OBČINA BRDA
Trg 25. maja 2
5212 Dobrovo
Številka: 0321-07/2021
Datum: 7. 9. 2021

ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Občine Brda, ki je bila dne 7. 9. 2021, ob 18. uri,
v Vili Vipolže

Prisotni svetniki: Aleš Simčič, Silvestra Elen Brašnić Saffigna, Žarko Kodermac, Lilijana Kastelic, Franjo Polanc, Vilko
Prinčič, Dušan Bevčar, Zvezdan Prinčič, Karlo Passoni, Romana Velišček, Goran Simčič (18.20), Damjan Birtič
Opravičeno odsoten: Teja Jelina, Boris Šfiligoj, Silvan Peršolja, Denis Rusjan
Seji prisostvujejo: župan Franc Mužič, Anita Manfreda, Dejan Rusjan, Beti Kumar, Nika Fabricijo Jug, Mateja Ambrožič,
Mojca Treplak, mag. Iris Podobnik – direktorica JSMGG, Nives Cukjati – vodja vrtca pri OŠ Alojza Gradnika Dobrovo,
Irena Škvarč – direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica
Sejo je sklical župan Franc Mužič. Zaradi odsotnosti podžupana Gorana Simčiča, sejo vodi podžupan Žarko Kodermac.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 19. redne seje
3. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje
4. Obravnava in sprejem dnevnega reda
5. Obravnava in sprejem Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Brda v prvem polletju 2021
6. Delovanje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
7. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Brda in drugih pogojev v vrtcih
8. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta
Bevka Nova Gorica
9. Financiranje spremljevalca učencu s posebnimi potrebami med prevozom v šolo za šolsko leto 2021/2022
10. Ukinitev zaznambe javno dobro na parcelah v k. o. Šmartno
11. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 19. redne seje
12. Pobude in vprašanja svetnikov
13. Realizacija sklepov 19. redne seje
14. Realizacija sklepov 3. dopisne seje
Ad 1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Prisotnih je 11 svetnikov. Občinski svet je sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.
Podžupan Goran Simčič se je seje udeležil ob 18.20, prisotnih je tako 12 svetnikov.
Ad 2.
Potrditev zapisnika 19. redne seje
V obravnavo je bil dan zapisnik 19. redne seje.
Na predlagani zapisnik ni bilo pripomb.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet zapisnik 19. redne seje.
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Ad 3.
Potrditev zapisnika 3. dopisne seje
V obravnavo je bil dan zapisnik 3. dopisne seje.
Na predlagani zapisnik ni bilo pripomb.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet zapisnik 3. dopisne seje.
Ad 4.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
V obravnavo je bil dan predlagani DNEVNI RED 20. redne seje.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet predlagani DNEVNI RED 20. redne seje.
Ad 5.
Obravnava in sprejem Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Brda v prvem polletju 2021
Poročilo predstavi Beti Kumar.
Proračun za leto 2021 je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 9. redni seji dne 17. 12. 2019 ter
spremembo Proračuna Občine Brda za leto 2021 na 15. redni seji dne 15.12.2020. Pri pripravi plana se je upoštevalo
izhodišča Ministrstva za finance v sklopu proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov ter realno so bili
opredeljeni pričakovani prihodke, opredeljeni potrebni tekoči odhodki in tekoči transferi ter investicije v teku,
najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter investicije oziroma projekti, ki izpolnjujejo pogoje za umestitev v proračunske
dokumente. Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2021 so imela še vsaj naslednja dejstva: znesek primerne
porabe na prebivalca v RS, predvidena prodaja premoženja (predvsem zemljišč) na podlagi povpraševanja, planirani
višji komunalni prispevki zaradi predvidenega povečanja investicij oz. gradenj (sprejet Odlok o spremembah in
dopolnitvah OPN).
Zaradi spremenjenih okoliščin, ki ob pripravi proračuna oz. spremembi poračuna niso bila znana, je bilo potrebno v
prvi polovici leta ponovno uravnotežiti proračun, kar se je odrazilo v sprejetju I. rebalansa proračuna Občine Brda za
leto 2021 in sicer dne 1. 6. 2021 na 19. redni seji.
Razlogi za pripravo I. rebalansa proračuna:
• Zmanjšanje koncesijske dajatve od posebnih igre na srečo za 207.000 Eur, vezani na situacijo epidemije;
•
Povečanje prihodkov iz naslova davka na dediščine in darila za 20.000 Eur; povečanje prihodka od drugih
najemnin za 47.000 Eur. V letu 2021 se je prevrednotilo javno infrastrukturo in s tem znižalo prihodek iz naslova
najema infrastrukture za 48.000 Eur, hkrati pa se je predvidelo prihodek iz naslova najema za vzpostavitev
širokopasovne infrastrukture v znesku 95.000 Eur. Skupni znesek prihodkov je planiran v znesku 377.000 Eur;
• Povečanje prihodka od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in stavbne pravice iz naslova služnosti za
potrebe vzpostavitve širokopasovne infrastrukture (optika) za 55.000 Eur;
• Povečalo se je prihodke iz naslova drugih izrednih nedavčnih prihodkov in se nanašajo na covid dodatke iz
prejšnjega leta prejete s strani države ter sredstva iz naslova dedovanja po pokojni osebi, za katero se je
doplačevalo oskrbo;
• Povečanje prihodka prejetih donacij v višini 8.000 Eur za sofinanciranje igral;
• Povečanje prihodkov iz naslova novih prodaj v znesku 7.146 Eur in sicer: prodaja kmetijskega zemljišča v Kozani
ter prodaja stavbnih zemljišč v Šmartnem, Vedrijanu in Brezovku;
• Povečanje transfernih prihodkov za 207.253 Eur: z letošnjim letom na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi
občin, se bodo sredstva za uravnoteženje razvitosti občin nakazovala kot tekoči transfer (ni več povratnih in
nepovratnih sredstev ZFO), planirana v višini 371.135 Eur; 24.000 Eur se je predvidelo sredstva s strani države za
covid dodatke ter 59.841 Eur s strani države za projekt Obnova gradu Dobrovo;
• Občina je pri pripravi rebalansa upoštevala presežek prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let v skupni višini
548.337,22 Eur;
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•

