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OBČINA KOZJE                                                                                                                

OBČINSKI SVET 

 

ZAPISNIK  

3. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOZJE,  

DNE  24.2.2011 OB 17. URI V PROSTORIH SEJNE SOBE OBČINE KOZJE 

 
Prisotni so bili člani sveta g. Gradišek Roman, 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, ga. Reher Andreja in ga. Zakošek Polona.  
Opravičeno odsoten je bil g. Jagrič Jernej. 
Na seji so bili prisotni g. Sok Božidar, g. Jeranko Branko, predstavnik Novega tednika in 
Radia Celje in ga Ivačič Zdenka, predstavnica časopisa Oko. 
 
Soglasno sprejeti je bil naslednji predlagani dnevni red: 

1. Predlog zapisnika 2. redne seje  
2. Poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje  
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2011 – prva obravnava  
4. Predlog Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška 

Slatina d.o.o. – prva obravnava  
5. Soglasje k spremembi Statuta javnega zavoda Razvojna agencija Sotla 
6. Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu  
7. Predlog povišanja ekonomske cene vrtca  
8. Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
9. Poročilo o delu uredniškega odbora javnega glasila Zmajev glas v letu 2010  
10. Pobude in vprašanja 
11. Razno 

 
K 1. TOČKI  
 
Ga. Krajnc je opozorila na nepravilno zapisan glasovalni izid pri 4. točki, saj ona pri tej točki 
ni glasovala. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli zapisnik 2. redne 

seje s pripombo, da se popravi glasovalni izid v 4. točki. 
 
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 2. redne seje.  

 
Na sejo sta prišla g. mag. Bojan Pirš, direktor OKP in ga. Alenka Turin, pravna služba OKP, 
zato so svetniki prednostno obravnavali 4. točko dnevnega reda. 
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K 4. TOČKI 
 
Predlog Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina 
d.o.o. v prvi obravnavi sta predstavila g. Pirš in ga. Turin. 
 
Na vprašanje g. Kolarja glede podvajanja pristojnosti in pokrivanja izgub je ga. Turin 
odgovorila, da so v predlogu odloka pristojnosti veliko bolj razmejene kot v dosedanjem 
odloku ter da se bodo izgube krile glede na to, kje bodo nastale. 
  

Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

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

Sprejme se Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška 

Slatina d.o.o. v prvi obravnavi. 

 
Sejo sta zapustila g. Pirš in ga. Turin. 
Svetniki so nadaljevali s 3. točko dnevnega reda. 
 

K 3. TOČKI 
 
Predlog Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2011 v prvi obravnavi je predstavil g. 
župan. 
 
V razpravi so sodelovali g. Gradišek, g. Kolar, ga. Krajnc, g. Kunej, g. Plahuta, g. Škrjanc, g. 
Čoklc, ga. Jug in g. župan. Izpostavljena so bila vprašanja v zvezi s financiranjem vozila PGD 
Buče, obnovo vodovodnega omrežja v Starem trgu, upravljanjem čistilnih naprav v občini, 
investicijami v čistilni napravi, gradnjo Doma za starejše, belimi lisami, financiranjem gradu 
Podsreda, naborom projektov za NRP, kolesarskimi potmi, razpisom MKGP in krožiščem v 
Kozjem.     
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

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

proračunu Občine Kozje za leto 2011 v prvi obravnavi. Sprejeli so sklep, da se da 

predlog proračuna v javno razpravo. 

 

K 5. TOČKI 

 
Soglasje k spremembi Statuta javnega zavoda Razvojna agencija Sotla je predstavila ga. 
Reher. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

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

Občinski svet Občine Kozje daje soglasje k spremembam Statuta javnega zavoda 

Razvojna agencija Sotla. 

 

K 6. TOČKI 
 
Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu je predstavila ga. Reher.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

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

Cena storitve Pomoč družini na domu znaša 15,77 EUR na efektivno uro, od tega 

znašajo stroški za neposredno socialno oskrbo  13,73 EUR, stroški vodenja pa 2,04 EUR. 

II. 

Občina Kozje subvencionira ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz 

proračunskih sredstev uporabnikom storitve v višini 11,49 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 

22,07 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 16,08 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 23,65 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 17,23 

EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,42 EUR. 

IV. 

S tem sklepom preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč 

družini na domu v Občini Kozje št.: 032-0001/2010-33/06 z dne 16.09.2010. 

V. 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

 

K 7. TOČKI 

 
Predlog povišanja ekonomske cene vrtca je predstavil g. Gradišek, predsednik Odbora za 
družbene dejavnosti.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

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

Ekonomska cena vzgojnovarstvenih programov znaša: 

• za prvo starostno obdobje: 463,22 EUR 

• za drugo starostno obdobje: 348,92 EUR 

• za kombiniran oddelek: 365,93 EUR. 

Cena poldnevnega programa za obe starostni skupini znaša 70% cene celodnevnega 

programa. 

Cena  prehrane znaša 1,80 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 1.3.2011. 

 

K 8. TOČKI 

 
Vlogo za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je predstavila ga. 
Reher. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

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

Podjetje KIP VIZIJA, usposabljanje in zaposlovanje invalidov, proizvodnja in storitve 

d.o.o., Lesično 71, Lesično, se v letu 2011 delno  oprosti plačila nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča. 
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Glede na delež invalidnih oseb med vsemi zaposleni, se plačilo nadomestila zmanjša za 

50 %. 

 

K 9. TOČKI 

 
Poročilo o delu uredniškega odbora javnega glasila Zmajev glas v letu 2010 je predstavil g. 
Gradišek, urednik omenjenega glasila. 
K 10. TOČKI 

 
Svetniki so razpravljali o nujnosti sanacije objekta v Zagorju, ki je v lasti občine in o 
nevarnosti nesreč zaradi hitre vožnje na prenovljeni cesti Zeče-Klake.  
Opozorili so na nesmiselno svetlobno onesnaževanja okolja, saj bi lahko bila javna 
razsvetljava del noči ugasnjena, predvsem tiste luči, ki razsvetljujejo cerkve in pokopališča. 
Predlagali so, da bi bilance za krajevne skupnosti pripravljali na občini, kar je neizvedljivo 
zaradi pomanjkanja kadra. 
Razpravljali so o predlogu, da bi za darilo ob rojstvu otrok občina podarila drevo. Sadiko bi 
lahko starši dvignili v Kozjanskem parku. Cena sadike znaša 6 evrov. 
Govorili so o odmeri cest, ki se opravlja sproti, ko prihajajo predlogi.  
Opozorili so, da bi krajevne skupnosti morale popisati in evidentirati inventar, za kar jih je 
potrebno pozvati. 
Predlagali so, da bi se svetnikom sproti pošiljali zapisniki sej komisij in odborov, da bi bili 
tako ažurno seznanjeni z vsemi sklepi in aktivnostmi. 
 

K 11. TOČKI 

 

 
Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri. 
 
Zapisnik povzela: 
Polona Zakošek 
 
                     ŽUPAN OBČINE KOZJE 
                                Dušan Andrej Kocman                       

 
 
Številka:   
Datum:  

 


