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ZADEVA: DODATNI ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 26. REDNE SEJE IN
ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 27. REDNE SEJE

Dodatni odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 26. redne seje
Boris Šfiligoj poda pripombo na odgovor glede ureditve obvoza okoli stanovanjskega bloka Trg 25.
Maja 13 na Dobrovem. Navedeno je, da predstavniki osnovne šole rešitvi niso naklonjeni, ker bi
bilo moteno območje šolskih učilnic v neposredni bližini obvozne poti.
Meni, da ob obvozni poti ni učilnic in obvozna pot ne bi bila moteča, saj starši otroke samo
pripeljejo in odpeljejo iz šole.
Oddelek za okolje in prostor
O zadevi smo obvestili župana, ki se je strinjal, da ponovno skličemo sestanek tako s predstavniki šole
kot tudi s strokovnjaki in zadevo ponovno obravnavamo. Potrebno je zagotoviti trajno rešitev
problema dovoza otrok.
Edbin Erzetič v zvezi s podanim odgovorom glede ceste Peternel – Kožbana predlaga postavitev
odsevne table ovinek v desno ob vhodu na most, saj gre za zelo oster ovinek. Prav tako predlaga
postavitev odsevne table, ovinek v desno iz smeri Kožbana, kjer je bilo že kar nekaj prometnih
nesreč.
Oddelek za okolje in prostor
Zadevo smo si ogledali skupaj s predstavnikom izvajalca javne službe vzdrževanja občinskih cest in se
dogovorili za postavitev znakov za usmerjanje prometa v ovinku.
Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 27. redne seje
Aleš Simčič
1. Na cesti za v vas Barbana se je sprožil plaz. Predlaga ogled in sanacijo.
2. Pred nekaj časa se je uredilo središče Dobrovega, sedaj pa se kar po vrsti zapirajo gostinski
lokali. Kaj občina lahko pri tem naredi?
Ad1. Oddelek za okolje in prostor
Na cesti za vas Barbana nismo opazili nekega plazu. Verjetno ste mislili na deformacijo starega
kamnitega zidu nad cesto, ki se nagiba proti cesti. Poškodovani zid je potrebno sanirati, izvajalca smo
zaprosili za ponudbo.
Ad2. Direktorica OU
Naloga občine je, da skladno z zakonom omogoča pogoje za gospodarski razvoj v občini tako da,
sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva. Tudi sicer občina aktivno
sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim
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subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov. Gospodarske družbe, v konkretnem primeru
lastniki in najemniki gostinskih lokalov samostojno odločajo o delovanju na določenem območju.
Občina Brda je s celostno ureditvijo Trga 25. maja na Dobrovem pripomogla k boljšemu izgledu
središča, kar zagotovo dviga dodano vrednost okolice in ustvarja pogoje za boljše delovanje
gostinskih objektov na Dobrovem.
Občina se tudi sicer skladno s svojimi pristojnostmi aktivno vključuje v pogovore in iskanje rešitev za
oživitev gostinske ponudbe na Dobrovem. Gostilna 25. maj je dobila lastnika, s katerim smo imeli
pogovore na občini. Začeli so z urejanjem projektne in investicijske dokumentacije, ter načrtujejo
izvedbo investicije v objekt v naslednjem letu.
Občina je sodelovala tudi pri razgovorih pri prodaji poslovnih prostorov Mercator (bivša Lesnina). Za
gostinske prostore na Gradu Dobrovo, družba Grad GT d.o.o. že izvaja aktivnosti glede novih
najemnikov. Lokal na trgu (Princeska) se ne zapira, se je pa lastnik odločil, da ne bo izvajal več
gostinske temveč drugo dejavnost.
Občina se bo tudi v bodoče trudila in prisluhnila vsem zainteresiranim, ki bodo v občino vnesli
dodatno ponudbo.
Edbin Erzetič
Predlaga, da se na dnevni red naslednje seje občinskega sveta uvrsti točka o poteku najemne
pogodbe Vinoteke Brda in možnostih pridobitve nadomestnih prostorov.
Direktorica OU
Točka je umeščena na dnevni red 28. redne seje.
Silvan Peršolja
1. Predlaga, da se uredi in obreže živo mejo na poti iz krožišča na Dobrovem proti vinski kleti, ki
sega že na pločnik.
2. Pri vhodu na glavno parkirišče pri vinski kleti na Dobrovem, bi bilo potrebno zaščititi jašek –
luknjo, saj je zelo nevarno za sprehajalce.
Ad1. Oddelek za okolje in prostor
Živa meja ob pločniku je neurejena in slabe rasti, potrebno jo je urediti ali odstraniti. Za to bodo
poskrbeli občinski delavci.
Ad2. Oddelek za okolje in prostor
Ob robu pločnika je potrebno postaviti varovalno ograjo.
Goran Simčič
Predlaga, da se na Sabotinski cesti iz smeri Podsabotin – Nova Gorica na parkirišču za vzpon na
Sabotin postavi ogledalo, saj gre za zelo nepregleden in nevaren ovinek in posledično tudi oviran
izhod iz parkirišča na glavno cesto.
Oddelek za okolje in prostor
Zadeva je izven območja občine Brda, spada pod mestno občino Nova Gorica. Upravljalca regionalne
ceste bomo o tem obvestili.
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