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OBČINSKI SVET
OBČINE BRDA

ZADEVA: ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 28. REDNE SEJE
Romana Velišček
Predlaga, da se pripravi javni razpis za pripravo idejne zasnove za ureditev vseh spominskih
obeležij na Dobrovem v neko skupno celoto.
Silvan Peršolja podpira pobudo Romane Velišček, da se sprejme strokovna odločitev, kako naj se ta
obeležja postavijo.
Oddelek za okolje in prostor
Za ureditev vseh spominskih obeležij na Dobrovem smo županu predlagali, da se namesto izbire
idejne rešitve z javnim razpisom oziroma natečajem, to nalogo poveri študentom fakultete za
arhitekturo, pod mentorstvom profesorja Aleša Prinčiča, ki bi lahko obdelali in pripravili predstavitev
možnih rešitev.
Boris Šfiligoj
1. V kakšni fazi je ureditev makadamske ceste na relaciji Vipolže – Italija?
2. Na parkirnem prostoru pri šoli v Kojskem je sedaj postavljen prometni znak – dovoljeno za
dovoz otrok. Predlaga, da se dodatno postavi parkirno uro (15 min).
3. Občina Brda ureja in skrbi za urejanje okolice na Sabotinu. Ker se na Sabotinu tudi trži
predlaga, da Občina Brda od tega tudi kaj dobi.
4. Pred osnovno šolo na Dobrovem so avtomobili parkirani tudi ves dan. Predlaga, da se
postavi parkomat.
5. V kakšni fazi je ureditev problematike v zvezi s postavljenimi kroglami na Trgu 25. maja.

Ad1. Oddelek za okolje in prostor
Ureditev javne poljske poti v Vipolžah je v fazi urejanja parcelne meje. Postopek ureditve meje se
prične na terenu dne 30. 1. 2018 ob 11:00 uri.
Ad2. Oddelek za okolje in prostor
Na obstoječi dopolnilni tabli piše, da je dovoljeno za dovoz otrok. Ker vemo, da dovozi in dostave
načeloma trajajo 15 do 20 minut ali pa mogoče še manj, se nam ni zdelo potrebno posebej navajati
maksimalno dolžino trajanja dovoza. Če pa je dejansko problem ta, da se starši ne držijo tega termina
potem je smiselno to dodatno označiti na dopolnilni tabli.
Ad3. Direktorica ZTKMŠ Brda
Ministrstvo za obrambo je v januarju predalo objekte na Sabotinu Mestni občini Nova Gorica. MONG
bo z razvojem novih zgodb (mala in velika Sabotinska krožna pot) in vlaganjem v objekt (dodelan
inovativen muzej, gostinska ponudba) zagotovo dodatno pridobil na prepoznavnosti in obisku.
Trdimo lahko, da je Sabotin s Potjo miru že sedaj pomemben akter v turistični ponudbi širšega
prostora, predvsem pa tudi našega. Z MONG se bomo v prihodnje pogovorili o ustrezni obliki
sofinanciranja vzdrževanja poti in okolice, ki so na strani Občine Brda.
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Ad4. Oddelek za okolje in prostor
Na seji občinskega sveta bo projektant predstavil predlog prometne ureditve na tem območju.
Ad5. Oddelek za okolje in prostor
Na seji občinskega sveta bo projektant predstavil predlog prometne ureditve na tem območju.

Direktorica občinske uprave
Anita Manfreda

ŽUPAN
Franc Mužič
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