OBČINA KOZJE
OBČINSKI SVET

predlog

ZAPISNIK
21. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOZJE,
DNE 13. 11. 2013 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 g. Čoklc Daniel, ga. Jug Irena,
ga. Kunst Suzana in ga. Reher Andreja.
Na seji so bili prisotni še ga. Bračun Svetlana, predstavnica Nadzornega odbora ter
predstavnica medijev ga. Ivačič Zdenka.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Soglasno sprejet je bil naslednji predlagani dnevni red:
1. Predlog zapisnika 20. redne seje
2. Poročilo o realizaciji sklepov 20. redne seje
3. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Rogaška Slatina, Občine
Šmarje pri Jelšah, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Kozje, Občine Bistrica
ob Sotli in Občine Poljčane – prva obravnava
4. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Občine Rogaška Slatina, Občine Šmarje pri Jelšah, Občine Podčetrtek,
Občine Rogatec, Občine Kozje in Občine Bistrica ob Sotli – prva obravnava
5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Kozje – prva obravnava
6. Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Kozje
7. Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
8. Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
9. Imenovanje člana sveta javnega zavoda Kozjanski park
10. Imenovanje predstavnika občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogatec in
Šmarje pri Jelšah v svetu zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina
11. Predlog dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kozje za
leto 2013
12. Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
13. Pobude in vprašanja
14. Razno
K 1. TOČKI
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so s devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli zapisnik 20.
redne seje.
K 2. TOČKI
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so s devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli poročilo o
realizaciji sklepov 20. redne seje.
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Na sejo je prišel g. Pirš Bojan, direktor OKP, s sodelavkami.
K 3. TOČKI
Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Rogaška Slatina, Občine Šmarje pri
Jelšah, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Kozje, Občine Bistrica ob Sotli in Občine
Poljčane v prvi obravnavi je predstavil g. Pirš, ki je povedal da so tri občine že sprejele odlok
v predlagani obliki. Občina Poljčane je sprejela še dopolnilo k 31. točki, kar bodo vse ostale
občine od OKP prejele pred drugo obravnavo.
Ga. Kunst je vprašala, v čem je razlika med sedanjim in predlaganim odlokom. Ga. Pirš je
povedal, da je razlika le v tem, da je v novo predlaganem odloku dodatno opredeljeno, da
morajo imeti privatni vodovodi svojega upravljavca, kar zahteva državna uredba, ter da mora
občina voditi evidenco zasebnih upravljavcev vodovoda.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so s devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli Odlok o oskrbi s
pitno vodo na območju Občine Rogaška Slatina, Občine Šmarje pri Jelšah, Občine
Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Kozje, Občine Bistrica ob Sotli in Občine Poljčane
v prvi obravnavi.
K 4. TOČKI
Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Občine Rogaška Slatina, Občine Šmarje pri Jelšah, Občine Podčetrtek,
Občine Rogatec, Občine Kozje in Občine Bistrica ob Sotli v prvi obravnavi je predstavil g.
Pirš.
Ga. Krajnc se je v razpravo vključila v delu Obvezne storitve na območjih, ki niso opremljena
z javno kanalizacijo. Zaradi lažjega razumevanja je prisotnim pojasnila postopke, ki se že od
leta 2004 peljejo v tej smeri na evropskem nivoju, ko je bila predpisana nitratna direktiva. Ta
direktiva je bila predpisana z namenom, da se zagotovijo na vseh kmetijah, kjer se redijo rejne
živali, zadostne skladiščne kapacitete za gnoj, gnojnico in gnojevko, seveda v odvisnosti od
števila, kategorije in vrste živali. Te kapacitete so morale zadoščati za vsaj šestmesečno
skladiščenje. Citirala je drugo točko 13. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 88/2011 in predlagala,
da se ta točka iz uredbe doda v odlok, s čimer se je strinjal g. Kunej, saj se je za tak predlog
zavzemal tudi za Odbor za komunalne dejavnosti, urejanje prostora in varstvo okolja.
