Številka: 9001-1/2021
Datum: 22.2.2021

16. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, dne 22.2.2021

ZADEVA: STALIŠČA IN PREDLOGI DELOVNIH TELES OBČINSKEGA
SVETA K VSEBINAM, KI SO NA DNEVNEM REDU 16. REDNE
SEJE

PRIPRAVIL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Statutarno pravna komisija
Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja
Odbor za gospodarstvo
Odbor za urbanizem
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Odbor za proračun, finance in občinsko premoženje

Priloge:
- Stališča delovnih teles Občinskega sveta Občine Brežice
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Številka: 9001-1/2021
Datum: 17.2.2021
OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE
ZADEVA: Stališča Statutarno-pravne komisije k vsebinam, ki so na dnevnem redu 16.
redne seje Občinskega sveta

Statutarno pravna komisija je na svoji 14. seji, dne 17.2.2021, obravnavala vsebine, ki so na
dnevnem redu 16. redne seje Občinskega sveta, z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev zapisnika 13. seje Statutarno pravne komisije.
3. Določitev dnevnega reda.
4. Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021.
5. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona
Slovenska vas, SLV-01 – sever, prva obravnava.
6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev sončne
elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3, prva obravnava.
7. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo na območju Občine Brežice, druga obravnava.
8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Brežice, prva obravnava.
9. Predlog Odloka o spremembah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice, prva
obravnava.
10. Predlog Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Brežice, prva
obravnava.
11. Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. - Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., prečiščeno besedilo Odloka o
ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. in sklepi ustanovitelja
Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., prva obravnava.
12. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
13. Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021.
14. Razno.
in pri tem sprejela naslednja
STALIŠČA
K 4 (12. tč. dn. reda 16. seje)
Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021.
Komisija meni, da je Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021, skladen s
predpisi, ki urejajo to področje.
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K 5 (5. tč. dn. reda 16. seje)
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona
Slovenska vas, SLV-01 – sever, prva obravnava.
Komisija meni, da Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna
cona Slovenska vas, SLV-01 – sever, skladen s predpisi, ki urejajo to področje.
K 6 (6. tč. dn. reda 16. seje)
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev
sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3, prva obravnava.
Komisija meni, da je Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3, skladen s predpisi, ki
urejajo to področje.
K 7 (11. tč. dn. reda 16. seje)
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo na območju Občine Brežice, druga obravnava.
Komisija meni, da je Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na območju Občine Brežice, skladen s predpisi, ki urejajo to področje.
K 8 (7. tč. dn. reda 16. seje)
Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice,
prva obravnava.
Komisija meni, da je Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Brežice, skladen s predpisi, ki urejajo to področje.
K 9 (8. tč. dn. reda 16. seje)
Predlog Odloka o spremembah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice, prva
obravnava.
Komisija meni, da je Predlog Odloka o spremembah Odloka o javni razsvetljavi v Občini
Brežice, skladen s predpisi, ki urejajo to področje.
K 10 (9. tč. dn. reda 16. seje)
Predlog Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Brežice, prva
obravnava.
Komisija meni, da je Predlog Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini
Brežice, skladen s predpisi, ki urejajo to področje.
K 11 (10. tč. dn. reda 16. seje)
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. - Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. in sklepi ustanovitelja Javnega podjetja
Komunala Brežice d.o.o., prva obravnava.
Komisija meni, da so Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala
Brežice d.o.o., prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice
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d.o.o. in sklepi ustanovitelja Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., skladni s predpisi, ki
urejajo to področje.
K 12 (13. tč. dn. reda 16. seje)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
Komisija meni, da je Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, skladen s predpisi, ki urejajo to
področje.
K 13 (14. tč. dn. reda 16. seje)
Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021.
Komisija meni, da je Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021,
skladen s predpisi, ki urejajo to področje.

Igor Zorčič,
predsednik Komisije
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Številka: 9001-1/202
Datum:
16.2.2021

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

Zadeva: Stališča Odbora za družbene dejavnosti o gradivih, ki so na dnevnem

redu 16. redne seje Občinskega sveta
Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 13. redni seji, dne 15. februarja 2021 obravnaval
naslednjo točko, ki je uvrščena na dnevni red 16. redne seje Občinskega sveta in pri tem
sprejel naslednje
STALIŠČE:
K tč. 12 dnevnega reda Občinskega sveta:
Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021.
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za
leto 2021 v delu, ki se tiče del in nalog Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo,
kmetijstvo in razvoj in soglasno sprejel sklep, da je Odlok v delu in nalogah omenjenega
Oddelka primeren za obravnavo in sprejem.

