Številka: 9001-1/2021
Datum: 22. 2. 2021
Zadeva: POROČILO O DELU (obdobje med 17. 12. 2020 – 15. sejo Občinskega sveta
Občine Brežice in 22. 2. 2021 – 16. sejo Občinskega sveta Občine Brežice)
1. Obvestila
1.1 17. 2. 2021 so bila uradno predana CSD Posavje, Enoti Brežice v uporabo tri nova
vozila za izvajanje socialno varstvene storitve Pomoč na domu . Z nakupom novih
osebnih avtomobilov želi Občina Brežice zagotoviti izvajalkam storitve večjo varnost in s
tem prispevati k večji kakovosti storitve za uporabnike. V letu 2020 je občina že zagotovila
tri nova vozila, v začetku leta 2021 pa je vozni park okrepila z dodatnimi tremi novimi vozili.
Vrednost vozil, kupljenih v tem letu, znaša dobrih 25.000 evrov.
Centru pridobitev treh novih vozil zelo veliko pomeni zaradi večje varnosti izvajalk storitve.
V občini Brežice je pomoč pri vsakodnevnih opravilih in dostavi toplega obroka v letu 2020
povprečno potrebovalo 86 občanov na mesec, za pomoč starejšim in invalidom na domu
pa skrbi deset izvajalk. Izvajanje storitve poteka od ponedeljka do petka, ob sobotah pa
imajo dežurstvo. Delo poteka od jutra do večera, nekatere uporabnike obiščejo tudi trikrat
na dan – posamezniki namreč potrebujejo pomoč tako pri jutranji kot večerni negi, v času
kosila pa jim dostavijo tudi topel obrok. V Brežicah za prihodnje načrtujejo tudi storitve ob
sobotah zvečer ter ob nedeljah in praznikih, torej za vseh 365 dni v letu, takšne so tudi
potrebe uporabnikov.
Občina vsakoletno povečuje sredstva za izvajanje storitve Pomoči na domu in spodbuja
CSD Posavje, enoto Brežice kot izvajalce, da storitev približajo čim večjemu številu
uporabnikov. Veseli smo, da se število uporabnikov v zadnjih letih povečuje. Za
subvencioniranje te socialno varstvene storitve je občina v letu 2020 namenila 155.054
evrov, v proračunu za leto 2021 pa je potrebnih za subvencioniranje storitve 175.000 evrov.
Ekonomsko ceno storitve je občina v letu 2020 subvencionirala v višini 62,8 % (oz. 13,47
evra na uro), cena storitve za uporabnika je tako znašala 6,94 evrov na uro.
Občina Brežice posebno skrb namenja starejšim občanom, zato ohranja in
nadgrajuje v času epidemije uveden telefon za pomoč starejšim:
• Na brezplačno telefonsko številko 051 20 10 10 lahko pokličejo starejši, ki
potrebujejo kakršnokoli dodatno pomoč.
• Četrto leto zapored omogoča občina izvajanje brezplačnih prevozov starejših
skupaj z mrežo prostovoljcev in Zavodom Sopotniki;
• zagotavlja sredstva za sofinanciranje t.i. e-oskrbe oz. oskrbe na daljavo, kjer si
lahko starejši za dodatno varnost v lastnem domu z denarno podporo Občine
naročijo storitev e- oskrbe npr. Telekoma;
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od leta 2017 se s podporo občine izvaja program Večgeneracijskega centra
Posavje, enote Brežice, ki ponuja brezplačno številna izobraževanja, dodatne
aktivnosti na različnih interesnih področjih za vse starejše, ki si želijo aktivnega
druženja;
občina podpira program »Starejši za starejše«, namenjen temu, da prostovoljke
društev upokojencev vsako leto obiščemo vse občanke in občane, starejše od 69.
leta na njihovem domu in jih povprašajo po potrebni pomoči;
občina poleg tega sofinancira tudi letne programe vseh treh društev upokojencev,
ki delujejo in pokrivajo območje naše občine, pri čemer je občina sredstva v zadnjih
petih letih povečala za skoraj petkrat.
Ker se zavedamo pritiska na domove upokojencev smo prevzeli pobudo za
reševanje in poskrbeli, da je objekt bivšega doma upokojencev prešel v last Občine
Brežice. Trenutno v njem aktivno potekajo investicijsko vzdrževalna dela, po
zaključku teh del bo občina predvidoma v drugi polovici leta namenu predala
prehodne stanovanjske enote. Te bodo namenjene populaciji starejših, ki so še
vedno sposobni samostojnega bivanja, a jih pri kakovostnem življenju ovira lastna
prevelika oz. stroškovno predraga nepremičnina, ki je sami ne zmorejo več
vzdrževati. Tako bodo v bivšem objektu Doma upokojencev na voljo manjša
stanovanja, stanovanjske enote, ki jih bodo lahko starejši najeli.
V lanskem letu je občina za večjo ozaveščenost starejših o vseh oblikah pomoči, ki
so jim na voljo, pripravila dodatno prilogo Posavskega Obzornika pod nazivom 3.
življenjsko obdobje, ki so jo prejeli vsi občani v vsako gospodinjstvo. V proračunu
so zagotovljena tudi sredstva za informatorja za pomoč starejšim z različnimi
pomembnimi in koristnimi informacijami.