G. Pirš je povedal, da za blato in greznične gošče ni problem, temveč je problem fekalij
(nitrati, fosfati, težke kovine) in ker je vse vezano na isto greznico. V šestih mesecih se te
snovi ne uničijo. Blato se sme trositi, ne pa greznične gošče. Te zadeve se bodo obravnavale
individualno in bodo občine dobile odgovor do druge obravnave., ne bi jih pa radi zapisali v
odlok.
Ga. Krajnc je navedla primer kmeta, ki ima ogromne skladiščne prostore za gnojevko in
gnojnico. Vprašala je, ali lahko ta kmet prevzame greznične odplake soseda, katerega
zemljišče ima v najemu? Predlagala je še, da OKP to vprašanje razčisti s pristojnim
ministrstvom.
G. Pirš je povedal, da teh primerov ne bo veliko in verjetno se bo zadeva v tem primeru
reševala z najemno pogodbo. Javno službo lahko izvaja le OKP in ta najbrž ne bo kompliciral,
če bo na terenu nekaj življenjskih izjem.
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Ga. Krajnc je še opozorila, da bo odlok za sabo potegnil okoljske dajatve in da je vprašanje,
če bodo kmetje in posamezna manjša gospodarstva to zmogla plačevati.
Ga. Stefanovski je povedala, da se bo na ta račun znižala cena čiščenja komunalne odpadne
vode. Cena se bo sedaj razdelila na dva dela, na čiščenje komunalne odpadne vode in na
čiščenje odpadne vode iz streh. Po njihovih podatkih so v Kozjem samo štiri stavbe, ki bodo
plačevale čiščenje odpadne vode iz streh.
Ga. Krajnc je nadaljevala, da so v okviru izobraževanja kmetovalcev pri KGZ organizirali
predavanje Odpadne vode na podeželju. Odziv je bil zelo velik in dobro sprejet. Zanimalo jo
je, kako OKP vidi organizacijo priprave na individualne čistilne naprave (ČN) oziroma
kakšna podpora se predvideva uporabnikom. Na povabilo KGZ, da bi sodelovali na
predavanju, se namreč niso odzvali.
G. Pirš je povedal, da OKP ta zadeva vsekakor zanima, vendar kot direktor ni bil pozvan k
strokovnemu sodelovanju s KGZ. OKP predlaga, da bi občine sprejele neko skupno stališče.
Upravljavci in serviserji teh ČN bodo verjetno povečini OKP in bi bilo dobro, da bi bile te ČN
čim bolj podobne in zadovoljive kvalitete. Bilo bi dobro, da bi občine sprejele pravilnike o
sofinanciranju malih ČN iz proračuna. Občina Podčetrtek je tak pravilnik že sprejela, veljati
pa bo pričel po sprejetju tega odloka. Ustrezna ČN stane nekje med tri in štiri tisoč evri.
Individualna gospodinjstva dobo verjetno pričela s pripravo ČN konec marca, v pomladnem
času. Do takrat bi bilo dobro urediti pravilnike.
G. župan je dodal, da ima Občina Podčetrtek določeno sofinanciranje malih ČN glede na
število članov v gospodinjstvu. Občina Kozje za enkrat še ni pristopila k pripravi podobnega
pravilnika, ima pa to v planu.
G. Krajnc je predlagala, da se v strnjenih naseljih razmišlja o vzpostavitvi večje ČN, za
individualna gospodarstva oz. gospodinjstva, ki niso v strnjenem naselju pa bodo lastniki te
morali postaviti sami.
G. Pirš je povedal, da na OKP že pripravljajo predloge za ČN v strnjenih naseljih.
G. župan je opomnil, da so občine glede zakonodaje že vse uredile, vendar pa bo potrebno
pomagati tudi v segmentu individualnih ČN.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so s devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Sprejme se Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Občine Rogaška Slatina, Občine Šmarje pri Jelšah, Občine Podčetrtek,
Občine Rogatec, Občine Kozje in Občine Bistrica ob Sotli v prvi obravnavi s predlagano
dopolnitvijo, da se v odlok doda vsebina druge točke 13. člena Uredbe o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 88/2011.
