OBČINA KOZJE
OBČINSKI SVET

predlog

ZAPISNIK
21. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOZJE,
DNE 25. 1. 2018 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 občinske uprave g. Čoklc Daniel, ga. Jug Irena, ga. Kunst Suzana, ga. Nives Plevnik,
ga. Reher Andreja in ga. Zakošek Polona.
Na seji sta bila prisotna tudi g. Kolar Veljko, predstavnik Nadzornega odbora Občine Kozje in g.
Šulc Jernej, predstavnik časopisa Oko.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Predlog zapisnika 20. redne seje
2. Poročilo o realizaciji sklepov 20. redne seje
3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2017 – prva
obravnava
4. Predlog Komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja o podelitvi priznanj Občine Kozje
za leto 2018
5. Imenovanje predstavnika občin Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Kozje, Šmarje pri Jelšah,
Rogaška Slatina in Rogatec v Svet Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah
6. Imenovanje predstavnika Občine Kozje v svet javnega zavoda Kozjanski park
7. Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
8. Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
9. Ocena varnostnih razmer na območju Občine Kozje za leto 2017
10. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec,
Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za leto 2017
11. Poročilo o delu uredniškega odbora javnega glasila Zmajev glas v letu 2017
12. Pobude in vprašanja
13. Razno.
K 1. TOČKI
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi potrdili zapisnik 20. redne seje.
K 2. TOČKI
Poročilo o realizaciji sklepov 20. redne seje so svetniki prejeli v gradivu in nanj ni bilo pripomb.
K 3. TOČKI
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2017 v prvi obravnavi je
svetnikom predstavila ga. županja.
Ker pri tej točki ni bilo pripomb, je g. županja predlagala, da se prva in druga obravnava združita.
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Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji sklep, da se prva in druga obravnava Odloka o
zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2017 združita.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Občinski svet Občine Kozje sprejme Odlok zaključnem računu proračuna Občine Kozje
za leto 2017 v prvi obravnavi.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Občinski svet Občine Kozje sprejme Odlok zaključnem računu proračuna Občine Kozje
za leto 2017 v drugi obravnavi.
Na sejo sta prišla komandir Policijske postaje Šmarje pri Jelšah mag. Roman Grabrovec in Vodja
policijskega okoliša Dušan Jurgec, zato so svetniki prednostno obravnavali 9. točko dnevnega
reda.
K 9. TOČKI
G. Grabrovec in g. Jurgec sta predstavila oceno varnostnih razmer na območju Občine Kozje za
leto 2017.
Sejo sta zapustila g. Grabrovec in g. Jurgec.
Na sejo je prišel vodja Medobčinskega inšektorata in redarstva Marko Razboršek, zato so svetniki
prednostno obravnavali 10. točko dnevnega reda.
K 10. TOČKI
G. Razboršek je svetnikom predstavil poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva
občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za leto 2017.
Sejo je zapustil g. Razboršek.
K 4. TOČKI
Predlog Komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja o podelitvi priznanj Občine Kozje za leto
2018 je svetnikom predstavila g. Žlender, predsednik Komisije za nagrade, priznanja in
odlikovanja.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
V letu 2018 se podelijo naslednja priznanja:
 Zlati grb Občine Kozje: Zavod za šport, izobraževanje, kulturo in turizem Kozjansko,
Kozje 143, 3260 Kozje
 Srebrni grb Občine Kozje: Mramor Jože s.p., VINOTOČ GRUSKA, Vrenska Gorca
15, 3255 Buče
 Bronasti grb Občine Kozje: Katja Sinkovič, Vrenska Gorca 4, 3255 Buče
 Denarna nagrada: PGD Podsreda in Moški pevski zbor Kozje.«
K 5. TOČKI
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G. Plahuta, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil
predlog Imenovanja predstavnika občin Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Kozje, Šmarje pri Jelšah,
Rogaška Slatina in Rogatec v Svet Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Za predstavnika občin Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Kozje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška
Slatina in Rogatec v Svetu Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah se imenuje Andreja
Reher, Srebrnik 22, 3256 Bistrica ob Sotli.
K 6. TOČKI
G. Plahuta, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil
predlog Imenovanja predstavnika Občine Kozje v svet javnega zavoda Kozjanski park.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Občinski svet Občine Kozje imenuje kot predstavnika Občine Kozje v svetu javnega
zavoda Kozjanski park g. Romana Gradiška, Kozje 155, 3260 Kozje.
K 7. TOČKI
Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi je svetnikom predstavil g. Čoklc.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji sklep:
I. Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču
Zap. št. k. o.
parc. št. velikost (m2)
Vrenska
1
Gorca
1236/7 115
Vrenska
2
Gorca
1236/8 35
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
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki jo vložilo podjetje KIP
Vizija d.o.o., je svetnikom predstavila ga. Reher.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Podjetje KIP VIZIJA, usposabljanje in zaposlovanje invalidov, proizvodnja in storitve
d.o.o., Lesično 71, Lesično, se v letu 2017 delno oprosti plačila nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča.
Glede na delež invalidnih oseb med vsemi zaposleni, se plačilo nadomestila zmanjša za
50 %.«
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K 11. TOČKI
Poročilo o delu uredniškega odbora javnega glasila Zmajev glas v letu 2017 je svetnikom
predstavil g. Gradišek, odgovorni urednik javnega glasila.