Zmanjšanje postavk: izdatki za reprezentanco ob prireditvah ob občinskem prazniku in državnem prazniku za
5.000 Eur; nakup prevoznih sredstev za 5.200 Eur - v začetku leta se je prvo vozilo nabavilo, za drugo pa namerava
občina kandidirati na razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki je predviden v jesenskem času;
Povečanje postavk: poslovni prostori za 8.400 Eur; plače občinske uprave za 16.300 Eur in plače režijskega obrata
za 13.000 Eur; skupna občinska uprava – materialni stroški za 2.000 Eur; priprava razvojnih projektov za 12.000
Eur - stroški vezani na Terme Brda (idejne zasnove, filmi,…..); razvoj turistične infrastrukture za 6.100 Eur; urejanje
ekoloških otokov za 13.700 Eur; prostorski dokumenti za 27.000 Eur namenjena za pripravo OPPN Šmarno; nakup
medicinskih aparatov za 2.000 Eur namenjena občanom za sofinanciranje cepljenja proti klopnemu
meningoencefalitisu; Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov za 5.000 Eur za izvedbo nujnih del
na objektih kot tudi za izvajanje izboljšav in dograditev objektov zaradi zagotavljanja prostorov za izvajanje
športnih aktivnosti; Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev za 10.000 Eur za nabavo dodatne opreme v
jasličnih oddelkih in za večji oddelek v Biljani; upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest za 25.000 Eur,
nanaša se na izvajanje pregledniške službe in tekočega vzdrževanja; makadamske ceste za 50.000 Eur, nanaša se
na manjša in večja popravila makadamskih cestišč; upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov za 4.000
Eur, nanaša se na igrišče v športnem parku Rio Kojsko, in sicer za utrditev terena, za nabavo mivke in platna za
pokritje igrišča;
Povečanje postavke Javni razvod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda za 58.000 Eur: povečajo se stroški plač
zaradi zaposlitve osebe preko programa javnih del, ki je bil odobren na razpisu Zavoda za zaposlovanje; za čiščenje
pohodnih poti (pohodna pot Julijana in Briške pohodne poti) se nameni za čiščenje in urejanje poti 2x na leto
(spomladi in jeseni), povečajo se stroški sodelovanja s Skupnostjo Julijskih Alp – delež stroškov za sodelovanje pri
dodatnih predvidenih aktivnostih za leto 2021; za nabavo opreme apartmajev v Vili Vipolže (v letu 2021 bo ZTKMŠ
začel oddajati apartmaje v Vili Vipolže in tako povečeval lasten tržni delež prihodkov), za nabavo novih
računalnikov za briško butiehco in zaposlene; za projekt Giro d'Italia se nameni 40.000 Eur proračunskih sredstev.
Zavod je z navedenim projektom kandidiral tudi na državni razpis, višina sofinanciranja še ni znana;
Nove postavke: Turistično urejanje Brd v višini 5.000 Eur, gre za nakup opreme po projektu "Utrinkovalnice na
Brda" (panoramskih opazovalnic); Vzpostavitev kolektivne blagovne znamke destinacije Brda v višini 13.000 Eur,
gre za povezovanje osnovne dejavnosti na področju kmetijstva in turizma; Digitalna orodjarna mislečega mesta –
IoT DOMM, katere namen je uvajanje inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin in je planirana v višini
1.624,13 Eur;
Uskladitev postavk: sredstva za nakup druge opreme in napeljav za javne površine v Šmartnem se je preneslo iz PP
16050 na PP 16052 ter sredstva za nakup opreme in napeljav in obnove za ostale javne površine se je preneslo iz
PP 16051 na PP 16053.

