Številka: 901-7/2011
Datum: 19.08.2011

Občinski svet Občine Brežice

ZADEVA : Odgovor na svetniško vprašanje Žibert Marijana
Na 8. redni seji občinskega sveta je Gospod Marijan Žibert podal vprašanje glede stanja ZPT
Brežice v likvidaciji.
V nadaljevanju odgovora vam posredujemo Predlog načrta poteka likvidacijskega postopka
(321. člen ZFPPIPP), ki ga je izdelala likvidacijska upraviteljica Marija Zimšek. Likvidacijska
upraviteljica v skladu z Otvoritvenim poročilom v postopku prisilne likvidacije ZAVODA ZA
PODJETNIŠTVO IN TURIZEM BREŽICE – v likvidaciji, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, ocenjuje, da
bo postopek končan v 7 mesecih od začetka postopka, to je v začetku meseca novembra tega leta.

Sklep o začetku postopka prisilne likvidacije je bil sprejet 11.4.2011.
Aktivnosti:
Rok:
• Odprtje fiduciarnega računa
april 2011
• Obvestilo UJP in NLB o likvidaciji in zaprtje obstoječih računov
april 2011
• Primopredaja poslov in dokumentacije
april 2011
• Unovčenje, nalaganje premoženja
maj - september 2011
• Otvoritveno poročilo
avgust 2011
• Predlog načrta poteka stečajnega postopka
avgust 2011
• Predlog predračuna stroškov
avgust 2011
• Seznam prijavljenih terjatev
avgust 2011
• Redno poročilo upraviteljice
julij, nato četrtletno
• Poplačilo upnikov
avgust - september 2011
• Poplačilo preostanka sredstev ustanoviteljici
oktober 2011
• Zaključno poročilo in zaključek likvidacijskega postopka oktober - november 2011
Pripravil:
Oddelek za splošne in pravne zadeve
Vodja oddelka
Barbara Šoba

Vročiti:
- svetniki občinskega sveta občine Brežice
- spis

Župan
Ivan Molan

Številka: 3505-4/2009
Datum: 18.08.2011

G. Marijan Žibert

Zadeva: Odgovor na vprašanje svetnika g. Marijan Žibert

Na 8. seji Občinskega sveta občine Brežice je svetnik g. Marijan Žibert podal naslednje
vprašanje:
Dostikrat smo govorili o cesti Slovenska vas ob meji. O tem se zadnje čase nič več ne
govori, ker ni sredstev ali pa volje. Zanima me ali se s tem kaj dogaja.
Odgovor:
Občinski svet občine Brežice je leta 2007 sprejel sklep o pobudi za uvrstitev nove cestne
povezave Zelena meja Slovenska vas JP525062 med ureditve državnega pomena. Župan
občine Brežice je, v skladu z veljavnim pravilnikom, posredoval pobudo Občinskega sveta
Ministru za okolje in prostor, da le ta poda pobudo na Vlado RS za uvrstitev predmetne
cestne povezave med ureditve državnega pomena.
Ker od Ministra za okolje in prostor nismo prejeli odgovora, smo o predmetni zadevi na
medsebojnih sestankih, ki potekajo ob usklajevanju državnih prostorskih načrtov, povprašali
predstavnike Direktorata za prostor, ki so pristojni za predmetno (državno) področje. Ker ni
bilo konkretnega odgovora na predmetno pobudo je župan dne 4.7.2007 poslal urgenco.
Direktorat za prostor Ministrstva za okolje in prostor je odgovoril dne 10.7.2007, kjer so
navedli, da ne obstajajo razlogi, da ne bi občina sama načrtovala predlagane prostorske
ureditve s svojimi prostorskimi akti.
V tem času je na področju prostorske zakonodaje prišlo do korenitih sprememb. V delu
prostorskega načrtovanja se je razveljavil Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Ur.l. RS, št.
110/02, 8/03-popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07-ZPNačrt) in začel veljati v mesecu marcu leta 2007
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Ur. list RS, št. 33/07 in 70/08-ZVO-1b). V skladu
z dopisom Ministrstva za okolje in prostor št. 0071-44-2006 z dne 10.4.2007, katerega
vsebina je bila »posladile spremembe zakonodaje«, je bilo potrebno začeta postopka
priprave strategije prostorskega razvoja občine (SPRO) in prostorskega reda občine (PRO)
prekiniti. Ministrstvo za okolje in prostor je v svojih priporočili in pojasnilih zapisalo, da v
kolikor do dne uveljavitve Zakona o prostorskem načrtovanju predloga SPRO in PRO nista
bila javno razgrnjena, potem naj občine prekinejo vse aktivnosti vezane na SPRO in PRO.

