OBČINA KOZJE
OBČINSKI SVET
ZAPISNIK
6. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOZJE,
DNE 23. 6. 2011 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. Žlender Franc, župan g.
Dušan Andrej Kocman in iz občinskega urada g. Čoklc Daniel, ga. Kunst Suzana, ga. Reher
Andreja in ga. Zakošek Polona.
Na seji sta bili prisotni tudi ga. Grobelšek Milena, predsednica Nadzornega odbora Občine
Kozje in ga. Ivačič Zdenka, predstavnica časopisa Oko.
Manjkal je g. Volaušek Filip.
Soglasno sprejet je bil naslednji predlagani dnevni red:
1. Predlog zapisnika 5. redne seje
2. Poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje
3. Predlog Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška
Slatina d.o.o. – druga obravnava
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Regijsko višje in visokošolsko središče – prva obravnava
5. Soglasje k spremembi Statuta javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
6. Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Kozje
7. Pobude in vprašanja
8. Razno
K 1. TOČKI
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov.
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli zapisnik 5. 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 5. redne seje.
K 3. TOČKI
Predlog Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina
d.o.o. v drugi obravnavi je predstavila ga. Reher.
G. Kolar je vprašal, kako se vidi v bilancah soustanoviteljstvo občin in ali so bili poslovni
deleži na novo določeni ter kako je tekla revalorizacija.
Ga. Grobelšek je opozorila, da so v odloku navedeni ustanovitveni deleži.
Na vprašanje g. Kuneja, kakšno je trenutno poslovanje podjetja OKP, glede na to, da je v
preteklosti poslovalo v rdečih številkah, je g. župan odgovoril, da je OKP trenutno na
pozitivni nuli.
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V nadaljevanju so svetniki razpravljali o visokih cenah odvoza komunalnih odpadkov.
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 ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška
Slatina d.o.o. v drugi obravnavi.
K 4. TOČKI
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko
višje in visokošolsko središče v prvi obravnavi 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:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Regijsko višje in visokošolsko središče v prvi obravnavi.
Glede na to, da pri prvi obravnavi ni bilo pripomb na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče, je
g. župan predlagal, da svetniki glasujejo o sprejemu omenjenega predloga odloka v drugi
obravnavi.
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov.
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« odločili, da bodo glasovali
za predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Regijsko višje in visokošolsko središče 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Regijsko višje in visokošolsko središče v drugi obravnavi.
K 5. TOČKI
Soglasje k spremembi Statuta javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče 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:
Občinski svet Občine Kozje daje soglasje k spremembam Statuta Javnega zavoda
Regijsko višje in visokošolsko središče.
K 6. TOČKI
Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Kozje je predstavil g. Kolar, predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov.
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep o
imenovanju občinske volilne komisije:
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I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Kozje se imenujejo naslednji člani:
Predsednica: Andreja Reher, Srebrnik 22, Bistrica ob Sotli
Namestnik predsednice: Franci Strmecki, Podsreda 54, Podsreda
Članica: Klavdija Resnik, Kozje 85a, Kozje
Namestnica članice: Liljana Cerar, Kozje 104, Kozje
Članica: Urška Plevnik, Ortnice 6, 3255 Buče
Namestnica članice: Marija Potočnik, Gubno 38a, Lesično
Članica: Svetlana Bračun, Kozje 121, Kozje
Namestnik članice: Marjan Kocman, Lesično 7, Lesično.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se
prične 11.07.2011.
K 7. TOČKI
G. Kolar je na vprašanje, ali je deponija sadre zaključena, dobil pritrdilni odgovor.
G. Kolar je opozoril, da na terenu še manjka nekaj tabel za krajevne označbe.
G. župan je povedal, da se pojavlja problem kraje drogov, predvsem območju Vetrnika, zato
je marsikatera tabla, ki je do sedaj že stala, sedaj ponovno na tleh. Manjkajoče table se bodo
postavile v kratkem.
G. Kolar je dodal še, da pri Preskarjevem mlinu na Osredku ni table za označbo občine, na kar
se je g. župan odzval z obrazložitvijo, da so vse table, ki označujejo občino Kozje v nasprotju
z zakonodajo, zato so v pripravi nove.
G. Škrjanc je opozoril na problem poštnih storitev v Podsredi, kjer bi si krajani želeli, da bi
pošta vsaj eno uro delovala v zaprtih prostorih. G. župan je povedal, da je Pošta Slovenije
zainteresirana, da bi to storitev opravljal kdo drug, kar zakon po novem omogoča, za njih je
namreč nerentabilno. V razpravo se je vključila tudi ga. Krajnc, ki je povedala, da so tudi na
Bučah krajani nezadovoljni. Bilo je rečeno, da se ta način poštnih uslug uvede poskusno, za
dobo treh mesecev, vendar po tem ni bilo nobenega sestanka, na katerem bi lahko ocenili
storitev. G. župan je predlagal, da bi na eno naslednjih sej povabili direktorja Pošte Slovenije,
vendar je že sedaj jasno, da podjetje ni zainteresirano za širitev, saj predvidevajo
centralizacijo z glavno bazo v Kozjem, morebiti tudi s selitvijo v Švajgerjev objekt.
G. Kunej in g. Kolar sta se strinjala, da je to slaba poteza, saj bi se s tem praznil trg, ki bi pa
moral živeti.
Prisotni so se strinjali, da se na eno naslednjih sej povabi direktorja Pošte Slovenije in se mu
predstavi naše stališče v zvezi s poštnimi storitvami.
G. Žlender je vprašal, ali se bo urejal odcep proti Zagorju, g. župan pa je odgovoril, da se
trenutno na tem ne dela nič.
G. Gradišek je vprašal, kako je z izgradnjo telovadnice v Kozjem. G. župan je odgovoril, da je
ta projekt na Ministrstvu za šolstvo in šport padel na 28. mesto, kar pomeni, da ne moremo
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pričakovati sofinanciranja, zato bo potrebno poiskati druge rešitve. Zadnja leta nismo vlagali
v obnovo objekta, ker smo predvidevali novogradnjo, zato je sedaj objekt v zelo slabem
stanju.
Ga. Krajnc je opozorila na nujno popravilo fontane na pokopališču na Bučah in vprašala, kako
bo s postavitvijo avtobusnih postajališč, če ne uspemo na razpisu.
G. župan je odgovoril, da se bo fontana, ki je bila namerno uničena, popravila v kratkem, v
zvezi s postajališči pa je povedal, da v kolikor ne uspemo na razpisu, bomo uredili toliko
postajališč, kolikor je planiranih sredstev v občinskem proračunu.
Svetniki so razpravljali še o domu starejših, o poročilu Celjskih lekarn, o prodaji objekta
nekdanje steklarne in o delih v Poslovno obrtni coni Kozje. V razpravi so sodelovali G. Kolar,
g. Jagrič in g. župan.
G. župan je svetnike seznanil z deli na vodotoku Bister graben in v Lurški jami ter s potekom
razpisov za projekte Vodovod Pilštanj-Kozje, Dom Podsreda, avtobusna postajališča in Dom
Osredek. Seznanil jih je tudi s predvidenimi projekti na cestnem omrežju.
K 8. TOČKI
Na željo g. Kolarja, je ga. Kunst posredovala predvidene datume planiranih dopustov na
upravi v času poletnih počitnic.
Seja je bila zaključena ob 18.15 uri.
Zapisnik povzela:
Polona Zakošek
ŽUPAN OBČINE KOZJE
Dušan Andrej Kocman
Datum:
Št.:
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