Številka: 901-8/2014
Datum: 4.12.2014
Županu, podžupanji, direktorici in vsem vodjem
ZADEVA: Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja
in pobude na 2. seji Občinskega sveta Občine Brežice, dne 24.12.2014

Ivan Sušin:
1. Večnamenski domovi po KS se po večini obnavljajo. Prosil, bi da se umesti v proračun tudi
večnamenski dom v Pišecah, da bo tudi v našem kraju poskrbljeno za ta dom.
Iz pisne priloge:
Predlagam, da se v proračun občine Brežice za leto 2015 uvrsti tudi Obnova in energetska
sanacija večnamenskega doma v Pišecah in se za to zagotovi dovolj sredstev. Obrazložitev:
Streha in fasada Večnamenskega doma v Pišecah je v zelo slabem stanju in energetsko
zelo neučinkovita. Dom je v takšnem stanju že vrsto let in je skrajni čas, da se obnovi.
Iz pisne priloge:
2. Pozivam župana Ivana Molana z občinsko upravo, da naredi vse in na tem vztraja, da
občina Brežice ne bo brez dežurnega zdravnika za teren vse dni v tednu, tudi vikende in
praznike, in tudi ponoči. V javnosti se pojavljajo informacije, da naj bi dežurni zdravnik za
teren prihajal iz Krškega.
Jože Piltaver:
1. Posledice odpravljanja poplav. Zadnji sklic občinskega sveta, je sprejel Odlok o odpravi
posledic poplav. V njem so trije ukrepi, kateri naj bi se začeli izvajat. V zvezi s tem
postavljam vprašanje: Za katere namene in koliko sredstev je bilo porabljenih do današnje
seje za odpravljanje posledic poplav in v katerem časovnem obdobju bodo posledice
odpravljene? Konkretno me zanima poškodba na LC 024102 Velike Malence – Globočice
(pri avtobusni postaji Mrzlava vas) in JP 525471 Boršt – Stankovo. Ti odseki bi se sedaj dali
popravit z izjemno malimi sredstvi, ker je na štirih mestih odtrgano po kakšen kvadraten
meter. Če pa bo prišla zima in to ne bo popravljeno, bodo poškodbe deset krat ali večkrat
večje.
2. Dajem pobudo, da se neprometni znaki, ki označujejo območje občine Brežice, na vseh
cestah, ki vodijo v občino, odstranijo na stroške osebe, ki je tik pred lokalnimi volitvami
2014, zamenjavo naročila in se takoj zamenjajo z znakom Občine Brežice.
Zahtevam pisna odgovora in pojasnila.
Marjan Žibert:
1. Uporaba javnih poti v krajevni skupnosti. Komunala Brežice je tudi ena izmed tistih, ki
uporabljajo te poti. Te ceste smo večinoma delali s samoprispevki in prispevki na različne
načine krajanov. Ceste so grajene za takšen promet kot so in za osne obremenitve prav
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gotovo nižje kot se danes uporabljajo. Iz Komunale Brežice pošiljajo dopise, naj obsekamo
vejevje, saj da jim tolče po ogledalih. Take ceste so večinoma ozke, res je, da bi bilo tega
vzdrževanja nujno več, sredstev za vzdrževanje javnih poti v krajevni skupnosti pa imamo
toliko koliko jih pač imamo. Lahko bi vsa namenili za obsekovanje in vzdrževanje
zaraščanja, ob nekaterih cestah, vse ostali bi pa šlo mimo. Zimsko vzdrževanje prejšnjo
zimo sicer ni toliko »vzelo«, vendar pa po navadi navadno zimsko vzdrževanje precej
sredstev pokuri tako, da za te stvari ostane dosti malo. Komunala bi se mogla tudi prilagajat
potrebam in pogojem v svojem delovanju, da z vozilom takšnim kot je – triosovincem, ki ima
še dodatne mehanizme in gre za težka vozila ter ko je cesta široka 3 m ali še manj, in ko gre
težko vozilo po taki cesti, se cesta zdrobi pod tem pritiskom. Nekatere ceste so še vedno v
lasti nekaterih privatnih lastnikov in tudi ne smeš posekati tistega vejevja, kjer se lahko
ogledalo vozila odtrga. Voznik pa ni toliko priden, da bi stopil ven, si vsa ogledala zaprl.
Preko občine oz. občinskih služb bi morali nekako zagotoviti, da po nekaterih cestnih
odsekih, Komunala Brežice prilagodi vožnjo z manj težkimi vozili, kjer je osni pritisk dosti
nižji in to svojo dejavnost izvaja na tak način.
Darko Udovič:
1. Ena zadeva se nanaša na vprašanje glede nove prometnice Črešnjice – Drnovo. Župan je
nek odgovor dal na realizacijo. Zanima me, ta prometnica je narejena 98%. Del ene parcele
še ni odkupljen. Obstoječo staro cesto so razkopali, se ne popravlja, da bi bil promet
normalen. Zanima me, če se kaj dogaja v tej smeri. Nek obvoz je narejen, otvoritev ceste
naj bi bila, a se baje čaka na, ne vem kaj.
