Številka: 9001-10/2020
Datum: 9. 2. 2021
OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE
Zadeva: Odgovor na pobudo
Dr. Tomaž Teropošič – po el. pošti:
1.
Dajem pobudo, da se leto 2021 v občini Brežice poimenuje Osamosvojitveno leto . Leta
2021 bo minilo trideset let od Osamosvojitvene vojne Slovenije leta 1991. Tega leta je bil
uspešen spopad z veliko močnejšo in bolje oboroženo agresorsko JLA. V vojni se je v celoti
pokazalo odlično sodelovanje vojske, milice in civilnih struktur z narodom, ki je uspešno položil
izpit iz obrambe domovine. Z oboroženim odporom smo Slovenci vojaško ubranili novonastalo
državo Republiko Slovenijo in rezultate osamosvojitvenih procesov. Slovenija je leta 1991
postala samostojna in neodvisna država, saj je bil slovenski narod v osamosvojitvenem obdobju
enoten in tudi zaradi tega je osamosvojitev Slovenije pozitivno dejanje, ki uživa status cenjene
vrednote.
2. Dodatno predlagam, naj bo postavitev monumentalnega osrednjega pomnika
osamosvojitvene vojne Slovenije leta 1991 v Posavju v Brežicah leta 2021 osrednja prireditev
Osamosvojitvenega leta v Brežicah.
Podrobna obrazložitev je v prilogi.
Odgovor:
Občina Brežice pozdravlja in podpira vašo pobudo, da se leto 2021 v občini Brežice poimenuje
Osamosvojitveno leto in da je postavitev monumentalnega osrednjega pomnika
osamosvojitvene vojne Slovenije leta 1991 v Posavju v Brežicah leta 2021 tudi osrednja
prireditev. Predlagamo vam, da se skupaj z veteranskimi društvi po vzoru Civilne pobude v
spomin doktorju Jožetu Toporišiču Mostec povežete z javnimi zavodi in ustanovite programski
odbor osamosvojitvenega leta, ki bo v sodelovanju oblikoval in koordiniral program. Občina
Brežice bo v odboru sodelovala s svojim predstavnikom, v okviru svojih pristojnosti in možnosti
bo program tudi podprla.
Pripravila:
Lavra Kreačič,
Vodja Kabineta župana

Ivan Molan
župan

Seznaniti:
- Naslovnik,
- Arhiv, tu.

Številka: 9001-10/2020
Datum: 8.1.2021

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

Zadeva: Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Po 15. redni seji Občinskega sveta Občine Brežice, ki je bila 17.12.2020 je občinski svetnik,
Miran Omerzel podal pobudo:
Na pobudo krajanov in župnije Svetega Mihaela Pišece dajem sledečo pobudo. Včerajšnji
potres (29.12.2020) je na določenih kulturnih objektih župnije Svetega Mihaela Pišece, ki niso v
lasti občine, povzročil veliko gmotno škodo. Posebej veliko škodo sta utrpeli cerkvici Svetega
Jakoba in Svete Barbare, ki sta bili zgrajeni v 17. stoletju. Poškodovana so ostrešja, zidovi,
odpadel je omet, vprašljiva je stabilnost in varnost objektov itd. Verjetno je podobna situacija
tudi na določenih drugih delih občine. V navedeni župniji je glede na stanje, nujno potrebno
pristopiti k sanaciji poškodovanih objektov, da se prepreči še večja škoda objektov, porušitev
objektov, uničenje njihovih kulturno varovanih vrednot ter zagotovi varnost objektov in njenih
uporabnikov. V ta namen dajem pobudo, da se s strani občine zagotovi ustrezna finančna
sredstva za sanacijo in ohranjanje poškodovanih kulturnih spomenikov, poleg tega pa tudi
prosim župana in pristojne službe občinske uprave, da se za naveden namen pridobijo sredstva
tudi od državnih inštitucij in skladov. Omenjeni objekti so kulturni spomeniki, pomemben del
naše kulturne dediščine, ki jih je potrebno ohranjati in varovati pred propadom, še posebej
sedaj, ko jih je resno poškodoval potres.
Odgovor:
Občina Brežice je 30.12.2020 na spletni strani, na podlagi poziva Urada Republike Slovenije za
zaščito in reševanje, objavila poziv za posredovanje podatkov o prvi oceni škode na objektih
zaradi potresa z epicentrom v bližini Petrinje na Hrvaškem.
Župan Občine Brežice je imenoval strokovno komisijo za pregled in oceno škode na objektih
zaradi potresa (v nadaljevanju: strokovna komisija). Naloga strokovne komisije je, da opravi
ogled prijave škod, po potrebi pripravi poziv za vključitev statika in pripravi predloge za oceno
nastale škode.
Na dan potresa so ekipe (civilna zaščita in gasilci) bile že na terenu in so sanirale prvo škodo in
evidentirale stanje objektov. V nadaljevanju bo strokovna komisija opravila pregled objektov za
prijavljeno škodo. Občina Brežice bo o nastali škodi obvestila tudi Upravo Republike Slovenije
za zaščito in reševanje.
V primeru, da bo nastala škoda večja od 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega
proračuna bodo za odpravo posledic potresa zagotovljena sredstva s strani proračuna
Republike Slovenije. V nasprotnem primeru bo Občina Brežice objavila razpis za delno

