OBČINA KOZJE
OBČINSKI SVET

predlog

ZAPISNIK
15. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOZJE,
DNE 30. 3. 2017 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, g. Plahuta Franc, ga. Sinkovič Katja, g. Volaušek Filip, g. Žlender Franc, županja Krajnc
Milenca in iz občinskega urada ga. Jug Irena, ga. Kunst Suzana, ga. Reher Andreja in ga. Zakošek
Polona.
Na seji so bili prisotni tudi g. Kolar Veljko, predstavnik Nadzornega odbora Občine Kozje, ga.
Andreja Strašek, predstavnica Rogaških novic in Radia Rogla in ga. Ivačič Zdenka, predstavnica
časopisa OKO.
Ob glasovanju je bilo prisotnih devet svetnikov.
Županja je predlagala, da se iz dnevnega reda umakne 11. točka Ocena varnostnih razmer na
območju Občine Kozje za leto 2016, ker so iz Policijske postaje Šmarje pri Jelšah javili, da ne
morejo zagotoviti poročevalca. Vse naslednje točke dnevnega reda bi se preštevilčile.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Iz dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta Občine Kozje se umakne 11. točka
Ocena varnostnih razmer na območju Občine Kozje za leto 2016. Vse naslednje točke
dnevnega reda se preštevilčijo.
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji spremenjeni dnevni red:
1. Predlog zapisnika 14. redne seje
2. Poročilo o realizacij sklepov 14. redne seje
3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2016 –prva
obravnava
4. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah
5. Predlog Komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja o podelitvi priznanj Občine Kozje
za leto 2017
6. Imenovanje člana Nadzornega odbora Občine Kozje
7. Imenovanje člana nadzornega sveta OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška
Slatina d.o.o.
8. Imenovanje člana sveta VIZ III. OŠ Rogaška Slatina
9. Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
10. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec,
Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za leto 2016
11. Pobude in vprašanja
12. Razno.
K 1. TOČKI
Svetniki so soglasno potrdili zapisnik 14. redne seje.
K 2. TOČKI
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Poročilo o realizacij sklepov 14. redne seje je predstavila ga. Reher in nanj ni bilo pripomb.
K 3. TOČKI
Ga. županja je svetnikom predstavila Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine
Kozje za leto 2016 v prva obravnavi.
G. Gradišek je vprašal, zakaj je na postavki 7060 Drugi davki realizacija le 36,7 odstotna. Ga. Jug
je odgovorila, da je ta konto namenjen nerazporejenim davkom, ki so tudi nepredvidljivi.
Planirana je bila ocena glede na pretekla leta, vendar se je na postavki skozi leto nabralo veliko
manj.
G. Jagriča je zanimalo, čemu je namenjena Priloga 2 Realizacija namenskih prihodkov in izdatkov
proračuna za leto 2016. Ga. Jug je pojasnila, da je to predpisana priloga zaključnega računa, iz nje
je razviden saldo zneskov.
Svetniki so soglasno sprejeli Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto
2016 v prva obravnavi.
Glede na to, da na v obravnavi odloka v prvi obravnavi ni bilo pripomb, so svetniki glasovali o
tem, ali odlok obravnavajo tudi v drugi obravnavi.
Svetniki so soglasno sprejeli, da Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za
leto 2016 na tej seji obravnavajo tudi v drugi obravnavi.
Svetniki so soglasno sprejeli Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto
2016 v drugi obravnavi.
Na sejo je prišla ga. Jasna Žerak.
K 4. TOČKI
Ga. Žerak je svetnikom predstavila svoj življenjepis in predlog programa dela in razvoja Javnega
zavoda Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah.
G. Volaušek je opozoril, da je potrebno zmanjšati dostopni čas do zdravstvenih storitev iz 20-30
minut na praviloma določenih 15 minut. Go. Žerak je povprašal, kako namerava pristopiti k
vzpostavitvi medsebojnih odnosov zaposlenih, tudi tistih, ki podpirajo ostale kandidate. Ga.
