ZAPISNIK
21. redne seje Ob inskega sveta Ob ine Brežice, ki je bila 26.09.2005 ob
15.30, v sejni sobi Ob inskega sveta, na Gub evi 10/a, v Brežicah
Na seji so bili prisotni naslednji lani sveta:
Robert Žagar, Marko Hercigonja, Jernej Zorko, Jože Šepec, Milko Veršec, Ivan Pondelak, Andrej
Oštrbenk, Blaž De Costa, Franc Golobi , Marjan Jurkas, Nataša Štarkl, Alja Kobali, Ciril Flis, Jože
Baškovi , Stanka Preskar, Jože Avši , Dušan Medved, Lado Križman, Miran Omerzel, Janez Vogrinc,
Stanko Radanovi , Peter Skrivalnik, Vanja Veseli , Janko Žalac, Jurij Pezdirc, Davor Ra i , Milena
Jesenko, Mihael Škrlec in Mira Budi .
Seje se ni udeležil:
Rok Kržan (opr.).
Drugi prisotni:
Ivan Molan - župan Ob ine Brežice, Aleksander Denži – direktor ob inske uprave, Rudi Vol anjšek
– tajnik ob inskega sveta, Maksimilijana Stani – vodja Oddelka za prora un in finance, Anica Hribar
– vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Branko Blaževi – vodja Oddelka za prostorsko na rtovanje
in razvoj, Bojan Ti ar – vodja Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, Samo
Zorko – svetovalec za pravne zadeve, Darko Bukovinski – na elnik UE Brežice, Mojca Kosem –
Radio Brežice, Andrej Pinteri – Posavski TV program, Vlado Podgoršek – STA, Martin Luzar –
Dolenjski list, Ernest Se en – Dnevnik in Marko Vesel – Vaš kanal.
Sejo sveta, ki se je za ela ob 15.35, je vodil župan, g. Ivan Molan, ki je uvodoma pozdravil vse
prisotne in ugotovil sklep nost ob inskega sveta.
Na za etku seje je bilo prisotnih 24 lanov ob inskega sveta.

Ad. 1
Potrditev zapisnikov 19. in 20. redne seje Ob inskega sveta
A) Potrditev zapisnika 19. redne seje Ob inskega sveta
Na zapisnik 19. redne seje Ob inskega sveta ni bilo podanih pripomb ali predlogov za dopolnitev.
Na predlog predsedujo ega je svet sprejel naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 19. redne seje ob inskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 22-mi glasovi »za« in 0 »proti«.
B) Potrditev zapisnika 20. redne seje Ob inskega sveta.
Na zapisnik 20. redne seje Ob inskega sveta ni bilo podanih pripomb ali predlogov za dopolnitev.
Na predlog predsedujo ega je svet sprejel naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 20. redne seje ob inskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 23-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

Ad. 2
Poro ilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta
ter o izvrševanju sklepov sveta
Poro ilo je podal župan, g. Ivan Molan, ki je poudaril naslednje aktivnosti in podro ja dela v
preteklem obdobju:
1. »V obdobju po zadnji seji smo, predvsem zaradi pozno sprejetega prora una, precej energije vložili
v izvajanje prora una. Tako smo za eli z:
- izvajanjem investicije na krožiš u v Spodnji Pohanci,
- obnovitvijo cestiš a na Skopicah in
- za eli s pogovori v zvezi z izgradnjo križiš a pri tržnici in rondoja pri blagovnici,
2. V teku je razpis za kanalizacijo Velika Dolina in istilno napravo Obrežje.
3. Pripravljamo razpis za kanalizacijo in istilno napravo Brežice ter za sanacijo odlagališ a v
Dobovi.
4. V tem obdobju smo se sestali s predstavniki vladnih skupnih služb, s katerimi smo se pogovarjali o
prostorskih rešitvah pri železniški postaji Dobova in na mejnem prehodu Obrežje.
5. Za eli smo s pripravo rebalansa prora una za leto 2005 in pripravo prora una za leto 2006. V zvezi
s tem sem že imel sestanke:
- s predsedniki svetov KS,
- direktorji in ravnatelji zavodov,
- s strokovnim svetom za šport in
- s predstavniki Sklada za kulturne dejavnosti.
6. Dokon ali smo menjavo stavbe TO za stavbo na Gub evi 10 a, kar pomeni, da ima Služba za
zaš ito in reševanje tudi formalne pogoje, da se preseli iz Krškega v Brežice.
7. Pripravljamo tudi novo sistemizacijo, ki jo je župan dolžan sprejeti po sprejetju novega Odloka o
organizaciji ob inske uprave.

Ad. 3
Dolo itev dnevnega reda
a) Predlogi za umik to k z dnevnega reda:
Župan, g. Ivan Molan, je z dnevnega reda umaknil 9. t . dnevnega reda »Predlog sprememb in
dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Ureditvenem na rtu Staro mestno
jedro Brežice – Ulica pod obzidjem, Levstikova ulica«.
G. Ivan Vogrinc, predsednik KMVVI, je z dnevnega reda umaknil 8/b in 8/c to ko »Mnenje k
imenovanju direktorice Centra za socialno delo Brežice« in »Imenovanje predstavnikov
ustanovitelja za lane Sveta Zavoda za turizem ob ine Brežice«.
b) Predlogi za razširitev dnevnega reda:
Na predlog župana, g. Ivana Molana, je svet sprejel naslednji SKLEPA o razširitvi dnevnega
reda:

1. Na dnevni red 21. seje se uvrsti »Predlog za ustanovitev in dolo itev sedeža
upravnega okraja in sedeža pokrajine v Brežicah«, kot 5. t . dnevnega reda.
Sklep je bil sprejet z 22-mi glasovi »za« in 0 »proti«
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2. Na dnevni red 21. seje se uvrsti »Predlog za vzpostavitev Mestne ob ine Brežice«, kot 6.
t . dnevnega reda.