1.2 4. 2. 2021 je bil uradni prevzem vozila za PGD Pišece. Novo vozilo (GV-1 s posadko
1+6) so prejeli konec lanskega leta, v začetku februarja pa so vozilo predstavili tudi županu.
Za novo gasilsko vozilo GV-1 so sredstva prispevali Gasilska zveza Brežice, PGD Pišece
in Občina Brežice. nabava gasilskega vozila je del izvajanja dolgoročnega programa
opremljanja PGD-jev Gasilske zveze Brežice.
1.3 27. 1. 2021 je potekal sestanek na DRSI glede odprtih zadev. Teme so bile
sofinancerski sporazum za Vzhodno obvoznico (novi most) – usklajevanja še potekajo, in
gradnja kolesarskih stez (kolesarska steza Čatež ob Savi-Krška vas in Brežice-Dobova)
ter ostale odprte zadeve.
Občina je bila seznanjena, da bo javno naročilo za gradnjo dela Vzhodne obvoznice
(mostu) predvidoma objavljeno ali konec leta 2021 ali v začetku 2022, odvisno od
pridobitve zemljišč in oddaje vloge za gradbeno dovoljenje. Začetek gradnje bo
predvidoma v 2022 (vezan je na poglobitev struge reke Save ob gradnji HE Mokrice).
Kolesarska povezava Brežice-Dobova – vloga za kohezijska sredstva je bila oddana 23.
12. 2020, je v pregledu na MZI, občina zaključuje z urejanjem služnosti. Občina sodeluje
pri pripravi razpisa za izvedbo. Sredstva za del projekta so predvidena v sprejetem
proračun RS, razpis za izgradnjo/nadzor je v pripravi na DRSI.
Kolesarska povezava Čatež ob Savi-Krška vas – vloga za kohezijska sredstva je bila
oddana 23. 12. 2020, je v pregledu na MZI. DIIP je na sezamu DRSI za uvrstitev v
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proračun RS z vladnim gradivom. Sporazum o sofinanciranju bo sklenjen po potrditvi v
državnem proračunu in razpis bo objavljen po potrditvi v državni proračun.
Navezovalna cesta Brežice – javna razgrnitev bo predvidena v juniju 2021, DPN bo
predlagan v potrditev v 2022, če bodo dali soglasje vsi nosilci urejanja prostora.
Večnivojsko križanje Brezina - dogovorjeno je bilo preprojektiranje oz. nove rešitve znotraj
toleranc DPN HE (predlog: ukinitev predlaganega rondoja, nadomestitev križišča z
rondojem, zamik vstran od hiš). Na območju obstoječega prehoda se naredi železniški
propust (za pešce in kolesarje), projektno nalogo pripravi DRSI. Občina Brežice bo izdelala
projektno dokumentacijo, sredstva so povečana v predlogu rebalanska proračuna, DRSI
pa bo vložek občine upošteval pri delitvi stroškov izvedbe.
Cesta in pločnik Podgračeno - projekt je pripravljen, urejena je večina lastniških vprašanj.
Sofinancerski sporazum je bil podpisan v 2020. 5. 1. 2021 je bil objavljen razpis za
izgradnjo pločnika in ureditev ceste čez Podgračeno, rok za prijavo je bil do 19. 2. 2021.
Občina v predlogu rebalansa proračuna namenja dodatna sredstva za izvedbo projekta.
Cesta in pločnik Ribnica – predvidoma občina pripravi projektno dokumentacijo tudi za del,
ki je financiran s strani DRSI.
Cesta Artiče- Kapele, lokacija Kapele DRSI obvestila občino, da so odkupi parcel v teku,
cca 1 km ceste. Razpis za gradnjo bo objavljen predvidoma konec leta 2021. Občina
načrtuje gradnja pločnika Kapele (Šepec-Pšeničnik) predvidoma v 2021. Načrtovana je
sklenitev sporazuma o financiranju in uskladitev, da bi gradnji potekali sočasno.
Cesta Brežice – Spodnja Pohanca, izdelana je projektna naloga za večnamenske poti in
pločnik v Gornjem Lenartu (Občina Brežice). Dogovor z DRSI, da se izvede sočasna
gradnja na stičnih točkah z rekonstrukcijo državne ceste.
Dogovor glede projektov: pločnik Obrežje 3-faza (sklene se dodatek k sporazumu o
financiranju) in Ureditev brežin v Pavlovi vasi, Pišece (v aprilu 2021 predvidena ureditev
nasipov (gradnja)).
Občina in DRSI bosta tudi v prihodnje dogovarjali in usklajevali skupne projekte.
1.4 Letošnja proslava ob dnevu kulture je potekalo v obliki posnete proslave – premierno
