Številka: 9001-10/2020
Datum: 21.12. 2020
ZAPISNIK
15. seje Občinskega sveta Občine Brežice, ki je bila v četrtek, 17. decembra 2020
ob 16. uri, v večnamenski dvorani na Gubčevi 10a, Brežice.

Sejo je vodil župan Občine Brežice, Ivan Molan.
Na seji so bili prisotni člani sveta:
Katja Čanžar, Alenka Černelič Krošelj, Peter Dirnbek, Aleksander Gajski, Matejka Kmetič,
Matija Kolarič, Mila Levec, Zdenka Mirtek, Tatjana Močan, Bernardka Ogorevc, Vinko Ogorevc,
Miran Omerzel, Bogdan Palovšnik, Mihael Petančič, Jurij Pezdirc, Ferdo Pinterič, Herman
Premelč, dr. Stanka Preskar, Peter Skrivalnik, Milena Strašek, Mladen Strniša, Jožica Sušin,
Boštjan Šetinc, Mira Šuler, dr. Tomaž Teropšič, Stanko Tomše, Martina Živič.
Opravičeno odsotni člani sveta: Darko Udovič, Aljoša Rovan, Igor Zorčič
Neopravičeno odsotni člani sveta: /
Drugi prisotni:
Ivan Molan – župan, mag. Nadia Vižintin – vodja Oddelka za pravne in splošne zadeve, Patricia
Čular – vodja Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, mag.
Aleksander Denžič – vodja Oddelka za finance in računovodstvo, Suzana Ogorevc – vodja
Oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila, mag. Urška Klenovšek - vodja
Oddelka za prostor, David Flajnik – vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske
javne službe, Lavra Kreačič – vodja Kabineta župana, Roman Omerzu – Kabinet župana, Davor
Lipej – Videokom, Tomi Naglič – Štromi s.p., Nataša Šerbec – kandidatka za direktorico RRA
Posavje, Jelica Koršič – Radio 1 / Dolenjski list, Rok Retelj – Posavski obzornik, Luka Kos –
študent
Pred pričetkom 15. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice se je župan spomnil na
dolgoletnega člana občinskega sveta, Marijana Žiberta. Člani občinskega sveta so se mu
poklonili z minuto molka.
Članom sveta je bilo na dan seje na portal Občinski svet posredovano Poročilo župana o
opravljenih nalogah po zadnji seji sveta in Stališča delovnih teles.
Seja se je pričela ob 16.15 uri. Navzočih je bilo 25 članic in članov Občinskega sveta Občine
Brežice.
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Ad 1.
Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta občine Brežice in potrditev
zapisnika 7. in 8. dopisne seje Občinskega sveta občine Brežice.
S sklicem seje so člani sveta prejeli zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice
in 7. ter 8. dopisne seje Občinskega sveta Občine Brežice.
Na predloga zapisnika 14. redne seje in 7. ter 8. dopisne seje ni bilo podanih pripomb, zato je
predsedujoči dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Sprejme se zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.
Navzočnost je priglasilo 24 članov sveta.
ZA je glasovalo 23 članov sveta, 1 član sveta NI GLASOVAL.
Sklep je bil sprejet.
2. Sprejme se zapisnik 7. dopisne redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.
Navzočnost je priglasilo 24 članov sveta.
ZA je glasovalo 23 članov sveta, 1 član sveta NI GLASOVAL.
Sklep je bil sprejet.
3.

Sprejme se zapisnik 8. dopisne redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

Navzočnost je priglasilo 24 članov sveta.
ZA je glasovalo 24 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ad 2.
Potrditev nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Brežice.
Uvodno obrazložitev je podala Katja Čanžar, predsednica Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Gradivo k tej točki so člani sveta prejeli po sklicu seje.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine
Brežice.
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Navzočnost je priglasilo 25 članov sveta.
ZA je glasovalo 25 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ad 3.
Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.
Predsedujoči je podal poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta, ki je bilo vsem članom
sveta poslano preko portala Občinski svet.
Ad 4.
Določitev dnevnega reda
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 15. redne seje občinskega sveta.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se predlagani dnevni red 15. redne seje:
1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta občine Brežice in potrditev
zapisnika 7. in 8. dopisne seje Občinskega sveta občine Brežice.
2. Potrditev nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Brežice.
3. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.
4. Določitev dnevnega reda.
5. Kadrovske in mandatne zadeve:
5.1.
Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja Regionalne razvojne agencije
Posavje.
5.2.
Potrditev skupne liste kandidatov Razvojnega sveta regije Posavje.
6. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Vodovodni stolp
– razgledna točka« in Investicijskega programa »Vodovodni stolp – razgledna točka«.
