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OBČINA KOZJE                                                                                                      predlog         
OBČINSKI SVET 
 

 
ZAPISNIK  

5. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOZJE,  
DNE  28. 3. 2019 OB 17. URI V PROSTORIH SEJNE SOBE OBČINE KOZJE 

 
  
Prisotni so bili g. Jagrič Jernej, ga. Kostajnšek Anja, g. Kunej Marko, g. Plahuta Franc, g. Prešiček 
Boštjan, g. Šulc Jernej, g. Volaušek Filip, g. Žlender Franc, županja ga. Krajnc Milenca in iz 
občinskega urada g. Čoklc Daniel, ga. Kunst Suzana, ga. Reher Andreja in ga. Zakošek Polona.  
Opravičeno odsoten je bil g. Ivič Nikola. 
Na seji sta bila prisotna tudi predstavni Nadzornega odbora Občine Kozje g. Kolar Veljko in ga. 
Cvirn Karmen, predstavnica časopisa Rogaške novice.  
 
Na seji je bilo prisotnih osem svetnikov. 
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Predlog zapisnika 4. redne seje 
2. Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje  
3. Predlog Sklepa o spremembi občinske meje med Občino Kozje in Občino Podčetrtek 
4. Predlog Sklepa o spremembi občinske meje med Občino Kozje in Občino Brežice 
5. Predlog Komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja o podelitvi priznanj Občine Kozje 

za leto 2019 
6. Predlog Sklepa o obračunu odsotnosti in rezervacij v Vrtcu Zmajček Kozje 
7. Poročilo o oprostitvah plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
8. Pobude in vprašanja 
9. Razno 

 
K 1. TOČKI  
 
G. Žlender je opozoril, da je pri 7. točki govoril o cesti proti pokopališču v Zagorju in ne na 
Pilštanju. 
V zapisniku se popravi napaka. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 
Svetniki so z osmimi glasovi potrdili zapisnik 4. redne seje s popravkom v 7. točki. 
 
K 2. TOČKI  
 
Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje so svetniki prejeli v gradivu in nanj ni bilo pripomb. 
 
K 3. TOČKI 
 
Predlog Sklepa o spremembi občinske meje med Občino Kozje in Občino Podčetrtek je 
svetnikom predstavil g. Čoklc. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 
Svetniki so z osmimi glasovi sprejeli sklep o spremembi občinske meje med Občino 
Kozje in Občino Podčetrtek: 
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S tem sklepom se spremeni občinska meja med Občino Kozje in Občino Podčetrtek tako, 
da: 
- parcele s parc. št. 1116/3, 1116/2, 1116/1, vse k.o. Buče, ki so umeščene v Občino Kozje,   
  se v celoti vključijo v območje Občine Podčetrtek, 
- parceli s parc. št. 1009, 1115, obe k.o. Buče, ki sta umeščeni v Občino Kozje, se delno  
  vključita v območje Občine Podčetrtek, 
- parcele s parc. št. 1677/3, 1631, 1677/2, 1632, vse k.o. Lastnič, ki so umeščene v Občino  
  Podčetrtek, se v celoti vključijo v območje Občine Kozje, 
- parcela s parc. št. 1406/7, k.o. Virštanj, ki je umeščena v Občino Podčetrtek, se delno  
  vključi v Občino Kozje, 
- parcela s parc. št. 1020, k.o. Dobležiče, ki je umeščena v Občino Kozje, se v celoti  
  vključi v Občino Podčetrtek, 
- parcele s parc. št. 1928, 1873, 1872, 1869/2, 1869/1, 1870, 1868/1, 1859, 1860, 1861, 1862,  
  1857, vse k.o. Verače, ki so umeščene v Občino Podčetrtek, se v celoti vključijo v Občino  
  Kozje, 
- parcela s parc. št. 2023/1, k.o. Verače, ki je umeščena v Občino Podčetrtek, se delno   
   vključi v Občino Kozje. 
Občinski svet Občine Kozje potrdi navedeno spremembo kot je predstavljeno v Obrazcu 
1 (ZEN-A – 27. člen) št. 51_92-1 z dne 20. 3. 2019, ki ga je pripravila Geodetska uprava 
Republike Slovenije. 
 