K 12. TOČKI
G. Jagrič in g. Kunej sta prenesla nezadovoljstvo krajanov Gorjan v zvezi s pluženjem cest.
Izvajalec je po njihovem mnenju neupravičeno plužil na široko, v njivo. V razpravo se je vključil
g. Čoklc, ki je povedal, da je bilo veliko klicev na občinsko upravo ter da so bili opravljeni
terenski ogledi, ki so pokazali, da je bila s pluženjem dejansko na nekaterih lokacijah povzročena
škoda na kmetijskih površinah.
G. Plahuta je opozoril na podobno situacijo na območju Lesičnega, kjer pa so problem predvsem
makadamske površine. Vzrok za škodo so v tem primeru neprilagojeni plugi, ki so za asfaltne
površine drugačni.
Ga. županja je povedala, da je bila ob zadnjem sneženju oziroma čiščenju snega narejena škoda
tudi na prometni signalizaciji, bankinah in ostali cestni infrastrukturi. Na kolegiju županov UE
Šmarje pri Jelšah so se dogovorili, da občine ne bodo ukrepale v primerih škode na kmetijskih
površinah. Sicer pa je zadnja zima bistveno povišala strošek za zimsko službo. Planiranih je bilo
92 tisoč evrov in bo za pokritje stroškov manjkalo kar 190 tisoč evrov.
G. Plahuta je menil, da bi bilo smiselno objaviti v časopisu, da občine ne bodo sodelovale pri
čiščenju kmetijskih zemljišč, g. Čepin pa je dodal, da bi sanacijo po pluženju moral opraviti
izvajalec zimske službe.
G. Volaušek je bil kot svetnik prisoten na seji KS Kozje, kjer so izpostavili nekaj vprašanj in
pobud. Moti jih neurejeno ozvočenje na pokopališču v Kozjem. Potrebno bi bilo narediti
rekonstrukcijo občinske ceste Podrebro, mimo Kuneja. Želijo si dokončne ureditve javne
razsvetljave na Starih Ključicah. Parkirišča pri ZP Kozje so preozka. Na Vetrniku so nezadovoljni
zaradi slabega internetnega signala, želijo tudi ureditev kračice. V Kozjem bi bilo potrebno urediti
doma za ostarele.
Ga. županja je odgovorila, da je k ureditvi ozvočenja na pokopališču v Kozjem pristopila KS
Kozje, potrebno je preveriti, kje se je zataknilo. Glede rekonstrukcije ceste Centrih Zdravko proti
Volavšku je že narejena odmera ceste. Trenutno še čakamo na dogovor z g. Kunejem, ki zahteva
v zameno asfaltiranje dvorišča, kar pa z naše strani ni v praksi. Ko bo sklenjen dogovor, se bo
lahko nadaljevalo s projektom. Ureditev javne razsvetljave na Stare Ključice ni v letošnjem
proračunu, bo pa v katerem od prihodnjih. S Telekomom potekajo pogovori v zvezi s širitvijo
optičnega kabla. Odročnejša območja bodo žal morala še malo počakati. Trenutno je optika
urejena v Kozjem in v Podsredi. Kračica na Vetrnik se ureja, trenutno so se uredili prenosi z
lastniki zemljišč. V zvezi z oskrbo starejših občanov je bil pred kratkim sestanek s podjetjem
Socio, ki ponuja možnost vzpostavitve dnevnega centra za starejše občane (kot nekakšen VDC).
Za ureditev doma za starejše pa se bodo vodile aktivnosti v povezavi z Domom upokojencev
Šmarje pri Jelšah. G. Čoklc je na opozorilo o ozkih parkiriščih pred ZP Kozje povedal, da je bilo
res zaznati neprimerno širino in da se bo ob prihodnji porisavi to upoštevalo, prav tako pa bo
predlagano, da se zagotovita dve mesti za invalide.
G. Čepin je opozoril na problem parkirišč pri blokih, kjer ob vsakem dežju nastaja škoda. Ga.
županja je odgovorila, da se je potrebno z lastniki stanovanj dogovoriti za finančno soudeležbo
pri asfaltiranju parkirišč.
G. Plahuta in g. Čepin sta izpostavila problem odlaganja smeti v kontejnerjih pri pokopališčih.
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Ga. županja je svetnike seznanila s problematiko plazenja tal v Lesičnem, s širjenjem
toplovodnega omrežja v Kozjem in jim predstavila, katere ceste se bodo letos obnovile.
Na vprašanje g. Gradiška, ali Tajfun predvideva graditi v POC, je odgovorila, da s podjetjem
potekajo pogovori in tečejo aktivnosti, vendar njihova odločitev še ni znana.
K 13. TOČKI
G. Gradišek je svetnike seznanil, da je po njegovih predvidevanjih zdaj jasno, se tudi ekonomske
cene sosednjih vrtcev verižno dvigujejo. V nekaterih vrtcih je sedaj ekonomska cena celo višja kot
v Kozjem.
G. županja je svetnike povabila na prireditve ob občinskem prazniku Občine Kozje.
Seja je bila zaključena ob 18. 45.
Zapisnik povzela:
Polona Zakošek
Datum:
Številka:
ŽUPANJA OBČINE KOZJE
Milenca KRAJNC
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