
2. Poročilo o realizacij sklepov 7. redne seje
3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2015 – prva obravnava
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2016 – prva obravnava
5. Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah
6. Imenovanje članov uredniškega odbora javnega glasila Občine Kozje - Zmajev glas
7. Evidentiranje kandidatov za svet območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti
Šmarje pri Jelšah
8. Predlogi kandidatov za sodnike porotnike okrožnega sodišča
9. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun komunalne takse v letu 2016
10. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Kozje za leto 2016
11. Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
12. Predlog spremembe Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kozje za leto
2015
13. Predlog Sklepa o obravnavi in potrjevanju investicijske dokumentacije
14. Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje – celostna podoba
15. Problematika na področju financiranja občin
16. Obvestilo o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kozje za leto 2016
17. Pobude in vprašanja
18. Razno.
K 1. TOČKI
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli zapisnik 7. redne seje.
K 2. TOČKI
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli Poročilo o realizaciji
sklepov 7. redne seje.
K 3. TOČKI
Ga. županja je svetnikom predstavila Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto
2015 v prvi obravnavi.
G. Gradišek je opozoril, da je na postavki 01033 Delovanje podžupana v rebalansu še vedno planiran
znesek, kljub temu, da podžupan ni bil imenovan, ter da na postavki 160040 Obnova trga Kozje v
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rebalansu ni zneska, dela pa se izvajajo. G. Čoklc je odgovoril, da so ta sredstva prerazporejena na
drugo postavko.
G. Gradišek je opozoril, da sta neusklajenost NRP-ja v rebalansu in v predlogu proračuna za leto 2016
neusklajena, pa vendar sta oba dokumenta bila narejena na isti datum. Ga. Kunst je pojasnila, da je
NRP »živa« zadeva, zato se z novim proračunskim letom tudi lahko spremeni. Kljub temu je NRP za
leto 2015 usklajen z rebalansom, prav tako tudi načrt za 2016 s predlogom proračuna za leto 2016. G.
Gradišek je predlagal, da se do naslednje seje NRP popravi oziroma uskladi.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli Odlok o rebalansu
proračuna Občine Kozje za leto 2015 v prvi obravnavi s pripombo, da se uskladi Načrt
razvojnih programov.
Ker na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih pripomb, so svetniki z osmimi glasovi
»za« in z nobenim glasom »proti« sklenili, da se omenjeni predlog odloka obravnava tudi v drugi
obravnavi.
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli Odlok o rebalansu
proračuna Občine Kozje za leto 2015 v drugi obravnavi.
K 4. TOČKI
Ga. županja je svetnikom predstavila Predlog Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2016 v prvi
obravnavi.
G. Ivič je menil, da je za občinsko glasilo Zmajev glas namenjenih preveč sredstev. Bilo bi dovolj, če
bi to glasilo izhajalo dvakrat letno ali da bi vsaj bil plačljiv, vse novice se namreč podvajajo z že
ažurno objavljenimi v časopisu OKO. Vprašal je še, kaj je planirano na postavki 04030 pod drugi
materialni stroški ter opozoril na dejstvo, da je višina sredstev za sofinanciranje dejavnosti turističnih
društev ostala nespremenjena ter da imajo sosednje občine za ta namen planiranih več sredstev.
Ugotovil je še, da za ureditev trga Pilštanj ni namenjenih sredstev v predlogu proračuna za leto 2016.
V zvezi z Zmajevim glasom je odgovor podala ga. Kunst, ki je pojasnila, da je občinsko glasilo
določeno z odlokom, kjer je tudi navedeno, da izhaja štirikrat oziroma petkrat letno. Glasilo je
namenjeno obveščanju vseh občanov o dogajanju v občini. Da je brezplačen, je prav tako določeno v
odloku. Glasilo v tiskani obliki je primerno predvsem za starejše občane in vse ostale, ki niso vešči
elektronskih poti. OKO je komercialno glasilo in ga ne dobijo vsi občani. Res je, da se prispevki
podvajajo, vendar je občina dolžna obveščati občane in samo elektronska pot žal ni dovolj.
Sofinanciranje časopisa OKO je bila skupna odločitev lokalnih skupnosti Bistrica ob Sotli, Podčetrtek
in Kozje. Ljudje so z glasilom Zmajev glas zadovoljni. G. Jagrič je menil, da je občinsko glasilo
arhivsko pomembno gradivo, g. Gradišek pa je dodal, da je politika uredništva, da se objavijo vsi
prispeli članki, ne glede na podvajanje, poskrbi se le, da so primerno skrajšani. Ga. županja je podala
odgovor na ostala vprašanja, in sicer je povedala, da je na postavki 06012 planiran nakup računalniške
opreme in ureditev brezplačne internetne povezave (wi-fi) in na postavki 04030 je planiran strošek
zavarovanja in notarskih storitev. V zvezi s financiranjem turističnih društev je opozorila na možnost,
da društva kandidirajo na razpisih TZS, vendar se morajo v Turistično zvezo Slovenije prej včlaniti.
