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Datum: 08.12.2011 

 
V A B I L O 

 

 
V skladu z določili 20. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) in v skladu s 
Poslovnikom občinskega sveta (Uradni list RS, št. 24/10) 

 

 
s k l i c u j e m 

 
9. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOZJE, 

ki bo v četrtek, 15.12.2011 ob 17. uri v sejni sobi Občine Kozje. 
 
 

 
Predlog dnevnega reda: 
 
 

1. Predlog zapisnika 8. redne seje (gradivo priloženo) 
 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje (gradivo priloženo) 
 

3. Predlog Odloka  o proračunu Občine Kozje  za leto 2012 – prva obravnava (gradivo 

priloženo) 

 

4. Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije – prva obravnava 

(gradivo priloženo) 

 

5. Predlog  Odloka o spremembi Odloka  o razglasitvi Kroflnovega mlina za kulturni 

spomenik – skrajšani postopek (gradivo priloženo)  

 

6. Predlog Pravil o ravnanju predstavnikov Občine Kozje v organih upravljanja in v 

organih nadzora (gradivo priloženo) 

7. Predlog povišanja ekonomske cene vrtca (gradivo priloženo) 

8. Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu (gradivo priloženo) 

9. Predlog sklepa o  vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča na območju Občine Kozje za leto 2012 (gradivo priloženo) 



10. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun komunalne takse v letu 2012 (gradivo 

priloženo)  

11. Imenovanje uredniškega odbora javnega glasila Občine Kozje  - Zmajev glas (gradivo 
priloženo) 
 

12. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda OŠ Lesično (gradivo priloženo) 
 

13. Predlog za člana senata za reševanje pritožb zoper policiste (gradivo priloženo) 
 

14. Evidentiranje kandidatov za svet območne izpostave JSKD Šmarje pri Jelšah (gradivo 
priloženo) 
 

15. Predlog sklepa o ceni najema grobnega prostora na pokopališčih v Občini Kozje 

(gradivo priloženo) 

16. Predlog sklepa o ceni najema poslovilnih vežic na območju Občine Kozje (gradivo 

priloženo) 

17. Obvestilo o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kozje za leto 2012 (gradivo 

priloženo)  

18. Pobude in vprašanja 

19. Razno                                                                       

                                                                                                      ŽUPAN OBČINE KOZJE 
              Dušan Andrej Kocman 

 
 
 
 
 
 
 
Vabljeni: 

- predstavnik nadzornega odbora 


