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Županu, podžupanji, direktorici in vsem vodjem

ZADEVA: Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja
in pobude na 22. seji Občinskega sveta Občine Brežice, dne 20.5.2013
Marjan Žibert:
1. Občinska uprava je glede stroškov zimske službe nekaj sredstev res povečala, ampak
dal bi še eno pobudo, da komisija, ki jo naj predlagajo tisti, ki upravljajo s tem, da bi
vse ceste pregledala in bi najnujnejše poškodbe uvrstila, tu mislim na lokalne ceste,
na neko listo, da bi se najnujnejše poškodbe v čim krajšem času sanirale. Ker je kar
nekaj udarnih lukenj in najbrž, če to ne bo šlo tako, bo to lahko trajalo celo leto. Bi bilo
pa nujno to zdaj. Mislim, da to ne bo takšen strošek, da ne bi iz proračuna – iz
vzdrževanja to lahko pokrili, samo bi bilo to potrebno čim prej narediti.
Župan – odgovor:
Koliko imamo sredstev toliko bomo lahko naredili. Imamo pa že približni nabor najbolj
poškodovanih oz. kritičnih cest v občini Brežice, ki je tudi neka prioriteta za naprej.
Mitja Držanič:
1. Prejšnjič sem postavil vprašanje, zdaj bi pa dal pobudo, da bi dobil ta odgovor.
Župan – odgovor:
Glede na vaše vprašanje, občina posebej po oddelkih ne vodi porabo potnih stroškov. Je pa
podatek v zaključnem računu in si lahko vsak pogleda koliko občina Brežice porabi za potne
stroške in pa za ostala povračila stroškov.
Miran Omerzel:
1. Vprašanje imam na pobudo uporabnikov pitne vode. Komunala je nedavno zamenjala
števce za vodo, vendar je te števce zdaj potrebno plačati. V preteklosti je tudi KOP
menjaval števce pa tega ni bilo potrebno plačevati, ker je bilo všteto že v ceno vode.
Zakaj je zdaj to potrebno plačat?
Župan – odgovor:
Tu ne gre za točen podatek. Prvič si ga moraš plačati, potem pa ti ga mora Komunala vsakih
5 let v skladu z zakonom menjati. Vedno je bil komunalni prispevek in prvi števec v režiji
investicije. Če gre za menjavo števca, ki ste ga že imeli in po 5-ih letih ga morajo ponovno
menjati, je pa to v ceni kot je bilo to prej, razen če ste ga poškodovali, potem gre zamenjava
na lastne stroške.
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Franc Urek:
1. Pred dvema letoma sem o tej temi prav tako razpravljal za to govornico. In moram reči,
da je vprašanje, ki sem ga takrat postavljal… Pred dvema letoma se je izvajala
rekonstrukcija ceste Župelevec – Dobova. Danes ugotavljamo, da je bila ta sanacija
izvršena, bi rekel preprosto, nekvalitetno, ali se pa zdaj dogaja nekaj drugega. Na
cestišču, predvsem na relaciji Župelevec – Kapele, so ogromne razpoke, v katere
pronica voda. In pozimi vemo, kaj bo ta voda delala. Seznanjen sem, da je bila uprava,
komisija že na terenu, tokrat samo še enkrat prosim, da si še ogledajo in prosim, da se
te razpoke dobesedno razrešejo in zalijejo, kot se to strokovno da narediti, da ne bi to
cestno telo naprej razpadalo.
Župan – odgovor:
Zavedamo se tega, bili smo opozorjeni na to, tudi sam sem si to ogledal. Res je bilo izredno
slabo narejeno in občina bo zahtevala popravo, v nasprotnem primeru pa bomo morali
praktično celo unovčiti bančno garancijo.
Anton Kmetič:
1. Prosim, če bi lahko dobili seznam prejemnikov subvencij javnim zavodov in
zasebnikom iz proračuna za leto 2011 in 2012. Prejemnikov subvencij za
gospodarstvo.
Župan – odgovor:
V primeru, če ne gre za tajnost podatkov oz. varovanje osebnih podatkov, vam bomo te
podatke za leto 2011 in 2012 posredovali.
Jure Pezdirc:
1. S 1. julijem vstopi Hrvaška v EU, to pomeni tudi naše sosednje občine, ki so bile
dejansko zdaj izven te naše skupne države evropskih držav. Kot vemo, leta 2004, ko
je Slovenija vstopila v EU, smo imeli v Gorici in Novi Gorici, na skupnem trgu proslavo.
Tam so bili ministri, mislim, da tudi predsednik vlade in države. Zanima me, kaj v naši
občini razmišljamo o tem, ali bomo imeli kakšno skupno proslavo, ali bomo imeli
kakšno zadevo, ki nas bo sosednje občine še bolj povezale. Drugi del pa se nanaša
na to ali so občinske službe in župan razmišljali kako izkoristiti to priložnost. Ali imamo
kakšne, razen protokolarnih zadev, ko se dobivamo z njimi v zvezi z Sutla –Sotla in
podobnimi prireditvami, ali imamo kakšne konkretne projekte. Kako bo, ne samo
Slovenija, ampak tudi Hrvaška izkoristila ta vstop? Ali imamo kakšne skupne projekte,
na čem delamo, na čem smo delali in kakšna je vizija sodelovanja v prihodnje?
Župan – odgovor:
Glede prvega dela sem prav danes govoril z županom Brdovcem, ki je bil na lokalnih volitvah
ponovno izvoljen in je bila prav danes izražena želja, da se organizira nekaj na lokalnem
nivoju, medobčinskem. Če bi bila pa kakšna možnost širše na državni ravni, nimamo nič
proti,vendar se bojim, da bo država glede na situacijo težko pristopila k temu. Podane pa so
bile tudi pobude, da bi bilo srečanje na mostu, tudi gasilci so zainteresirani, društva, Ključ in
tudi drugi,… glede na to, da so imeli včeraj volitve in je g. Prelec iz Brdovca v prvem krogu
tudi zmagal, sem mu ob tem tudi čestital in pogovarjala sva se da bomo nekaj naredili ob tej
priložnosti. Naše in njihove službe bodo to stvar uskladile. Kar se tiče sodelovanja s Hrvaško
pa se mi že kar nekaj časa pripravljamo, tudi preko mednarodnih projektov. Pred dvema
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tednoma smo bili v hrvaški vječnici, imeli svojo predstavitev sredi Zagreba. V njihovih lokalih
smo imeli tudi predstavitev lokalnih pridelovalcev iz Brežic. Turistične povezave so zelo
močne, ključno stvar pa bodo morali dati gospodarstveniki, vendar je kar nekaj povezav, ne
samo Sutla – Sotla, tudi drugih in pa dela se tudi na konkretnih projektih, kajti hrvaške občine
so zelo zainteresirane. V stikih smo tudi z njihovo županijo in tudi Krapinsko-Zagorsko
županijo, tako da te stvari potekajo.

Po magnetogramu zapisala:
Jasmina Molan
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