OBČINA KOZJE
OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
25. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOZJE,
DNE 19. 6. 2014 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, g. Škrjanc Milan, g. Volaušek Filip, g. Žlender
Franc, župan g. Dušan Andrej Kocman in iz občinskega urada g. Čoklc Daniel, ga. Kunst
Suzana in ga. Reher Andreja.
Na seji je bila prisotna ga. Bračun Svetlana, predstavnica Nadzornega odbora.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Predlog zapisnika 24. redne seje
2. Poročilo o realizaciji sklepov 24. redne seje
3. Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v
Občini Kozje
4. Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
5. Mnenje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Knjižnica Šmarje pri Jelšah
6. Pobude in vprašanja
7. Razno
K 1. TOČKI
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so s devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli zapisnik 24.
redne seje.
K 2. TOČKI
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so s devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli poročilo o
realizaciji sklepov 24. redne seje.
K 3. TOČKI
Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini
Kozje je predstavila ga. Reher.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli Sklep o delni
povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Kozje.
K 4. TOČKI
Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi je predstavil g. Čoklc.
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Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču parc. št. 1686/2 in 1686/3,
obe k.o. 1244-Gorjane.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču parc. št. 1417, k.o. 1242Kozje.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču parc. št. 1003/8, 1003/6,
1003/5, 1003/4, 1003/2, 1003/9, 1004/1, 1021/3, vse k.o. 1232-Dobležiče.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču parc. št. 1323/9, 1323/10,
1323/8, vse k.o. 1237-Pilštanj.
Na nepremičninah iz I., II., III. in IV. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v
korist Občine Kozje.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
K 5. TOČKI
Mnenje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Knjižnica Šmarje pri Jelšah sta predstavila
ga. Reher in g. Kolar, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Svetniki so z devetimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Občinski svet Občine Kozje daje pozitivno mnenje k imenovanju g. Jožefa Čakša,
Tavčarjeva ulica 3, 3240 Šmarje pri Jelšah, za direktorja JZ Knjižnica Šmarje pri
Jelšah za mandatno obdobje 5 let, ki se prične po prenehanju mandata župana Občine
Šmarje pri Jelšah.
K 6. TOČKI
G. Jagrič je vprašal glede razpisov za različna področja. Na terenu so ga spraševali, kako to,
da so bili sklepi zelo pozno izdani glede na to, da je bil proračun sprejet kmalu spomladi.
G. župan se je strinjal, da so bili sklepi pozno, vendar je bilo omogočeno normalno delovanje
društev, ki so sredstva potrebovala pred izdajo sklepov. Ga. Kunst je dodala, da so bili sklepi
za kmetijstvo pozni zaradi bolniške odsotnosti.
G. Kolar je vprašal, ali se v letošnjem letu predvideva rebalans, in prejel odgovor g. župana,
da je rebalans za letos predviden in da bo imel občinski svet vsaj še eno sejo pred zaključkom
mandata.
G. Kolar je še vprašal, kako je z elektriko v trgu Kozje. G. župan je povedal, da ta dela ne
bodo izvedena letos, urejeno bo le tisto, kar je možno reševati z reklamacijami. To ni bila
projektantska napaka, je le neustrezen material oziroma izvedba. Glede izvajanja proračuna je
povedal, da je občina letos v popolnoma drugačni situaciji kot je bila preteklo leto, ko ni bilo
likvidnostnih problemov. Letos je drugače, tudi zaradi problemov s projektom vodovod, kjer
smo morali dati sredstva Občini Šmarje pri Jelšah, ki vodi projekt, v naprej. Na računu še ni
kredita, ki bi ga potrebovali, saj so postopki precej dolgi. Ni še nakazil iz naslova NUSZ. 21.
člen je vprašljiv. Potrebno je realno planirati dela v tem letu, da ne bo prišlo do problemov.
Ravno iz tega razloga je bilo najbolj smiselno spustiti trg Kozje, kjer mora določene postopke
urediti tudi Elektro Celje. V Šonovu pa bo javna razsvetljava urejena v kratkem.
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K 7. TOČKI
G. župan je svetnike seznanil s projekti, ki se trenutno izvajajo, in sicer so to projekti cesta
Zagorje, cesta Osredek, energetska obnova OŠ Kozje in vrtec, vežica Zagorje, vodovod,
parkirišče Buče, cesta Bučka Gorca.