K 5. TOČKI
Predlog Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kozje v
prvi obravnavi je predstavil g. Pirš.
G. Škrjanc je vprašal, ali se samostojnim podjetnikom odvoz komunalnih odpadkov obračuna
glede na številčnost oddanih količin. G. Pirš je povedal, da s.p.–ji plačujejo pavšal, kar pa g.
Škrajnc ne smatra za dobro in je predlaga, da bi za samostojne podjetnike urediti drugačen
sistem plačevanja te storitve kot zanjo plačujejo individualna gospodinjstva.
G. Kunej je opozoril tudi na problem lastnikov vikendov, ki prav tako zelo poredko koristijo
te storitve, pa vendar plačujejo pavšal.
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G. Plahuta je spomnil, da so v preteklosti že govorili o plačilu storitve glede na oddano
količino odpadkov. G. Pirš je pripomnil, da je za enkrat osveščenost ljudi premajhna za ta
način, saj bi se s tem verjetno zopet pojavljala črna odlagališča.
G. Krajnc je menila, da bi bilo potrebno bolj intenzivno osveščati prebivalstvo, predvsem
ustno, saj imajo ljudje takšen način raje kot pisna obvestila.
G. Kolar je pripomnil, da je ta zadeva precej kompleksna in je predlagal, da bi za občane
pripravili obrazložitev, ki bi jim razumljiva. G. Pirš je povedal, da je odlok dejansko prepis
uredbe ter dodal, da se lahko občani z vprašanji oziroma za tolmačenje obrnejo na OKP.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so s sedmimi glasovi »za« in z enim glasom »proti« sprejeli Odlok o
spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kozje v prvi
obravnavi.
Glede na dejstvo, da v prvi obravnavi ni bilo pripomb, je g. župan predlagal, da svetniki
sprejeli glasujejo tudi v drugi obravnavi.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so s sedmimi glasovi »za« in z dvema glasovoma »proti« odločili, da bodo glasovali
tudi v drugi obravnavi.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so s sedmimi glasovi »za« in z dvema glasovoma »proti« sprejeli Odlok o
spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kozje v drugi
obravnavi.
K 6. TOČKI
Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v
Občini Kozje je predstavil g. Pirš, ki je povedal, da je novost ta, da bodo po sprejetju tega
pravilnika za obračun storitve litre pretvorili v kilograme, kar od njih zahteva državna
zakonodaja.
Svetniki so menili, da bodo posledice sprejetja vseh teh odlokov in pravilnikov verjetno
podražitve storitev, s čimer se g. Pirš ni strinjal.
G. Škrjanec je vprašal, kaj pomeni navedba »sledljivost volumna preostanka odpadkov s
sodobnim računalniškim sistemom« (14. alineja 1. odstavka 4. člena). G. Pirš je pojasnil, da
OKP spremlja pot vsakega vozila, tudi zaradi pritožb uporabnikov, ki so trdili, da pri njih
storitev ni bila opravljena.
G. Čoklc je povprašal, ali bo OKP prešel na tehtanje odpadkov pri uporabnikih, o katerem so
govorili v preteklosti. G. Pirš je odgovoril, da tehtnica za avto stane petdeset tisoč evrov. Pred
tem bi morali nabaviti ustrezna vozila, katerih cena je okoli sto trideset tisoč evrov. Dodal je
še, da bi tehtanje odpadkov ljudi privedlo do ponovnega kurjenja odpadkov ali odlaganja teh
na črna odlagališča.
Ga. Krajnc je vprašala, po kakšnem sistemu je OKP delil rumene kante za odvoz embalaže. G.
