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OBČINSKI SVET
OBČINE BRDA
ZADEVA: DODATNI ODGOVOR NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 31. REDNE SEJE IN
ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 32. REDNE SEJE
Dodatni odgovor na pobude in vprašanja svetnikov 31. redne seje
Kostja Jelinčič je zgrožen nad prejetim odgovorom v zvezi z ureditvijo dela pločnika na cesti Kojsko - Hum.
Zanima ga, kdaj bo zadeva dokončno rešena (časovno).
Oddelek za okolje in prostor
Kdaj bo zadeva dokončno rešena je težko reči saj vemo, da postopki razlastitve trajajo več let, če pa nam uspe
dogovor z lastniki se to lahko zgodi še letos. V tem času je bila izdelana idejna zasnova ureditve pločnika in
priključka javne poti, ki predstavlja osnovo za dogovor z lastniki ter za izdelavo izvedbenega projekta. Glede
postopka razlastitve moramo povedati, da je to v pristojnosti Direkcije RS za infrastrukturo.
Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 32. redne seje
Edbin Erzetič
Koliko znaša turistična taksa v sosednjih državah?
Direktorica ZTKMŠ Brda
Na ZTKMŠ Brda smo se že pred samo uskladitvijo nove višine TT za področje Brd posvetovali tudi s kolegi iz
drugih slovenskih regij, ter se o odločitvi pozanimali tudi pri briških ponudnikih. V Brdih smo poleg skupnega
sestanka s ponudniki izvedli tudi anketo, na podlagi katere smo določili višino nove TT (velja od 1. 1. 2019 dalje
za vse objekte čez vse sezone enako in sicer 2 €, od tega 1,6 € pripada Občini Brda ter 0,4 € promocijske takse
odpade na STO).
Kako je s TT v nekaterih drugih slovenskih občinah:
Mesto

Turistična taksa sedaj v evrih

Nova turistična t. po 1.1.2019 v evrih

Ljubljana

2,5

3,12

Bled

1,5

2,5

Bohinj

1,27

2-2,50

Kranjska Gora

1,27

2

Maribor

1,27

2

Ptuj

2

2,5

Izola

1,27

2

Piran

2

2,5

Turistična taksa po nekaj bližnjih krajih v Italiji:
Mesto

Turistična taksa v evrih od junija dalje

Trst

1,20-2,50

Benetke

2,00-5,00

Grado

0,80-1,80

V Italiji je višina takse različno obračunana glede
na vrsto prenočišča in samo oceno. Npr. hotel s
5 zvezdicami ima ceno 5 evrov na noč.
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Turistična taksa po nekaj bližnjih krajih na Hrvaškem:
Mesto

Turistična taksa na odraslo osebo v kunah

Umag

7

Novigrad

7

Medulin

7

Pula

Hrvaška s 1.1.18 obračunava takso glede na
razrede v katere spada mesto od A do D razreda.
V sezoni je v razredu A cena 8kn.

8 (v sezoni)