Žerak je v uvodu pohvalila zgledno urejenost okolja naše občine in poudarila, da bo, v kolikor bo
dobila podporo, poskrbela, da bo k urejenosti prispeval tudi JZ ZD Šmarje pri Jelšah. Dostopne
čase do zdravstvenih storitev je potrebno preveriti in v kolikor bi pri teh storitvah prišlo do
nadstandardov, se bo potrebno o financiranju teh dogovarjati z občinami. Glede medsebojnih
odnosov je povedala, da so njene karakterne lastnosti takšne, da ne bi smela imeti problemov v
komunikaciji. S korektnostjo, doslednostjo, povezovalnostjo in z izkušnjami iz preteklosti se bo
trudila k vzpostavitvi dobrih odnosov. Seveda pa je za to potreben čas, verjame pa, da bi ljudje
želeli dobro delati.
Sejo je zapustila ga. Žerak.
V nadaljevanju je g. Plahuta, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
svetnikom predstavil točko Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri
Jelšah, ki jo je pred tem že obravnavala omenjena komisija, ki je pripravila tudi predlog sklepa.
Svetnikom je ponovno pojasnil dogajanja s sej sveta zavoda in notranja trenja ter interese
posameznikov, ki vplivajo na rezultate glasovanj.
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Ga. Sinkovič je menila, da je potrebno zavod opozarjati, da tukaj ne živimo drugorazredni ljudje
in da si moramo prizadevati za dodatne storitve. Mogoče bi bilo dobro, če bi v Kozjem imeli tudi
pediatra.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Občinski svet Občine Kozje daje soglasje k imenovanju Jasne Žerak, mag. posl. ved.,
stanujoče Vegova ulica 15, 3250 Rogaška Slatina, za direktorico javnega zavoda
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.
K 5. TOČKI
Predlog Komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja o podelitvi priznanj Občine Kozje za leto
2017 je svetnikom predstavil g. Žlender, predsednik Komisije za nagrade, priznanja in
odlikovanja.
G. Gradišek je vprašal, ali komisija upoštevala 26. člen odloka, saj je tam navedeno, da se bronasti
grb podeljuje za enoletno uspešno delo in kot spodbuda za naprej in je kot takšen neprimeren za
podelitev invalidski upokojenki s 33 let delovne dobe, ki je bila predlagana za zlati grb. G.
Žlender je povedal, da je glede na število predlogov zlati grb predlagan za podjetje EKOD. G.
Gradišek je dodal, da število predlogov ni merilo in povprašal o točkovanju predlogov. Ga. Reher
je prebrala štela točk, ki so jih prejeli posamezni kandidati. Na omembo g. Gradiška, da odlok ne
predvideva, da bi komisija zamenjala barvo predloga, je ga. Reher opozorila, da to možnost
dovoljuje 21. člen in dodala, da bi morebiti bilo dobro, da bi se odlok prevetril. G. Gradišek je
spomnil, da si je občina lani naredila sramoto, ker je komisija znižala vrednost predloga in
predlagani prejemnik priznanja ni želel prevzeti.
Svetniki so s šestimi glasovi »za« in z enim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
V letu 2017 se podelijo naslednja priznanja:
- Zlati grb Občine Kozje: EKOD d.o.o., Vrenska Gorca 16, 3255 Buče
- Srebrni grb Občine Kozje: Miloš Čepin, Kozje 75a, 3260 Kozje
- Bronasti grb Občine Kozje: Elizabeta Tučič, Gorica pri Slivnici 120, 3263 Gorica
pri Slivnici
- Denarna nagrada: PGD Buče in Lovska družina Kozje.
K 6. TOČKI
Imenovanje člana Nadzornega odbora Občine Kozje je svetnikom predstavil g. Plahuta,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednja sklepa:
Občinski svet Občine Kozje ugotavlja, da je Darji Godler, Buče 37, 3255 Buče, prenehal
mandat v Nadzornem odboru Občine Kozje.
Občinski svet Občine Kozje imenuje za članico Nadzornega odbora Občine Kozje
Slavico Štukl, Drensko Rebro 1, 3261 Lesično, do konca mandata nadzornega odbora.
Na sejo je prišel g. Marko Razboršek, vodja Inšpektorata in redarstva, zato so svetniki prednostno obravnavali
10. točko dnevnega reda.
