OBČINA KOZJE
OBČINSKI SVET

predlog

ZAPISNIK
7. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOZJE,
DNE 1. 9. 2011 OB 17. URI V PROSTORIH SEJNE SOBE OBČINE KOZJE
Prisotni so bili člani sveta g. Gradišek Roman, g. Jagrič Jernej, 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 g. Čoklc Daniel, ga. Jug Irena, ga. Kunst
Suzana, ga. Reher Andreja in ga. Zakošek Polona.
Na seji sta bili prisotni tudi ga. Bračun Svetlana, predstavnica Nadzornega odbora Občine
Kozje in ga. Deučman Anja, predstavnica Radia Štajerski val.
Opravičeno je manjkal g. Kolar Veljko.
Soglasno sprejet je bil naslednji predlagani dnevni red:
1. Predlog zapisnika 6. redne seje
2. Poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje
3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2010 – prva obravnava
4. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo –
prva obravnava
5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kozje za obdobje januar-junij 2011
6. Pobude in vprašanja
7. Razno
Svetniki so na predlog g. župana soglasno potrdili, da bodo točko 5. obravnavali pred točko
3., ker bo tako lažje razumeti rebalans.
K 1. TOČKI
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov.
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli zapisnik 6. redne
seje.
K 2. TOČKI
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov.
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli poročilo o
realizaciji sklepov 6. redne seje.
K 5. TOČKI
G. župan je svetnikom predstavil Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kozje za obdobje
januar – junij 2011.
K 3. TOČKI
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2010 v prvi obravnavi je
predstavil g. župan.
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G. Gradiška je zanimalo, koliko je stal odvoz kontejnerjev, dokler še ni bilo ločenega zbiranja
odpadkov. OKP namreč računa odvoz starega papirja, medtem ko podjetje DINOS za odvoz
celo plača. Ga. Jug je odgovorila, da je bil odvoz kontejnerjev prej v ceni komunalnih storitev,
ki so jih plačali občani.
Svetniki so v nadaljevanju razpravljali o odvozu smeti iz deponije pri steklarni, za kar mora
občina OKP-ju plačati 30.000,00 evrov letno in da to ni prav, saj se za sortirane odpadke
dobijo sredstva, ki potem kot čisti dobiček ostanejo omenjenemu podjetju.
G. Škrjanc je vprašal, kako to, da se je postavka Pomoč na domu tako povišala. Ga. Kunst je
pojasnila, da je cena storitve ostala nespremenjena, da pa je vedno več uporabnikov in da
določeni uporabniki potrebujejo vedno več pomoči. G. Plahuta je na vprašanje, ali se v
domovih na račun pomoči na domu znižujejo sredstva, prejel odgovor, da imamo v domovih
še vedno podobno število oskrbovancev, kot pred leti.
G. Jagrič je želel pojasnilo, kako to, da je na postavki financiranje malega gospodarstva
zmanjšanje sredstev, ko pa je razpis še vedno odprt. Ga. Kunst je povedala, da sta do sedaj
prispeli le dve prijavi in je velika verjetnost, da bo prijav veliko manj, kot je bilo planirano pri
pripravi proračuna. V kolikor bi pa se izkazalo, da bo prijav precej več, bomo sredstva za to
uskladili z naslednjim rebalansom.
G. Kunej je povprašal, kako kaže z izgradnjo Športne dvorane v Kozjem. G. župan je pojasnil,
da je ta projekt pri Ministrstvu za šolstvo in šport šele na 28. mestu in ni upanja, da bi kaj
kmalu prišli na vrsto za sofinanciranje. Izgradnja dvorane je seveda nujna, saj se kar nekaj let
v obstoječo ni vlagalo ničesar in je zato v zelo slabem stanju. Računalo se je na novogradnjo.
Dvorana, ki smo jo planirali, je prerazkošna za naše potrebe in finančne zmožnosti, zato bi
bilo ustrezno, če bi začeli razmišljati o manjši in cenejši različici.
G. Kunej je še opozoril na nujnost izgradnje dvorane v Podsredi, kjer z izgradnjo ne bi smelo
biti problemov, saj ostajajo gabariti nespremenjeni, površina se poveča le z mansardo.
Ga. Krajnc je menila, da bi bilo potrebno še enkrat preveriti v zvezi z davkom pri odtujitvi
nepremičnin v Poslovno obrtni coni Kozje. Ga. Kunst je povedala, da gre v tem primeru za
prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča. V POC je bilo zemljišče s prostorskimi plani
spremenjeno v stavbno zemljišče. Za promet nezazidanih stavbnih zemljišč, je v primeru, da
je kupec zavezanec za DDV, potrebno obračunati 20 % DDV. To je preverjeno.
Ga. Krajnc je omenila še avtobusna postajališča, o katerih se pogovarjajo še pa še dolgo. Že
na prejšnji seji je vprašala, kako je v primeru, da zadeva izpade iz razpisa in je dobila
odgovor, da se bo kljub temu šlo v realizacijo. Stvar je bila sedaj predstavljena drugače, saj za
enkrat čakamo rezultate prijave na razpisu. Menila je, da bi kljub morebitnemu neuspehu na
razpisu za postajališča nujno morali nameniti nekaj sredstev v proračunu 2012, saj gre za
varnost naših otrok. G. župan je povedal, da trenutno ni realnih izgledov, saj še ne poznamo
rezultatov razpisa in četudi bi sedaj dobili pozitiven rezultat, bi težko zagotovili vso
dokumentacijo. Se pa je strinjal s svetnico glede varnosti. G. Čoklc je dodal, da sredstva za
avtobusna postajališča niso črtana iz NRP-ja, temveč so prenesena na leto 2012.