Sklep je bil sprejet z 22-mi glasovi »za« in 0 »proti«
Ob upoštevanju sklepov o umiku to k z dnevnega reda in sklepov o razširitvi dnevnega, je svet na
predlog predsedujo ega sprejel naslednji
DNEVNI RED 21. seje Ob inskega sveta:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnikov 19. in 20. redne seje Ob inskega sveta.
Poro ilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.
Dolo itev dnevnega reda.
Vprašanja in pobude lanov ob inskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

Predlog za ustanovitev in dolo itev sedeža upravnega okraja in sedeža pokrajine v
Brežicah.
6. Predlog za vzpostavitev Mestne ob ine Brežice.

7. Odlok o višini in namenu porabe sredstev prora unske rezerve za odpravo posledic neurja z
dne 21.07.2005.
8. Poro ilo o realizaciji plana prora una Ob ine Brežice za obdobje januar – junij 2005.
9. Predlog sklepa o podelitvi oktobrskih nagrad in priznanj Ob ine Brežice v letu 2005.
10. Imenovanja, soglasja in mnenja:
a) Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice.
b) Imenovanje predstavnikov ustanovitelja za lane Sveta javnega Zavoda Posavski muzej
Brežice.
c) Poro ilo o dosedanjem delu javnega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki in
imenovanje predstavnikov ustanovitelja za lane Upravnega odbora javnega zavoda
Letalski center Cerklje ob Krki.
11. Predlog sklepa o povišanju postavke za družinskega pomo nika.
12. Predlog sklepa o poravnavi obveznosti KS Pišece iz naslova izgradnje OŠ Pišece.
13. Predlog sklepa o poravnavi obveznosti KS Kapele iz naslova izgradnje OŠ Kapele.
14. Letni program prodaje premoženja v lasti Ob ine Brežice – dopolnitev št. 2 k že obstoje emu
letnemu programu za leto 2005.
15. Posamezni programi odtujitve nepremi nin v lasti Ob ine Brežice.
16. Predlogi sklepov o ukinitvi javnega dobra.
17. Predlog sklepov za odtujitev nepremi nin v lasti Ob ine Brežice.
18. Predlog sklepa za izdajo soglasja Zavodu za turizem Ob ine Brežice za pridobitev statusa
pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na podro ju spodbujanja razvoja turizma na
obmo ju Ob ine Brežice.
19. Razno.
Sklep o dnevnem redu je bil sprejet s 25-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

Ad. 4
Vprašanja in pobude lanov ob inskega sveta
ter odgovori na vprašanja in pobude
MILKO VERŠEC:
a) »Vprašanje: Koliko denarja bo manj priteklo v ob inski prora un, ko se bo zgodila selitev Upravne
enote Brežice v prostore, ki so privatni? Po moji oceni je bila storjena napaka, da nismo to naredili
na dvoriš u in tako prišli do novih dodatnih sredstev. Prosim za pisni odgovor do naslednje seje.
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b) Vinogradniki, tudi sam sem vinogradnik, so me opozorili, da so opazili cisterne, ki so vozile vino
skozi mejni prehod Obrežje, eprav vsi vemo, da so kleti še polne vina od prejšnjega leta. Prosim,
da ob inske službe pridobijo podatke na Ministrstvu za kmetijstvo, koliko je bilo dovoljeno oz.
koliko je bilo uvoženega vina v Slovenijo.
c) Ker bom žal moral biti pod to ko razno odsoten, vam podajam naslednjo informacijo: Na
Bizeljskem in v Župelevcu smo kot civilna pobuda za eli zbirati podpise za ustanovitev nove
ob ine, ki bi zajemala obmo je sedanje KS Bizeljsko in naselja Župelevec. Izpolnjujemo isto vse
pogoje, ki so podani po 13.a lenu Zakona o lokalni samoupravi, zato upam, da se poslanci in
poslanke tokrat ne bodo izneverili. Želel bi povedati, da z ostalim delom ob ine, e bomo imeli
svojo ob ino, želimo dobro sodelovati, saj bomo tudi nekako povezani. Želimo se tudi prijateljsko
raziti in še naprej biti prijatelji. Mi nimamo nobenih sovražnih namenov in nobenih slabih izkušenj,
razen tistih, ki smo jih opredelili v samem elaboratu.«
LADO KRIŽMAN:
a) »Sedaj, ko je avtocesta zgrajena, se postavlja veliko vprašanj, kaj je s tistimi manjšimi deli
zemljiš , ki so ostala? Ali je prenos teh zemljiš z ob ino urejen? KS, ki ležijo ob avtocesti, imajo
namre dolo ene želje po teh zemljiš ih.
b) Apeliram na ob inske službe, da se z upravljavcem avtoceste dogovorijo, da bodo le-ti redno
urejali in vzdrževali okolico avtoceste. Poglejte si nepokošene bankine in drugo okolico. e tega ne
morejo urejati, naj vzdrževanje prepustijo drugim: ob inskim službam, komunalnemu podjetju ali
cestnemu podjetju.«
Odgovor župana:
»V zvezi z avtocesto je resni no ostalo še zelo veliko nerešenih problemov, zato bomo v zelo
kratkem asu poklicali predstavnike DARS-a in se z njimi dogovorili za odpravo teh
pomanjkljivosti.«
IVAN VOGRINC:
»Glede na to, ker veliko govorimo o potrebnem gospodarskem razvoju, bi želel izpostaviti
infrastrukturo, ki jo imamo na letališ u v Cerkljah ob Krki, ki po moji oceni predstavlja velik
gospodarski potencial, in ki bi ga bilo potrebno bolje izkoristiti. Škoda je, da se v bližnji preteklosti
nismo zavzeli za neposreden priklju ek letališ a na novo avtocesto, s katerim bi le-to pridobilo
pomembno gospodarsko vlogo v prostoru. Ker mislim, da vse še ni zamujeno, apeliram na župana in
na ob inske službe, da preu ijo ta predlog in dosežejo pri Vladi RS, da im prej pristopi k realizaciji
tega projekta.«
Odgovor župana:
»V odgovoru na pobudo g. Vogrinca lahko povem, da dolo ene aktivnosti v to smer že te ejo. V
na rtovanju je izvedba državnega lokacijskega na rta za obmo je celotnega letališ a in pri tem
sodeluje tudi naša ob ina. Nov priklju ek na avtocesto bi poleg letališ a povezoval tudi novo HE
na reki Savi.«
MIRAN OMERZEL:
a) 21. julija je bilo pri nas v Pišecah, kakor veste, hudo neurje. Neurje je na delu ceste Sv. Jedrt –
Pišece odneslo del cestiš a in pri tem odkrilo tudi del vodovodne cevi. Vodovodno cev je potrebno
prav gotovo im prej pokriti in tudi voziš e sanirati. Mislim pa, da sredstva, ki so predvidena za
sanacijo škode po neurju, kar je tudi na dnevnem redu današnje seje, ne bodo zadostovala.«
b) Druga zadeva, o kateri sem že ve krat govori, je cesta Pišece – Sromlje. Medtem ko so bile druge
ceste letos že 2 krat pokošene, je bila ta le enkrat. Poleg tega še ni saniran plan v naselju Pavlova

