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OBČINA KOZJE                                                                                                         predlog              

OBČINSKI SVET 

ZAPISNIK  

14. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOZJE,  

DNE  18. 10. 2012 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. Daniel Čoklc, ga. Kunst 
Suzana, ga. Reher Andreja in ga. Zakošek Polona.  
Na seji je bila prisotna ga. Grobelšek Milena, predsednica Nadzornega odbora Občine Kozje, 
ga Sok Jasna, predstavnica časopisa OKO in Aleksandra Jutriša, predstavnica Rogaških novic.   
 
G. župan je predstavil predlog razširitve dnevnega reda v točki 5. s predlogom Odloka o 
dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kozje v prvi obravnavi. 
  
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov. 

Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli razširitev 

dnevnega reda v točki 5. in preštevilčenje vseh naslednji točk. 
 
Soglasno sprejet je bil naslednji predlagani dnevni red: 

1. Predlog zapisnika 13. redne seje  
2. Poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje  
3. Predlog dopolnitve Načrta razvojnih programov od 2012 do 2015  
4. Predlog Odloka o  ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška 

Slatina d.o.o. – prva obravnava  
5. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kozje – 

prva obravnava  
6. Volitve predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev 

kandidata za člana državnega sveta  
7. Soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla 
8. Aneks št. 1 k Pogodbi o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje 

»Obsotelje in Kozjanskega«  
9. Pobude in vprašanja 
10. Razno                                                                       

                                                                                                        
K 1. TOČKI  

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov. 

Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli zapisnik 13. 

redne seje.  
 
K 2. TOČKI 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov. 

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

realizaciji sklepov 13. redne seje.  
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K 3. TOČKI 

 
Predlog dopolnitve Načrta razvojnih programov od 2012 do 2015 je predstavil g. Čoklc. 
 
G. Kolar je vprašal, ali je že znana okvirna višina zneska za prijavo na razpis. 
G. Čoklc je povedal, da so bili že narejeni energetski pregledi obeh šol in vrtca, vendar ocena 
stroška še ni znana. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov. 

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

Načrta razvojnih programov od 2012 do 2015: 

 

 

K 4. TOČKI 
 

Predlog Odloka o ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina 
d.o.o. 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: 

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

Slatina d.o.o., sprejet na 13. redni seji dne 20.09.2012. 

 

Svetniki so z devetimi 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. 

 

 

  

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 

vrednost projekta 9.660  0  250.000  0  259.660   

  proračunski viri:            

  občinski proračun 6.660  0  50.000  0  56.660   

  sredstva PETROL 3.000  0    0  3.000   

  PP 962210 EU 0  0  170.000  0  170.000   

    PP962410 SLO 0  0  30.000  0  30.000   

    viri skupaj 9.660  0  250.000  0  259.660   
              presežek/primanjkljaj            

  12064 Energetska 
sanacija OŠ 
Lesično 

vrednost projekta 13.896  300.000  0  0  313.896   

  proračunski viri:         0   

  občinski proračun 10.896  50.000  0  0  60.896   

  sredstva PETROL 3.000  0  0  0  3.000   

  PP 962210 EU 0  212.500  0  0  212.500   

  PP962410 SLO 0  37.500  0  0  37.500   

    viri skupaj 13.896  300.000  0  0  313.896   

              presežek/primanjkljaj              
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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 OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška 

Slatina d.o.o. v drugi obravnavi. 

 

K 5. TOČKI  

 
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kozje 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 dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kozje 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 dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kozje v 

drugi obravnavi. 

 

K 6. TOČKI 
 
Volitve predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata 
za člana državnega sveta sta predstavila ga. Reher in g. Kolar, predsednik Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Izvedle so se tajne volitve predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta. 
Volitve je vodila tričlanska komisija v sestavi: 
Dušan Andrej Kocman  
Marko Kunej  
Roman Gradišek. 
 
Komisija je ugotovila, da je za predstavnika Občine Kozje v volilno telo 5. volilne enote 

za izvolitev člana državnega sveta izvoljen Veljko Kolar, stanujoč Kozje 11, 3260 Kozje. 
 
K 7. TOČKI 

 
Soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla je predstavila ga. Kunst.  
 
G. Plahuta je vprašal, ali ima občina kakšne finančne obveznosti do RA Sotla v primeru, da ta 
ne prejme državni sredstev iz razpisov. 
Ga. Kunst je odgovorila, da bodo državna sredstva zagotovo izplačana, vendar z zamudo. V 
nobenem primeru pa zaradi tega nima občina finančne obveznosti do RA Sotla. 
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Ga. Krajnc je vprašala, v kakšnem deležu so pri LEADER projektih slovenska in evropska 
sredstva. 
G. Čoklc je povedal, da je bil v zadnjem razpisu delež financiranja v razmerju 85 evropskih in 
15 odstotkov slovenskih sredstev.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov. 

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

Občinski svet Občine Kozje daje soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Razvojna  

agencija Sotla v višini do 50.000,00 € za obdobje enega leta. 

 

K 8. TOČKI 

 
Aneks št. 1 k Pogodbi o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje 
»Obsotelje in Kozjanskega« je predstavila ga. Kunst.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov. 

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

Občinski svet Občine Kozje potrjuje Aneks št. 1 k Pogodbi o vzpostavitvi območnega 

razvojnega partnerstva za območje »Obsotelje in Kozjanskega«. 