povrnitev škode na objektih po potresu. Prizadevali si bomo za pridobitev sredstev zunaj
občinskega proračuna, ko bodo le-ta na voljo.

Pripravila:
Jasmina Molan
Višja svetovalka za pomoč pri vodenju kabineta

Lavra Kreačič
Vodja Kabineta župana

Seznaniti:
- Naslovnik,
- Arhiv, tu.

Ivan Molan
Župan občine Brežice

Številka: 9001-10/2020
Datum: 18.2.2021

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

Zadeva: Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Po 15. redni seji Občinskega sveta Občine Brežice, ki je bila 17.12.2020 je občinska svetnica,
Zdenka Mirtek podala pobudo:
Dajem pobudo, da se v Posavskem obzorniku objavi odgovor na moje svetniško vprašanje, da
bi bili zainteresirani krajani pravilno informirani.

Odgovor:
Odgovori na vse pobude in vprašanja vseh članov Občinskega sveta Občine Brežice so
objavljeni na spletni strani občine in tako dosegljivi vsem občankam in občanom ter
zainteresirani javnosti. Ravno tako pa so občanke in občani dodatno obveščeni o investicijah
preko spletne strani in medijev.

Jasmina Molan
Višja svetovalka za pomoč pri vodenju kabineta

Lavra Kreačič
Vodja Kabineta župana

Seznaniti:
- Naslovnik,
- Arhiv, tu.

Ivan Molan
Župan občine Brežice

Številka: 9001-10/2020
Datum: 9. 2. 2021
Občinskemu svetu

ZADEVA: Odgovori Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe na
vprašanja in pobude članov občinskega sveta na 15. seji Občinskega sveta Občine
Brežice, dne 17. 12. 2020