4

vas. Ker pri vsem tem ne gre za velika sredstva, pri akujem, da bo cesta sanirana v najkrajšem
možnem asu.
c) Naslednja stvar je pa vprašanje. Zanima me status raziskav v zvezi z odlagališ em za nizko in
srednje radioaktivne odpadke v naši ob ini.
d) Ob cesti Pišece – Globoko je pred naseljem Globoko rno odlagališ e odpadkov. Predlagam, da se
na to mesto postavi kontejner.«
Odgovor župana:
»V Pavlovi vasi smo že pristopili k sanaciji cestiš a. Sredstva imamo zagotovljena v postavki
»sanacija plazov« v višini 2.500.000,00 SIT, del sredstev pa bomo dobili iz državnega prora una.
Glede statusa raziskave za nizko in srednje radioaktivne odpadke, pa moram povedati, da v zvezi s
tem trenutno ne potekajo nobene aktivnosti, niti ne vemo ali bo naša ob ina primerna za postopke
raziskav.«
JANKO ŽALAC:
»Imam dve vprašanji:
a) Katere obveznosti po Sporazumu med Ob ino Brežice, investitorjem in izvajalci avto-ceste so
izpolnjene in katere niso, oziroma v katerih rokih bo kon ana gradnja. Želim pisni odgovor?
b) Ker v Sporazum niso vklju ene republiške ceste, sprašujem, kdaj, kdo in na kateri na in bodo
sanirane, predvsem odsek R675 atež – Obrežje, ki je bila glavna transportna pot za vstopne in
izstopne materiale?«

Ad. 5
Predlog za ustanovitev in dolo itev sedeža upravnega okraja
in sedeža pokrajine v Brežicah
Gradivo, katerega so lani sveta prejeli na mize, je podrobneje obrazložil g. Jože Baškovi ,
predsednik Komisije za pripravo izhodiš , podlag in predloga za ustanovitev in dolo itev sedeža
upravnega okraja, sedeža Pokrajine Posavje ter vzpostavitev Mestne ob ine Brežice.
Po razpravi, v kateri so sodelovali: Stanko Radanovi , Milko Veršec, Jože Avši , Marko Hercigonja,
Miran Omerzel, Milena Jesenko, Mira Budi , Jure Pezdirc, Davor Ra i , Jože Baškovi , Janko Žalac
in Ivan Molan, je svet sprejel naslednji
SKLEP:
1.
Ob ina Brežice je zaradi svojega geografskega položaja, zaradi meje z republiko Hrvaško in
zaradi dejstva, da je že sedaj med ostalim šolsko, zdravstveno, dav no in carinsko središ e
Posavja, najprimernejša za dolo itev sedeža pokrajine in sedeža upravnega središ a.
2.
Ob inski svet Ob ine Brežice ugotavlja, da je v ob ini Brežice dosežen politi ni konsenz v zvezi z
ustanovitvijo sedeža pokrajine in sedeža upravnega središ a v ob ini Brežice.
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3.
Ob ina Brežice je takoj v stanju zagotoviti potrebne prostorske, tehni ne in kadrovske
potenciale za nemoteno delo obeh institucij.
4.
Zaradi navedenega v to kah 1, 2 in 3 ter pripravljenih pisnih strokovnih podlag, ki so priloga
teh sklepov, ob inski svet ob ine Brežice poziva Vlado Republike Slovenije, da pri pripravi
spremembe zakonodaje s podro ja lokalne samouprave in državne uprave ter s podro ja
ustanovitve pokrajin upošteva navedena dejstva in dolo i in ustanovi tako sedež pokrajine kot
sedež upravnega središ a v ob ini Brežice.
5.
Ne glede na navedene argumente, ki gredo v prid ustanovitve tako sedeža pokrajine kot sedeža
upravnega središ a v ob ini Brežice, je v ob ini Brežice pripravljenost za razgovore z ostalima
posavskima ob inama v smislu nadaljnjega policentri nega razvoja Posavja. Ob ina Brežice je
prepri ana, da edino konsenz med vsemi tremi ob inami zagotavlja stabilen razvoj Posavja tudi
v prihodnje, zato ob ina Brežice zavra a sklepe ob inskega sveta ob ine Krško sprejete na 31.
seji ob inskega sveta dne 21.07.2005, ki se nanašajo na poskus preglasovanja v Svetu pokrajine
Posavje v ustanavljanju.
6.
Ob inski svet pooblaš a in zavezuje župana in Komisijo za pripravo izhodiš , podlag in predloga
za ustanovitev in dolo itev sedeža upravnega okraja, sedeža pokrajine Posavje ter vzpostavitev
mestne ob ine Brežice, da nadaljujeta aktivnosti v smislu sprejetih sklepov ter, da o tem
obveš ata ob inski svet.
Sklep je bil sprejet s 26-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