K 4. TOČKI 
 
Predlog Sklepa o spremembi občinske meje med Občino Kozje in Občino Brežice  je svetnikom 
predstavil g. Čoklc. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 
Svetniki so z osmimi glasovi sprejeli sklep o spremembi občinske meje med Občino 
Kozje in Občino Brežice: 
 
S tem sklepom se spremeni občinska meja med Občino Kozje in Občino Brežice. 
Meja se spremeni tako, da se parcele s parc. št. *345, 2051/16, 2051/17, 2056/1, 2059/1, 
2060, 2180/1, 2182/1, 311/1, 312/1, 312/2, 314/3, 316/1, 317/1, 318/4, 318/5, vse k.o. Križe, 
ki so umeščene v Občino Brežice, vključijo v območje Občine Kozje. 
Občinski svet Občine Kozje potrdi navedeno spremembo kot je predstavljeno v Obrazcu 
1  št. 51_9-1 z dne 17. 12. 2018, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. 
 
K 5. TOČKI 
 
Predlog Komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja o podelitvi priznanj Občine Kozje za leto 
2019 je svetnikom predstavil g. Žlender, predsednik Komisije za nagrade, priznanja in 
odlikovanja. 
 

V razpravi je sodeloval g. Prešiček. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 
Svetniki so z osmimi glasovi sprejeli sklep naslednji sklep: 
 
V letu 2019 se podelijo naslednja priznanja: 
� Srebrni grb Občine Kozje: Mirjana Plak, Kozje 142, 3260 Kozje 
� Bronasti grb Občine Kozje:  Brest Lenarčič, Ješovec pri Kozjem  37, 3260 Kozje 
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� Denarna nagrada: PGD LESIČNO PILŠTANJ ZAGORJE in ŠPORTNO DRUŠTVO 
PODSREDA«. 

 
K 6. TOČKI 
 
Predlog Sklepa o obračunu odsotnosti in rezervacij v Vrtcu Zmajček Kozje je svetnikom 
predstavila ga. Zakošek. 
 
V razpravi je sodeloval g. Jagrič. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov. 
Svetniki so z osmimi glasovi sprejeli sklep o obračunu odsotnosti in rezervacij v vrtcu 
Zmajček Kozje: 

I. 
Plačilo v primeru odsotnosti otroka 

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od plačila staršev odšteje znesek za prehrano za 
vsak dan odsotnosti. 

II. 
Odsotnost otrok v času poletnih počitnic 

V času poletnih počitnic (od 1. junija do 30. septembra) lahko starši uveljavljajo 
rezervacijo, in sicer za neprekinjeno odsotnost najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. 
V času rezervacije plačajo starši 50% plačila, znižanega za znesek prehrane. 
Rezervacijo morajo starši vnaprej pisno napovedati. 

III. 
Plačilo v primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni 

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, ki traja nepretrgoma tri tedne ali več 
(najmanj 21 koledarskih dni – prvi in zadnji upoštevani dan odsotnosti je delovni dan), se 
za čas odsotnosti otroka obračuna 50% plačila, znižanega za znesek prehrane.  
Za uveljavljanje navedenega 50% znižanja v primeru bolezni, morajo starši 
predložiti zdravniško potrdilo in potrdilo vrtca o dnevih odsotnosti.  

IV. 
Otroci v drugih vrtcih 

Občanom Občine Kozje, ki imajo otroke v vrtcih v drugih občinah, se odsotnosti in 
rezervacije obračunajo na enak način kot v vrtcu Zmajček Kozje. 

V. 
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati sklep Odbora za družbene dejavnosti štev: 
06203-0002/2004-7/6 z dne 26. 5. 2004 ter druga alinea drugega odstavka sklepa 
Občinskega sveta Občine Kozje številka: 032-0002/2014-19/14 z dne 14. 12. 2017. 
 