Vprašanje Bernardke Ogorevc:
Prosim za informacije v zadevi "Vnovična pobuda za obnovo ceste R1 220", z dne 11.11.2019
in v zadevi "Obnova ceste na Zidarski poti v Brežicah in rondo pri Sparu", z dne 16.12.2019.
Kako daleč so pripravljalne dokumentacije in kdaj bo prišlo do izvedbe del?
Odgovor: V januarju 2020 je bil že izveden ogled trase s strani DRSI in Občine Brežice na
relaciji med Brežicami in Spodnjo Pohanco za pripravo projektne naloge za ureditev ceste in
izvedbo večnamenskih površin za pešce/kolesarje. Projektna naloga bi morala biti izdelana s
strani DRSI. Občina Brežice je v proračunu 2020 in proračunu 2021 predvidela sredstva za
pripravo projektne dokumentacije. Ker DRSI ni pripravila projektne naloge, je občina jeseni
2020 pripravila projektno nalogo za izgradnjo večnamenskih površin ločenih od ceste, ki pa je
DRSI ni potrdila, ker naj bi se obnova ceste in izgradnja večnamenske poti izvajali sočasno. Na
DRSI smo na skupnem sestanku dne 3.2.2021 ponovno izpostavili problematiko nujnosti
ureditve večnamenskih površin, povratno informacijo o potrditvi naloge še čakamo. Na sektor za
vzdrževanje DRSI bomo prav tako poslali urgenco, da se dela, ki jih je možno izvesti preko
vzdrževanja in bodo doprinesla večji prometni varnosti, čimprej izvedejo.
V sklopu izgradnje krožišča na križišču Černelčeve ceste in Maistrove ulice v Brežicah je
predvidena tudi ureditev nove povezave Zidarske poti v območje ureditev krožišča oz. v njegovo
neposredno bližino. Projektna dokumentacija je bila izdelana leta 2013 in posodobljena v letu
2020. Trenutno smo v fazi ureditve lastniških vprašanj, v letošnjem letu pa bomo pričeli tudi z
izgradnjo navedenega krožišča kot tudi priključitve Zidarske poti na krak Černelčeve ceste.
Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Vprašanje Petra Dirnbeka, glede prenove ceste v Curnovcu :
Sprašujem, kaj se dogaja z gradbenimi posegi prenove ceste v Curnovcu? Popravljajo namreč
na novo narejen most preko potoka. Prvotno so ga namreč naredili tako, da je bil postavljen v
ovinek pod pravim kotom glede na cestišče, kar je očitno onemogočilo prehod daljšim vozilom.
Zdaj je dograjen. Zanima me, kdo v takem primeru plača “šlamparijo” - investitor, projektant ali
izvajalec? Prosim, da mi kot občinskemu svetniku podate razumljivo razlago.
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Odgovor: Most v Curnovcu je bil zgrajen pred cca. 10 leti. Pred samim mostom je bila cesta že
močno poškodovana in smo v letu 2020 pristopili k sanaciji voziščne konstrukcije cestišča, med
samo sanacijo je bilo ugotovljeno, da je poškodovano tudi krilo mostu, ki se je prav tako
saniralo. Most pa ni bil nikoli zgrajen pravokotno na cestišče, kar je razvidno iz priložene slike.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka
Vprašanje Petra Dirnbeka, glede investicije v vasi Curnovec:
Ob isti cesti, ki je še v prenovi (očitno jo čaka še preplastitev), se v spodnjem delu vasi nahajajo
novi obcestni količki z odbojniki in solarne luči, ki pa ne sledijo cesti proti zgornjemu Curnovcu,
ampak zavijejo v hrib, kjer naj bi se, po besedah izvajalca del, naselila pomembna oseba.
Zanima me, za čigavo investicijo gre in kako to, da se posodobitev z razsvetljavo in ureditvijo
cestišča ni zgodila po celi vasi Curnovec, saj se stanovalci zgornjega dela vasi upravičeno
počutijo pozabljeni, odrinjeni in drugo razredni. O tem projektu je bil povprašan tudi predsednik
KS, pa je odvrnil, da ne gre za investicijo KS.
Odgovor: Nove obcestne smernike z odbojniki svetlobe z namenom zmanjšanja prehodov
divjadi čez cesto so financirali sami krajani, prav tako so financirali peskanje in barvanje ograje
na mostu in urejanje okolice mostu. S strani krajanov Curnovca smo dobili pobudo za postavitev
solarnih luči javne razsvetljave na kritičnih mestih (most, križišča, nepregledni ovinki, ekološki
otok, itd… V letu 2020 smo testno nabavili in postavili solarne svetilke, ki smo jih postavili v
Curnovcu, Velikih Malencah, Jereslavcu, Vrhovski vasi in na Čedmu. Solarne svetilke so
primerne za postavitev na lokacijah kjer nimamo prižigališča oz. zagotovljenega priključka
električne energije. Vse lokacije postavitve so bile usklajene s predstavniki krajevnih oz. vaških
skupnosti.
Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka
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Pobuda Petra Dirnbeka, glede izvajanja projekta RUNE:
K tem občutku drugorazrednosti pa gotovo ne pripomore dejstvo, da v to dolino ne seže
internetna povezava, zato dajem pobudo, da občina pridobi informacijo, kako se izvaja projekt
RUNE (Rural network). Pred približno dvema letoma je namreč bilo na občinskem svetu
predstavljeno, da bo s tem projektom, ki se financira iz EU sredstev, urejena težava sivih lis,
oziroma nepokritosti z internetnim signalom. Dajem pobudo, da se občinskemu svetu poda
poročilo, kaj od načrtovanega je bilo narejeno, kaj se načrtuje in kdaj lahko pričakujemo
realizacijo.
Odgovor: Na podano vprašanje podajamo odgovor, ki smo ga pridobili s strani predstavnikov
Rune. G. Stanko Šalamon, ki je podajal pojasnitve občinskemu svetu glede Načrta razvoja
gradnje optičnega omrežja, podaja odgovor:
»Najprej naj popravimo navedbo, da je Rune financiran iz EU sredstev, ker to ne drži. Pogosto
se namreč pojavlja napačno razumevanje, da je Rune zaradi tega, ker sta med njegovimi
lastniki tudi Evropska komisija in Evropska Investicijska Banka, financiran z EU sredstvi. Taka
razlaga je napačna, kot bi bila na primer trditev, da se lokalno elektro-distribucijsko podjetje (ki
je v lasti države) financira iz državnega proračuna. Rune je zasebna investicija, ki mora za vsak
porabljen evro izkazovati, da je bil porabljen smotrno, in da bo vložek lastnikov (četudi v daljšem
časovnem obdobju) povrnjen.
Rune Enia (nosilka projekta Rune v Sloveniji) trenutno gradi na petih območjih širom Slovenije
(približno 15 delovišč trenutno odprtih), podpisano ima gradbeno pogodbo še za eno območje
(S-29), na katerem zaradi potrebe po preprojektiranju in zamika na administrativnih postopkih
zaradi Covid-19 še ne moremo pričeti z deli. V podpisovanju so pogodbe z gradbenim
pogodbenikom še za pet območij.
V konkretnem primeru našega projekta S-29 (izbrani izvajalec s podpisano pogodbo je Telegm
d.o.o. iz Ljubljane), ki obsega tudi občino Brežice, je prišlo do časovnega zamika zaradi tega,
ker je Telekom Slovenije v zadnjem letu zgradil optične priključke delu območja, in smo
posledično morali preprojektirati skoraj 45% predvidenih tras (v izogib gradnje vzporedne,
podvojene infrastrukture). Del preostalih tras, ki so žal locirane na obeh smereh, po katerih se
omrežje od lokacije vozlišča gradi proti uporabnikom, poteka ob cesti v upravljanju DRSI, kjer
postopek pregledovanja in potrjevanja projekta poteka zelo upočasnjeno. Posledično, dokler ne
pridobimo soglasja DRSI ne moremo pričeti z izvedbo nobene trase. Ta situacija bo predvidoma
trajala še nekaj tednov.«
Vloga za ustanovitev služnostnih pravic na več kot 120 nepremičninah v lasti oziroma
upravljanju Občine Brežice je bila s strani pooblaščenca RUNE Enia, komunikacijska
infrastruktura, d.o.o. podjetja ELMITEL d.o.o. vložena po elektronski pošti dne 8.10.2020,
naknadno je pooblaščenec 15.10.2020 po elektronski pošti posredoval še podatke o parcelah in
grafike.
Po pregledu vloge, zemljiškoknjižnih in katastrski podatkov je bil Elmitel d.o.o. s pozivom z dne
26.10.2020, ki mu je bil vročen 27.10.2020 pozvan na dopolnitev vloge v roku 15 dni, v pozivu3