2. Podajam pobudo, ki sem jo ne vem kolikokrat že podal, glede zaščitnih ograj – Gorenja
Pirošica ob potoku. Dal sem pobudo, da bi se to uredilo, ker je nevarno in je cesta čisto ob
potoku. Druga ograja pa naj bi se postavila ob Krki, Dolenja Pirošica – Malence in to na
odseku, kjer se je že zgodil smrtni primer v reki Krki.
Iz pisne priloge:
3. Vprašanje je vezano na nekdanji tako imenovani »Mobikrog« na lokacije Črešnjice –
Hrastje, za katerega je MORS letos poleti podpisal petletno najemno pogodbo z Avto moto
klubom AŠ 2005. Zanima me, ali je Občina Brežice seznanjena z aktivnostmi, katere naj bi
se tam izvajale.
Ivan Kostevc:
1. Pred nekaj časa, smo videli, da se je odvijala gasilska vaja v Splošni bolnišnici Brežice.
Prosil bi g. Levojevića, da nam na naslednji seji posreduje poročilo o vaji.
Jure Pezdirc:
1. V Osnovni šoli Brežice se je s šolskim letom 2014/2014 spremenil čas predure (7.30) in prve
ure (8:20). Problem je pri vozačih, na primeru Bukoška. Otroci imajo avtobus ob 7.00 uri in
ob 7.30 uri ter čakajo 35 - 40 min na prvo šolsko uro. Kar pomeni, da je urnik avtobusov
ostal enak, šolski urnik pa se je spremenil in je tako pričetek pouka 20 min kasneje. Prosim,
če je možno, da se na tem področju karkoli naredi, če imamo kakšne možnosti, saj so tudi v
drugih KS te težave. Če to ni možno, naj ostane tako kot je, je pa dobro, če pri teh zadevah
preverimo pri prevozniku in tudi pri šolah kaj in kako je.
2. Država in finance. Zelo previdni moramo biti kaj se bo sprejemalo na področju občin in kot je
župan že omenil, Skupnost slovenskih občin sodeluje na tem področju. Koliko sem jaz
seznanjen, je v večini zavodov manj kot 15 zaposlenih. To, da bi vsi zavodi prišli na občinski
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proračun, bi za nas predstavljalo malo katastrofo. Na tem mestu bi predlagal, da v prihodnje
to zadevo obravnavamo, ker definitivno je naš skupni cilj, da dobre zadeve ohranjamo.
Vlada ter državni organi pa naj na področju direktoratov, ki jih imamo in ki so več ali manj
sami sebi namen, zadeve uredi, pa bo tako denarja za vse dovolj.
Odgovor župana:
Kar se tiče tega drugega, bi rad poudaril, da sem tudi jaz član predsedstva Skupnosti občin
Slovenije. Na račun tega mi je uspelo pridobiti te predvidene ukrepe. Definitivno bomo zelo
spremljali ter naredili tudi analizo, kaj bi to pomenilo za našo občino. Če bi do tega prišlo, bi bila
to seveda težava predvsem za ne-mestne občine in zavode. Tako bi kar avtomatsko ukinjali
male zavode, kateri se lahko financirajo sami. Mislim, da so bili ti predlogi malo nepremišljeni.
Res pa je, da smo imeli predviden sestanek z Vlado RS, a je bil le-ta zaradi velikega števila
pripomb odpovedan, tako da sedaj čakamo naslednji sestanek. Tudi Skupnost občin Slovenije
je rekla, da v tem trenutku na takšne stvari ne moremo pristati, kajti večina predlogov naj sploh
ne bi imela prakse. Konec koncev tudi ukinitev krajevne skupnosti ne pomeni prihranka, kajti
namesto njih bo moral nekdo drug nekaj narediti. Krajani pa bodo s tem izgubili tisto vmesno
povezavo. Pri nas krajevne skupnosti delajo zastonj. Skratka, na to bomo pozorni in jaz vas
bom na vsaki seji obveščal o vsem, če pa bo potrebno kaj posebnega pa bomo lahko sklicali
izredno sejo.
Tatjana Močan:
1. Nedelujoče luči v krajevni skupnosti Dobova. Razsvetljava ne deluje vzdolž celotne
Mladinske, Maistrove ulice ter Železniške ulice. Prav tako razsvetljava ne deluje na Ulici
Bratov Gerjovičev, in sicer od hišne številke 1 pa do gostilne Katič. Razsvetljava tudi ne
deluje na Selski ulici, od številke 1 do železniške postaje. Če povem bolj konkretno,
razsvetljava na Mladinski ulici ne deluje od 27. oktobra, za ostale ulice datuma, od kdaj je
razsvetljava nedelujoča, ne vem. Predvidevam, da je napaka nastala ob izgradnji pločnika
in se nadejam da bo v kratkem odpravljena.