7. Sklep o potrditvi ukrepov Občine Brežice v času epidemije (od 19.10.2020) nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
8. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice, druga obravnava.
9. Predlog Odloka o imenovanju novih ulic v naselju Brežice, prva obravnava.
10. Pravilnik o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih občine
Brežice.
11. Letni program športa v občini Brežice za leto 2021.
12. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na območju Občine Brežice, prva obravnava.
13. Predlog Odloka o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice – prva
obravnava.
14. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Brežice – prva obravnava.
15. Pobude in vprašanja.
16. Razno.
Navzočnost je priglasilo 27 članov sveta.
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ZA je glasovalo 27 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ad.5
Kadrovske in mandatne zadeve:
Ad. 5.1
Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje.
Uvodno obrazložitev je podala Katja Čanžar, predsednica Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Gradivo k tej točki so člani sveta prejeli po sklicu seje.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Brežice podaja soglasja k imenovanju Nataše Šerbec za direktorico
Regionalne razvojne agencije Posavje.
Navzočnost je priglasilo 27 članov sveta.
ZA je glasovalo 27 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Vodenje seje je prevzela podžupanja Mila Levec.
Ad.5.2
Potrditev skupne liste kandidatov Razvojnega sveta regije Posavje.
Uvodno obrazložitev je podala Katja Čanžar, predsednica Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Gradivo k tej točki so člani sveta prejeli po sklicu seje.
Na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje se o potrditvi skupne
liste kandidatov predstavnikov v Razvojni svet regije Posavje izvede tajno glasovanje. V skladu
z 61. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09) tajno
glasovanje vodi in ugotavlja izide tri članska komisija, ki jo vodi predsedujoči seje. Dva člana
določi občinski svet na predlog predsedujočega.
Glede na navedeno je predsedujoča predlagala, da se v Komisijo za izvedbo tajnega
glasovanja imenujeta:
1. Stanko Tomše
2. Matija Kolarič
Razprave ni bilo, zato je predsedujoča dala na glasovanje naslednji
SKLEP:
V Komisijo za izvedbo tajnega glasovanja pri točki Potrditev skupne liste kandidatov
Razvojnega sveta regije Posavje se imenujeta Stanko Tomše in Matija Kolarič.
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Navzočnost je priglasilo 25 članov sveta.
ZA je glasovalo 25 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predsedujoča je podala navodila glede tajnega glasovanja in nato za izvedbo tajnega
glasovanja odredila 15 minut.
Po zaključenem tajnem glasovanju je predsedujoča podala poročilo o izvedbi tajnega
glasovanja. Poročilo je priloga zapisnika.
Vodenje seje je prevzel župan.
Ad. 6
Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Vodovodni stolp
– razgledna točka« in Investicijskega programa »Vodovodni stolp – razgledna točka«.
Uvodno obrazložitev je podala Suzana Ogorevc, vodja Oddelka za investicije, občinsko
premoženje in javna naročila. Gradivo je bilo posredovano s sklicem seje.
Po razpravi, v kateri so sodelovali Peter Dirnbek, Jožica Sušin in Mirana Omerzel, je
predsedujoči dal na glasovanje naslednja
SKLEPA:
1. Sprejme se Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
»Vodovodni stolp – razgledna točka«.
Navzočnost je priglasilo 27 članov sveta.
ZA je glasovalo 25 članov sveta, 2 člana sveta sta bila VZDRŽANA.
Sklep je bil sprejet.
2. Sprejme se Sklep o potrditvi Investicijskega programa »Vodovodni stolp – razgledna
točka«.
Navzočnost je priglasilo 27 članov sveta.
ZA je glasovalo 24 članov sveta, 1 član sveta je bil PROTI,1 član sveta NI GLASOVAL in 1
član sveta je bil VZDRŽAN.
Sklep je bil sprejet.
Ad. 7
Sklep o potrditvi ukrepov Občine Brežice v času epidemije (od 19.10.2020 dalje)
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
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Uvodno obrazložitev je podala mag. Nadia Vižintin, vodja Oddelka za pravne in splošne zadeve.
Gradivo je bilo posredovano s sklicem seje.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se Sklep o potrditvi ukrepov Občine Brežice v času epidemije (od 19.10.2020
dalje) nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
Navzočnost je priglasilo 27 članov sveta.
ZA je glasovalo 27 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ad. 8
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice, druga obravnava.
Uvodno obrazložitev je podala Patricia Čular, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. Gradivo je bilo posredovano s sklicem seje.