Ad. 6
Predlog za vzpostavitev Mestne ob ine Brežice
Tudi to gradivo so lani sveta prejeli na mize. Podrobneje ga je predstavil in obrazložil g. Jože
Baškovi , predsednik Komisije za pripravo izhodiš , podlag in predloga za ustanovitev in dolo itev
sedeža upravnega okraja, sedeža Pokrajine Posavje ter vzpostavitev Mestne ob ine Brežice.
Po razpravi, v kateri so sodelovali: Marko Hercigonja, Janko Žalac, Jože Avši , Stanko Radanovi ,
Miran Omerzel, Davor Ra i , Milko Veršec, Mihael Škrlec in Mira Budi , je svet sprejel naslednja
SKLEPA:
1. Ob inski svet ob ine Brežice soglasno sprejema odlo itev za ustanovitev mestne ob ine
Brežice ter pooblaš a in zavezuje župana in Komisijo za pripravo izhodiš , podlag in
predloga za ustanovitev in dolo itev sedeža upravnega okraja, sedeža pokrajine Posavje ter
vzpostavitev Mestne ob ine Brežice, da nadaljujeta aktivnosti v smislu priprave potrebnih
dokumentov in vložitve predloga v Državni zbor RS.
Sklep je bil sprejet s 26-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

6

2. Ob ina Brežice se priklju i aktivnostim ob in Domžale, Jesenice, Kamnik, Krško, Litija,
Piran, Radovljica in Trbovlje glede njihovega skupnega stališ a glede predloga sprememb
Zakona o lokalni samoupravi v delu, ki se nanaša na ustanovitev mestne ob ine in pozivajo
Vlado RS, da pred obravnavo v Državnem zboru RS umakne predlog novele zakona o lokalni
samoupravi in pripravi novo besedilo, pri katerem upošteva spremembe, ki se nanašajo na
ustanovitev mestnih ob in.
Sklep je bil sprejet z 29-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

Ad. 7
Odlok o višini in namenu porabe sredstev prora unske rezerve
za odpravo posledic neurja z dne 21.07.2005
Dopolnilno obrazložitev je podal g. Bojan Ti ar, vodja Oddelka za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve.
V razpravi so sodelovali: Mihael Škrlec, Ivan Molan in Milko Veršec.
G. Mihael Škrlec je obrazložil pripombo KS Velika Dolina na predlog razdelitve sredstev
prora unske rezerve za odpravo posledic neurja z dne 21.07.2005. KS Velika Dolina dokazuje, da je
neurje tudi na obmo ju KS Velika Dolina povzro ilo ogromno škodo, pa ni navedena v razdelilniku
obravnavanega odloka, zato upajo, da bo Ob inski svet to napako popravil.
Župan, g. Ivan Molan, je menil, da je komisija navedeni razdelilnik sredstev pripravila korektno in v
skladu oz. v sorazmerju z višino povzro ene škode na posameznih obmo jih naše ob ine. Povedal je,
da se za enkrat predlaga razdelitev 8 mio SIT in da bo nekaj sredstev ostalo na rezervi za morebitne
odprave posledic naravnih nesre , ki bi se eventualno zgodile še do konca letošnjega leta.
Na predlog župana je svet sprejel naslednja

SKLEPA:
1. Predlog Odloka o višini in namenu porabe sredstev prora unske rezerve za odpravo posledic
neurja z dne 21.07.2005, se sprejme po skrajšanem postopku.
Sklep je bil sprejet s 24-mi glasovi »za« in 0 »proti«.
2. Sprejme se Odlok o višini in namenu porabe sredstev prora unske rezerve za odpravo
posledic neurja z dne 21.07.2005
Sklep je bil sprejet z 25-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

Ad. 8
Poro ilo o realizaciji plana prora una Ob ine Brežice
za obdobje januar – junij 2005
Po dopolnilnih obrazložitvah, ki sta jih podala župan, g. Ivan Molan in ga. Maksimilijana Stani ,
vodja Oddelka za prora un in finance in predstavitvi stališ a Odbora za prora un, finance, dav no
politiko in ob insko premoženje, ki ga je podal predsednik komisije, g Ivan Vogrinc, je svet sprejel
naslednji
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SKLEP:
Sprejme Poro ilo o realizaciji plana prora una Ob ine Brežice za obdobje januar – junij 2005,
skupaj s predlaganimi ukrepi.
Sklep je bil sprejet s 26-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