je bil predvajanj 6. 2. 2021, povezava do posnetka proslave je objavljena na spletni strani
občine.
1.5 Župan se je 28. 1. 2021 udeležil dela 4. seje Delovne skupin za obravnavo romske
problematike, ki je pod 8. točko obravnavala apel Občine Brežice za sistemsko ureditev
bivalnih pogojev v romskih naseljih. Župan je bil imenovan v Delovno podskupino Vladne
DS za romsko problematiko. 18. 2. 2021 je potekalo videokonferenčno srečanje Delovne
podskupine Vladne DS za romsko problematiko. Glavna tema je iskanje sistemske
rešitve na nivoju države, kako v skladu z zakonodajo urediti lastniška razmerja (nakupi,
prodaja) za zemljišča, na katerih so stanovanjske stavbe Romov, ter možnosti legalizacije.
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V občini Brežice so lastniki zemljišč, na katerih so hiše Romov, zasebniki in ne država oz.
občina, kar dodatno otežuje iskanje sistemskih rešitev.
1.6 Občina Brežice je za gradnjo novih vrtcev v Artičah in v Dobovi pridobila
nepovratna sredstva Ekosklada v višini 575.000 evrov. Vrtca sta zasnovana kot
energetsko učinkoviti stavbi, zato se je občina prijavila in bila uspešna na javnem pozivu
Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada. Za vrtec v Dobovi je občina pridobila
nepovratna sredstva v višini 249.000 evrov in za vrtec v Artičah 326.000 evrov. Dodatna
sredstva za gradnjo vrtcev pomenijo, da bo bistveno lažje zaključila investiciji tudi v finančni
obliki.
1.7 Zaključen je Javni natečaj za Vodni center Brežice, ki ga je izvedla Občina Brežice
v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Predstavitev vseh
predlogov bo predvidoma v mesecu marcu.
1.8 Zaključen je poziv za izbiro najprimernejše rešitve za postavitev pomnika
osamosvojitvene vojne Slovenije leta 1991 v Brežicah . Letos mineva 30 let od
osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ki je še posebej zaznamovala občino Brežice. Zato
bo letošnje leto Občina Brežice obeležila ta jubilej z dogodki v obsegu, kot ga bodo
epidemiološke razmere dopuščale, ter s postavitvijo pomnika osamosvojitveni vo jni.
Pomnik bo postavljen na lokaciji travnika med Domom kulture Brežice in Gimnazijo
Brežice, ob pomniku bo urejen tudi park.
Projektna skupina Občine Brežice za pripravo in izvedbo osrednjega pomnika
osamosvojitvene vojne Slovenije 1991 v Brežicah (v nadaljevanju: projektna skupina) je
dne 3.8.2020 objavila Javni, odprti, anonimni poziv za izbiro najprimernejše rešitve za
postavitev pomnika osamosvojitvene vojne Slovenije leta 1991 v Brežicah (v nadaljevanju:
javni poziv). Predmet javnega natečaja je bila idejna zasnova parka z lokacijo pomnika:
arhitekturno – prostorski del in idejna zasnova pomnika: kiparsko – umetniški del. Idejne
zasnove je bilo potrebno oddati do 30.10.2020 na naslov Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, Brežice.
Projektna skupina je ob pregledu prejetih rešitev za postavitev pomnika osamosvojitvene
Slovenije 1991 preverila pravočasnost vlog, vključenost arhitekturno – prostorskega dela
in vključenost kiparsko – umetniškega dela. Prejetih je bilo sedem (7) rešitev, ki so bile vse
pravočasne in so vključevale arhitekturno – prostorski del kot tudi kiparsko – umetniški del.
Projektna skupina je ob pregledu in proučitvi vseh prejetih rešitev ter na podlagi tajnega
glasovanja sprejela odločitev, da se za najprimernejšo rešitev za postavitev pomnika
osamosvojitvene vojne Slovenije leta 1991 v Brežicah izbere avtor Obeliska zmage 1991
pod šifro L.A.K..
1.9 Občina Brežice nadaljuje z izvajanjem preventivnega ukrepa za zmanjšanje
števila zapuščenih živali. Do porabe sredstev (5.000 EUR) bo občina sofinancirala ceno
sterilizacije lastniških mačk in sicer v obeh veterinarskih ambulantah: Vet BM v mestnem
jedru in Veterinarski bolnici Brežice d.o.o.. Lastnikom bo v tem obdobju na voljo storitev
