OBČINA KOZJE
OBČINSKI SVET

predlog

ZAPISNIK
5. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOZJE,
DNE 20.4.2011 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 ga. Jug Irena, ga. Kunst
Suzana, ga. Reher Andreja in ga. Zakošek Polona.
Na seji so bili prisotni tudi ga. Zupan Sonja, predstavnica Nadzornega odbora Občine Kozje,
ga. Ivačič Zdenka, predstavnica časopisa Oko in g. Sok Božidar.
Soglasno sprejet je bil naslednji predlagani dnevni red:
1. Predlog zapisnika 4. redne seje
2. Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje
3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2010 – prva
obravnava
4. Predstavitev vizije Kozjanskega parka
5. Pobude in vprašanja
6. Razno
K 1. TOČKI
G. Kolar je predlagal, da se v zapisniku navedejo vprašanja in odgovori ter konkretizira osebe,
ki so vprašanja postavila, s čimer so se prisotni svetniki strinjali.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli zapisnik 4. redne
seje s pripombo, da se v naslednjih zapisnik navedejo vprašanja in odgovori ter
poimensko tudi osebe, ki so vprašanja postavile.
Na sejo je prišel gospod mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Kozjanskega parka, zato so
svetniki prednostno obravnavali 4. točko dnevnega reda.
K 4. TOČKI
G. Oršanič je predstavil vizijo Kozjanskega parka.
Ga. Krajnc je vprašala, kako daleč je Kozjanski park s pripravo upravljavskega načrta, kdaj
naj bi bil dokončan in ali bo park povabili k sodelovanju tudi zunanje sodelavce.
G. Oršanič je pojasnil, da je Kozjanski park s pripravo tega načrta pričel že v letu 2007,
vendar takrat ni bil potrjen. Park ima potrjen letni plan dela po katerem dela. Hkrati z
nastajanjem nove vladne uredbe naj bi nastajal tudi načrt upravljanja. Načrt upravljanja je v
pripravi in bo zajemal vse deležnike v prostoru (regijske razvojne agencije, zavode za
gozdove, KGZS, turistične organizacije, izobraževalne inštitucije,…). Če bo vse po planu, bi
naslednje leto takšen čas imeli novo uredbo in za sprejem pripravljen upravljavski načrt.
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G. Volaušek je vprašal, kako spodbuditi dejavnosti, ki bi izkoristile potencial parka z vsemi
dejavnostmi.
G. Oršanič je povedal, da vse institucije v nekem prostoru delujejo znotraj predpisov in
pooblastil. Moč parka je v povezovanju in pripravi idej.
G. Kolar je vprašal, ali bo Kozjanski park še naprej sodeloval z deželo Bavarsko?
G. Oršanič je odgovoril, da še ohranjajo stike, vendar vezi niso več aktivne. Omenil je projekt
Gremo še k sosedu.
Na vprašanje g. Žlendra, kdaj se predvideva ureditev Lurškega spodmola, je odgovoril, da je
to planirano za september.
Ga. Krajnc je omenila, da je bila na sodišču razprava v zvezi s prvimi lastniki gradov in
občinami UE Šmarje pri Jelšah in jo je zanimalo, v katero smer so zadeve tekle?
G. župan je povedal, da gre v tem primeru za denacionalizacijo Attems in da Grad Podsreda
ni predmet tega zahtevka.
G. Jagrič je vprašal, ali Kozjanski park namerava ponovno organizirati prireditev Grajski živ
žav, ki je bila včasih zelo dobro obiskana prireditev na gradu Podsreda?
G. Oršanič je odgovoril, da so o tem razmišljali in da bo o predlogu še razmislil.
Sejo je zapustil g. Oršanič.
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 4. redne seje.
K 3. TOČKI
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2010 v prvi obravnavi
je predstavil g. župan, ki je predlagal, da bi predlagani odlok sprejeli tudi v drugi obravnavi, v
kolikor v prvi obravnavi ne bi bilo posebnih pripomb.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli Odlok o
zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2010 v prvi obravnavi.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« odločili, da bodo
glasovali o predlogu odloka v drugi obravnavi.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli Odlok o
zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2010 v drugi obravnavi.
K 5. TOČKI
G. Kolar je opozoril, da mora SPV pregledati prometno signalizacijo in pripraviti predloge za
izboljšavo le te. G. župan je dodal, da SPV dobro deluje in da je bil na DRSC že poslan
predlog za dopolnitev prometne signalizacije ter da se bo v tem letu uredilo najnujnejše,
mogoče tudi talne označbe.
G. Žlender je vprašal, kako je z izplačili subvencij za nabavo kmetijskih strojev in od ga.
Kunst prejel odgovor, da so bile vse subvencije za preteklo leto na podlagi zahtevkov že
izplačane.
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G. Žlender je vprašal, ali imamo na občinski upravi kakšno vlogo za podaljšani delovni čas
novega lokala v Lesičnem; odgovor je bil negativen, čeprav bi lastnik novega lokala moral
prijaviti spremembe oziroma delovni čas.
G. Kunej je opozoril na propadanje kapelic v Podsredi in predlagal, da se župan in direktor
Kozjanskega parka pogovorita o možni adaptaciji. G. župan je povedal, da občina ni lastnik
kapelic, zato v obnovo le teh ne sme vlagati.
Ga. Krajnc je apelirala, da se pošljejo ponudbe za prodajo parcel v OPC Kozje tudi kakšnim
gigantskim podjetjem, s čimer se je strinjal tudi g. župan in pozval svetnike k sodelovanju.
Ga. Krajnc je opozorila na slabo stanje ceste proti Bučam. G. župan je objasnil, da je zaradi
krize le ta v preteklem letu izpadla iz državnega proračuna in da za letošnje leto v mesecu
septembru ministrstvo obljublja ureditev krajšega odseka.
K 6. TOČKI
G. župan je svetnikom pokazal fotografije slik, kako naj bi izgledala nova postajališča, ki so
nastala v sodelovanju s Kozjanskim parkom.
G. Plahuta je vprašal, kako daleč je projekt zamenjave vodovodnih cevi in g. župan je
povedal, da se bo izgradnja vodovoda Lesično - Kozje pričela naslednje leto.
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri.
Zapisnik povzela:
Polona Zakošek
ŽUPAN OBČINE KOZJE
Dušan Andrej Kocman
Številka:
Datum:
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