Pirš je pojasnil, da so te postavili tam, kjer je bila možnost postavitve. Za enkrat so vsa
gospodinjstva prejela 120 litrske kante, ki jih bodo pri večjih družinah postopoma zamenjevali
z novimi 240 litrskimi. Velikost kante ne bo vplivala na plačilo storitve. Lastnik kante je
OKP.
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Ga. Stefanovski je predstavila pretvorbo oziroma preračun odpadkov iz litrov v kilograme. Po
novem bo štiričlansko gospodinjstvo plačalo pavšal 45,26 kg za mešane odpadke in 56 kg za
biološke odpadke.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli Pravilnik o
tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kozje.
K 7. TOČKI
Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi sta predstavila g. Čoklc in g. župan.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
I. Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču parc. št. 1605 v izmeri
914 m2, k.o. 1245 Podsreda.
II. Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist
Občine Kozje.
III. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
K 8. TOČKI
Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi je predstavil g. Čoklc.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
I. Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču parc. št. 1412/5, parc. št.
1412/6, k.o. 1242 Kozje.
II. Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist
Občine Kozje.
III. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
K 9. TOČKI
Imenovanje člana sveta javnega zavoda Kozjanski park je prestavil 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:
Občinski svet Občine Kozje imenuje za člana sveta zavoda Kozjanski park Romana
Gradiška, Kozje 155, 3260 Kozje.
K 10. TOČKI
Imenovanje predstavnika občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogatec in Šmarje pri
Jelšah v svetu zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina je predstavil g. Kolar, predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so s devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
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Občinski svet Občine Kozje za predstavnika občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek,
Rogatec in Šmarje pri Jelšah v svetu javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina
imenuje Romana Gradiška, Kozje 155, 3260 Kozje.
K 11. TOČKI
Predlog dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kozje za leto
2013 sta prestavila g. Čoklc in g. župan.
Ga. Krajnc se je strinjala, da je potrebno čim prej urediti odmere in lastništva parcel, tudi
zaradi prihajajočega nepremičninskega davka. V razmislek je dala tudi predlog, da bi občina
zaposlila geodeta za potrebe odmer javnih poti, cest. G. župan je menil, da bi mogoče lahko
razmišljali o zaposlitvi za določen čas.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so s devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli dopolnitev
Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kozje za leto 2013.
K 12. TOČKI
Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi je predstavil g. Čoklc.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so s devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
I. Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču parc. št. 1112/6, 1112/5,
1112/3, 1096/11, 1096/10, 1096/9, 1096/8, 1096/7, 1096/6, k.o. 1234-Buče.
II. Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist
Občine Kozje.
III. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
K 13. TOČKI
Pri tej točki ni bilo razprave.
K 14. TOČKI
G. župan je svetnike ob slikovni predstavitvi seznanil s projekti, ki se trenutno izvajajo in
končujejo ter predstavil plazove na območju občine.
G. Plahuta je vprašal, ali je v Šonovem predvidena skupna čistilna naprava. G. župan je
odgovoril, da se planira skupna ČN, vendar se še ne ve kakšna. G. Čoklc je dodal, da se je
občina že pred dvema letoma prijavila na razpis za rastlinsko ČN, vendar še vedno ni
rezultatov.
G. Kolar je vprašal, kako je s cesto Zdole – Belo, kjer bi nujno morali postaviti ograjo. G.
župan je pojasnil, da bo ograja postavljena takoj, ko bo vreme to dopustilo. Prestavila se bo
stara ograja iz Gruske.
G. Plahuta je opozoril, da bi bilo potrebno popraviti napis na postajališču v Potokah, ga.
Krajnc pa je dodala, da ta teden na določenih postajališčih ne gorijo luči. G. župan je povedal,
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da bo osebno popravil napis v Potokah in da je za to, da ne gorijo luči, krivo premalo sončne
energije.
Seja je bila zaključena ob 19. uri.
Zapisnik povzela:
Polona Zakošek
ŽUPAN OBČINE KOZJE
Dušan Andrej Kocman
Datum:
Št.:
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