Predsedujoči je člane sveta seznanil s prejetim amandmajem občinskega sveta Aljoša Rovana,
ki glasi: »V predlaganemu 5. odstavku 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Brežice, ki glas: »Člani sveta na konstitutivni seji izvolijo izmed sebe namestnika in predsednika
praviloma izmed predstavnikov ustanovitelja ali zainteresirane javnosti." se izbriše del od
vključno besede "praviloma" naprej. Del "namestnika in predsednika" se popravi v "predsednika
in namestnika predsednika". Tako se 5. odstavek glasi: "Člani sveta na konstitutivni seji izvolijo
izmed sebe predsednika in namestnika predsednika."
Po razpravi, v kateri so sodelovali Matija Kolarič, Peter Dirnbek, dr. Stanka Preskar in Jožica
Sušin, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
AMANDMA:
V predlaganemu 5. odstavku 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Brežice, ki glasi: »Člani sveta na konstitutivni seji izvolijo izmed sebe namestnika in
predsednika praviloma izmed predstavnikov ustanovitelja ali zainteresirane javnosti." se
izbriše del od vključno besede "praviloma" naprej. Del "namestnika in predsednika" se
popravi v "predsednika in namestnika predsednika". Tako se 5. odstavek glasi: "Člani
sveta na konstitutivni seji izvolijo izmed sebe predsednika in namestnika predsednika«.
Navzočnost je priglasilo 25 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta, 10 članov sveta je glasovalo PROTI, 2 člana sveta sta
bila VZDRŽANA.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP:
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice, skupaj s sprejetim
amandmajem Aljoše Rovana.
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Navzočnost je priglasilo 25 članov sveta.
ZA je glasovalo 24 članov sveta, 1 član sveta NI GLASOVAL.
Sklep je bil sprejet.
Vodenje seje je prevzel podžupan Jurij Pezdirc.
Ad. 9
Predlog Odloka o imenovanju novih ulic v naselju Brežice, prva obravnava.
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Urška Klenovšek, vodja Oddelka za prostor. Gradivo je
bilo posredovano s sklicem seje.
V razpravi sta sodelovala Peter Dirnbek in Alenka Černelič Krošelj. Po zaključeni razpravi je
predsedujoči dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Sprejme se sklep, da se prva in druga obravnava Predloga Odloka o imenovanju
novih ulic v naselju Brežice, združita.
Navzočnost je priglasilo 26 članov sveta.
ZA je glasovalo 25 članov sveta, 1 član sveta je bil VZDRŽAN.
Sklep je bil sprejet.
2. Sprejme se Odlok o imenovanju novih ulic v naselju Brežice.
Navzočnost je priglasilo 26 članov sveta.
ZA je glasovalo 25 članov sveta, 1 član sveta je bil VZDRŽAN.
Sklep je bil sprejet.
Ad. 10
Pravilnik o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih občine Brežice.
Uvodno obrazložitev je podala Patricia Čular, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. Gradivo je bilo posredovano s sklicem seje.
V razpravi sta sodelovala Matija Kolarič in dr. Stanka Preskar. Po zaključeni razpravi je
predsedujoči dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se Pravilnik o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih
občine Brežice.
Navzočnost je priglasilo 27 članov sveta.
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ZA je glasovalo 27 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ad. 11
Letni program športa v občini Brežice za leto 2021.
Uvodno obrazložitev je podala Patricia Čular, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. Gradivo je bilo posredovano s sklicem seje.
V razpravi so sodelovali Peter Dirnbek, Matija Kolarič in Miran Omerzel. Po zaključeni razpravi
je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se Letni program športa v občini Brežice za leto 2021.
Navzočnost je priglasilo 26 članov sveta.
ZA je glasovalo 26 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ad. 12
Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo na območju Občine Brežice, prva obravnava.
Uvodno obrazložitev je podala mag. Urška Klenovšek, vodja Oddelka za prostor. Gradivo je bilo
posredovano s sklicem seje.
V razpravi sta sodelovala Matija Kolarič in Miran Omerzel.