Občina Brežice je v skladu s priporočili MOP postopka SPRO in PRO formalno ustavila. Na
področju svoje pristojnosti prostorskih aktov pa smo nadaljevali z analitičnim strokovnim
delom in s pridobivanjem potrebnih podatkov v skladu z novo zakonodajo – ZPNačrt
(pridobivanje dodatnih strokovnih podlag, prilagajanje novi zakonodaji).
Občina Brežice je v skladu s 46. členom ZPNačrt v Uradnem listi RS objavila Sklep o
začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Brežice in Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega
načrta (OPN) Občine Brežice.
Na temo sprememb in dopolnitev veljavnega občinskega prostorskega plana je bil v avgustu
2007 s predstavniki Direktorat za prostor sklican sestanek, na katerem smo ugotovili, da naš
predlog po istočasnem vodenju dveh postopkov za njih ni sprejemljiv. Ker ZPNačrt dopušča,
da se spremembe in dopolnitve veljavnih občinskih planskih aktov izvedejo ob smiselni
uporabi določb ZPNačrt, je občina pristopila k spremembam in dopolnitvam dolgoročnega in
srednjeročnega planskega akta občine Brežice.
V postopku sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice
so bile obravnavane tiste potrebe po ureditvah na območju občine Brežice, ki jih je občina
skladno z 38. členom ZPNačrt evidentirala kot razvojne in nujno potrebne. Poleg tega se
obravnavajo samo tiste ureditve, ki so glede na časovne plane predvidene za takojšnje
izvajanje in jih čakanje na sprejem OPN-ja razvojno omejuje. Med razvojno naravnanimi
pobudami Občine Brežice je bila tudi »Cestna povezava Zelena meja - Slovenska vas
JP525062«.
Konec leta 2009, natančneje 18.12.2009, je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1998 do leta
2000, dopolnjenega leta 1994, 1996,1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 in
srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega
leta 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 za potrebe širšega
javnega pomena in potrebe gospodarskega sektorja: turizem, kmetijstvo (intenzivnejše), obrtposlovne in proizvodne dejavnosti; dopolnitev v letu 2009, objavljen v uradnem listu številka
104, na podlagi predhodnega sprejema odloka s strani Občinskega sveta (5. izredna seja
november 2009).
Nova cestna povezava Zelena meja – Slovenska vas je vodena pod enoto urejanja prostora
B3-47S/41-PC kateri je predpisan način urejanja občinski podrobni prostorski načrt (v
nadaljevanju: OPPN).
V skladu s podpisanim dogovorom med Občino Brežice, Ministrstvom za promet in Direkcijo
RS za promet in sicer takoj po podpisu dogovora, je občina pričela vodit postopek priprave
OPPN. V času vodena postopka OPPN je bil sklenjen aneks k dogovoru, saj je občina
Brežice prevzela finančno breme izdelave predmetnega prostorskega akta (OPPN-ja) in s
tem omogočila nadaljevanje začetega postopka. Finančno breme, ki je bilo pred podpisom
aneksa na strani ministrstva je prevzela občina, ker je nastala situacija v gospodarstvu tudi
močno omajala državni proračun.

OPPN je trenutno v fazi javne razgrnitve; javna razgrnitev bo potekala od 22.08.2011 do
vključno 22.09.2011. V vmesnem času bo opravljena javna obravnava, ki bo potekala v
prostorih Gasilskega doma Obrežje in sicer bo obravnava 14.09.2011 ob 16:00 uri.
V upanju, da smo vašo pobudo pravilno razumeli in jo pravilno tolmačili vas lepo
pozdravljamo. V primeru dodatkih nejasnosti se lahko obrnete na strokovno službo občine
Brežice za prostorske zadeve – OPNR.

Pripravila:
Katja Pongračič
Višja svetovalka I

Urška Klenovšek
Vodja oddelka
Župan
Ivan Molan

Številka: 901-7/2011
Datum: 19.08.2011

Občinski svet Občine Brežice

ZADEVA : Odgovor na svetniško vprašanje Kmetič Antona

Na 8. redni seji občinskega sveta je Gospod Anton Kmetič podal vprašanje o tem
kateri so veljavni predpisi Občine Brežice. Vsi veljavni predpisi občine Brežice so
objavljeni na spletni strani občine pod rubriko »občinska uprava« - »oddelki« »seznam veljavnih predpisov« in sicer tako, da so pri vsakem posameznem oddelku
navedeni osnovni predpisi s št. uradnega lista, v katerem so le ti objavljeni, prav tako
pa so navedene tudi vse spremembe posameznega predpisa.

Pripravil:
Oddelek za splošne in pravne zadeve
Vodja oddelka
Barbara Šoba

Vročiti:
- svetniki občinskega sveta občine Brežice
- spis

Župan
Ivan Molan

