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OBČINA KOZJE                                                                                                         predlog              

OBČINSKI SVET 

ZAPISNIK  

15. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOZJE,  

DNE  20. 12. 2012 OB 17. URI V PROSTORIH SEJNE SOBE OBČINE KOZJE 

 
Prisotni so bili člani sveta 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 g. Daniel Čoklc, g. Matej Kostevc, ga. Kunst 
Suzana in ga. Zakošek Polona.  
Opravičeno odsoten je bil g. Gradišek Roman 
Na seji so bili prisotni še ga. Sok Jasna, predstavnica časopisa OKO in Aleksandra Jutriša, 
predstavnica Rogaških novic in ga. Nataša Prebil, predstavnica Radia Štajerski val.   
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli  
 
Soglasno sprejet je bil naslednji predlagani dnevni red: 

1. Predlog zapisnika 14. redne seje  
2. Poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje  
3. Predlog spremembe Načrta razvojnih programov od 2012 do 2015  
4. Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu 
5. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča na območju Občine Kozje za leto 2013  
6. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun komunalne takse v letu 2013  
7. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Razvojna agencija Sotla  
8. Obvestilo o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kozje za leto 2013 
9. Pobude in vprašanja 
10. Razno                                                                       

                                                                                                        
K 1. TOČKI  

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli zapisnik 14. 

redne seje.  
 
K 2. TOČKI 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli poročilo o 

realizaciji sklepov 14. redne seje.  
 
K 3. TOČKI 

 
Predlog dopolnitve Načrta razvojnih programov od 2012 do 2015 je predstavil g. Čoklc. 
 
G. Kolar je vprašal, kdo je naredil oceno vrednosti. 
G. Čoklc je povedal, da je bila ocena narejena na podlagi popisov za izbor izvajalca in da je 
podatke pripravila stroka. Povedal je še, da je terminski plan izgradnje za Lesično 2013 in za 
Kozje 2015, ker se bo v Kozjem počakalo na izgradnjo obrata za ogrevanje na lesno biomaso. 
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Na vprašanje g. Plahute, ali bo izkoriščeno tudi  podstrešje, je g. Čoklc odgovoril, da bo 
izkoriščen samo en del podstrešja v vrtcu. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli dopolnitev 

Načrta razvojnih programov od 2012 do 2015: 

 

 

K 4. TOČKI 
 

Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu je predstavila ga. Kunst. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep: 

 

Cena storitve Pomoč družini na domu znaša v letu 2013  16,12 EUR na efektivno uro, od 

tega znašajo stroški za neposredno socialno oskrbo  14,18 EUR, stroški vodenja pa 1,94 

EUR. 

 

Občina Kozje subvencionira ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz 

proračunskih sredstev uporabnikom storitve v višini 11,62 EUR na efektivno uro.  

Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine znaša 4,50 EUR 

na efektivno uro. 

 

Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se poveča  za 40% in znaša 

22,57 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 16,27 EUR na efektivno uro, 

končna cena za uporabnika znaša 6,30 EUR. 

Cena ure storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se 

poveča  za 50% in znaša 24,18 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 17,43 

EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,75 EUR. 

  

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 

SUROVIN 

  

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov 

energije 

      12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije LETO 2012 2013 2014 2015 Skupaj  

  12063 Energetska 
sanacija OŠ 
Kozje z enoto 
vrtca 

vrednost projekta 17.028 0 356.063 52.998 426.088 
 

  proračunski viri: 
 

  občinski proračun 17.028 0 59.344 8.833 85.205 
 

  PP 962210 EU 0 0 252.211 37.540 289.751 
 

    PP962410 SLO 0 0 44.508 6.625 51.133 
 

    viri skupaj 17.028 0 356.063 52.998 426.088 
 

              presežek/primanjkljaj           
 

  12064 Energetska 
sanacija OŠ 
Lesično 

vrednost projekta 14.328 431.003 0 0 445.331 
 

  proračunski viri: 
 

  občinski proračun 14.328 71.834 0 0 86.102 
 

  PP 962210 EU 0 305.294 0 0 305.294 
 

  PP962410 SLO 0 53.875 0 0 53.875 
 

    viri skupaj 14.328 431.003 0 0 445.331 
 

              presežek/primanjkljaj 
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S dnem pričetka uporabe tega sklepa  preneha veljati Sklep o soglasju k ceni 

socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Kozje št: 032-0005/2011-9/10 

z dne 15.12.2011 (Uradni list RS, št. 105/11). 

 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati se začne 

01.01.2013. 