K 10. TOČKI
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Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec,
Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za leto 2016 je svetnikom predstavil g. Razboršek.
Po predstavitvi poročila je tema tekla o oranju njiv do bankin. G. Razboršek je svetnike pozval,
da sporočijo konkretne kršitve, da bodo inšpektorji lahko ustrezno ukrepali.
G. Razboršek je zapustil sejo, svetniki so sejo nadaljevali po dnevnem redu.
K 7. TOČKI
Imenovanje člana nadzornega sveta OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina
d.o.o. je svetnikom predstavil g. Plahuta, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Občinski svet Občine Kozje imenuje za predstavnika Občine Kozje v nadzornem svetu
OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. Franca Žlendra,
Zagorje 61, 3261 Lesično.
K 8. TOČKI
Imenovanje člana sveta VIZ III. OŠ Rogaška Slatina je svetnikom predstavil g. Plahuta,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Svetniki so z osmimi glasovi »za« in z nobenim glasom »proti« sprejeli naslednji sklep:
Občinski svet Občine Kozje imenuje za predstavnika občin Bistrica ob Sotli, Kozje in
Podčetrtek v svetu zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina Nikolo Iviča, Pilštanj 49, 3261
Lesično.
K 9. TOČKI
Ga. Reher je svetnikom predstavila vlogo za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, ki jo je na upravo posredovalo invalidsko podjetje KIP Vizija, d. o. o..
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Podjetje KIP VIZIJA, usposabljanje in zaposlovanje invalidov, proizvodnja in storitve
d.o.o., Lesično 71, Lesično, se v letu 2017 delno oprosti plačila nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča.
Glede na delež invalidnih oseb med vsemi zaposlenimi se plačilo nadomestila zmanjša za
50 %.
K 11. TOČKI
G. Čepin je izrazil nezadovoljstvo zaradi posega na gasilskem domu v Kozjem. Ne zdi se mu
prav, da bodo dvorano predelali v garaže. To dvorano je zgradila njegova generacija lastnoročno.
Garažo bi morali dozidati. Ostale krajevne skupnosti so dobile nove objekte, tako bi moralo biti
tudi v Kozjem in občina bi morala zagotoviti sredstva. Ga. županja je pojasnila, da so se za tak
poseg odločili na Upravnem odboru PGD Kozje. Občina je imela posluh tudi za drugo opcijo
posega, saj je že bila narejena parcelacija, vendar je UO odločil drugače.
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G. Čepin je še izpostavil vprašanje plačila prevoza gramoza za ureditev gozdne ceste pri Fridlu.
Ga. županja je odgovorila, da je ZGS obljubil, da bodo ureditev ceste uredili sami, brez finančne
bremenitve posameznikov.
G. Ivič je opozoril na nujno postavitev ograje ob cesti na Vetrnik, in sicer na odseku malo nad
Kroflovino, kjer je bila pred kratkim sanirana škarpa.
G. Iviča je zanimalo, ali so že pripravljeni primerjalni podatki za prevoze v OŠ Kozje in OŠ
Lesično. Ga. županja je odgovorila, da so podatki v pripravi.
G. Kunej je svetnikom posredoval ustno poročilo s seje sveta OKP.
G. Čepin je povprašal, kako je z delovanje kamnoloma v Šonovem. Ga. županja je povedala, da je
ta uradno zaprt, ker nima podeljene koncesije. Na Ministrstvu za infrastrukturo je v obravnavi
vloga za koncesijo, vendar bo do same podelitve potrebno počakati še kar nekaj časa, ker so
postopki tega odločanja običajno precej dolgi, tudi do leto dni.
Ga. županja je svetnikom predstavila aktualne aktivnosti, ki trenutno potekajo v Občini Kozje.
K 12. TOČKI
Ga. županja je svetnikom predstavila sklep o imenovanju podžupana. To funkcijo je podelila
Marku Kuneju.
Sledilo je še povabilo na čistilno akcijo in na slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Kozje.
Seja je bila zaključena ob 18. 45.
Zapisnik povzela:
Polona Zakošek
Datum:
Številka:

ŽUPANJA OBČINE KOZJE
Milenca KRAJNC
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