sterilizacija mačke po enotni, sofinancirani ceni 38 evrov (polna cena sterilizacije znaša 63
evrov, Občina Brežice sofinancira poseg v vrednosti 25 evrov). Občina Brežice je začela z
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izvajanjem ukrepa sofinanciranje cene sterilizacije lastniških mačk že v letu 2014, saj je
sterilizacija ključni del odgovornega lastništva mačk ter temelj reševanja problematike
brezdomnih mačk.
Po priporočilu stroke je sterilizacija najboljša preventiva pri
zmanjševanju števila zapuščenih živali.
1.10 Škoda v občini Brežice po potresu v Petrinji, HR (29. 12. 2020) - Občina Brežice
je do 31. 1. 2021 zbirala prijavo škode, strokovna komisija je opravila tudi oglede škode na
terenu. Objekte, ki so kulturni spomeniki, oz. sakralne objekte so si ogledali predstavniki
Zavoda za kulturno dediščino. Več kot 100 prijav škode po potresu - poškodb objektov,
več poškodb je na objektih starejše gradnje, največ prijav poškodbe streh in dimnikov ter
razpok v zidovih; poškodovane stanovanjske stavbe in cerkve (Blatno, Kapele, Bojsno,
Cerklje ob Krki, Bizeljsko, Pišece) ter poslovni in gospodarski objekti, vinske kleti, grad
Brežice, grad Bizeljsko, grad Mokrice, lovski dom, … Škoda na stanovanjskih stavbah cca
70.000 evrov, na sakralnih objektih pa več sto tisoč evrov.
1.11 Zdravstveni dom Brežice je prejel spominski znak »Za požrtvovalnost v boju
proti COVID-19«. Župan Občine Brežice Ivan Molan je direktorju javnega zavoda
Zdravstveni dom Brežice Draženu Levojeviću izročil spominski znak »Za požrtvovalnost v
boju proti COVID-19«, ki ga Vlada Republike Slovenije podeljuje za požrtvovalnost pri
izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v prvem
valu epidemije. Občina Brežice je na podlagi junija objavljenega državnega poziva za
spominski znak za požrtvovalnost v boju proti covidu-19 predlagala Zdravstveni dom
Brežice in bila s kandidaturo uspešna.
Občina je predlog utemeljila s številnimi nalogami, ki jih je brežiški zdravstveni dom izvajal
v času epidemije. To so zdravstvena obravnava nezakonitih migrantov in testiranja na
COVID-19, ki je za Zdravstveni dom Brežice zaradi obmejne lege občine Brežice specifika
glede na ostale zdravstvene domove v Sloveniji; izvajanje testiranj na COVID-19 za tuje
voznike zaposlene v slovenskih avtoprevozniških podjetjih, izvajanje testiranj na COVID19 za uslužbence kritične energetske infrastrukture v Posavju ter ostala dela ter naloge.
Med ostalim nalogami so bile naloga vstopne točke COVID-19 za odrasle za občine
Brežice, Krško in Kostanjevica na Krki in naloge koordinatorja družinske medicine za DUO
Impoljca, enoto Brežice (Dom starejših občanov Brežice). Zavod je poskrbel tudi za
nudenje psihosocialne podpore za prebivalce občine Brežice in zaposlene v Zdravstvenem
domu Brežice ter sodeloval v nujni zobozdravstveni ambulanti Zdravstvenega doma Novo
mesto. Čistilke so v času epidemije izvajale postopke čiščenja in pranja perila v skladu s
prilagojenimi smernicami za čas epidemije COVID-19 in na dodatnih deloviščih, na upravi
pa so potekali vsakodnevni sestanki skupine za ukrepanje za primer epidemije COVID-19.
1.12 Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so 31. 12. 2020 objavili javno
naročilo za inženirske storitve pri novogradnji mostu čez Savo v sklopu vzhodne
obvoznice Brežice. To je le prvi korak k izgradnji novega mostu čez. Načrtovani most bo
dolg 487 m in bo najdaljši most čez Savo. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 18
milijonov evrov, večino sredstev mora zagotoviti država, manjši del sredstev pa bo za
ureditve prispevala tudi občina. Izbor izvajalca za inženirske storitve pri novogradnji mostu
čez Savo je pomemben, saj bo izbrani izvajalec sodeloval pri pridobivanju dokumentacije,