Ga. Krajnc je omenila še postavko kmetijstvo v NRP, kjer je na naložbah predvideno
zmanjšanje za naslednje leto. Opozorila je, da za namen naložb v kmetijstvu na občino vsako
leto prispe kar precej vlog, zato predlaga, da ostane znesek vsaj na takšni višini kot je bil do
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sedaj. Občina Kozje je namreč zelo kmetijska občina. G. župan se je strinjal in hkrati
opozoril, da bi v primeru, da bo ukinjen 23. člen, potrebno reducirati na vseh postavkah.
G. Kunej je opazil, da so v NRP-ju za grad Podsreda sredstva samo še za to leto, g. župan pa
je pojasnil, da si na občini zelo želimo, da bi grad uredili kot celoto, zato vanj redno vlagamo
nekaj sredstev, ki pa seveda niso dovolj velika, da bi bilo mogoče narediti vse do konca.
Večjih investicij za enkrat ne moremo planirati.
Ga. Krajnc je povprašala, kdo krije stroške upravnega postopka v primeru menjave
nepremičnega premoženja, ki jo predlaga občan. G. Čoklc je povedal, da se v tem primeru
zadeva ureja sporazumno, g. župan pa dodal, da je v primeru odmere ceste, ki je v interesu
občine, plačnik postopka občina, tam, kjer pa pride do razlik med zemljišči le ta zamenjamo
oziroma vzajemno prodamo in delimo stroške na polovico.
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 rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2011 v prvi obravnavi.
Glede na dejstvo, da v prvi obravnavi na odlok ni bilo pripomb, so svetniki soglasno odločili,
da bodo glasovali še v drugi obravnavi.
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 rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2011 v drugi obravnavi.
K 4. TOČKI
Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v prvi
obravnavi je predstavila ga. Reher.
G. Gradišek je predlagal, da se pred objavo razpisa doreče, da se lahko na razpis prijavijo le
domače lovske družine.
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov.
Svetniki so s sedmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Sprejme se Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v
prvi obravnavi.
K 6. TOČKI
G. župan je prebral pisno pobudo g. Kolarja v zvezi s ponovno analizo veljavnih kriterijev
prispevka občanov pri preureditvah ali novogradnjah javnih poti ali občinski cest.
G. župan je svetnike seznanil s potekom projekta ureditev ceste Zdole – Buče, urejanjem
križišča v POC Kozje, rekonstrukcijo vodovoda Pilštanj – Kozje, kjer se bo izvedla tudi
preplastitev ceste skozi Stari trg, ureditvijo Lurške jame, o zaključevanju projekta dvorana
Osredek, o delih na kanalizacijskem sistemu v Kozjem in o ureditvi sanitarij v OŠ Kozje.
G. Volaušek je prebral pobudo KNK v zvezi s športnim turizmom v Občini Kozje. G.
Gradišek je povedal, da lahko KNK problem telefonske linije reši z ureditvijo telefonske
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številke, vse ostalo je že pripravljeno. G. župan se strinja s pobudo, vendar občinski svet
takšne pobude ne more podpreti takoj, saj je vezana na finančne posledice, zato je potrebno o
tem še pripraviti ustrezne dokumente. Prav je, da se pripravlja spletna stran, ki je prepotrebna
odskočna točka za nadaljnje aktivnosti. Trženje bi kot krovna organizacija v občini lahko
prevzela Športna zveza Kozje. Nadgradnja ureditve športnega parka bi bila nujna, vendar gre
tu za velika sredstva, zato bomo se bomo morali prijavljati na razpise. V trenutnih razmerah je
obstoječe igrišče oziroma športni park kar vredu.
K 7. TOČKI
G. Plahuta je apeliral na odstranitev avtobusne postaje v Starem trgu in asfaltiranje zgornje
postaje pri Brileju, ki naj bi ostala. Opozoril je še na izgradnjo sprehajalne poti ob Bistrici, ki
jo na lastno roko izvaja g. Bevc.
Na opozorilo g. Kuneja so svetniki razpravljali o nujnosti iztrebljanja ambrozije.
G. župan je povedal, da je bil pri njem na obisku direktor Kmetijske zadruge Šmarje v zvezi z
nadomestilom zaradi poseganja na kmetijsko zemljišče, ki ga predvideva nov odlok. Predlagal
je polovični znesek, vendar to žal ni mogoče, saj ta dajatev ni vezana na občino. Ga. Krajnc je
predlagala, da bi g. Buta povabili na sejo, g. Gradišek pa je povedal, da bo kmetijska zadruga
veliko izgubila, če se ne bo selila na novo lokacijo.
Ga. Krajnc je vprašala, čemu je namenjena bariera pri Čistilni napravi Kozje in prejela
odgovor, da je to zadrževalnik meteornih voda.
G. župan je svetnike seznanil, da bo g. Mlakar obnovil objekte steklarne v Kozjem in jih
namenil ureditvi sončne elektrarne.
Svetniki so bili povabljeni na Kozjanski sejem.
Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.
Zapisnik povzela:
Polona Zakošek
ŽUPAN OBČINE KOZJE
Dušan Andrej Kocman
Datum:
Št.:
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