K 7. TOČKI 
 
Poročilo o oprostitvah plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je svetnikom 
predstavila ga. Reher. 
Na poročilo ni bilo pripomb. 
 
K 8. TOČKI 
 
G. Jagrič je povedal, da je OKP zraven zadnjih položnic pošiljal obvestilo nosilcem kmetijskih 
gospodarstev, da ne bodo več odvzemali folij od bal. Boji se, da bo ta odpad zaradi tega pristal na 
neustreznih mestih. G. Čoklc je je pojasnil, da to problematiko rešuje država in da občine pri tem 
ne bodo imele tvorne vloge. Povedal je še, da predstavniki OKP-ja pojasnjujejo, da so velike 
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kmetije kot podjetje, vendar odlaganje smeti plačujejo kot gospodinjstva in se ta strošek na letni 
ravni razdeli na vse prebivalce v občini, kar ni prav. Trenutno je odlaganje folije od bal še možno 
v Zbirnem centru Kozje. Kako dolgo se bo to še dalo, pa ne vemo. G. Prešiček je dodal, da bo 
potrebno poiskati drugo rešitev, ker bo v nasprotnem primeru, po prenehanju prevzemanja v 
Zbirnem centru Kozje, to postal ekološki problem. S tem se je strinjal tudi g. Plahuta, ki meni, da 
bo folija ostala v naravi in dodal, da bo še večji problem, če bodo folijo morali nazaj jemati tisti, 
ki balirajo. 
 
G. Šulc je opozoril, da je potrebno ob čistilni akciji z OKP-jem dogovoriti, da bo odpeljal vse 
smeti. Lani so namreč pustili izrabljene gume. 
 
Ga. županja je svetnikom predstavila projekte, ki se trenutno izvajajo in tiste, ki se bodo pričeli v 
bližnji prihodnosti. Povedala je še, da se v zvezi s TIC-em občina dogovarja s Turizmom 
Podčetrtek in Kozjanskim parkom. TIC bo v tem letu na gradu Podsreda, kjer je letno okoli 
devet tisoč obiskovalcev. Delovanje TIC-a bomo financirali Občina Kozje in Kozjanski park, 
zaposlitev pa bo prevzel Turizem Podčetrtek. G. Prešiček je dodal, da bi bilo smiselno, da bi v 
tem TIC-u delal nekdo iz teh koncev, ki pozna razmere in ponudbo. Naloga te osebe bi morala 
biti ustvarjanje turističnih programov in privabljanje turistov. G. županja se je strinjala. Izvorna 
naloga te osebe bo, da dela za naše konce. Zaposlitev bo za določen čas in evalvacija bo pokazala, 
kako je ta stvar funkcionirala. 
 
Ga. županja je svetnike seznanila še z dejstvom, da je strategija turizma za občine Bistrica ob 
Sotli, Kozje in Podčetrtek že končana in jo bo predstavljena Odborom za gospodarstvo in razvoj. 
Dne 10. maja bo skupna seja omenjenih treh občin, na kateri se bo ta strategija tudi potrjevala. 
 
V razpravo se je vključil tudi g. Kolar, član Nadzornega odbora Občine Kozje, ki je opozoril, da 
Kozjanski park prodaja dvorec Kozje in je apeliral na pomoč pri prodaji. Ga. županja je povedala, 
da si želimo, da bi objekt dobil primernega novega lastnika, ki bi dvorcu dal pravo vsebino. 
 
K 9. TOČKI 
 
Ga. županja je svetnike povabila na slavnostno sejo in na vse spremljajoče prireditve ob prazniku 
občine ter na prihajajočo čistilno akcijo. 
 
Ga. županja je ob tej priložnosti svetnike seznanila tudi z imenovanjem dveh podžupanov, in 
sicer G. Kunej Marka in g. Volauška Filipa. 
 
Seja je bila zaključena ob 18. uri. 
 
Zapisnik povzela: 
Polona Zakošek 
 
Datum:   
Številka:  
                 
 

  ŽUPANJA OBČINE KOZJE      
Milenca KRAJNC 
 