G. župan je predstavil še z vlogo KNK za dodatnih 3.500 evrov sredstev za delovanje kluba,
kar je že vsakoletna praksa. Prebral je dopis. G. župan trenutno ne vidi, na kakšen način bi
lahko KNK zagotovili več sredstev. V rebalansu bi morebiti bilo možno zagotoviti tisoč ali
dva tisoč evrov, še prej pa bi morali razčistiti vse postavke. KNK je v preteklem letu prejel
okoli 7 tisoč evrov za delovanje, več kot 5 tisoč evrov za prevoze na tekme, zanje so se
brezplačno urejale športne površine, zalivalo igrišče. V letošnjem letu se je za vzdrževanje
igrišča nabavila kosilnica. G. Kunej je vprašal, ali je tudi upravljanje športnega parka v
koncesiji kot je VCK. Ga. Reher je odgovorila, da je bila pogodba za koncesijo sklenjena ta
športni park in za VCK, tako da delno športni park ureja tudi koncesionar upravljavec, delno
pa JD. Svetniki so razpravljali o tem, da je financiranje KNK vsakoletni problem in da bi bilo
potrebno verjetno pristopiti k spremembi pravilnika. Finančna situacija je trenutno zelo težka.
Poskrbeti bi morali za več sponzorjev, kar pa je v tem času tudi velik izziv. Svetniki so se
strinjali, da bi se KNK v rebalansu zagotovilo dodatnih 1500 evrov.
Ga. Reher je predstavila dopis in predlog Občinske volilne komisije v zvezi z volišči za
lokalne volitve 2014. Opozorila je tudi, da bi morala po novem vsa volišča imeti dostop za
invalide.
G. Kolar je povedal, da je v KS Kozje zaradi oddaljenosti problem volišče na Vetrniku. Tam
precej starejših ljudi, ki nimajo prevoza v dolino. Predlagal je, da bi se obdržala vsaj ena
lokacija. Ne strinja se, da bi se ukinilo volišče na Zdolah. Naj se zadeva prouči. Ljudje iz Zdol
bi verjetno lažje prišli na volišče v Kozje kot tisti iz Vetrnika.
G. Kunej je predlagal, da bi v Podsredi volišče ostalo v stavbi KS, ki ustreza vsem pogojem.
Ga. Krajnc je menila, da je Gubno odveč. G. Gradišek je menil, da je razen volišča na
Vetrniku, vse ostalo opravičljivo.
Ga. Krajnc je povedla, da imamo tri volilne enote. Če gledamo razpored po KS, Buče
teritorialno nikakor niso vezane s Podsredo in Osredkom in meni. Ga. Reher je povedala, da
so bile enote določene glede na število prebivalcev. To vprašanje se vleče že od začetka
obstoja občine. Na vprašanje, ali potrebujemo vse te enote, je ga. Reher odgovorila, da bi
lahko imeli eno enoto le v kolikor bi volili sedem svetnikov. Volilni sistem se je spreminjal v
lanskem letu in je bilo vse to že upoštevano.
G. Kunej je vprašal, ali so že kakšne novice v zvezi z razpisom za grad Podsreda.
G. Čoklc je povedal, da se je občina prijavila na 8. javni poziv regij, vendar zaradi velikega
števila oddanih vlog najverjetneje naša občina ne bo uspela.
Ga. Krajnc je želela vedeti, kako deluje VCK.
G. župan je povedal, da trenutno deluje v redu, manjši problem se je pojavil ob neurju. V
zvezi s tem bodo potrebna dodatna dela, ki bodo problem rešila, ob podobnih situacijah bo
treba spremljati dogajanje.
Ga. Reher je v vednost posredovala še informacijo o imenovanju skupnega predstavnika občin
ustanoviteljic v svet zavoda RŠS. Z naše strani je bil predlagan g. Plahuta. Na podlagi
glasovanja sta največ glasov dobila mag. Samo Kramer in Danica Jezovšek.
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G. župan je svetnike seznanil z odločitvijo, da ne bo več kandidiral za župansko mesto ali za
svetniški položaj. Odločil pa se je, da bo kandidiral na listi Mira Cerarja za državnozborske
volitve. V kolikor bi bil izvoljen, se bo trudil, da bi za naše območje naredil čim več. Svetnike
je seznanil s postopkom v zvezi z nadomestnim županom, v kolikor bi bil izvoljen za
poslanca.
Seja je bila zaključena ob 18. uri.
Zapisnik povzela:
Polona Zakošek
ŽUPAN OBČINE KOZJE
Dušan Andrej Kocman
Datum:
Številka:
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