pa je bilo med drugim navedeno tudi, da bo v skladu drugim odstavkom 37. člena in drugim
odstavkom 35. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE) Občina Brežice pri cenilcu
ustrezne stroke naročila cenitev, ki bo osnova za določitev odškodnine za ustanovljeno
služnostno pravico ter zahtevala povrnitev stroškov cenitve od služnostnega upravičenca ter da
bo, ker je služnost predlagana na nekaterih cestah, ki so v dobrem stanju, na nekaterih trasah
zahtevana preplastitev celotnega vozišča in ne le sanacija posega, prav tako bo zahtevana
preplastitev celotnih površin pločnikov, vključno z obveznostjo vseh sanacije posedanj, ki bi se
pokazale v roku pet let od posega, ter da naj v primeru, da navedeni pogoji za niso sprejemljivi,
sporoči, ali pri vlogi vztraja ali jo umika.
Pooblaščenec RUNE d.o.o. podjetje ELMITEL d.o.o. je v elektronskem sporočilu z dne
6.11.2020 zaprosil za informacijo, na katerih cestah bo zahtevana preplastitev celotne ceste,
kar mu je bilo dne 27.11.2020 posredovano. S tem pogojem oz. zahtevo po preplastitvi
določenih cest pa je bilo podjetje RUNE Enia d.o.o. seznanjeno že skoraj dve leti pred vložitvijo
vloge, in sicer v projektnih pogojih Občine Brežice številka 3502-189/2018, ki so bili njihovemu
takratnemu pooblaščencu GVO d.o.o. vročeni že 19.1.2019.«.
Rune d.o.o. vloge za pridobitev služnostni ni dopolnil, niti spremenil.
Občina Brežice je 12.11.2020 tudi objavila obvestilo za občanke in občane, vidno na spodnji
povezavi:
https://www.brezice.si/sl/novice/2020111813282702/gradnje-odprtega-sirokopasovnegaomrezja-rune-v-obcini-brezicePripravila: Mateja Hotko, višja svetovalka