Ad. 9
Predlog sklepa o podelitvi oktobrskih nagrad in priznanj
Ob ine Brežice v letu 2005
Predlog sklepa o podelitvi priznanj Ob ine Brežice v letu 2005, ki ga je oblikovala Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je na seji predstavil in obrazložil predsednik
komisije, g. Ivan Vogrinc.
Po razpravi, v kateri je sodeloval g. Milko Veršec, je svet sprejel naslednje
SKLEPE:
1. O predlogu sklepov o podelitvi priznanj Ob ine Brežice v letu 2005 se glasuje v paketu.
Sklep je bil sprejet z 18-mi glasovi »za« in 2-ma »proti«.
2. Oktobrska nagrada Ob ine Brežice za leto 2005 se podeli:
ge. Slavki PRESKAR, Gornji Lenart 47, 8250 Brežice,
g. Jožetu SENICI, Maistrova ulica 8, 8250 Brežice in
g. Jerneju ZORKU, Župe a vas 21, 8253 Cerklje ob Krki.
3. Priznanje Ob ine Brežice za leto 2005 se podeli:
Društvu študentov Brežice,
Strelskemu klubu Brežice in
Turisti nemu društvu Sromlje.
4. Za astnega ob ana se proglasi:
g. Ivana ŽIVI A, Globoko 43, 8254 Globoko.
Sklepi od zap. štev. 2. do 4., so bili sprejeti z 18-mi glasovi »za« in 0 »proti«.
5. Dobitnik Priznanja Ob ine Brežice prejme diplomo, dobitnik Oktobrske nagrade Ob ine
Brežice pa diplomo in denarno nagrado v višini 150.000,00 SIT.
Sklep je bil sprejet s 23-mi glasovi »za« in 0 »proti«.
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je svet sprejel tudi naslednji
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SKLEP:
1.
Ob inski svet imenuje delegacijo, ki bo pred Slavnostno sejo Ob inskega sveta položila cvetje
k spominskim obeležjem na Bizeljski cesti v Brežicah, v Rigoncah in na pokopališ u v
Brežicah, v naslednji sestavi:
1. Peter Skrivalnik,
2. Ivan Pondelak in
3. Janko Žalac
2.
Delegacije Ob inskega sveta, Slovenske vojske in veteranskih organizacij se sestanejo dne
27.10.2005 ob 15.30 na dvoriš u stavbe Ob ine Brežice, od koder ponesejo vence k spominskim
obeležjem.
Sklep je bil sprejet s 26-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

Ad. 10
Imenovanja, soglasja in mnenja:
a)

Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice
Predlog sklepa, ki ga je na podlagi dolo il statuta in poslovnika Ob inskega sveta dolo ila
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je obrazložil g. Ivan Vogrinc,
predsednik komisije.
Po razpravi, v kateri je g. Milko Veršec izpostavil oz. ponovil svojo pobudo, da je potrebno
spremeniti in dopolniti Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice, v delu, ki
opredeljuje stopnjo in smer potrebne izobrazbe za direktorja Zdravstvenega doma Brežice, je svet
na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, sprejel naslednji
SKLEP:
Ob inski svet Ob ine Brežice daje soglasje k imenovanju Radeta ILJAŽA, dr. med., spec.
spl. med., roj. 13.05.1966, stanujo ega Gub eva ulica 16, 8250 Brežice, za direktorja
Javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice za mandatno obdobje od 01.10.2005 do
30.09.2009.
Sklep je bil sprejet s 26-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

b)

Imenovanje predstavnikov ustanovitelja za lane Sveta javnega Zavoda Posavski muzej
Brežice
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ga obrazložil predsednik
komisije, g. Ivan Vogrinc, je svet brez razprave sprejel naslednji
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SKLEP:

1.

Ob inski svet Ob ine Brežice imenuje za lana Sveta javnega zavoda Posavski muzej
Brežice kot predstavnika ustanovitelja:
1. g. Marka HERCIGONJO, roj. 15.07.1967, Slomškova 11, 8250 Brežice in
2. g. Toneta JESENKA, roj. 09.01.1944, Pod obzidjem 20, 8250 Brežice.
2.
Mandat lanov sveta zavoda traja 5 let in za ne te i z dnem prve konstitutivne seje nove
sestave sveta zavoda.
Sklep je bil sprejet z 22-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

c) Poro ilo o dosedanjem delu javnega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki in
imenovanje predstavnikov ustanovitelja za lane Upravnega odbora javnega zavoda
Letalski center Cerklje ob Krki
Po poro ilu o dosedanjem delu javnega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki, ki ga je

podal v. d. direktor zavoda, g. Samo Zorko, je svet brez razprave sprejel naslednji
SKLEP:

Sprejme se poro ilo o dosedanjem delu javnega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki.
Sklep je bil sprejet s 23-mi glasovi »za« in 0 »proti«.
Predlog sklepa o imenovanje predstavnikov ustanovitelja za lane Upravnega odbora javnega
zavoda Letalski center Cerklje ob Krki, je obrazložil g. Ivan Vogrinc, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Brez razprave je svet sprejel naslednji
SKLEP:
1.
Ob inski svet Ob ine Brežice imenuje za lana Upravnega odbora javnega gospodarskega
zavoda Letalski center Cerklje ob Krki kot predstavnike ustanovitelja:
1. g. Tomaža MO ANA, roj. 29.09.1974, Šolska ulica 3, 8250 Brežice,
2. g. Jožeta CETINA, Bratov Gerjovi ev 33, 8257 Dobova,
3. g. Milana CIZLA, roj. 08.09.1951, Piršenbreg 18, 8254 Globoko in
4. g. Davorja RA I A, roj. 03.11.1976, Mali vrh 21/d, 8254 Globoko.
2.
Mandat lanov upravnega odbora zavoda traja 4 leta in za ne te i z dnem prve
konstitutivne seje nove sestave sveta zavoda.
Sklep je bil sprejet z 22-mi glasovi »za« in 0 »proti«.
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Ad. 11
Predlog sklepa o povišanju postavke za družinskega pomo nika
Dopolnilno obrazložitev je podala ga. Anica Hribar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti.
G. Ivan Vogrinc, predsednik Odbora za prora un, finance, dav no politiko in ob insko premoženje
in g. Mihael Škrelc, predsednik Statutarno-pravne komisije, sta pojasnila stališ a in predloge
odbora oz. komisije.
Po razpravi, v kateri so sodelovali: Ivan Vogrinc, Mihael Škrlec in Ivan Molan, je svet z
upoštevanjem stališ in predlogov odbora in komisije, sprejel naslednji tekst sklepa:

»Na podlagi 13. lena Odloka o prora unu Ob ine Brežice za leto 2005 (Ur. list RS. 53/05) in 16.
lena Statuta Ob ine Brežice (Ur. list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02), je Ob inski svet ob ine Brežice
na svoji 21. seji, dne 26.09.2005, sprejel
SKLEP
o povišanju postavke za družinskega pomo nika

1.
Postavka družinski pomo nik v programu socialnega varstva se poviša za 40 milijonov SIT in znaša
80 milijonov SIT. Vir sredstev je postavka 7400 – prejeta sredstva finan ne izravnave.
2.
Županu in ob inski upravi se nalaga, da storijo vse potrebne korake za vra ilo izpla anih sredstev
za družinskega pomo nika glede na to, da je Ustavno sodiš e RS naložilo Vladi oz. ministrstvu, da v
roku šestih mesecev uskladi Zakon o socialnem varstvu z Ustavo RS.
3.
Sklep pri ne veljati z dnem sprejetja.
Sklep je bil sprejet z 22-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

Ad. 12
Predlog sklepa o poravnavi obveznosti KS Pišece
iz naslova izgradnje OŠ Pišece
Dopolnilno obrazložitev je podala ga. Anica Hribar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti.
Mag. Stanka Preskar, predsednica Odbora za družbene dejavnosti in g. Ivan Vogrinc,
predsednik Odbora za prora un, finance, dav no politiko in ob insko premoženje, sta pojasnila
stališ a in predloge odborov.
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Po razpravi, v kateri so sodelovali: Mihael Škrlec, Ivan Vogrinc in mag. Stanka Preskar, je
svet z upoštevanjem stališ in predlogov Odbora za družbene dejavnosti in Odbora za prora un,
finance, dav no politiko in ob insko premoženje, sprejel naslednja
SKLEPA:
1. KS Pišece zagotovi 15% delež investicije v izgradnjo OŠ Maksa Pleteršnika Pišece na podlagi
kon nega obra una investicije. S sprejemom tega sklepa preneha veljati 1. to ka sklepa
Ob inskega sveta Ob ine Brežice, ki je bil sprejet na 11. izredni seji, dne 22.5.2001.
Sklep je bil sprejet z 20-mi glasovi »za« in 1-nim »proti«.
2. Za popla ilo dela neporavnanih obveznosti se v letu 2005 KS Pišece odtegnejo prora unska
sredstva s postavke CRPOV v višini 2.000.000,00 SIT ter s postavke intervencijskih sredstev
v KS v višini 50% te prora unske postavke.
Sklep je bil sprejet z 20-mi glasovi »za« in 1-nim »proti«.

Ad. 13
Predlog sklepa o poravnavi obveznosti KS Kapele
iz naslova izgradnje OŠ Kapele
Po dopolnilni obrazložitvi, ki jo je podala ga. Anica Hribar, vodja Oddelka za družbene
dejavnosti in predstavitvi stališ Odbora za družbene dejavnosti in Odbora za prora un, finance,
dav no politiko in ob insko premoženje, ki sta jih podala predsednika teh odborov, mag. Stanka
Preskar in g. Ivan Vogrinc, je svet po razpravi, v kateri je sodeloval g. Mihael Škrlec,
sprejel naslednji
SKLEP:
Za popla ilo dela neporavnanih obveznosti se v letu 2005 KS Kapele odtegnejo prora unska
sredstva s postavke CRPOV v višini 2.000.000,00 SIT ter s postavke intervencijskih sredstev v
KS v višini 50% te prora unske postavke.
Sklep je bil sprejet z 19-mi glasovi »za« in 1-nim »proti«.

Ad. 14
Letni program prodaje premoženja v lasti Ob ine Brežice –
dopolnitev št. 2 k že obstoje emu letnemu programu za leto 2005
Po dopolnilni obrazložitvi, ki jo je podal g. Bojan Ti ar, vodja Oddelka za gospodarske javne službe
in gospodarske zadeve in predstavitvi stališ a Odbora za prora un, finance, dav no politiko in
ob insko premoženje, ki ga je obrazložil predsednik odbora, g. Ivan Vogrinc, je svet brez razprave
sprejel naslednji
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SKLEP:
Potrdi se dopolnitev letnega programa prodaje premoženja v lasti Ob ine Brežice številka 2 k že
obstoje emu letnemu programu za leto 2005.
Sklep je bil sprejet z 21-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

Ad. 15
Posamezni programi odtujitve nepremi nin v lasti Ob ine Brežice
Po dopolnilni obrazložitvi, ki jo je podal g. Bojan Ti ar, vodja Oddelka za gospodarske javne službe
in gospodarske zadeve in predstavitvi stališ a Odbora za prora un, finance, dav no politiko in
ob insko premoženje, ki ga je obrazložil predsednik odbora, g. Ivan Vogrinc, je svet brez razprave
sprejel naslednja
SKLEPA:
1.

