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OBČINA KOZJE                                                                                                         predlog              

OBČINSKI SVET 

ZAPISNIK  

10. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOZJE,  

DNE  9. 2. 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 (prišel ob 18.10 uri), g. Škrjanc Milan, g. 
Volaušek Filip, g. Žlender Franc, župan g. Dušan Andrej Kocman in iz občinskega urada g. 
Daniel Čoklc, ga. Jug Irena, ga. Kunst Suzana, ga. Reher Andreja in ga. Zakošek Polona.  
Na seji sta bili prisotni tudi ga. Grobelšek Milena, predsednica Nadzornega odbora Občine 
Kozje, ga. Sok Jasna, predstavnica časopisa OKO in g. Branko Jeranko, novinar Radia Celje 
in Novega tednika.  
 
Soglasno sprejet je bil naslednji predlagani dnevni red: 

1. Predlog zapisnika 9. redne seje  
2. Predlog zapisnika 1. dopisne seje  
3. Poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje  
4. Poročilo o realizaciji sklepov 1. dopisne seje  
5. Predlog Odloka  o proračunu Občine Kozje  za leto 2012 – druga  
6. Predlog Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju 

humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje  
7. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini 

Kozje  
8. Predlog Pravilnika o vrednotenju letnih programov in dejavnosti neprofitnih 

organizacij, društev, združenj in drugih institucij, ki se ne sofinancirajo iz drugih javnih 
razpisov Občine Kozje  

9. Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k.o. Zdole  
10. Poročilo Nadzornega odbora Občine Kozje o izvedenem  nadzoru  
11. Poročilo o delu uredniškega odbora javnega glasila Zmajev glas v letu 2011  
12. Pobude in vprašanja 
13. Razno                                                                       

                                                                                                        
K 1. TOČKI  

 
Ga. Krajnc je opozorila na napačno navedbo njene izjave v 15. točki. Zapisano je, da je 
lastnik zemljišča (pokopališč) občina, kar pa ni bilo izrečeno in mišljeno. Želela je le 
opozoriti na neurejeno lastništvo pokopališč. 
  
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli zapisnik 9. redne 

seje z omenjenim popravkom.  
 
K 2. TOČKI 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli zapisnik 1. 

dopisne.  
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K 3. TOČKI 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

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

realizaciji sklepov 9. redne seje.  

 

K 4. TOČKI 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

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

realizaciji sklepov 1. dopisne seje.  

 

K 5. TOČKI  

 
Predlog Odloka  o proračunu Občine Kozje  za leto 2012 v drugi obravnavi je predstavil g. 
župan. 
 
Ga. Krajnc je vprašala, kateri projekt je tisti drugi, ki je v igri poleg ureditve trga Kozje. 
G. župan je odgovoril, da je to grad Podsreda. 
 
G. Kolar se strinja s predvidenim zadolževanjem za namen izgradnje Večnamenskega centra 
Kozje, saj je takšna dvorana v Kozjem nujna tako iz vidika športa kot tudi drugih dejavnosti. 
Predlagal je, da se naredi časovnica in določi nekoga, ki bo odgovoren za projekt, daj gre tu 
za velika sredstva. Omenil je še, da bo verjetno zaradi likvidnostnih problemov bank tako 
visok kredit težko dobiti. G. župan je povedal, da občina računa na kredit pri Javnemu skladu 
RS za regionalni razvoj Ribnica. Obrazložil je tudi, kako je prišlo do projekta VC Kozje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

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

Sprejme se Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2012 v drugi obravnavi. 

 

K 6. TOČKI 
 
Predlog Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih 
dejavnosti v Občini Kozje je predstavila ga. Reher. Opozorila je na napako v 10. členu, kjer je 
po zakonu določen 8 dnevni rok za podpis pogodbe in ne 15, zato bo to potrebno spremeniti. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli Pravilnik za 

vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v 

Občini Kozje s spremembo v 10. členu, kjer se namesto 15 dnevni rok vpiše 8 dnevni 

rok.  

 

K 7. TOČKI 

 
Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Kozje je 
predstavila ga. Reher. 
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G. Gradišek je pripomnil, da bi bilo smiselno, da sta v strokovni komisiji predstavnika 
gospodarskega odbora in ne družbenega, saj turizem spada v področje gospodarstva, s čimer 
so se prisotni strinjali.  
Na pobudo g. Jagriča so svetniki debatirali o točkovanju ocenjevanja domačij in na koncu 
odločili, da podprejo predlagano točkovanje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli Pravilnik o 

sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Kozje s spremembo v 

5. členu, kjer se besedilo »dva predstavnika odbora za družbene dejavnosti« nadomesti z 

besedilom »dva predstavnika odbora za gospodarstvo in razvoj« in s spremembo v 8. 

členu, kjer se namesto 15 dnevni rok vpiše 8 dnevni rok.  