•

•

•

•

Prvo polletje dejansko izkazuje že izvedena in plačana dela v obdobju v prvih petih mesecih leta. To pomeni, da so
lahko dela v prvem polletju že bila naročena oz. izvedena, vendar računi za opravljene storitve zaradi 30 dnevnega
plačilnega roka še niso bili plačani.
Občina je v prvem polletju leta 2021 realizirala prihodke v višini 3.328.658 Eur, kar predstavlja 45,9 % načrtovanih
proračunskih prihodkov. Na odhodkovni strani pa je bilo realiziranih 2.368.809 Eur, kar predstavlja 32% glede na plan
ter izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 959.848 Eur. V prvem polletju je bil odplačan kredit v znesku
184.510 Eur, od tega znaša 154.351 Eur odplačilo kreditov poslovnim bankam ter 30.159 Eur odplačilo kreditov
državnemu proračunu. Stanje sredstev na računu (prihodki-odhodki-odplačila dolga) oz. presežek prihodkov nad
odhodki znaša 775.338 Eur.
Manjša realizacija prihodkov je predvsem pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, saj odločbe s strani Furs-a
še niso bile poslane. Večja realizacija pa je pri davkih na dediščine in darila.
Na odhodkovni strani je manjša realizacija pri investicijskih transferih ter investicijskih odhodkih. Večje investicije, ki so
predvidene v letošnjem letu so: Poslovna cona Dobrovo, Obnova gradu Dobrovo, Investicije in investicijsko
vzdrževanje občinskih cest in pločnikov, Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.

Sprejme se Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brda za leto 2021 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2021.
Ta sklep velja takoj.
Ad 6.

