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OBČINA KOZJE                                                                                                                
OBČINSKI SVET 

 
ZAPISNIK  

3. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOZJE,  
DNE  22. 12. 2014 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 ga. Kunst Suzana, ga. Reher Andreja in ga. Zakošek Polona.  
Na seji so bili prisotni tudi ga. Grobelšek Milena, predsednica Nadzornega odbora, ga. Alenka Kunej, 
predsednica KS Osredek, g. Branko Lugarič, predsednik KS Buče, ga. Valenčak Mojca, predstavnica 
časopisa OKO, ga. Potočnik Jerica, predstavnica Novega tednika in Radia Celje ter ga. Prebil Snežana, 
predstavnica Radia Štajerski val. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov. 
 
Ga. županja je prebrala predlagani dnevni red in predlagala umik 9. točke Poročila organizatorjev 
volilne kampanje o volilni kampanji na lokalnih volitvah 2014, ker na občinsko upravo še ni bilo 
posredovanih vseh poročil. 
 
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli podprli predlog, da se iz 
dnevnega reda umakne 9. točka Poročila organizatorjev volilne kampanje o volilni kampanji na 
lokalnih volitvah 2014. Ostale točke se preštevilčijo.  
  
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji, spremenjeni dnevni red: 

1. Predlog zapisnika 2. redne seje  
2. Poročilo o realizacij sklepov 2. redne seje  
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2015 – prva obravnava  
4. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun komunalne takse v letu 2015  
5. Predlog sklepa o  vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju Občine Kozje za leto 2015  
6. Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu  
7. Predlog znižanja ekonomske cene programov Vrtca Zmajček Kozje  
8. Predlog sklepa o financiranju političnih strank v Občini Kozje  
9. Seznanitev s povzetkom regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva za 

obdobje 2014-2016  
10. Obvestilo o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kozje za leto 2015 
11. Pobude in vprašanja 
12. Razno 

 
K 1. TOČKI  
 
Svetniki so s devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli zapisnik 2. redne seje.  
 
K 2. TOČKI  
 
Ga. Reher je svetnikom predstavila Poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje. 
 
K 3. TOČKI 
 
Predlog Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2015 v prvi obravnavi je predstavila ga. županja. 
 