 

K 8. TOČKI 

 
Predlog Pravilnika o vrednotenju letnih programov in dejavnosti neprofitnih organizacij, 
društev, združenj in drugih institucij, ki se ne sofinancirajo iz drugih javnih razpisov Občine 
Kozje je predstavila ga. Reher. 
 
G. Kolar je izrazil upanje, da bo novi pravilnik prinesel več sredstev tistim prijaviteljem, ki so 
bolj aktivni.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli Pravilnika o 

vrednotenju letnih programov in dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj 

in drugih institucij, ki se ne sofinancirajo iz drugih javnih razpisov Občine Kozje s 

spremembo v 7. členu, kjer se namesto 15 dnevni rok vpiše 8 dnevni rok.  

 

K 9. TOČKI 
 
Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k.o. Zdole je predstavila ga. 
Reher. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 

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

I. 

Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču parc. št. 1531/12 v izmeri 

251 m2, k.o. 1238 Zdole.   

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 10. TOČKI 

 
Poročilo Nadzornega odbora Občine Kozje o izvedenem  nadzoru je svetnikom predstavila ga. 
Grobelšek, predsednica Nadzornega odbora Občine Kozje.  
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K 11. TOČKI 

 
Poročilo o delu uredniškega odbora javnega glasila Zmajev glas v letu 2011 je predstavil g. 
Gradišek, urednik omenjenega glasila. 
 

K 12. TOČKI 

 
Ga. Krajnc je predlagala, da se za razpis pripravi rezervni projekt, na primer kakšne ceste.  
 
Ga. Krajnc je vprašala, zakaj se je pri stari šoli na Bučah delala geodetska meritev. G. Čoklc 
je pojasnil, da je država odmerjala cesto, katere površina znaša 37 m2 in katere lastnik je v eni 
sedmini deleža lastnik tudi občina. 
 
G. Kolar je opozoril, da v smo dobili novo vlado in da je potrebno poskrbeti za kontakte, saj 
je sestava vlade za nas trenutno zelo ugodna. 
 
G. Kunej je opozoril na propadanje in nevarnost Vukovega mosta v Podsredi, ki ga je nujno 
potrebno sanirati. G. župan se je strinjal, da je potrebno ohraniti ta most in predlagal, da 
občina takoj prične s postopki za obnovo. 
 
G. Kunej je razveselil z novico, da se je g. Kukovičič odločil obnoviti mlin v Podsredi, ki naj 
bi začel obratovati že v letu 2013. 
 
G. Plahuta je vprašal, ali bo občina letos pristopila k odmeri zemljišča pri križišču za Pilštanj 
v Starem trgu in dobil zagotovilo g. župana, da se bo to uredilo. 
 
Ga. Krajnc je opozorila še na slabo stanje mostu na lokaciji Tisel – Šušterič. G. župan se ni 
strinjal, da je most v slabem stanju, je bila pa nujno potrebna sanacija ceste. Omenjeni most se 
uporablja predvsem za stroje in ni obremenjen. 
 
G. Kolar je povedal, da se je pred kratkim končalo prometno usposabljanje upokojencev, ki so 
po koncu izobraževanja podali tudi nekaj predlogov in pripomb na prometno signalizacijo v 
občini. G. župan je pojasnil, da je občina v preteklem letu nabavila precej znakov, ki pa jih je 
potrebno ob primernem vremenu postaviti. Tudi v letošnjem letu je v proračunu nekaj 
sredstev namenjenih nabavi prometnih znakov. 
 
G. Gradišek je predlagal, da bi se Kozjanskemu parku ponudil prostor za informacijsko 
središče v prostorih Mačkove hiše. G. župan je dodal, da postaja vedno večji problem 
graščina, ki je v državni lasti, pa vendar trenutno nima nobene vsebine. Morebiti se lahko 
nadejamo, da bo nova vlada odobrila najem graščine, v kateri bi lahko razstavili eksponate 
Marjana Marinška, uredili steklarsko razstavo in podobno. 
 
Ga. Krajnc je vprašala, kakšna je vizija e-točke in g. župan je  povedal, da so e-točke 
preživete, saj ima večina gospodinjstev že doma računalnike. Ta projekt je občina sprejela od 
Kluba mladih Kozje. Tudi TIC ni zaživel, saj v Kozje prihaja premalo turistov, hkrati pa 
poleg izjemne kulturne in naravne dediščine nimamo ponudbe, ki bi se tržila. 
 
G. Plahuta je opomnil na sušilnico, s katero se trenutno nič ne dogaja, čeprav smo o njej že 
velikokrat govorili. 
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K 13. TOČKI 
 
Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.40 uri. 
 
Zapisnik povzela: 
Polona Zakošek 
                     ŽUPAN OBČINE KOZJE 
                               Dušan Andrej Kocman                       

Datum:  
Št.:   