Vprašanje Zdenke Mirtek, glede vodovoda Piroški vrh:
Kot predsednica Vinogradniškega društva Gadova peč sem seznanjena s problemom
vodovoda Piroški vrh in ostalih vinskih goric v tem predelu. Vinogradniki in tudi nekaj
stanovalcev, ki živijo na tem območju, so še vedno brez pitne vode. Projekt za vodovod je po
informacijah, katere sem uspela pridobiti, že v izdelavi. Bodoče uporabnike zanima predvideni
pričetek izgradnje vodovoda, kakor tudi to ali so že pridobljena soglasja lastnikov zemljišč in kdo
je za pridobivanje le-teh zadolžen. Sprašujem tudi ali so za omenjeni vodovod zagotovljena
oziroma planirana sredstva v občinskem proračunu.
Odgovor: Trenutno smo v fazi izdelave projektne dokumentacije in sicer v usklajevanja trase s
posameznimi lastniki s katerimi je potrebno skleniti služnostne pogodbe, saj se v določenih
primerih ni možno izogniti prečkanju privatnih parcel. Zaenkrat je planirano, če bo šlo s
sklepanjem služnostnih pravic brez večjih težav oz. zapletov, da se do konca leta v celoti izdela
projektna dokumentacija in pridobi gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje ima veljavnost 5
let. Sama izvedba bo razdeljena v več faz, saj gre za dolžino cca 6 km vodovoda. V letošnjem
letu ni planirane še izvedbe, zato v proračunu za ta namen še ni predvidenih sredstev. Za
pridobivanje služnostnih pogodb je zadolžen Blaž Lipej.
Pripravil: Dejan Rostohar, višji svetovalec
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Pobuda Mire Šuler, glede postavitve obcestne ograje:
Vsako leto se približno enako navezujem s pobudo, vendar nekega vidnega rezultata ni. Gre
namreč za regionalno cesto in sicer za najbolj kritičen del, to je od naselja Bukošek do
Župelevca. Vedno znova opozarjam na zaraščenost gozda preblizu cestišča. Moje pobude
romajo v Novo mesto na DRSC, vendar razen čiščenja drobnega grmičevja do sedaj niso kaj
dosti naredili. Pred nedavnim je suho drevo, ki je raslo preblizu ceste, to manj kot cca 3 m,
padlo na avtomobil in voznik je v kritičnem stanju, lahko bo ostal invalid. Zaradi zaraščenih
obcestnih jarkov 2 m od roba cestišča je ugasnilo tudi mlado življenje. Če bi bila nabrežina
očiščena, bi se z avtomobilom prepeljal na njivo, tako pa je žal zadel v drevo, ki je zaradi slabih
gospodarjev tam zraslo, kjer po mojem mnenju ne bi smelo. Želim poudariti, da je to regionalna
republiška cesta in je za vse gradnje predpisan odmik od ceste 8 metrov izjemoma manj,
oziroma če je pozidava starejša. Glede gozdov pa naj bi bil ravno tako potreben odmik dreves 8
m, saj vse kar je bliže predstavlja nevarnost za vsakega, ki se na tem območju nahaja, bodisi
kolesar, motociklist ali avtomobil. Drevesa ne samo, da so preblizu ceste, na določenih mestih
se med sabo iz nasprotnega dela prepletajo, nekatera so že na pol suha. Pozivam odgovorne,
da ukrepajo, kakor koli je mogoče ter da naj pozovejo lastnike gozdov in zahtevajo posek
dreves obcestnega pasu. S tem bi bila zmanjšana nevarnost glede divjadi. Predlagam, da
najdejo način in ta problem ustrezno odpravijo. Ni potrebno poudarjati, da je ta del ceste že sam
po sebi zelo nevaren zaradi visokih nabrežin, z velikim deležem tovornega prometa, cesta pa je
seveda veliko preozka. Lahko si predstavljajte, sedaj pozimi če bo zapadel sneg in se bodo veje
in drevesa začele lomiti in padati na cesto. Do sedaj še nisem dobila odgovora, kdo je
odgovoren za poškodbe nastale s tem v zvezi, DRSC ali lastniki gozdov.
Odgovor: Za odsek državne ceste R1-219 Bizeljsko – Čatež (od Bukoška do Župelevca) smo
preverili podatke o prometnih nesrečah zaradi padajočih vej pri koncesionarju rednega
vzdrževanja in na Policijski postaji Brežice. Posredovali so nam podatke o nesrečah v zadnjih
letih na tem odseku, med katerim pa ni zavedenih nesreč voznikov s hudimi in trajnimi
posledicami zaradi padajočih vej.
Zavedamo pa se, da je na navedenem odseku še dosti dreves in vej, ki ob močnejših vetrovih
lahko padejo na vozišče, zato smo vašo pobudo posredovali na Direkcijo Republike Slovenije
za infrastrukturo. Hkrati pa vas obveščamo, da ne gre za pristojnost občine. Po Pravilniku o
rednem vzdrževanju javnih cest ima DRSI kot upravljalec ceste dolžnost, da skrbi za redno
vzdrževanje vegetacije ob državnih cestah.
Pripravil: Miroslav Kržan, strokovni sodelavec