Glede trga Pilštanj je povedala, da so sredstva planirana v NRP-ju. Žal v trenutni finančni perspektivi
ni predvidenega financiranja ureditve trških jeder, če pa sredstva za to bodo, bo občina pristopila k
ureditvi trga Pilštanj.
G. Čepin je menil, da bi morali izenačiti financiranje Časopisa OKO in Rogaške novice ter v
nadaljevanju vprašal, zakaj je tako visoka razlika v financiranju KS Kozje (5.000 €) in KS Lesično
(14.000 €). Odgovor je podala ga. Jug, ki je pojasnila, da ima KS Lesično bistveno več upravljanj in
na račun tega tudi več prihodkov in odhodkov. KS Kozje ima od prihodkov le grobnine. Krajevne
skupnost pa so sicer financirane s sredstvi občinskega proračuna v razmerju, ki velja že dlje časa.
G. Žlendera je zanimalo, kako to, da je v letošnjem letu za gasilsko opremo namenjenih le 4.000 €, v
preteklem letu pa dvakratnik zneska. Ga. županja je pojasnila, da je zmanjšanje na račun zdravstvenih
pregledov. Sredstva so prišteta postavki delovanje gasilskih društev.
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G. Kunej je vprašal, ali VCK ustvarja prihodke in ga. županja je odgovorila, da za enkrat še ne. Ga.
jug je dodala, da imajo društva prostore VCK v brezplačno uporabo, občina pa jim zaradi davka
vseeno izstavi fiktivni račun.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Občinski svet Občine Kozje sprejme Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2016 v prvi
obravnavi s pripombo, da se v proračunu Občine Kozje za leto 2016 v postavki 14003Sofinanciranje programov malega gospodarstva – razpis, namenijo sredstva v višini 10.000,00 €.
Občinski svet Občine Kozje daje predlog proračuna Občine Kozje za leto 2016 v javno
razpravo. Vsi zainteresirani lahko do 28. 12. 2015 vpogledajo v predlog proračuna na Občinski
upravi Občine Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure. Pisni
predlogi in pripombe se lahko do zaključka javne razprave posredujejo na naslov Občine Kozje.
Na sejo je prišel g. Boštjan Misja, direktor Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, zato so
svetniki prednostno obravnavali 14. točko.
K 14. TOČKI
G. Misja je svetnikom predstavil predlog celostne podobe Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in
Kozje.
Svetniki so pozdravili idejo o celostni podobi območja. Strinjali so se, da bodo odzivi na izbor barv
različni. Dodatnega stroška za to zadevo ne bo potrebno planirati, sredstva se bodo namenila iz
pogodbenega zneska, namenjenega GIZ-u za skupno promocijo. Projekt bo stal 2.600 €, od tega je
delež za Občino Kozje 15 %. Ponudniki bodo lahko novo podobo in logotip koristili za svojo
promocijo. Pripombe so bile na nesorazmernost velikosti napisa Turizem Podčetrtek v primerjavi z
navedbo ostalih občin, kar je g. Misja zagovarjal z dejstvom, da ime destinacije zaradi prepoznavnosti
naj ne bi bilo dolgo.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Občinski svet Občine Kozje podpira idejo celostne podobe Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli
in Kozje.
Sejo je zapustil g. Misja.
K 5. TOČKI
Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah je svetnikom predstavil g.
Plahuta, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Občinski svet Občine Kozje daje soglasje k imenovanju ga. Irene Nunčič, univ. dipl. prav., univ.
dipl. ekon., stanujoče Belo 2a, Šmarje pri Jelšah, za direktorico javnega zavoda Zdravstveni
dom Šmarje pri Jelšah za mandatno obdobje štirih let.
K 6. TOČKI
Imenovanje članov uredniškega odbora javnega glasila Občine Kozje - Zmajev glas je svetnikom
predstavil g. Plahuta, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
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
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3. Jernej Šulc, Podsreda 97, 3257 Podsreda
4. Mojca Valenčak, Kozje 183, 3260 Kozje.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu sklepa na Občinskem svetu Občine Kozje,
uporabljati se začne s 16. 12. 2015.
K 7. TOČKI
Evidentiranje kandidatov za svet območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Šmarje pri
Jelšah je svetnikom predstavil g. Plahuta, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Občinski svet Občine Kozje predlaga kot predstavnika Občine Kozje v svetu Območne izpostave
Javnega sklada za kulturne dejavnosti Šmarje pri Jelšah g. Jožefa Pirša, Zdole 15, 3260 Kozje.
K 8. TOČKI
Predloge kandidatov za sodnike porotnike okrožnega sodišča je svetnikom predstavil g. Plahuta,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Svetniki so s sedmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Občinski svet Občine Kozje predlaga za sodnika porotnika pri Okrožnem sodišču v Celju
Valburgo Jevšnik, Kozje 68, 3260 Kozje ter Dragico Planko, Lesično 6, 3261 Lesično.
K 9. TOČKI
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun komunalne takse v letu 2016 je svetnikom predstavil g.
Kunej, predsednik Odbora za komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Vrednost točke za izračun komunalne takse znaša za leto 2016 0,030 EUR.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa
se prične s 1. 1. 2016.
