OBČINA KOZJE
OBČINSKI SVET

predlog

ZAPISNIK
1. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOZJE,
DNE 29.10.2010 OB 16. 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 občinske uprave ga. Kunst Suzana, ga. Reher Andreja in ga. Zakošek
Polona.
Na seji so bili prisotni ga. Moškon Suzana, predstavnica Rogaških novic in Radia Rogla.
Soglasno sprejeti je bil naslednji predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve
mandatov članov sveta
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
K 1. TOČKI
Predsedujoči je ugotovil, da so navzoči vsi novoizvoljeni člani občinskega sveta.
K 2. TOČKI
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana je predstavila ga.
Reher, predsednica OVK. Povedala je, da so volitve potekale nemoteno in v skladu z zakonom.
Ga. Reher je g. županu podelila potrdilo o izvolitvi, novoizvoljeni in potrjeni svetniki pa so jih že
prejeli po pošti.
Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli naslednji sklep:
»Občinski svet Občine Kozje se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije Občine Kozje o
izidu rednih volitev, ki so bile dne 10.10.2010.«
K 3. TOČKI
Predlog začasne mandatne komisije, ki je bil izoblikovan na predseji, je predstavil g. Kolar.
Prisotni so soglasno sprejeli naslednji sklep:
»V mandatno komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi
župana se imenujejo naslednji člani:
- Veljko Kolar – predsednik
- Milenca Krajnc
- Franc Plahuta«
Po sprejetju sklepa je sledil odmor, med katerim je začasna mandatna komisija na podlagi potrdil ter
poročila OVK pregledala, kateri kandidati so bili izvoljeni, morebitne pritožbe in predlagala odločitve
o morebitnih pritožbah.
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K 4. TOČKI
Poročilo mandatne komisije je predstavil g. Kolar, predsednik omenjene komisije.
Ugotovila je, da so bili izvoljeni naslednji člani:
v prvi volilni enoti:
Franc Plahuta, Pilštanj 35, Lesično
Franc Žlender, Zagorje 61, Lesično
Milan Škrjanc, Drensko rebro 6, Lesično
v drugi volilni enoti:
Roman Gradišek, Kozje 155, Kozje
Veljko Kolar, Kozje 11, Kozje
Filip Volaušek, Kozje 100, Kozje
v tretji volilni enoti:
Marko Kunej, Gorjane 2, Podsreda
Milenca Krajnc, Vrenska gorca 44, Buče
Jernej Jagrič, Gorjane 17b, Podsreda.
Pritožb ni bilo, vsi mandati so nesporni, zato je mandatna komisija ugotovila, da lahko občinskemu
svetu predlaga, da potrdi mandate vsem članom občinskega sveta skupaj.
Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli naslednji sklep:
»Potrdijo se mandati naslednjim članom Občinskega sveta Občine Kozje:
1. Roman Gradišek, Kozje 155, Kozje
2. Jernej Jagrič, Gorjane 17b, Podsreda
3. Veljko Kolar, Kozje 11, Kozje
4. Milenca Krajnc Vrenska gorca 44, Buče
5. Marko Kunej Gorjane 2, Podsreda
6. Franc Plahuta Pilštanj 35, Lesično
7. Milan Škrjanc, Drensko rebro 6, Lesično
8. Filip Volaušek, Kozje 100, Kozje
9. Franc Žlender, Zagorje 61, Lesično.«
K 5. TOČKI
Poročilo mandatne komisije glede izvolitve župana je predstavil g. Kolar.
Mandatna komisija je ugotovila, da ni bilo pritožb kandidatov za župana in da lahko občinski svet
ugotovi izvolitev župana.
Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli naslednji sklep:
»Ugotovi se, da je za župana Občine Kozje izvoljen Dušan Andrej Kocman, Lesično 69 b,
Lesično.«
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G. župan je svetnike pozdravil z nagovorom.
K 6. TOČKI
Predlog o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavil g. Kolar.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji sklep:
»V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo naslednji člani:
-

Veljko Kolar – predsednik
Milenca Krajnc
Franc Plahuta.«

G. Kolar je povedal, da bo mandatna komisija sprejemala predloge za sestavo odborov, komisij in
nadzorni odbor do 08.11.2010 do 12.00 ure.
Ga. Reher je svetnike seznanila z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je stopil v
veljavo junija letos in prinesel spremembo, da župani ne morejo biti več člani v svetih zavoda, družbah
in javnih agencijah, zaradi česar je nastal problem, saj nekateri organi niso sklepčni npr. RA Sotla in
ne morejo delovati. Zato je predlagala, da se mandatna komisija čim prej sestane, da se zberejo
predlogi in imenuje predstavnike.
Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.
Zapisnik povzela:
Simona Bratuša
Štev.:
Datum:

ŽUPAN OBČINE KOZJE
Dušan Andrej Kocman

3