Pobuda Mire Šuler, glede prikazovalnika hitrosti v Župelevcu:
Pred časom sem že podala pobudo, da naj bi se v Župelevcu ob pločniku namestil prikazovalnik
hitrosti. Namreč dovoljena hitrost je 70 km/h, katere se, upam si trditi, drži mogoče 10%
voznikov. V obe smeri drvijo avtomobili z veliko hitrostjo. Menim, da bi prikazovalnik z
utripanjem vendarle malo prebudil voznike, ki bi posledično zmanjšali hitrost. Potrebovali bi dva
in sicer za tablo ki označuje konec naselja Župelevec v smeri Brežic in pred prvim prehodom za
pešce, kjer se začne pločnik iz smeri Brežic.
Odgovor: Preučili bomo pobudo in zaprosili DRSI za soglasje za postavitve prikazovalnikov ter
jih postavili skladno s finančnimi možnostmi Občine, če bo DRSI soglašala s postavitvijo.
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Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Pobuda Mire Šuler, glede projekta pločnika Vrhje:
Projekt pločnik Vrhje - vem do kje bo potekal pločnik, vendar ne vem ali je v projektu zajeta
obojestranska izgradnja avtobusnih postajališč in sicer na odseku, kjer se pločnik začne - pri
prvem odseku za naselje Slogonsko, smer Kapele. Na eni strani tam že stoji dotrajano leseno
avtobusno postajališče, medtem ko ga na drugi strani v smeri Bizeljskega še ni. V kolikor tega v
projektu ni predvideno, predlagam, da se to v projekt doda.
Odgovor: Postajališče je predvideno na obeh straneh.
Pripravila: Mateja Hotko, višja svetovalka