K 10. TOČKI
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Kozje za leto 2016 je svetnikom predstavil g. Kunej, predsednik Odbora za komunalne
dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Kozje v letu 2016 znaša 0,00056 EUR mesečno.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati
pa se začne s 1. januarjem 2016.
K 11. TOČKI
Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu je svetnikom predstavil g. Gradišek,
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
G. Plahuta je na vprašanje, koliko dela je manj, prejel odgovor ga. Reher, da je mesečno opravljenih
120 efektivnih ur manj, kot je bilo planirano.
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G. Čepin je opozoril, da se povsod cene nižajo, tukaj pa višajo. Ga. Reher je pojasnila, da se cena
računa na podlagi metodologije.
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Cena storitve Pomoč družini na domu znaša v letu 2016 17,08 EUR na efektivno uro, od tega
znašajo stroški za neposredno socialno oskrbo 14,82 EUR, stroški vodenja pa 2,26 EUR.
Občina Kozje subvencionira ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz
proračunskih sredstev uporabnikom storitve v višini 12,33 EUR na efektivno uro.
Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine znaša 4,75 EUR na
efektivno uro.
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se poveča za 40% in znaša 23,91 EUR
na efektivno uro, subvencija občine znaša 17,26 EUR na efektivno uro, končna cena za
uporabnika znaša 6,65 EUR.
Cena ure storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za
50% in znaša 25,62 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 18,49 EUR na efektivno uro,
končna cena za uporabnika znaša 7,13 EUR.
Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu v Občini Kozje številka: 032-0002/2014-3/07 z dne 22. 12. 2014.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati se začne 1. 1.
2016.
K 12. TOČKI
Predlog spremembe Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kozje za leto 2015 je
predstavila ga. Reher.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji spremembo
Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kozje za leto 2015.
K 13. TOČKI
Predlog Sklepa o obravnavi in potrjevanju investicijske dokumentacije je predstavil g. Čoklc.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji spremembo
Občinski svet Občine Kozje pooblašča županjo Občine Kozje, Milenco Krajnc, da obravnava in
potrjuje investicijsko dokumentacijo DIIP in IP ter spremembe in dopolnitve le teh za projekte
oz. investicije, opredeljene v Odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2016 in Načrtu razvojnih
programov za obdobje 2016-2019.
K 15. TOČKI
G. županja je svetnikom predstavila Problematiko na področju financiranja občin.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji spremembo
Občinski svet Občine Kozje odločno nasprotuje 54. členu, 55. členu in 56. členu Zakona o
proračunu Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 v katerih ta določa višino finančnih sredstev
za občine. Svetnica in svetniki ugotavljamo, da Vlada RS in Državni zbor s tako dodeljeno višino
finančnih sredstev ogrožata smisel in obstoj lokalne samouprave in še dodatno siromašita
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prebivalke in prebivalce občin, ki so zaradi socialne in ekonomske krize že tako zelo prizadeti.
Prav tako pa državna raven deluje v nasprotju s pravili pravne države, saj že nekaj let določa
višino povprečnine v nasprotju z Zakonom o financiranju občin.
Svetnica in svetniki zahtevamo, da se 54., 55. in 56. člen Zakona o izvrševanju proračuna RS za
leti 2016 in 2017 spremenijo tako, da se glasijo:
54. člen
Višina povprečnine za leto 2016 znaša 536,00 evra na prebivalca.
Višina povprečnine za leto 2017 znaša 536,00 evra na prebivalca.
55. člen
Se črta.
56. člen
V letu 2016 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne
primerne porabe občin, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja nadomestilo dela
sredstev za sofinanciranje investicij iz leta 2015.
V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne
primerne porabe občin. Delež sredstev, ki ga bo občina porabila za namene vračila obveznosti
po 23. členu ZFO-1 se ne uvršča v načrt razvojnih programov državnega proračuna, pri čemer
se za pridobitev osnove za sklenitev pogodbe o sofinanciranju smiselno uporabijo določbe
četrtega in petega odstavka 23. člena ZFO-1. Sredstva investicijskega transfera se lahko v
skladu s 23. in 21. členom ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov projektov strukturne
in kohezijske politike Evropske unije, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta, vendar jih
organ upravljanja ne pripozna kot upravičene stroške. Med te stroške pa sodi tudi nepovračljiv
davek na dodano vrednost, plačan v zvezi z njimi.
K 16. TOČKI
Ga. Reher je svetnike seznanila s Sklepom o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2016.
K 17. TOČKI
G. Ivič je svetnike seznanil, da bo sejnino, ki jo bo prejel na tej seji, podaril v dobrodelne namene, in
sicer Osnovni šoli Lesično.
K 18. TOČKI
Ga. županja se je svetnikom zahvalila za sodelovanje v tem letu in voščila vse dobro v prihajajočem
letu.
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.
Zapisnik povzela:
Polona Zakošek
Datum:
Številka:
ŽUPANJA OBČINE KOZJE
Milenca KRAJNC
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