Alenka Černelič Krošelj,
Predsednica odbora
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Številka: 011-3/2019
Datum: 16. 2. 2021
OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE
ZADEVA: Stališče Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja k vsebinam, ki
so na dnevnem redu 16. redne seje Občinskega sveta
Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja je na svoji 14. seji, ki je potekala dne 16.
2. 2021, obravnaval naslednjo vsebino, ki bo na dnevnem redu 16. redne seje Občinskega
sveta:
1. Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Brežice, prva obravnava
2. Predlog Odloka o premembah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice, prva
obravnava
3. Predlog Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Brežice, prva
obravnava
4. Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. – Odlok o spremembi odloka o
ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., prečiščeno besedilo
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. in sklepi
ustanovitelja Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., prva obravnava
5. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo na območju Občine Brežice, druga obravnava
6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021
Sprejel je naslednja
STALIŠČA
k 1. tč.
Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice,
prva obravnava
Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja soglasno izglasuje, da se sprejme
predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice, prva
obravnava.
k 2. tč.
Predlog Odloka o premembah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice, prva
obravnava
Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja soglasno izglasuje, da se sprejme
predlog Odloka o premembah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice, prva obravnava.
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k 3. tč.
Predlog Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Brežice, prva
obravnava
Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja soglasno izglasuje, da se sprejme
predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Brežice, prva obravnava.
k 4. tč.
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. – Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. in sklepi ustanovitelja Javnega podjetja
Komunala Brežice d.o.o., prva obravnava
Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja soglasno izglasuje naslednje sklepe:
1. Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala
Brežice, d.o.o.
2. Sprejme se Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja
Komunala Brežice, d.o.o.
3. Sprejme se Sklep ustanovitelja št. 007-0018/2015 z dne ____ 2021.
k 5. tč.
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo
na območju Občine Brežice, druga obravnava
Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja soglasno izglasuje, da se sprejme Odlok
o podlagah za odmero komunalnega prispeva za obstoječo komunalno opremo na območju
Občine Brežice, druga obravnava.
k 6. tč.
Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021
Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja soglasno izglasuje naslednje sklepe:
1. Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021.
2. Sprejme se dopolnjen letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice
za leto2021.
3. Sprejme se dopolnjen letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Brežice
za leto 2021.
4. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2021.

Ferdo Pinterič
Predsednik odbora
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Odbor za gospodarstvo
Številka: 901-5/2021
Datum: 17. 2.2021
OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE
Zadeva: Stališče Odbora za gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo, je na svoji 13. seji, dne 17.2.2021, obravnaval naslednjo točko, ki je
na dnevnem redu 16. seje Občinskega sveta Občine Brežice:
1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021.

in pri tem sprejel naslednje
STALIŠČE:
K-1 tč.
Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021.

Odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice
za leto 2021.

Matija Kolarič
Predsednik odbora
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Številka: 9001-1/2021
Datum: 18.2.2021
OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

ZADEVA: STALIŠČA ODBORA ZA URBANIZEM
ODBOR ZA URBANIZEM JE NA SVOJI 14. REDNI SEJI, DNE 17.2.2021 OBRAVNAVAL VSEBINE, KI SO
UVRŠČENE NA DNEVNI RED 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotovitev sklepčnosti.
Potrditev zapisnika 13. seje Odbora za urbanizem.
Določitev dnevnega reda.
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno cona
Slovenska vas, SLV-01 – sever, prva obravnava.
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev sončne
elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3, prva obravnava.
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo na območju Občine Brežice, druga obravnava.
Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021.
Razno.

in pri tem sprejel naslednja
STALIŠČA
k tč. 4 (tč. 5 dnevnega reda Občinskega sveta)

Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno cona
Slovenska vas, SLV-01 – sever, prva obravnava.
Odbor za urbanizem je obravnaval Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Poslovno cona Slovenska vas, SLV-01 – sever, prva obravnava. Predlaga občinskemu
svetu njegov sprejem ter združitev prve in druge obravnave.
tč. 5 (tč. 6 dnevnega reda Občinskega sveta)

Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev sončne
elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3, prva obravnava.
Odbor za urbanizem je obravnaval Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3, prva
obravnava. Predlaga občinskemu svetu njegov sprejem ter združitev prve in druge obravnave.
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tč. 6 (tč. 11 dnevnega reda Občinskega sveta)

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo
na območju Občine Brežice, druga obravnava.
Odbor za urbanizem je obravnaval Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo na območju Občine Brežice, druga obravnava. Predlaga
občinskemu svetu njegov sprejem.
tč. 7 (tč. 12 dnevnega reda Občinskega sveta)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021.
Odbor za urbanizem je obravnaval Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021.
Predlaga občinskemu svetu njegov sprejem.