 

K 5. TOČKI  

 
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju Občine Kozje za leto 2013 je predstavil g. župan. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

Svetniki so z osmimi 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 2013 znaša  0,00056 EUR mesečno. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

uporabljati pa se začne s 01. januarjem 2013. 

 

K 6. TOČKI 
 
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun komunalne takse v letu 2013 je predstavil g. 
župan.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep: 

 

Vrednost točke za izračun komunalne takse znaša za leto 2013  0,077 EUR. 

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

uporabljat pa se prične s 01.01.2013. 

 

K 7. TOČKI 

 
Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Razvojna agencija Sotla je predstavil g. 
Kolar, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep: 

 

Za predstavnika Občine Kozje v svetu zavoda Razvojna agencija Sotla se imenuje 

Suzano Kunst, Vrenska Gorca 63, Buče. 

 

K 8. TOČKI 

 
G. župan je svetnike obvestil o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kozje za leto 
2013. 
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K 9. TOČKI 

 
G. Plahuta vprašal, ali obstaja bojazen finančnega primanjkljaja zaradi varčevanja države. 
G. župan je odgovoril, da bo morebiti kakšen izpad na investicijah in da upa, da ostalo 
financiranje ostane nemoteno. 
 
G. župan je svetnikom predstavil projekte, ki so potekali v letu 2012. 
 
G. Plahuta je izpostavil vprašanje pravilno postavljenih prometnih znakov na odsekih lokalnih 
cest v KS Lesično (Potoke, Penkovo selo in Vindol). G. župan je povedal, da za pravilno 
postavitev prometnih znakov skrbi  tudi občinski SPV in da je na teh lokacijah bolj problem, 
da v preteklosti znakov ni bilo, pa se vozniki nanje šele privajajo. 
Na vprašanje o postavitvi merilca hitrosti, ki ga je postavil g. Kunej, je g. župan povedal, da 
bo ta postavljen do konca leta pri zadrugi v Kozjem in bo kazal hitrost iz smeri Lesičnega 
proti Podsredi. 
 
G. Kolar je pohvalil delo občinskih delovnih teles in predstavil delo v JZ Celjske lekarne, kjer 
je naš predstavnik. 
 
G. Volaušek je vprašal, kaj lahko v prihodnosti pričakujemo od projekta toplotno ogrevanje 
na lesno biomaso, ki ga je predstavil g. Preskar. 
G. župan je pojasnil, da g. Preskar intenzivno dela na tem projektu in ocenjuje, da bi 
naslednjo kurilno sezono gospodinjstva že kurila na lesno biomaso. Interes gospodinjstev za 
priključitev na to toploto je precejšen. G. župan je na tem mestu povedal še, da v kratkem 
pričakujemo plačilo komunalnega prispevka od kmetijske zadruge in da v poslovno obrtni 
coni namerava graditi tudi podjetje Elektro Celje. 
 
Ga. Krajnc je opozorila, da bi bilo potrebno čim prej vknjižiti služnosti, ki so bile pridobljene 
za gradnjo vodovoda in cest. Podjetje EZS poziva občane k razrešitvi teh problemov na način, 
ki za občino ni prijazen. 
G. župan se je strinjal in dodal, da se z občani po navadi dogovorimo za menjave zemljišč, 
kjer je to možno in ko do problema pride. 
 
G. Krajnc je želela vedeti, ali ima kamnolom plačno ali neplačno služnost in kolikšna je letna 
rudarska koncesnina. G. župan je povedal, da je uradni lastnik kamnoloma država in da je 
kamnolom dobil koncesijo še za eno leto. Dodal je še, da bi v primeru na novo razpisane 
koncesije pri pridobivanju le te imel prednost dosedanji koncesionar.  
G. Čoklc je povedal, da bo to temo svetniki obravnavali na naslednji seji. 
 
G. župan je svetnike seznanil, da je MGRT objavil javni razpis Razvoj mejnih območij s 
Hrvaško in da bo občina kandidirala za omenjena sredstva. 
 
G. Žlender je opozoril na nujnost ureditve krožišča v Lesičnem, saj so nesreče na tem odseku 
zelo pogoste. G. župan je povedal, da se že dela idejna zasnova, vprašanje je le, kdaj bo 
projekt na DRSC prišel na vrsto za financiranje. 
 
G. župan je svetnike obvestil še o razpisu za mesto direktorja KIP Vizije d.o.o.. 
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K 10. TOČKI 

 
Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 
 
Zapisnik povzela: 
Polona Zakošek 
                     ŽUPAN OBČINE KOZJE 
                               Dušan Andrej Kocman                       

Datum:  
Št.:   