Povzetek razprav:
Matija Kolarič je izpostavil, da so pred približno dvema letoma, ko so pisali program za 3-4
leta, kaj bi radi naredili v občini Brežice, izpostavili stanovanjsko problematiko mladih oz. kako
mladim omogočiti, da bomo čimprej rešili svojo stanovanjsko stisko. Zastavili so si nekaj
korakov, eden izmed njih je bil, da se razpis za neprofitna občinska stanovanja v lasti občine
preuredi na tak način, da bodo mlade družine imele dejansko večjo prednost pri dodelitvi teh
stanovanj kot ostali, kar so tudi dosegli ob 100% podpori župana in pristojnih služb. Prav tako je
izpostavil, da so pri pripravi proračuna za leti 2020 in 2021 županu predlagali, da se odpiše
plačilo komunalnega prispevka za vse mlade družine, ki bodo gradile svojo prvo nepremičnino
na območju občine Brežice. Ob tem je dodal, da tu ne gre za novo zadevo, ampak so jo povzeli
po uspešni praksi drugih občin. Odgovor pristojnih je bil, da je predlog dober, a da se to ne da
narediti, ker mora občina ta izpad prihodka nadomeščati. Namesto tega je župan že v letu 2019
obljubil, da bo v kratkem šlo v prodajo nekaj občinskih zemljišč, na območju Dobove in Brežic
ter da bo razpis narejen tako, da bodo imele mlade družine prednost pri nakupu teh parcel, ne
glede na to, če je njihova ponudba nižja od ostalih. To se do zdaj ni zgodilo. Ker zadnji dve leti
njihov predlog odpisa oz. oprostitve plačila komunalnega prispevka mladim družinam ni bil
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uslišan, ne morejo podpreti predlaganega zvišanja plačila komunalnega prispevka. Povedal je,
da bo na podlagi predlaganega odloka Občina Brežice povečala prihodke za približno 31.000€,
po drugi strani pa bodo tisti, ki bodo gradili nepremičnine v občini, za cca 600m² veliko parcelo
odšteli več kot 10.000€, imeli povečane stroške gradnje in to se nikakor ne sklada s tisto
politiko, ki jo zagovarjajo. Opozoril je, da kljub temu, da imamo v Brežicah enega nižjih
komunalnih prispevkov, bi tu imeli priložnost, ki je ne smemo izpustiti in to zadevo vsaj ohraniti
na enaki ravni kot jo imamo ali pa narediti en korak naprej in mladim družinam, ki si želijo ustaliti
v občini Brežice, da jim to omogočimo. Poudaril je težave s starostjo prebivalcev in da je
potrebno razmišljati v tej smeri. Ker gre za prvo obravnavo, ne vidi težav, da se to potrdi in se
gre v nadaljnjo obravnavo. Želel bi, da se ta zadeva spremeni kolikor je možno.
Miran Omerzel je izpostavil, da je predlog, ki ga je podal Matija zelo dober in ga podpira.
Izpostavil je, da je bil h gradivu priložen dodatek, kjer je bilo navedeno koliko to stane v drugih
občinah, a da ni navedenega primera za občino Krško. Zanimalo ga je kolikšna je višina
komunalnega prispevka v sosednjih občinah po obstoječih odlokih, ker verjetno novih še nimajo
ter na kakšnem nivoju so. Zanimalo ga je tudi, kako se naredi izračun, ali se izračuna na drugo
tlorisno površino ali na velikost gradbene parcele ali na oboje.
Po zaključeni razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na območju Občine Brežice, skupaj s pripombami iz razprave.
Navzočnost je priglasilo 25 članov sveta.
ZA je glasovalo 22 članov sveta, 2 člana sveta sta bila VZDRŽANA, 1 član sveta je
glasoval PROTI.
Sklep je bil sprejet.
Ad. 13
Predlog Odloka o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice – prva
obravnava.
Uvodno obrazložitev je podal David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in
gospodarske javne službe. Gradivo je bilo posredovano s sklicem seje.
V razpravi je sodeloval Bogdan Palovšnik.
Po zaključeni razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednja
SKLEPA:
1. Sprejme se sklep, da se prva in druga obravnava Predloga Odloka o spremembi
Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice, združita.
Navzočnost je priglasilo 25 članov sveta.
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ZA je glasovalo 23 članov sveta, 1 član sveta NI GLASOVAL in 1 član sveta je bil
VZDRŽAN.
Sklep je bil sprejet.
2. Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice.
Navzočnost je priglasilo 25 članov sveta.
ZA je glasovalo 24 članov sveta, 1 član sveta je bil VZDRŽAN.
Sklep je bil sprejet.
Ad. 14
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Brežice – prva obravnava.
Uvodno obrazložitev je podal David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in
gospodarske javne službe. Gradivo je bilo posredovano s sklicem seje.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Brežice, skupaj s
pripombami Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja.
Navzočnost je priglasilo 26 članov sveta.
ZA je glasovalo 24 članov sveta, 1 član sveta NI GLASOVAL, 1 član sveta je bil VZDRŽAN.
Sklep je bil sprejet.
Ad. 15
Pobude in vprašanja.
Člani občinskega sveta so bili pozvani, da izjemoma podaja pobude in vprašanja v pisni obliki.
Ad. 16
Razno.
Pri točki Razno ni bilo razprave.
***************************************************************************
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Dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice je bil izčrpan, zato je predsedujoči
ob 18.48 zaključil sejo.
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Ivan Molan,
Župan Občine Brežice

Mila Levec,
Podžupanja Občine Brežice

Jurij Pezdirc,
Podžupan Občine Brežice
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