Miran Omerzel,
Predsednik odbora
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Številka: 901-2/2021
Datum: 17.2.2021
OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE
Zadeva: Stališče Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, je na svoji
naslednje točke, ki so na dnevnem redu 16. seje OS:

8. seji, dne 17.2.2021, obravnaval

Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021.
in pri tem sprejel naslednja
STALIŠČA:
K-1 tč.
Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021.

Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice
za leto 2021.

Darko Udovič
Namestnik predsednika odbora
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Številka: 9001-1/2021
Datum: 19.2.2021

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE
ZADEVA: Stališča Odbora za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje o
gradivu, ki je na dnevnem redu 16. redne seje Občinskega sveta
Odbor za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje je na svoji 14. redni seji, dne 18.
februarja 2021 obravnaval naslednjo vsebino, ki je uvrščena na dnevni red 16. redne seje Občinskega
sveta:

1. Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice –
prva obravnava.
2. Predlog Odloka o spremembah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice - prva
obravnava.
3. Predlog Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Brežice - prva
obravnava.
4. Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. – Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. in sklepi ustanovitelja Javnega podjetja
Komunala Brežice d.o.o. – prva obravnava.
5. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo
na območju Občine Brežice, druga obravnava.
6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021.
7. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
in pri tem sprejel naslednja
STALIŠČA IN PREDLOGE:
K 1. Točki (7.tč. dnevnega reda 16. redne seje)

Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice –
prva obravnava
Odbor za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje je obravnaval Predlog Odloka o
spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice – prva obravnava in sprejel
odločitev, da je Predlog Odloka primeren za nadaljnjo obravnavo in predlaga Občinskemu svetu, da ga
sprejme.
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K 2. Točki (8.tč. dnevnega reda 16. redne seje)

Predlog Odloka o spremembah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice - prva
obravnava
Odbor za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje je obravnaval Predlog Odloka o
spremembah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice - prva obravnava in sprejel odločitev, da je
Predlog Odloka primeren za nadaljnjo obravnavo in predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
K 3. Točki (9.tč. dnevnega reda 16. redne seje)

Predlog Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Brežice - prva
obravnava
Odbor za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje je obravnaval Predlog Odloka o
spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Brežice - prva obravnava in sprejel odločitev, da je
Predlog Odloka primeren za nadaljnjo obravnavo in predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
K 4. Točki (10.tč. dnevnega reda 16. redne seje)

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. – Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. in sklepi ustanovitelja Javnega podjetja
Komunala Brežice d.o.o. – prva obravnava
Odbor za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje je obravnaval Odlok o spremembi
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., Uradno prečiščeno besedilo Odloka o
ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. ter v skladu s 1. in 10. členom Odloka o
ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 107/20 – uradno prečiščeno
besedilo) sklepe ustanovitlja Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. in sprejel odločitev, da so Odlok
in sklepi primerni za nadaljnjo obravnavo in predlaga Občinskemu svetu, da jih sprejme.
K 5. Točki (11.tč. dnevnega reda 16. redne seje)

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo
na območju Občine Brežice, druga obravnava
Odbor za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje je obravnaval Predlog Odloka o
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine
Brežice, druga obravnava in sprejel odločitev, da je Odlok primeren za nadaljnjo obravnavo in predlaga
Občinskemu svetu, da ga sprejme.
K 6. Točki (12.tč. dnevnega reda 16. redne seje)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021
Odbor za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje je obravnaval Predlog Odloka o
rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021 in sprejel odločitev, da je Predlog Odloka primeren za
nadaljnjo obravnavo in predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
K 7. Točki (13.tč. dnevnega reda 16. redne seje)

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Odbor za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje je obravnaval Predlog Sklepa o
ukinitvi statusa javnega dobra in sprejel odločitev, da je Predlog Sklepa primeren za nadaljnjo
obravnavo in predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.

Aleksander Gajski
Predsednik Odbora
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