Pobuda Mirana Omerzela – po el. pošti, glede sofinanciranja izgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav:
Vsem občanom, ki si želijo urediti čiščenje komunalnih odpadnih vod z malo čistilno napravo,
nimajo pa možnosti priklopa na večje kanalizacijske sisteme s čistilnimi napravami, omogočiti
pridobivanje sredstev na javnih razpisih Občine Brežice za male komunalne čistilne naprave.
Obrazložitev: Prebivalci Župeče vasi so še pred nekaj leti imeli zagotovljeno sofinanciranje
izgradnje malih čistilnih naprav na podlagi razpisov Občine Brežice. V razpisu za leto 2020 pa
so bili izključeni in niso mogli pridobiti sofinanciranja, ker se bo tam v bodoče zgradilo večje
kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo za Boršt, Cerklje, Župečo vas. Delovanje sistema pa
je vezano na več milijonske investicije v prihodnje. Glede na to, da se ne ve, kdaj se bodo
občani lahko priključili na delujoče kanalizacijsko omrežje predlagam, da se vsem omogoči
pridobivanje sredstev na razpisih občine za izgradnjo malih čistilnih naprav za potrebe čiščenja
komunalnih odpadnih vod. Ravno tako predlagam, da se z javnim razpisom za leto 2021
omogoči pridobivanje sredstev za reševanje navedenega problema tudi tistim, ki so si te
probleme reševali v letu 2020.
Odgovor: Sredstva na razpisu so namenjena le prebivalcem, kjer se že sedaj ve, da se v
prihodnosti tam ne bo gradila javna kanalizacija in si bodo morali prej ali slej sami rešiti
problematiko odvajanja in čiščenja odpadne vode. Za vse ostale, ki se nahajajo znotraj območij,
ki imajo določeno aglomeracijo pa sredstva niso namenjena iz razloga, ker bo občina na teh
območjih v prihodnosti še vlagala sredstva namenjena za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
in sicer za gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja, zato ni gospodarno, da prej še
sofinanciramo izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. To pravilo je v razpisih zapisano že
od leta 2016 naprej.
Pripravil: Dejan Rostohar, višji svetovalec

