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OBČINSKI SVET
OBČINE BRDA
ZADEVA: ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 8. REDNE SEJE
Aleš Simčič
Prostore, kjer je Briška Karitas sedaj opravljala svojo dejavnost, je lastnik Petrol d.d. prodal. Predlaga, da
občina Briški Karitas pomaga poiskati primeren prostor.
Anita Manfreda – direktorica OU
Občinska uprava bo opravila pregled vseh nepremičnin, ki so v lasti Občine Brda in v sodelovanju z Briško
Karitas poizkušala poiskati primeren prostor za opravljanje njihove dejavnosti.
Boris Šfiligoj
1. Predlaga, da se označevalna tabla za naselje Dobrovo premakne proti odcepu za vas Biljana in s tem se
zagotovi omejitev hitrosti 50 km/h, prav zaradi tega, da ne prihaja do prometnih nesreč.
2. Ob prihodu na Dobrovo iz smeri Vipolž zgleda, kot da bi prišel v Pariz med tem, ko pa je iz smeri Biljana –
Dobrovo zelo slabo osvetljeno, predvsem so tukaj ogroženi pešci. Gre za problem osvetljevanja javne
razsvetljave.
3. Predlaga, da se na dnevni red seje uvrsti točka in opravi razprava o nepozidanih stavbnih zemljiščih.
4. Pot do šole v Kojskem iz parkirišča, kjer parkirajo učitelji je v zelo slabem stanju. Predlaga, da se postavi
protiprašno prevleko z asfaltom. Zaposleni ne morejo hoditi po luži in makadamu v šolske prostore. Prav
tako, naj se na parkirišču pri vrtcu v Kojskem umakne stroj v okvari in tako zagotovi parkirišča. Glede na
to, da je občina kupila parkirišče, kjer je bil sadovnjak, predlaga, da se ne poseka zadnje vrste češenj
zato, da jih bodo otroci videli in se pod njimi igrali.
5. Cesta Imenje – Breg – Že več kot pred 10 – imi leti je podal pobudo, da bi se jo uredilo, saj gre za vojaško
cesto in je široka 5m. Do realizacije ni prišlo. Zgodilo se je to, da je nekdo zgradil zid, kanal za vodo je bil
uničen, posegal je več kot 1 m na javno dobro. Občina je nato morala ponovno urediti odvodnjavanje.
Sklenjen je bil nek tihi dogovor, da bo ta oseba širila cesto in da bo cesta spet v taki širini, kot bi morala
biti. Do sedaj se ni zgodilo nič. Če je cesta bila široka 5m je nemogoče govoriti, da se je ne da ponovno
uredit v taki širini. Cesto bi se lahko uporabljalo za parkirne prostore za cca 100 avtomobilov v času
prireditev.
6. Predlaga, da se opravi razprava, kako rešiti parkiranje v Šmartnem.
7. Na prejšnji seji je svetnik Dušan Bevčar podal pobudo o ureditvi parkirnega prostora za avtobuse na
Zalem Bregu. Predlaga, da občina vzame v najem oz. sklene pogodbo z DRSI z namenom, da se parkirišče
uredi ter prestavi tablo za naselje Zali Breg proti Šmartnemu (mimo tega parkirišča) z omejitvijo 50km/h
in tako omogoči lažji izvoz na cesto. Za lažji izhod se uredi klančino. Tako se lahko zagotovi parkiranje za
avtobuse in drugo. Gre za parc. št. 1618/13 k. o. Šmartno. Prav tako se lahko na enak način uredi
parkirišče na parc. št. 1618/12 k. o. Šmartno.
8. Kar se azbesta tiče se zahvaljuje za prejete podatke. Na podlagi prejetih podatkov je izračunal, da je v
Brdih približno še več kot polovica ne odpeljanega azbesta. Problem nastane, ker se bo to še vse
odkrivalo oz. rušilo. Izvajalci del bodo morali paziti na to, da se ne bi še dodatno onesnaževalo okolja in
da pri tem ne bodo izpostavljeni ljudje. Glede na to, da je v Brdih azbest še vedno velik problem je
potrebno poskrbeti in imenovati ustrezno komisijo, ki bi izvajala kontrolo in iskala rešitve. Sam se je tudi
udeležil sestanka z azbestnimi bolniki, kjer je začutil, da skrbijo bolj kurativo in ne za preventivo.
V zvezi s podanimi pobudami oz. vprašanji svetnika Borisa Šfiligoja bo občinska uprava pripravila odgovore do
prve naslednje seje v novem letu. S predlogom se svetnik Boris Šfiligoj strinja.
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Karlo Passoni
Že večkrat je spraševal, kdaj bo v občino pripeljana optika. Zanima ga, zakaj občina skupaj z vaškimi in
krajevno skupnostjo še ni pristopila k popisu zainteresiranih. Očitno se zadeva premika v naslednje leto.
Pripravi naj se časovnica.
Uroš Bensa – Oddelek za okolje in prostor
V kolikor se vprašanje nanaša na sam projekt RUNE, s katerimi bo s strani investitorja RUNE Enia, zagotovljena
možnost izgradnje cca 2400 priključkov za dostop do širokopasovnega optičnega omrežja na območju občine
Brda, je potrebno poudariti, da vse aktivnosti povezane s projektom v prvi vrsti vodi in koordinira investitor,
Občina Brda pa pri tem sodeluje v okviru svojih pristojnosti. Po informacijah, ki nam jih je podal investitor se
trenutno zaključuje PZI projekt, pridobivajo se še zadnja mnenja. Dokončno se zaključuje tudi izbira glavnega
izvajalca del, ki bo pripravil podrobno časovnico. Predvideva se, da bodo sestanki po krajevnih oziroma vaških
skupnostih v začetku naslednjega leta. Tej sestanki lahko potekajo tudi vzporedno z začetkom gradnje.
Posamezne krajevne oziroma vaške skupnosti bodo o terminu sestankov pravočasno obveščene.

Direktorica občinske uprave
Anita Manfreda
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