Boris Šfiligoj
1. Na novo urejeno križišče v Solkanu - ali lahko občina pri tem kaj posreduje, saj je zelo nepregledno in
nevarno.
2. V Vipolžah na parc. št. 871/4 k. o. Vipolže, ki je v lasti Občine Brda je nastalo odlagališče gradbenega
materiala, kamenja in drevesnih korenin. Zanima ga, kako je to odlagališče nastalo, kdo je odlaganje
materiala dovolil in kdo je na lokacijo odvažal. Kako se bo nastalo stanje saniralo?
Ad1. Oddelek za okolje in prostor
Razumemo vašo ugotovitev, da je na novo urejeno oziroma spremenjeno križišče ob solkanskem mostu lahko
nevarno za udeležence v prometu, saj vsaka sprememba pomeni določeno tveganje. Precej varnejša bi bila
izvedba krožišča. Občina Brda v tem primeru ni pristojna in ne odloča, zato lahko o tem le obvestimo Direkcijo.
Povemo pa lahko, da je KS Solkan že posredovala pri Direkciji in so tudi že dobili ustrezno tolmačenje.
Ad2. Oddelek za okolje in prostor
Povedati moramo, da tam ni odlagališče ampak le začasna deponija za zemljino. Dovoljenje za začasno
odlaganje zemljine je občina dala le določenim izvajalcem javne infrastrukture in objektov, ne pa vsem.
Nekateri pa so tam ilegalno odlagali tudi kamenje in korenine dreves. Teh storilcev ne poznamo, pa tudi nismo
prejeli nobene prijave ali obvestila, zato se bo v tem primeru ravnalo kot v ostalih primerih nelegalnih odlaganj
materialov. Ves uporaben material in zemljina pa se lahko uporabi za gradnjo objektov. Povedati moramo tudi,
da smo z namenom preprečitve ilegalnega odlaganja odpadkov postavili table z obvestili o prepovedi ter
dostop fizično ogradili z verigo in količki.
Teja Jelina
1. S strani občana je bila opozorjena, da se na pod nadstreškom na Gradu Dobrovo preprodaja droga (ob
koncu tedna). Apelira na Občino Brda, da ukrepa pri pristojnih organih.
2. Občinski svetniki so bili preko elektronske pošte seznanjeni v zvezi z dogajanjem v Briški hiši v Šmartnem.
Predlaga, da se svetnike o tem kaj več seznani.
Ad1. Direktorica OU
Pristojni organi so bili o slednjem obveščeni in so tudi v zvezi s tem ukrepali.
Ad2. Direktorica ZTKMŠ Brda
Vas Šmartno je bila v preteklih letih deležna celovite obnove. Kot briški biser je največkrat slikovno
izpostavljena v naših in vse slovenskih promocijskih aktivnostih, ter predstavlja poleg razglednega stolpa v
Gonjačah glavno vstopno točko v Brda. Lahko trdimo, da skoraj ni turista in obiskovalca Brd, ki se ne bi v
Šmartnem ustavil.
Skozi leta zaznavamo vedno večji obisk tega kraja in celotnih Brd tekom tedna. Številni obiskovalci se
sprehodijo skozi Šmartno in ostanejo razočarani ob pogledu na zaprte javne prostore, kot je denimo Briška hiša.
Naj na tej točki poudarim, da je bila sama Briška hiša tudi predmet obnove skozi prejšnjo finančno EU
perspektivo in je v lasti Občine Brda. V Briški hiši je poleg trgovinice tudi manjši muzej ter v zgornjih prostorih
film o zgodovini Brd.
ZTKMŠ Brda je zato na sestanku s ponudniki Šmartnega začetek leta 2018 analiziral dogajanje v Šmartnem.
Skupaj smo si zastavili nekaj ciljev katere bi radi tekom let dosegli. Med prvo in največkrat izpostavljeno
problematiko tudi s strani drugih ponudnikov Šmartnega ter našimi turističnimi vodniki je bila med tednom
zaprta Briška hiša. Podali smo pobudo, da se tekom glavne sezone, torej vsaj od junija do septembra zagotovi
odprtje tudi tekom tedna. Trenutna najemnica prostora se je s pobudo strinjala, vendar na tem mestu še nismo
govorili o točnem urniku. Urnik je stvar debate in naj bi bil opredeljen glede na tok turistov v Brdih.
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Ponudniki Šmartnega so tudi nakazali željo po vzpostavitvi TIC-a v Šmartnem in zgoraj navedenega razloga –
številni turisti in obiskovalci, ki prvič obiščejo Brda se najprej ustavijo v Šmartnem. Glede vzpostavitve novega
TIC-a oz. selitve obstoječega TIC-a v Šmartno razmišljamo že nekaj časa, saj vidimo v tej smeri velik potencial
tako v informiranju kot tudi dodatnem prodaji briških proizvodov, velike potrebe po izposoji koles in skuterjev
ter trženju naših itinerarijev (nova licenca za turistično agencijo).
O ideji smo se pogovorili tudi v okviru Strokovnega sveta zavoda ZTKMŠ, ki je našo idejo potrdila. Na sestanku je
potekala debata o možnih nepremičninah v katere bi se lahko TIC selil in seveda je bila kot ena izmed možnosti
izpostavljena tudi sama Briška hiša.
Direktorica ZTKMŠ Brda je poudarila, da so ponudniki, kot je trenutna najemnica v Briški hiši več kot nujni in bi
si želela še več takih, da bi vas zaživela kot njej podobni turistični biseri že v sami bližnji Hrvaški (npr. Grožnjan).