pri izgradnji in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja za most in ostale ureditve. Ob gradnji
novega mostu, ki bo del novogradnje državne ceste v skupni dolžini 1.500 m, bodo uredili
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še dve krožišči, dva para avtobusnih postajališč, večnamenske poti, vodovod, cestno
razsvetljavo, zaščito in prestavitev vodov, zaščitili in prestavili bodo telekomunikacijske
vode, poskrbeli za začasno prometno ureditev ter za krajinsko ureditev. Gradnja novega
mostu bo izpolnitev zaveze države do občine, ki je del že leta 2008 podpisanega Protokol
o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji Vzhodne obvoznice Brežice. V letih 2012 in
2017 sta Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Brežice podpisala dva dodatka k prot okolu.
V skladu z dogovorom bi država morala začeti graditi del vzhodne obvoznice z mostom
pred oz. sočasno s pričetkom del gradnje HE Mokrice, ki je bila takrat načrtovana za leto
2019. Župan je izrazil upanje, da se bo začela gradnja mostu po načrtih in da bo most
končan do leta 2025. Novi most čez Savo Občina Brežice potrebuje za zagotavljanje
nemotene povezave obeh bregov reke Save, za izboljšanje prometne povezave v smeri
Maribor oz. Bizeljsko, za razbremenitev mesta, za sanacijo obstoječega mostu čez Savo
(Brežice-Čatež ob Savi) in za širitev mesta na vzhod. V sklopu I. etape projekta bodo
zgrajene tudi navezovalne ceste do križišč na vsaki strani reke Save. V skladu z določili
Dodatka št. 2 k protokolu o Vzhodni obvoznici (2017) bo po izgradnjo novega mostu
saniran obstoječi most čez Savo in kasneje predan v upravljanje Občini Brežice.
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Projekti in investicije:
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•
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•
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Občina Brežice je pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo Vodovodnega stolpa.
Občina ga bo obnovila in uredila kot razgledno točko, ki bo obogatila turistično
ponudbo. Površina je omejena, zato bo stolp v celoti namenjen kulturnim in tehničnim
vsebinam znamenitosti Brežic. Spremljevalne dejavnosti kot so info točka, trgovinica s
spominki, kavarna, sanitarije, bodo umeščene v paviljon ob stolpu. Občina načrtuje
začetek del obnove letu 2021, najprej pa bo potrebno z rebalansom proračuna
zagotoviti dodatna sredstva. Ocenjena vrednost celotnega projekta obnove stolpa
znaša 1,9 milijona evrov, potrebno bo izvesti statično sanacijo ter rekonstrukcijo tako
notranjosti kot zunanjosti objekta. Občina načrtuje zaključek obnovitvenih del stolpa v
oktobru 2022.
V skladu z vremenskimi razmerami potekajo dela na projektih:
o obnova železnega mosta čez Krko,
o gradnja vrtca v Dobovi,
o gradnja vrtca v Artičah in
o gradnja večnamenskega doma na Velikih Malencah (dela na domu potekajo
hitreje kot načrtovano po terminskem planu, če bo občina lahko zagotovila
sredstva za plačilo del, ki so bila predvidena v letu 2022, potem bo lahko dom
dokončan že v letu 2021).
Intenzivno potekajo dela obnove lesenega mosta čez Krko v Cerkljah ob Krki – cca
polovica lesenih pilotov je že nameščena. Sledi odstranitev nasipa na desni strani Krke
in nasipavanje na levi strani za namestitev preostalih pilotov.
Pločnik Kalin-Obrežje – dela potekajo v skladu z načrtom.
Zaključene so energetske obnove javnih stavb v lasti Občine Brežice.
Vodovodi: v zaključni fazi je vodovodni odsek v Zgornji Pohanci, zaključena je tudi
prenova odseka vodovoda Krška vas-Skopice (menjava vodovodnih cevi).
Občina je pričela z obnovo obnovo odseka vodovoda Križe (od črpališča Močnik do
zajetja).
Potekajo dela izgradnje kanalizacije v Slovenski vasi.
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Javni razpisi/natečaju v teku:
•