Pobuda Mirana Omerzela – po el. pošti, glede posredovanja pri distributerjih internetnih
storitev:
Prosim župana in pristojne občinske službe, da posredujejo pri distributerjih in ponudnikih internetnih
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storitev na območju naše občine, da se zagotovi boljši in zanesljivejši prenos internetnih podatkov brez
prekinjanja. Ravno tako predlagam, da se za izboljšanje internetnih storitev na območjih, kjer imamo
težave, posreduje pri vladi.
Obrazložitev: Že dalj časa vsi otroci in mladi ne smejo opravljati pouka v šolah tako, da se vsi izobražujejo
preko računalnikov na daljavo od doma. Ravno tako pa tudi mnogi starši in podjetniki delajo (delamo)
preko računalnika od doma. Obstoječa internetna omrežja so zelo slaba in nam povzročajo resne težave
ter nas mnoge spravljajo v zelo stresno stanje. Šolarji ne morejo redno spremljati pouka, saj so internetne
povezave nestabilne tako, da prihaja do pogostih prekinitev signala. To je še posebej velik problem pri
pisanju kontrolnih nalog, preverjanju znanja, opravljanju izpitov, izvajanju pomembnih sestankov in
komunikacij na daljavo, itd. Učitelji in predavatelji v določenih šolah ne razumejo, da je prišlo do prekinitve
signala med pisanjem testa. Da je prišlo na določenem območju do prekinitve signala, je skoraj nemogoče
dokazati. Tudi optika na mnogih območjih deluje slabo. Ko posredujemo pri naših ponudnikih interneta, se
dostopnost malo izboljša, a le za kratek čas, potem pa je zopet vse po starem. Tudi, če zamenjaš cenejši
paket internetnih storitev za boljšega, ki je dražji, se stanje ne izboljša. Res je prenos občasno boljši, a se ta
kmalu prekine ali pa se zaradi preobremenitev zmanjša na minimum. Opozoriti je potrebno na težave
družin z več otroki, še posebej mlajših, ki spremljajo pouk na daljavo, pri tem pa internet prekinja. Ti
potrebujejo poleg sebe starša, ki se na vso računalniško tehniko in programe razume in mora imeti dobre
motivacijske sposobnosti. Slab internet hromi družbo in hromi gospodarstvo. Iz navedenega, smo določeni
občani in državljani zares drugorazredni. Trenutno imajo nekateri otroci in mladi zares bistveno slabšo
(zanič) dostopnost do izobrazbe. Korona krize še ne bo konec. Zaradi slabega epidemiološkega stanja je
veliko vprašaje, kdaj bodo šolarji, dijaki in študentje obiskovali pouk v šolah, kot nekoč. Ravno tako pa delo
na daljavo postaja stalnica mnogih zaposlenih in podjetij v naši občini. Prosim vas za razrešitev
problematike slabe dostopnosti internetnih storitev v občini.
Odgovor: Občina vsako leto odda namero o načrtovanih gradnjah in tako poda poziv
zainteresiranim investitorjem (ponudnikom internetnih storitev), ki se skladno z Zakonom o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012, 110/2013, 40/2014 - ZIN-B, 54/2014 odl. US, 81/2015, 40/2017) objavlja na spletnih straneh agencije. Prav tako se operaterje pred
gradnjo še pozove, da se priključijo istočasni gradnji.
V decembru 2020 je bila poslana pobuda na Ministrstvo za javno upravo, da Javni razpis za
sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4« ponovijo
oz. razpišejo nov javni razpis, v katerem bi se upoštevale pripombe potencialnih prijaviteljev o
tem, da je zaradi finančne izvedljivosti potrebno območje razdeliti in da se novi razpis pripravi
na pokritost občine Brežice. S tem bi zagotovili boljšo pokritost na območjih belih lis.
Pripravila: Mateja Hotko, višja svetovalka

Pobuda Boštjana Šetinca – po el. pošti, glede javne razsvetljave v vasi Jereslavec:
Ob sprejemanju proračuna so bila odobrena sredstva za postavitev javne razsvetljave v vasi
Jereslavec. Do sedaj je bilo postavljenih le nekaj luči, 3 ali 4. Zanima me, ali se bo postavitev
javne razsvetljave nadaljevalo po celi vasi Jereslavec in ali so sredstva zadostovala le za
postavitev teh treh oz. štirih luči?
Odgovor: S strani Elektra Celje smo bili obveščeni, da pripravljajo projektno dokumentacijo za
kabliranje kablovoda skozi Jereslavec. Predvideno je, da se istočasno ob gradbenih delih7

položijo tudi kabli za javno razsvetljavo in postavijo tudi luči javne razsvetljave, kar je
predvideno tudi v predlogu rebalansa proračuna za leto 2021.
Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka

Pobuda Boštjana Šetinca – po el. pošti , glede makadamske poti Rakovec – Veliki Obrež:
Pred kratkim je zaokrožilo vprašanje o asfaltiranju makadamske poti na relaciji Rakovec - Veliki
Obrež. Po prejetih odgovorih z strani občinske uprave predlagam, da se cesta vsaj dvakrat
letno obnovi z grediranjem, saj to ni bilo storjeno že najmanj dve leti in je pot v vse slabšem
stanju.
Odgovor: Lokalna cesta Veliki Obrež – Rakovec je bila 22.12.2020 grederirana s strani
rednega vzdrževalca lokalnih cest. Stanje cestišča na tem odseku bo Občina Brežice redno
spremljala s ciljem ustreznega vzdrževanja.
Pripravil: Miroslav Kržan, strokovni sodelavec

David Flajnik
Vodja Oddelka za
za komunalno infrastrukturo
in gospodarske javne službe

Ivan Molan
Župan občine Brežice
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