G. Kunej je želel pojasnilo, zakaj je na postavki 180461 VCK – upravljanje tako visok znesek (70.680 
€) in kakšni so planirani prihodki? Ga. Jug je povedala, da so na tej postavki planirani odhodki za 
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ogrevanje, elektriko, zavarovanje, komunalne storitve, čistila, upravljanje in DDV. Planirani so 
prihodki od najemnin v višini 3.600 €. Društva uporabo prostora ne plačujejo. 
G. Kunej je menil, da je strošek ogrevanja OŠ Lesično visok glede na to, da je bila v preteklem letu 
narejena energetska sanacija objekta. Ga. Kunst je odgovorila, da se je strošek prepolovil, postavke so 
različno visoke zaradi zapadlosti plačil. 
G. Žlender je opozoril na dejstvo, da PGD Kozje v letu 2015 praznuje visok jubilej in da predvideva 
nabavo vozila, katerega sofinanciranje pa v proračunu ni planirano. G. županja je povedala, da so v 
zvezi s tem že potekali pogovori. PGD Kozje do 1. obravnave proračuna ni predložil predračuna. 
Predvidevajo, da bo vozilo stalo 270 tisoč evrov, od občine pričakujejo 200 tisoč evrov. Razmišlja se o 
možnosti najema lizinga in potem v fazi odločevanja poiskati ustrezno finančno rešitev. 
G. Čepin je vprašal, zakaj je realizacija sredstev KS Kozje samo 34 tisoč evrov, če pa je še pred 
volitvami bil posredovan račun za cesto Belo. Ga. Jug je povedala, da je so bili vsi oddani računi v 
realizaciji upoštevani, ga. Kunst pa je dodala, da občina ne bo pokrila tisti del stroška, ki ni bil 
dogovorjen. 
G. Plahuta je vprašal, kaj spada v postavko 19004 Dodatni programi v vrtcih. Ga. Jug je odgovorila, da 
je na tej postavki planiran strošek novoletna obdaritev predšolski otrok, zmajčkov abonma in 
didaktični material. 
G. Plahuta je vprašal, ali ima občina štipendiste. Ga. Jug je povedala, da smo tudi v preteklih dveh 
letih namenili za sofinanciranje štipendij, vendar je bil ta odhodek planiran na postavki za 
gospodarstvo 14004, sedaj pa je pod izobraževanje 190430. Ga. Kunst je pojasnila, da je občina 
pristopila k Regijski štipendijski shemi, ki jo vodi RASR. Trenutno imamo štiri štipendiste iz naše 
občine. Financiranje poteka po shemi 50 % evropska sredstva, 25 % štipenditor in 25 % občina. Pogoj 
za sofinanciranje je štipendist in/ali štipenditor iz naše občine. 
G. Jagrič je opozoril na neprijazno generalno znižanje sredstev za delovanje in programe društev ter 
apeliral, da to v prihodnosti ne bi bil trend. Ga. županja je pojasnila, da je trenutno problem 
financiranja zaradi manjšanja povprečnin in dodatnih obveznosti, ki jih država nalaga občinam.  
G. Gradišek je opozoril, da je bila na seji Odbora za družbene dejavnosti sprejeta pripomba, da je 
potrebno za investicije v vrtcu dodati nekaj sredstev za ureditev ograje, kar upa, da bo realizirano do 
druge obravnave. 
G. Ivič je vprašal, za kaj so planirana sredstva na postavki Zmajev glas – na kontu 4029 Drugi 
operativni odhodki. Ga. Jug je odgovorila, da so tu planirane sejnine članom uredniškega odbora. 
G. Ivič je vprašal še, kaj je planirano na postavki Dejavnost občinske uprave – na kontu 06013 
Investicije in investicijsko vzdrževanje. Ga. Jug je povedala, da so na tej postavki planirani odhodki za 
nabavo aplikacije za E-račune ter vzdrževanje oken na občinski stavbi.  
G. Ivič je opozoril, da so za leto 2015 za dokončanje ureditve javne razsvetljave v trgu Kozje 
namenjena sredstva v višini 20 tisoč evrov, trg Podsreda je vzorno urejen, na trgu Pilštanj pa se ni 
začelo še z nobenimi deli. Vprašal je, kateri odhodki so planirani na postavkah drugi operativni stroški 
krajevnih skupnosti. Ga. Jug je odgovorila, da si teh postavkah planirani odhodki za sejnine in 
nagrade, določene po pravilniku. G. Ivič je menil, da bi glede na te postavke, krajevne skupnosti 
morale bolj in več delati. 
G. Plahuta je opozoril, da so za prihodnje potrebe v KS Lesično velike. Potrebno bo zamenjati šolski 
minibus in poskrbeti za Regvatovo hišo. 
 
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep: 
Občinski svet Občine Kozje sprejme Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2015 v prvi 
obravnavi. 
 
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep: 
Predlog Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2015 v prvi obravnavi se da javno razpravo. 
Vsi zainteresirani lahko do 12. 1. 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. 
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K 4. TOČKI 
 
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun komunalne takse v letu 2015 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 2015  0,030 EUR. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa 
se prične s 1. 1. 2015. 
 
K 5. TOČKI 
 
Predlog sklepa o  vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Kozje za leto 2015 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 2015  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 2015. 
 
K 6. TOČKI 
 
Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu je predstavil g. Gradišek, 
predsednik Odbora za družbene dejavnosti. 
 
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep: 

I. 
Cena storitve Pomoč družini na domu znaša v letu 2015  16,58 EUR na efektivno uro, od tega 
znašajo stroški za neposredno socialno oskrbo 14,58 EUR, stroški vodenja pa 2,00 EUR. 

II. 
Občina Kozje subvencionira ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz 
proračunskih sredstev uporabnikom storitve v višini 12,08 EUR na efektivno uro.  
Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine znaša 4,50 EUR na 
efektivno uro. 

