ZAPISNIK
8. izredne seje Ob inskega sveta Ob ine Brežice,
ki je bila 19.01.2006 ob 15.30 v sejni sobi na Gub evi 10a
Na seji, dne 12.12.2005, 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,
Peter Skrivalnik, Vanja Veseli , Janko Žalac, Rok Kržan, Davor Ra i , Milena Jesenko, Mihael Škrlec
in Mira Budi .
Seje se nista udeležila: Stanko Radanovi (opr.) in Jurij Pezdirc (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, Roman Matjaši – vodja Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, g.
Samo Zorko – Oddelek za družbene dejavnosti, Branka Dernovšek – Radio Brežice in SavaGlas,
Vlado Podgoršek – STA, Martin Luzar – Dolenjski list in Ernest Se en – Dnevnik.
Sejo sveta, ki se je za ela ob 15.40, 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
Dolo itev dnevnega reda
O predlogu dnevnega reda, ki so ga lani Ob inskega sveta prejeli z vabili za sklic 8. izredne
seje, ni bilo razprave.
Na predlog župana je svet sprejel naslednji
DNEVNI RED:
1. Dolo itev dnevnega reda.
2. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za podjetništvo in turizem
Brežice« - drugo branje.
3. Predlog sklepa o dolo itvi predloga kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem
sodiš u v Krškem.
4. Dopolnjen predlog Odloka o prora unu Ob ine Brežice za leto 2006.
Dnevni red je bil sprejet z 22-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

Ad. 2
Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda
»Zavod za podjetništvo in turizem Brežice« - drugo branje
Dopolnilno obrazložitev je podal g. Roman Matjaši , vodja Oddelka za gospodarske javne
službe in gospodarske zadeve, g. Davor Ra i pa je obrazložil stališ a Odbora za malo
gospodarstvo in turizem.
V razpravi je g. Jože Avši opozoril na neusklajenost besedila v 10. lenu, saj je v 1. vrstici
navedeno, da svet zavoda sestavlja sedem lanov, medtem ko je v nadaljevanju navedenih 8
predstavnikov, ki delegirajo svoje lane v svet zavoda. G. Jože Baškovi je opozoril, da
manjka dolo ilo, kdo bo na 1. konstitutivni seji izvolil predsednika sveta zavoda.
Po razpravi, v kateri sta sodelovala še g. Ivan Vogrinc in g. Davor Ra i , je župan vložil
naslednji uskladitveni amandma:
»V prvem stavku 10. lena se beseda »sedem« rta in nadomesti z besedo »devet«.
V prvi alineji 10. lena se beseda »trije« rta in nadomesti z besedo »štirje«.
V 10. lenu se doda novi odstavek, ki glasi: »Predsednika sveta zavoda izvolijo lani sveta
zavoda izmed sebe na prvi konstitutivni seji.«

Ker ni bilo ve razprave, je župan dal na glasovanje naslednja predloga
SKLEPOV:
1.

Sprejme se amandma župana, ki glasi:
»V prvem stavku 10. lena se beseda »sedem« rta in nadomesti z besedo »devet«.
V prvi alineji 10. lena se beseda »trije« rta in nadomesti z besedo »štirje«.
V 10. lenu se doda novi odstavek, ki glasi: »Predsednika sveta zavoda izvolijo lani sveta
zavoda izmed sebe na prvi konstitutivni seji.«
Sklep je bil sprejet s 14-mi glasovi »za« in 0 »proti« (v sejni sobi je bilo prisotnih 25 lanov
sveta).

2.

Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za podjetništvo in turizem Brežice«,
skupaj s sprejetim amandmajem.
Sklep je bil sprejet s 16-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

Ad. 3
Predlog sklepa o dolo itvi predloga kandidatov za sodnike porotnike
pri Okrožnem sodiš u v Krškem
Po dopolnilni obrazložitvi, ki jo je podal g. Ivan Vogrinc, predsednika Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, je svet brez razprave sprejel naslednji
SKLEP:

1.

Potrdi se lista triinpetdesetih predlaganih možnih kandidatov za sodnike-porotnike in lista
sedmih predlogov za sodnike-porotnike za mladoletniške postopke pri Okrožnem sodiš u v
Krškem.
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2.
Vsi predlagani kandidati so zdravstveno in osebnostno primerni za udeležbo pri izvajanju sodne
oblasti.
Sklep je bil sprejet z 22-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

Ad. 4
Dopolnjen predlog Odloka o prora unu Ob ine Brežice za leto 2006
Uvodno obrazložitev k Dopolnjenem predlogu odloka o prora unu ob ine Brežice za leto 2006 sta
podala župan, g. Ivan Molan, in vodja Oddelka za prora un in finance, ga. Miljana Stani . Župan je
svetnike seznanil tudi z amandmaji, ki jih je vložil sam oz. so jih vložili lani Ob inskega sveta.
Vloženi so bili naslednji amandmaji:

1. Amandma župana, ki glasi:
»Pove ajo se prihodki:
- konto 714199 – drugi nedav ni prihodki v višini 10.000.000,00 SIT – ARAO –
sofinanciranje stroškov izdelave neodvisnih študij.
Pove ajo se odhodki:
- konto 402099 – drugi splošni material in storitve in se odpre nova postavka 2863 –
ARAO – stroški izdelave neodvisnih študij v zvezi z lokalnim partnerstvom pri nosilcu
»druge javne potrebe« v višini 10.000.000,00 SIT.«
2. Amandma skupine svetnikov, s prvopodpisano go. Aljo Kobali, glasi:
»Predlog spremembe Odloka o prora unu ob ine Brežice za leto 2006, da se iz
postavke 1510, konto 4020 pisarniški in splošni material in storitve prenese
5.000.000,00 SIT in iz postavke 1520, konto 4020 pisarniški in splošni material in
storitve prenese 5.000.000 SIT, ter se prenese na postavko 9458, Plo nik Bukošek –
priprava projektne dokumentacije.«
Župan je predlagal, da se ta amandma ne sprejme iz naslednjih razlogov:
1. V dopolnjenem predlogu plana prora una ob ine Brežice za leto 2006 ni planiranih
sredstev na postavki 1510,
2. Planirana sredstva na postavki 1520, iz katere se financira sanacija rnih odlagališ ,
odvoz kosovnih odpadkov, javna dela na podro ju komunalne infrastrukture in
izvedbo ekoloških otokov, ne bodo zadoš ala za izvedbo vseh predvidenih posegovsanacij na podro ju ekologije.
3. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za plo nik Bukošek so planirana v
podro ju komunalne infrastrukture na postavki 7805, v višini 2.000.000,00 SIT, kar bo
zadoš alo za za etek postopka.
Kot zameno za amandma skupine svetnikov, je župan ponudil svoj
3. Uskladitveni amandma, ki glasi:
POVE A SE postavka 7805 »izdelava projektne dokumentacije plo nik Bukošek«
za 3.000.000,00 SIT,
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ZMANJŠA SE postavka 1520 »sanacija rnih odlagališ , odvoz kos. odpadkov« za
3.000.000,00 SIT.
Sledila je razprava, v kateri so najprej predsedniki delovnih teles ustno obrazložili stališ a, ki so jih
posamezna delovna telesa sprejela na svojih sejah o Dopolnjenem predlogu prora una Ob ine Brežice
za leto 2006, nato pa tudi svetniki predstavili svoja mnenja in predloge.
Po razpravi, v kateri so sodelovali: Mira Budi , Ivan Vogrinc, Mihael Škrlec, Nataša Štarkl, Blaž De
Costa, Jože Avši in Rok Kržan, je g. Jože Avši umaknil amandma skupine svetnikov. Zatem je
predsedujo i dal na glasovanje predloge naslednjih
SKLEPOV:
1)

Sprejme se amandma župana, ki glasi:
»POVE AJO SE PRIHODKI:
- konto 714199 – drugi nedav ni prihodki v višini 10.000.000,00 SIT – ARAO –
sofinanciranje stroškov izdelave neodvisnih študij.
POVE AJO SE ODHODKI:
- konto 402099 – drugi splošni material in storitve in se odpre nova postavka 2863 – ARAO –
stroški izdelave neodvisnih študij v zvezi z lokalnim partnerstvom pri nosilcu »druge javne
potrebe« v višini 10.000.000,00 SIT.«
Sklep je bil sprejet z 27-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

2)

Sprejme se uskladitveni amandma župana, ki glasi:
POVE A SE postavka 7805 »izdelava projektne dokumentacije plo nik Bukošek« za
3.000.000,00 SIT,
ZMANJŠA SE postavka 1520 »sanacija
3.000.000,00 SIT.

rnih odlagališ , odvoz kos. odpadkov« za

Sklep je bil sprejet z 28-mi glasovi »za« in 0 »proti«.
3)

Najame se kredit v višini 300.000.000,00 SIT za investicijske programe, od tega
100.000.000,00 SIT za izgradnjo istilne naprave Brežice.

4)

Primanjkljaj v višini 142.425.860,00 SIT se pokrije iz presežka prihodkov nad odhodki iz
preteklih let.

5)

Sprejme se Odlok o prora unu Ob ine Brežice za leto 2006, skupaj s sprejetima
amandmajema.
Sklepi pod zap. št. 3, 4 in 5 so bili sprejeti z 28-mi glasovi »za« in 0 »proti«.

Seja je bila kon ana ob 1740.
Zapisala:
Nada Rezelj, l.r.
Rudi Vol anjšek, l.r.

Ivan Molan
Župan
Ob ine Brežice
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