Prav zato si bomo z Občino Brda prizadevali vzpostaviti pogoje za oddajo v najem tudi drugih objektov v lasti
Občine Brda v Šmartnem. Teh je kar nekaj in trenutno samevajo. Na ZTKMŠ Brda smo v zvezi s tem že pripravili
nekaj idej, ki vključujejo tako samostojne male obrtnike kot tudi vključevanje mladih skupin pri prostovoljnem
delu ter kasnejši organizaciji raznih umetniških kolonij.
Da razmišljamo v pravi smeri je potrdila kratka analiza gibanja turistov Šmartnem katero smo izvedli v parih
dneh meseca julija. Začetek meseca smo namreč najemnici Tanji Rusjan ponudili pomoč turistične
informatorke, ki naj bo tekom tedna delala v Briški hiši. Analiza tridnevnega dogajanja v hiši je bil sledeči obisk:
- ponedeljek, 2. 7. 2018: 23 x Slovenci, 2 x Belgijca, 2 x Italijana, 4x Japonci, 15 x Avstrijci, 6 x USA,
- torek, 3. 7. 2018: 2 x Čeha, 29 x Angleži, 18 x Avstrijci, 9 x Slovenci, 11 x Italijani,
- sreda, 4. 7. 2018: 3 x Japonci, 12 x USA, 4 x Nemci, 12x Italijani, 5 x Tajvanci, 2 x Avstrijci, 6 x Avstralci, 2 x
Angleži, 50 x Slovenci.
90 % teh obiskovalcev še nikoli ni obiskalo Brd in našega TIC-a.
Zaradi nekompatibilnosti naše turistične informatorke ter najemnice, je kasneje najemnica sama poiskala
sodelavko študentko, da zagotovimo odprtje Briške hiše tudi čez teden. Osebno kot direktorica ZTKMŠ
ocenjujem, da je tovrstna rešitev zelo pomanjkljiva. Študentka ni usposobljena za podajanje informacij širšega
turističnega značaja, prav tako pa je Briška hiša v tistih dneh le delno odprta (trgovinica s prodajo spominkov je
zaprta).
Karlo Passoni
1. Občinski upravi predlaga, da se obrne na ponudnike mobilnih, internetnih in televizijskih storitev v Brdih
ter pridobi informacijo, kakšna je pokritost in kako jo nameravajo izboljšati. Uporabniki ugotavljajo, da
je hitrost prenosa podatkov čedalje slabša.
2. V Kojskem na vhodu v župnišče je nameščen defibrilator. Predlaga, da se namesti vidna tabla, ki bo
opozarjala nanj in pregleda ter zamenja škatla, v kateri se aparat nahaja.
3. Ker na njegova večkrat zastavljena vprašanja, kdaj naj bi bila zgrajena obvoznica Kojsko, še ni prejel
pisnega odgovora, so v Kojskem ustanovili civilno iniciativo »Za Kojsko gre«.
Podpisniki, navedeni v priloženem seznamu, zahtevajo:
• da Občina skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo poda jasen pisni odgovor, kaj se dogaja z
obvoznico Kojsko;
• da se v sodelovanju z ustrezno službo opravi štetje prometa skoz Kojsko in vpliv prometa na
vas.
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Ad1. Direktorica OU
Občina Brda je v avgustu organizirala sestanek s predstavniki podjetja RUNE-SI d.o.o. glede izgradnje
širokopasovnega optičnega omrežja v naši občini. Občina je vključena v projekt RUNE (www.ruralnetwork.eu)
skupaj z 160 občinami, ki ga izvaja navedeno podjetje. Namen projekta je zgraditi hitro širokopasovno optično
omrežje na tržno nezanimivih področjih, torej tam kjer obstoječi operaterji niso imeli želje vlagati svojih
sredstev za izgradnjo omrežij za prihodnost (hitrosti 100Mbit/s in več).
V Občini Brda je predvidena izgradnja 2393 priključkov. Prav tako je predvidena izgradnja dodatnih 146
priključkov, ki se bodo financirala iz državnih sredstev in bodo dela oddana preko državnega razpisa. S strani
občine je potrebno zagotoviti ustrezno javno zemljišče za postavitev kontejnerja (3m x 6m) za mobilno postajo.
V kratkem bo občina organizirala javno predstavitev projekta in poteka izgradnje.. Gradili bodo odprto
širokopasovno optično omrežje, kar pomeni, da bodo lahko najemniki infrastrukture različni ponudniki
mobilnih, telefonskih in TV storitev. Slednje je za končnega uporabnika tudi cenovno najbolj ugodno. Rok
izgradnje vseh priključkov bo 1 leto od dneva začetka investicije.
Ad2. Direktorica OU
V zvezi z navedenim vprašanjem smo dobili pojasnilo, da je v Kojskem je postavljen defibrilator na objekt
Zdravstvenega doma Kojsko. Defibrilator, ki je nameščen na vhodu v župnišče v Kojskem se bo, skladno z
dogovorom VS prestavilo v Brestje.
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Ad3. Oddelek za okolje in prostor
Po zadnjih podatkih z Direkcije, je idejni projekt že v izdelavi. Če ste mislili s štetjem prometa pospešiti
postopke, morate biti zelo pazljivi, da se ne bodo prav zaradi tega podaljšali ali celo ustavili! Tako so nas
opozorili na Direkciji. V tem primeru boste morali prevzeti vso odgovornost.

Direktorica občinske uprave
Anita Manfreda

ŽUPAN
Franc Mužič
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