III. 
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se poveča  za 40% in znaša 23,21 EUR 
na efektivno uro, subvencija občine znaša 16,91 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 24,87 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 18,12 EUR na efektivno uro, 
končna cena za uporabnika znaša 6,75 EUR. 

IV. 
Z dnem pričetka uporabe tega sklepa  preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene 
storitve pomoč družini na domu v Občini Kozje številka: 032-0005/2011-22/13 z dne 23. 12. 2013. 

V. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati se začne 1. 1. 
2015. 
 
K 7. TOČKI 
 
Predlog znižanja ekonomske cene programov Vrtca Zmajček Kozje je svetnikom predstavil g. 
Gradišek, predsednik Odbora za družbene dejavnosti. 
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G. Gradišek se je zaradi nasprotja interesov v skladu z ZIntPK glasovanja vzdržal.   
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep: 
 
Ekonomska cena vzgojnovarstvenih programov znaša: 

• za prvo starostno obdobje:  423,39  EUR 
• za drugo starostno obdobje:  330,55 EUR. 

 
Cena poldnevnega programa za obe starostni skupini znaša 70% cene celodnevnega programa. 
 
Cena  prehrane znaša 2,02 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. 
 
S tem s sklepom preneha veljati sklep št. 032-0005/2011-13/06 z dne 20. 9. 2012. 
 
Sklep prične veljati z dnem sprejema, uporabljati se prične s 1. 12. 2014, sklep se objavi v 
Uradnem listu RS. 
 
K 8. TOČKI 
 
Predlog sklepa o financiranju političnih strank v Občini Kozje je predstavila ga. Kunst. 
 
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli sklep o financiranju 
političnih strank v Občini Kozje z naslednjim besedilom: 
 
Politična  stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za 
občinski svet, dobi sredstva iz proračuna Občine Kozje  sorazmerno številu glasov volivcev, ki 
jih je dobila na volitvah. Število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni 
enoti, se deli s številom članov sveta lokalne skupnosti, ki se volijo v tej volilni enoti. 
 
Stranka pridobi sredstva iz proračuna Občine Kozje, če je dobila najmanj polovico števila 
glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta Občine Kozje. 
 
Višina sredstev namenjenih političnim strankam se določi v proračunu občine za posamezno 
proračunsko leto. 
 
Višina sredstev ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima Občina Kozje zagotovljenih po 
predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih 
nalog za to leto. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 
naslednji dan po sprejemu Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2015. 
 
K 9. TOČKI 
 
Ga. Zakošek je svetnike seznanila s povzetkom regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega 
varstva za obdobje 2014-2016. 
 
K 10. TOČKI 
 
Ga. Reher je svetnike obvestila o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kozje za leto 2015. 
 
K 11. TOČKI 
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Ga. Grobelšek, predsednica Nadzornega odbora Občine Kozje se je svetnikom zahvalila za zaupnico 
ter predstavila delo omenjenega odbora. Svetnike je pozvala, da članom odbora ali občinski upravi 
posredujejo pisne predloge, nad katerih področjih bi bilo potrebno narediti nadzor. 
 
G. Kunej je posredoval poročilo s seje Nadzornega odbora OKP Rogaška Slatina. 
 
G. Plahuta je posredoval poročilo s seje sveta JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. 
 
G. Kunej je opozoril na potrebo po izobraževanju v zvezi z uporabo defibrilatorja. Ga. Zakošek je 
povedala, da so v občini trije defibrilatorji in da je izobraževanje planirano v januarju 2015. 
 
G. Gradišek je svetnike seznanil s poročilom s seje sveta zavoda Kozjanski park. 
 
K 12. TOČKI 
 
Ga. županja in g. Čepin sta voščila svetnikom lepe praznike. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.40 uri. 
 
Zapisnik povzela: 
Polona Zakošek 
 
Datum:  

Številka:  

                 
ŽUPANJA OBČINE KOZJE      
        Milenca KRAJNC 