Na podlagi sprejetega letnega programa prodaje nepremi nega ob inskega premoženja se
sprejme posamezni program prodaje naslednjih parcel, ki so v lasti Ob ine Brežice:
1. parc. štev. 172/2 - funkcionalni objekt v izmeri 390 m2, k..o. atež;
2. parc. štev. 47/15-travnik v izmeri 59 m2 in parc. štev. 50/9 - travnik v izmeri 3 m2, vse k.o.
Trnje;
3. parc.štev. 1990/8 –pašnik v izmeri 395 m2 in parc. štev. 2010/4 – pašnik v izmeri 421 m2, obe
k.o. Nova vas;
4. parc.štev. 3038/7 - dvoriš e v izmeri 30 m² in parc. štev. 3076/4 dvoriš e v izmeri 6 m², obe
k.o. Cerklje ob Krki;
5. parc. štev. 26/14 - njiva v izmeri 55 m², k.o. Trnje;
6. parc. štev. 948/159 - njiva v izmeri 1523 m², k.o. Sela;
7. parc. štev. 1993/26 – cesta v izmeri 34 m², k.o. Nova vas;
8. parc. štev. 487/1 - sadovnjak v izmeri 2119 m² in parc. št. *41/1 stavbiš e v izmeri 619 m²,
obe k.o. Velika Dolina;
9. parc. štev. 403 - vinograd v izmeri 1529 m², k.o. Sromlje.
Sklep je bil sprejet z 20-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

2.

Na podlagi sprejetega letnega programa prodaje nepremi nega ob inskega premoženja se

sprejme posamezni program prodaje za naslednjo parcelo, ki je v lasti Ob ine Brežice:
1. kmetijsko zemljiš e, parc. št. 270/3 k. o. Pišece, ki v naravi predstavlja njivo.
Sklep je bil sprejet z 20-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

Ad. 16
Predlogi sklepov o ukinitvi javnega dobra
Po dopolnilni obrazložitvi, ki jo je podal g. Bojan Ti ar, vodja Oddelka za gospodarske javne službe
in gospodarske, je svet brez razprave sprejel naslednje
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SKLEPE:
1.
Ukine se javno dobro na nepremi nini, par. št. 172/2 k.o. atež.
2.
Ukine se javno dobro na nepremi nini, par. št. 1990/8 in 2010/4, obe k.o. Nova vas.
3.
Ukine se javno dobro na nepremi nini, par. št. 3038/7 k.o. Cerklje.
4.
Ukine se javno dobro na nepremi nini, par. št. 1993/26 k.o. Nova vas.
Sklepi so bili sprejeti z 19-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

