OBČINA KOZJE
OBČINSKI SVET

predlog

ZAPISNIK
5. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOZJE,
DNE 9. 4. 2015 OB 17. URI V PROSTORIH SEJNE SOBE OBČINE KOZJE
Prisotni so bili g. Čepin Miloš, g. Gradišek Roman, g. Ivič Nikola, g. Jagrič Jernej, g. Kunej Marko,
ga. Sinkovič Katja, g. Volaušek Filip, g. Žlender Franc, županja Krajnc Milenca in iz občinskega
urada g. Čoklc Daniel, ga. Jug Irena, ga. Kunst Suzana, ga. Reher Andreja in ga. Zakošek Polona.
Manjkal je g. Plahuta Franc.
Na seji so bili prisotni tudi g. Kolar Veljko, predstavnik Nadzornega odbora, g. Branko Lugarič,
predsednik KS Buče, ga. Javornik Sergeja, predstavnica Rogaških novic in radia Rogla ter ga.
Potočnik Jerica, predstavnica Novega tednika in Radia Celje.

Ga. županja je svetnikom predstavila predlog razširitve dnevnega reda.
Ob glasovanju je bilo prisotnih osem svetnikov.
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji razširjeni dnevni red:
1. Predlog zapisnika 4. redne seje
2. Poročilo o realizacij sklepov 4. redne seje
3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2014 – prva obravnava
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina – skrajšani postopek
5. Predlog dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kozje za leto
2015
6. Predlog Komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja o podelitvi priznanj Občine Kozje za
leto 2015
7. Seznanitev s poročili organizatorjev volilne kampanje za lokalne volitve 2014
8. Pobude in vprašanja
9. Razno
K 1. TOČKI
G. Žlender je opozoril, da je v zapisniku narobe zapisano ime komandirja Policijske postaje Šmarje pri
Jelšah. Komandirju je ime Iztok in ne Igor, kot je navedeno v zapisniku. Napako je potrebno popraviti.
Svetniki so s osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli zapisnik 4. redne seje z
omenjeno pripombo.
K 2. TOČKI
Ga. Reher je svetnikom predstavila Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje.
K 3. TOČKI
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2014 v prvi obravnavi je
svetnikom predstavila ga. županja.
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli Odlok o zaključnem
računu proračuna Občine Kozje za leto 2014 v prvi obravnavi.
Ker na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo pripomb, so svetniki z osmimi glasovi »za« in z
nobenim glasom »proti« sklenili, da se omenjeni predlog odloka obravnava tudi v drugi
obravnavi.
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Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli Odlok o zaključnem
računu proračuna Občine Kozje za leto 2014 v drugi obravnavi.
K 4. TOČKI
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina je svetnikom predstavila ga. Reher.
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. Osnovna šola
Rogaška Slatina po skrajšanem postopku.
K 5. TOČKI
Predlog dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kozje za leto 2015 je
svetnikom predstavila ga. Reher.
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli dopolnitve Letnega

načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kozje za leto 2015.
K 6. TOČKI
Predlog Komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja o podelitvi priznanj Občine Kozje za leto 2015
je svetnikom predstavil g. Žlender, predsednik omenjene komisije.
Svetniki so s šestimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
V letu 2015 se podelijo naslednja priznanja:
- Naziv častni občan Občine Kozje: g. Dušan Andrej Kocman, Lesično 69b, 3261 Lesično
- Zlati grb Občine Kozje: g. Alojz Osojnik, Podsreda 5, 3257 Podsreda
- Srebrni grb Občine Kozje: g. Silvo Kovačič, Lesično 26a, 3261 Lesično
- Bronasti grb Občine Kozje: g. Jožef Senica, Vrenska Gorca 25, 3255 Buče
- Denarna nagrada: PGD Kozje in KO Rdečega križa Buče.
K 7. TOČKI
Ga. Reher je svetnike seznanila s poročili organizatorjev volilne kampanje za lokalne volitve 2014.
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Občinski svet Občine Kozje se je seznanil s poročili organizatorjev volilnih kampanj o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilne kampanje za lokalne volitve leta 2014, ki so jih
predložili: SD, SDS, Veljko Kolar, SLS, Milenca Krajnc, Dejan Guček, OO DeSUS Kozje, Nova
Slovenija – Krščanski demokrati, Marija Čepin, Marko Kunej, Franc Plahuta, Franc Žlender,
Jernej Jagrič in Roman Gradišek.
K 8. TOČKI
G. Kunej je svetnikom podal poročilo s seje Nadzornega odbora OKP. Povedal je, da so med drugim
na tej seji obravnavali tudi rezultate anket o zadovoljstvu uporabnikov storitev OKP in da so občani
Občine Kozje daleč najbolj nezadovoljni uporabniki.
G. Kolar je prisotne pozdravil v imenu Nadzornega odbora Občine Kozje. Poudaril je pomembnost in
odgovornost tega organa in hkrati predstavil poročilo s seje Javnega zavoda Celjske lekarne.
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G. Žlender je predlagal, da bi se ob adaptaciji Večnamenske dvorane Lesično zamenjali vsi radiatorji,
g. Čoklc je pojasnil, da to v projektu ni predvideno in da se bodo na še uporabnih radiatorjih namestili
novi termostatski ventili.
G. Čepin je povprašal, ali na ravni občine potekajo kakšni razgovori glede morebitne kakšne druge
banke, ki bi želela priti v kraj namesto Banke Celje. Ga. županja je pojasnila, da je imela pred
ukinitvijo Banke Celje razgovor z g. Leskovarjem, ki je povedal, da so kazalniki negativni, kar je
vplivalo na odločitev, da se poslovalnica v Kozjem zapre. Na razgovoru so bili tudi predstavniki
Delavske hranilnice, ki pa so zainteresirani priti v kraj le, če bi lahko opravljali več dejavnosti, na
primer tudi poštne storitve. Za enkrat ostaja edina banka v kraju Poštna banka Slovenije (PBS). Ta je
občanom že ponudila pomoč pri odprtju računa. Občine bo predlagala, da bi za ta namen pošta
zagotovila okence le za to storitev, da bi se izognili morebitni gneči. Politične stranke so sicer
organizirale problemsko konferenco, ki pa se je predstavniki Banke Celje niso udeležili. G. Kunej je
povedal, da je problem pri Poštni Banki Slovenije, ker ne zagotavljajo dovolj dobrih storitev za
podjetnike. Ga. Kunst je povedala, da pri PBS zagotavljajo mobilne svetovalce. Posamezniki so se
zelo dobro odzvali. Na očitek, g. Čepina, da je cena storitev višja kot pri drugih bankah, je ga. Kunst
odgovorila, da je za fizične osebe in društva cena nižja kot pri konkurenci, za podjetja pa nima
podatka. Ga. županja je dodala, da bankomat ostaja na obstoječi lokaciji.
G. Volaušek je vprašal, čigava last je Večnamenska dvorana Lesično oziroma komu uporabniki
prostorov plačujejo najemnino. G. Čoklc je odgovoril, da se najemnina za ta objekt steka KS Lesično.
Plačujeta jo najemnika frizerskega salona in gostinskega lokala, Društvo mladih Lesično in knjižnica
pa imata prostore v brezplačnem najemu. Krajevna skupnost pa trži tudi najem dvorane.
Ga. županja je svetnikom predstavila projekte, ki se trenutno izvajajo, in sicer grad Podsreda,
zadrževalnik v Bister grabnu, struga Bistrice v Lesičnem in vodovod Pokorna vas – Bistrica. Za plaz
Gubno je bil oddan projekt sanacije na pristojno službo, ocenjena vrednost sanacije znaša 500 tisoč
evrov. PGD Kozje je pristopilo k aktivnostim nabave novega vozila. G. Kunej je vprašal, kdo določi
prioritete glede sanacij na vodotokih. Ga. županja je povedala, da je za to pristojna Agencija RS za
okolje.
G. Kunej je vprašal, koliko oseb je letos zaposlenih na javnih delih. Ga. Zakošek je odgovorila, da je
trenutno sedem oseb, drugače pa imamo sklenjene pogodbe za tri osebe za 12 mesecev, dve osebi za 8
mesecev (invalidi) in 2 osebi za 6 mesecev.
G. Čepin se je zahvalil za ureditev elektrike na pokopališču v Kozjem.
Ga. županje je svetnike povabila še na slavnostno sejo in na čistilno akcijo, ki jo tokrat koordinirajo
krajevne skupnosti.
K 9. TOČKI
Pri tej točki ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 17. 55 uri.
Zapisnik povzela:
Polona Zakošek
Datum:
Številka:

ŽUPANJA OBČINE KOZJE
Milenca KRAJNC
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