 

K 9. TOČKI 

 
G. Kolar je vprašal, s kakšno dinamiko bodo potekala dela v trgu Kozje in kako je s sredstvi 
za dokončanje tega projekta. Opozoril je še na nepravilno označitev gradbišča in zavarovanje 
nevarnih točk. 
G. župan je pojasnil, da je ta projekt precej kompliciran, ker je združenih več projektov in 
tako tudi več izvajalcev. Izvaja se obnova vseh vodov naenkrat. Projekt zahteva dokončanje 
del do roka, določenega v pogodbi, zato bo moralo biti delo do takrat dokončano. Občina je 
kandidirala za dodatna sredstva, vendar na razpisu žal nismo uspeli. Naslednje leto bo 
finančno zelo zahtevno, tudi zaradi izgradnje Večnamenskega centra Kozje. V tem sklopu je 
g. župan predstavil še druge projekte, ki se trenutno izvajajo v občini. 
 
Ga. Krajnc je opozorila, da bo kanalizacija urejena v določenih naseljih, da pa bi morali 
razmišljati tudi o gradnjah individualnih čistilnih naprav na razpršenem območju, katerih 
ureditev je zakonsko določena. Predlagala je, da občina razmisli o načinih, kako pomagati tem 
gospodinjstvom. Ena možnost bi morebiti lahko bilo znižanje nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča. 
G. župan je povedal, da se občina že dogovarja z OKP za pripravo predloga financiranja več 
manjših čistilnih naprav. Glede individualnih čistilnih naprav pa še ni povsem jasno. 
Razmišlja se tudi o morebitni skupni prijavi v okviru RRA na razpis za sofinanciranje, seveda 
če bo objavljen kakšen primeren razpis. Rok za izvedbo čistilnih naprav je 2017. G. Čoklc je 
menil, da bi bilo mogoče smiselno, da bi čistilne naprave za individualna gospodinjstva 
nabavil OKP, ki bi zaradi količine lahko iztržil ugodnejšo ceno. 
 
G. Kunej je pohvalil delo g. župana in občinske uprave na področju komunalnih dejavnosti. 
 
G. Gradišek je opozoril, da dela okoli vrtca potekajo zelo dolgo in precej neorganizirano. 
Problem je tudi hidrant, ki je postavljen kar na otroškem igrišču, kar je po zakonu 
nedovoljeno in nevarno za poškodbe otrok. G. župan je povedal, da je občina že urgirala. 
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Ga. Krajnc je predlagala, da bi lokalna skupnost poskušala obdržati le NUSZ za zazidana 
zemljišča. Določene občine pristopajo k pobiranju NUSZ-a za nezazidana stavbna zemljišča, 
kar je veliko breme za lastnike zemljišč. Dejstvo je, da občinski podrobni prostorski načrti še 
niso narejeni, zato gradnja na teh zemljiščih za enkrat še ni možna.  
G. Čoklc je menil, da ukinitev NUSZ-a za nezazidana stavbna zemljišča ne bi bila smiselna. 
V Kozjem imamo kar nekaj takšnih parcel, ki pa jih lastniki niso pripravljeni prodati, kljub 
temi, da se najdejo povpraševalci, ki bi želeli kupiti zemljišče za gradnjo. Za enkrat to 
nadomestilo letno prinese kar nekaj sredstev v občinski proračun. G. župan je dodal, da je 
NUSZ prihodek občine in spada v integralni proračun. Do sedaj je veljala odločitev, da se ta 
porabi v tistih krajevnih skupnostih, kjer se je pobral. Izrazil je dvom, da bo to možno tudi v 
naslednjem letu. 
 
Ga. Krajnc je še vprašala, ali je kaj novega v zvezi z gradnjo poslovnih prostorov Kmetijske 
zadruge Šmarje pri Jelšah v POC Kozje. G. župan je povedal, da je direktor kmetijske zadruge 
dal informacijo, da pričnejo z gradnjo še v tem letu. 
 
G. župan je svetnike seznanil še z dejstvom, da vodstvo pošte ignorira občino in da nimamo 
prav nobenih informacij v zvezi s selitvijo te v nove prostore. Povedal je še, da se je na 
Prazniku kozjanskega jabolka pogovarjal v zvezi z graščino Kozje, da je končno zasilno 
prekrita streha Regvatove hiše na Pilštanju, da bo lastnica objekta v Šonovem pristopila k 
rušitvi in da se v naslednjem letu predvideva izgradnja krožišča pri POC Kozje. 
 
G. Jagrič je povprašal, ali bomo pristopili k prenovi spletne strani. G. Čoklc je odgovoril, da 
so v proračunu rezervirana sredstva za ta namen, da je že izbran izvajalec, da pa še nismo 
pristopili k izvedbi, vendar bomo to uredili do konca leta. 
 
Ga. Krajnc je vprašala, ali je kaj novega v zvezi s cesto Kozje – Buče. G. župan je povedal, da 
je izbran izvajalec, vendar se dela kljub temu ne izvajajo, kar je verjetno posledica slabega 
finančnega stanja državnega proračuna.  
 

K 10. TOČKI 

 
Svetniki so čestitali g. županu ob njegovem osebnem prazniku. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.40 uri. 
 
Zapisnik povzela: 
Polona Zakošek 
                     ŽUPAN OBČINE KOZJE 
                               Dušan Andrej Kocman                       

Datum:  
Št.:   