Ad. 17
Predlog sklepov za odtujitev nepremi nin v lasti Ob ine Brežice
Po dopolnilni obrazložitvi, ki jo je podal g. Bojan Ti ar, vodja Oddelka za gospodarske javne službe
in gospodarske, je svet brez razprave sprejel naslednje
SKLEPE:
1. Nepremi nina, parc. št. 172/2 k.o. atež – funkcionalni objekt v izmeri 390 m², kateri se
ukine status grajenega javnega dobra, se proda po metodi neposredne pogodbe kupcema
Srp i Mileni in Srp i Rudolfu, oba stanujo a na Kregarjevi 9, 8250 Brežice, po ceni
137.000,00 SIT (v katero ni zajet davek na promet z nepremi ninami), katero je dolo il
Stojan Bohinc, pooblaš eni ocenjevalec vrednosti nepremi nin.
2. Sprejme se predlog za zemljiškoknjižno uskladitev stanja in prodajo nepremi nin tako, da se
parc. št. 43/14 – travnik v izmeri 7 m² , 47/15 – travnik v izmeri 59 m² , in 50/9 – travnik v
izmeri 3 m² , vse k.o. Trnje, ki so zemljiškoknjižno še vedno v lasti Ob ine Brežice, dejansko
pa so v posesti Žibred Igorja in Marije, Kocbekova 19, 8250 Brežice že ve kot 20 let in jima
je bila z odlo bo Ob ine Brežice 3561-625/53-4/3 z dne 6.3.1985 omogo ena možnost
zemljiškoknjižnega vpisa vseh dodeljenih parcel, pri emer ni bila opravljena vknjižba parc.
št. 43/14 – travnik v izmeri 7 m² , kar se uredi s pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja, s tem da morata za nepremi nini, parc. št. 47/15 – travnik v izmeri 59 m² in parc. št.
50/9 – travnik 3 m², obe k.o. Trnje, pla ati kupnino, dolo eno vrednost po ceni 244.000,00 SIT
(v katero ni zajet davek na promet z nepremi ninami), katero je dolo il Stojan Bohinc,
pooblaš eni ocenjevalec vrednosti nepremi nin.
3. Nepremi nini, parc. št. 1990/8 – pašnik v izmeri 395 m² in 2010/4 – pašnik v izmeri 421 m²,
obe k.o. Nova vas, katerima se ukine status javnega dobra, se prodata po metodi neposredne
pogodbe Bratoš Dragici, Obrežje 8 B, 8261 Jesenice na Dolenjskem, po ceni 2.291.000,00 SIT
(v katero ni zajet davek na promet z nepremi ninami), katero je dolo il Stojan Bohinc,
pooblaš eni ocenjevalec vrednosti nepremi nin. Ob ina Brežice si pri tem pridrži pavico do
brezpla ne uporabe zemljiš a za gradnjo komunalne infrastrukture.
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4. Nepremi nina, parc. št. 3038/7 – dvoriš e v izmeri 30 m² k.o. Cerklje, kateri se ukine status
javnega dobra, in nepremi nina, parc. št. 3076/4 - dvoriš e v izmeri 6 m² k.o. Cerklje, se
prodata po metodi neposredne pogodbe Krajevni skupnosti Cerklje po ceni 81.000,00 SIT ( v
katero ni zajet DDV), katero je dolo il Stojan Bohinc, pooblaš eni ocenjevalec vrednosti
nepremi nin, za namen: »za opravljanje pokopališke dejavnosti«.
5. Nepremi nini, parc. št. 487/1 – sadovnjak v izmeri 2119 m² in parc. št. *41/1 – stavbiš e v
izmeri 619 m², obe k.o. Velika Dolina, se prodata po metodi javne dražbe. Izklicna cena je
1.895.000,00 SIT, katero je dolo il Stojan Bohinc, pooblaš eni ocenjevalec vrednosti
nepremi nin.
6. Nepremi nina, parc. št. 1993/26 – cesta v izmeri 34 m² k.o. Nova vas, kateri se ukine status
javnega dobra, se zamenja za nepremi nini, parc. št. 702/16 – travnik v izmeri 244 m² in
parc. št. 703/4 – travnik v izmeri 14 m² , obe k.o. Nova vas, ki sta last Kodri Darje, Nova vas
pri Mokricah 15 a, 8261 Jesenice na Dolenjskem. Menjava se izvrši po metodi neposredne
pogodbe, in sicer menjalne pogodbe. Menjava ni enakovredna, saj je velikost nepremi nin,
parc. št. 702/16 in 703/4, obe k.o. Nova vas, 258 m² , parc. št. 1993/26 k.o. Nova vas pa je
velika samo 34 m². Razlika v velikostih zemljiš je 224 m². Vrednost nepremi nin je za vse tri
parcele enaka, in sicer znaša: 3.450,00 SIT za m² . Da bi bila menjava vrednostno enaka, se
Kodri Darji pla a še denarna odmena, in sicer 224 m² × 3.450,00 SIT/ m² = 772.800,00 SIT.
Vrednost nepremi nin je ocenil Stojan Bohinc, pooblaš eni ocenjevalec vrednosti
nepremi nin.
7. Nepremi nina, parc. št. 403 – vinograd v izmeri 1529 m² k.o. Sromlje, se proda po metodi
javne dražbe. Izklicna cena nepremi nine je 209.000,00 SIT, ki jo je dolo il Stojan Bohinc,
pooblaš eni ocenjevalec vrednosti nepremi nin.
8. Nepremi nina, parc. št. 26/14 – njiva v izmeri 55 m² k.o. Trnje, se proda po metodi
neposredne pogodbe Gali Darku in Gali Nadi, oba stanujo a na Finžgarjevi 3, 8250
Brežice, po ceni 216.000,00 SIT (v ceno ni zajet DDV), katero je dolo il Stojan Bohinc,
pooblaš eni ocenjevalec vrednosti nepremi nin.
9. Nepremi nina, parc. št. 948/159 – njiva v izmeri 1523 m² k.o. Sela, se proda po metodi
neposredne pogodbe Urek Alojziji, Kapele 3, 8258 Kapele, po ceni 286.000,00 SIT (v katero ni
zajet davek na promet z nepremi ninami), katero je dolo il Stojan Bohinc, pooblaš eni
ocenjevalec vrednosti nepremi nin.
10. Parcela št. 270/3 k.o. Pišece, površine 704 m2 se proda z neposredno pogodbo Bibi Jožetu,
Pišece 74, 8255 Pišece, po ceni 170,00 SIT/m2, skupaj v znesku 119.680, 00 SIT, ki je dolo ena
v cenilnem zapisniku sodne cenilke in izvedenke kmetijske stroke, ge. Marije Sušnik.
Bistvene sestavine pogodbe so: predmet prodaje po zgoraj navedenem sklepu, cena, dolo ena
v sklepu, rok pla ila 8 dni od sklenitve pogodbe. Vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe in
njeno zemljiškoknjižno izvedbo nosi in trpi kupec.
Sklepi so bili sprejeti z 20-mi glasovi »za« in 0 »proti«.
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Ad. 18
Predlog sklepa za izdajo soglasja Zavodu za turizem Ob ine Brežice za
pridobitev statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na podro ju
spodbujanja razvoja turizma na obmo ju Ob ine Brežice
Po dopolnilni obrazložitvi, ki jo je podal g. Bojan Ti ar, vodja Oddelka za gospodarske javne službe
in gospodarske zadeve in predstavitvi stališ a Statutarno-pravne komisije, ki ga je podal g. Mihael
Škrlec, predsednik Statutarno-pravne komisije, je svet brez razprave sprejel naslednji
SKLEP:
Zavodu za turizem Ob ine Brežice se izda soglasje za pridobitev statusa pravne osebe, ki deluje
v javnem interesu na podro ju spodbujanja razvoja turizma na obmo ju Ob ine Brežice.
Sklep je bil sprejet z 20-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

Ad. 19
Razno
Pri to ki »Razno« ni bilo razprave.

Seja je bila kon ana ob 19.30.

Zapisala:
Nada Rezelj, l.r.
Rudi Vol anjšek, l.r.
Ivan Molan
Župan
Ob ine Brežice

16