2. Umiritev prometa čez center Dobove. To je državna cesta in zlasti z vzhodne strani, torej s
Hrvaške, avtomobili prehitro vozijo. Kljub visokim kaznim in kljub temu da so na tisti cesti
narisane zebre prihaja tam do prehitre vožnje, kar pa ogroža krajane, zlasti ranljivejše
skupine. Zaradi vsega navedenega, predvsem pa zaradi varnosti, dajem pobudo za
postavitev merilne opozorilne table na kateri piše »vozite prehitro«. Glede na to, da gre za
glavo cesto skozi Dobovo, je po predhodnem posvetu s pravnimi službami na občini
postavitev te table verjetno edina rešitev.

Mag. Andrej Vizjak:
1. Varčevalni paket vlade za lokalne skupnosti. Dobili smo tabelo - Ukrepi za znižanje
odhodkov, za povečanje prihodkov občinskih proračunov. Ob znižanju povprečnine so
napovedani tudi nekateri sistemski rezi v delovanju precejšnih sfer. Tu notri je v
nadaljevanju tudi gradivo, besedilo členov. Člen 45.a govori o šolah, o spremembi statusa
osnovne šole. Ta člen govori, da se bo vsem osnovnim šolam, ki imajo manj kot devet
oddelkov, ukinil status samostojne šole. Mislim, da je takih šol v Brežicah kar nekaj. Po tem
zakonu bi se našim šolam v občini Brežice ukinil status samostojne šole. Kar pa je še huje,
nekaterim šolam se ukinja status podružnične šole. S tem se grobo posega v status
določenih šol in če tega ne bomo naredili kot ustanovitelj, bomo sankcionirani na način, da
bomo dobili manj denarja oz. bodo manj denarja dobile seveda tudi te šole.
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Imam pobudo da se resno analizira predloge, da se preračuna kakšne finančne posledice
bodo tej predlogi imeli in glede na to koliko se znižuje potem tudi povprečnina, ali po eni
strani odtehtajo normativno kleščenje standardov in stroškov, ali odtehta dejansko znižanje
povprečnine oziroma prihodkov v občinski proračun na drugi strani. Predlagam da se to
naredi relativno hitro, da se oceni na eni strani, koliko manj bomo imeli stroškov s temi
ukrepi in po drugi strani koliko manj bomo imeli prihodkov zaradi znižanja povprečnine. Če
bo razlika, predlagam da se odreagira na to s sklicem seje ali pa s posebno točko na seji
občinskega sveta, kjer bomo od kompetentnih ljudi z Vlade RS dobili relevantne odgovore.
Dajem pobudo da se s tem resno ukvarjamo na naslednji seji.
Peter Dirnbek:
1. Predlog v zvezi z ažuriranjem Excelove tabele na občinski spletni strani, pobude in
vprašanja, katere je omenil že Jure Pezdirc. Tabela je zelo uporabna, žal pa ni redno
ažurirana. Zadnje vprašanje je bilo ažurirano septembra 2013, odgovor pa maja 2013.
Excelova tabela ni ažurirana, zato vlagam pobudo, da se ta zadeva ažurira.
Odgovor župana:
Excelove tabele bo vsekakor potrebno ažurirat.
Aljoša Rovan:
1. Neasfaltiran kos ceste v Brežicah. Ta kos ceste na Prešernovi cesti, v dolžini cca 250 m,
med veterinarsko bolnico, v smeri nasipa, je praktično zadnja neasfaltirana cesta v mestu in
tam zraven so zavetišče za male živali, Dom starejših občanov ter hiša starejšega
zakonskega para Davidović. Asfaltiranje te ceste bi zmanjšalo količino prahu, ki pada po
zavetišču malih živali, izboljšalo bi dostop stanovalcem Prešernove 25 in dalo slabše
pokretnim prebivalcem Doma starejših občanov lepo sprehajalno pot do nasipa oz. Save.
Glede na to, da se sedaj zaradi gradnje hidroelektrarne tam opravljajo dela pri gradnji nove
ceste, katera bo potekala od pokopališča med veterinarsko bolnico in med Domom starejših
občanov, predlagam, da bi se šlo še v asfaltiranje te ceste. Vsa potrebna mehanizacija bo
že tam oz. v neposredni bližini, zato bi bilo asfaltiranje te ceste verjetno lahko relativno
poceni. Strokovnim službam predlagam, da pobudo preučijo ter ali je to tehnično in
finančno izvedljivo.
Anton Zorko:
1. Tveganje za socialno ogroženost v občini Brežice. V tej regiji je to tveganje največje. Dajem
pobudo, da župan in predvsem občinske službe pred obravnavo osnutka proračuna
pripravijo program za pospešitev razvoja občine in pritegnitev investitorjev tako, da s tem
programom in z ukrepi naredimo občino privlačno za investitorje. V prazne industrijske cone
v Dobovi, Slovenski vasi, Šentlenartu je potrebno dobiti investitorje, ki bodo tukaj investirali.
Naj bo v tem programu razvidno, koliko novih delovnih mest bomo lahko v naslednjih letih s
tako politiko imeli. Predlagam, da to pobudo še letos, ali pa v začetku prihodnjega leta kot
predlog programa dobimo na mizo.

Po magnetogramu zapisala:
Jasmina Molan
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