•

•

Občina Brežice je 13. 11. 2020 objavila javno naročilo po odprtem postopku za
podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe
redno vzdrževanje občinskih cest. Rok za oddajo ponudb je podaljšan do: 15. marec
2021 do 12. ure.
Občina Brežice je 18. 2. 2021 objavila javno naročilo male vrednosti za izbor
izvajalca del na sanaciji skalnega podora v Slovenski vasi . Predmet javnega
naročila je sanacija in zaščita skalnega podora ob JP525062 Slovenska vas -Filipač.
Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice - proračunska postavka
»00616 – Sanacija in zaščita sklanega podora ob JP525062 Slov.vas-Filipač« (predlog
rebalansa proračuna 2021). Rok za oddajo ponudb: 8. marec 2021 do 12. ure.
Občina Brežice je 18. 2. 2021 objavila javno naročilo po odprtem postopku za izbor
dobaviteljev opreme za vrtec Artiče in vrtec Dobova. Predmet javnega naročila je
dobava in montaža opreme za vrtec Artiče in vrtec Dobova, ki sta dve ločeni investiciji
in dva ločena sklopa: SKLOP 1:
Vrtec Artiče in SKLOP 2:
Vrtec Dobova. Javni
naročili se financirata iz proračuna Občine Brežice in sicer kot ločeni investiciji iz
proračunskih postavk: 1.Vrtec Artiče:
PP00106 – OŠ Artiče in 2.Vrtec Dobova:
PP00413 – OŠ Dobova-vrtec. Rok za oddajo ponudb: 22. marec 2021 do 12. ure.

•

Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa
celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju:
varovanje na daljavo) občanom občine Brežice.
o Zainteresirani lahko v skladu z navodili iz javnega razpisa oddajo svojo vlogo
do 19. 11. 2021.
o Višina zagotovljenih proračunskih sredstev v posameznem proračunskem letu
2020/ 2021: 5.000 EUR.

•

Občina Brežice je 15. 1. 2021 objavila Javni razpis za dodelitev pomoči ob
nepredvidenih dogodkih v letu 2021. Rok za oddajo prijav je do 31. 12. 2021.

•

Občina Brežice je 15. 1. 2021 objavila Javni razpis za sofinanciranje praznovanj in
pokroviteljstva v letu 2021. Rok za oddajo prijav: za projekte, ki bodo organizirani v
januarju in februarju 2021 je bil rok prijave 10. 2. 2021, za ostale projekte je rok za
prijavo do 20. v mesecu za projekte v prihajajočem mesecu oz. najkasneje do
20. 11. 2021 za projekte v mesecu decembru 2021

Ivan Molan, župan
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