Delovanje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
Obrazložitev poda Iris Podobnik – direktorica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
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V skladu s sklepom, sprejetim na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Brda dne 20. 4. 2021, naj direktorica JSMGG
prenese pobudo o redefiniciji sklada, vključno s pogoji podelitve kreditov, najprej organom sklada in se sproži
obravnava tudi na preostalih občinskih svetih, podaja naslednje poročilo in mnenje nadzornega sveta:
1. Višina posojil
JSMGG je prvenstveno namenjen financiranju potreb malega gospodarstva. Za veliko večino posojilojemalcev je
znesek 100.000 EUR povsem zadosten oz. celo previsok. Potrebe po višjih zneskih so bile do sedaj izražene izredno
malokrat. Takim podjetnikom je bilo pojasnjeno, da z istočasno prijavo na več objavljenih razpisov lahko sumarno
pridobijo posojilo višje od 100.000 EUR.
JSMGG ni namenjen financiranju velikih investicijskih projektov, saj bi to hitro pripeljalo do porabe prostih sredstev in
s tem omejilo višino posojil, ki bi bila na voljo na letni ravni. JSMGG namreč prejme vračila posojil zgolj 4 krat letno.
Posledično bi to pomenilo, da bi bila tudi nova posojila dostopna zgolj 4 krat letno v zneskih prejetih vračil in letnemu
vplačilu namenskega premoženja v višini 232.985,11 EUR.
Vsekakor bodo o maksimalni višini posamezne oblike posojil razmislili pri pripravi nove sheme de minimis.
2. Zavarovanje posojil
Obstoječe oblike posojil so: zavarovanje pri zavarovalnici, hipoteka ali garancija.
V primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici je določanje pogojev povsem v rokah zavarovalnice in v skladu z
njihovo poslovno politiko. Pri zavarovanju posojil s hipoteko razmerje zastavljena nepremičnina vs. Posojilo temelji na
scenariju izterjave dolga preko sodišča s sodno dražbo. Sodišče izvaja prvo dražbo v višini 75% ocenjene vrednosti,
drugo dražbo pa zgolj v 50% ocenjene vrednosti nepremičnine.
Banke imajo lahko nižje razmerje med posojilom in zastavljeno nepremičnino glede na bonitetno oceno
posojilojemalca, vendar imajo možnost spremljanja dogajanja pri posojilojemalcu neposredno – prilivi, odlivi, sodne
izvršbe itd. Poleg tega banke uporabljajo svoje cenilce, ki delajo za in v dobro bank. JSMGG od posojilojemalca zahteva
samo, da morajo cenitev opraviti sodni cenilci, pri čemer cenilca izbere stranka sama. Vse prejete cenitve nikakor ne
odražajo dejanske vrednosti nepremičnine in so v posameznih primerih prilagojene potrebam. Nižanje razmerja med
posojilom in zastavljeno nepremičnino bi pomenilo povečanje tveganja, da posojilo ne bo vrnjeno v celoti.
Bančne garancije so v sedanjem času izredno redke, saj banke zaradi presežkov sredstev rade dajejo posojila kot pa
izdajajo garancije.
V preteklosti je JSMGG imel kot obliko zavarovanja tudi zavarovanje s premičnim premoženjem, vinkuliran v korist
JSMGG, vendar se je to izkazalo kot neprimerno. Nemogoče je namreč zagotoviti, da posojilojemalec premičnine ne bi
prodal, kar se je tudi že zgodilo, poleg tega so bili v skoraj vseh primerih udeleženi tudi v izterjavo obveznosti do
zavarovalnice poleg izterjave obveznosti do JSMGG. Na osnovi navedenega zavarovanje s premičnino ocenjujejo kot
neprimerno.
Ob pripravi nove sheme de minimis bodo kot morebitno novo obliko zavarovanja temeljito preučili zavarovanje s
solidarnim poroštvom.
3. Posojilo za začetnike
Posebnih posojil za začetnike nimajo oz. lahko se prijavijo na obstoječe razpise pod pogoji, ki veljajo za vse prijavitelje.
Nadzorni svet je sprejel sklep, da pogojev za zavarovanja posojil ne bo spreminjal. Cilj delovanja JSMGG ni samo
podeljevanje posojil, ampak tudi zagotoviti vračila posojil, zaradi česar je NS v preteklosti sprejel pravila za zavarovanja
posojil, kot se uporabljajo. Tako nadzorniki kot direktor JSMGG so pri svojem delu dolžni ravnati s skrbnostjo dobrega
gospodarstvenika in so odškodninsko odgovorni.
Mnenje NS je tudi, da je pri obravnavi gospodarstva in kmetijstva ter posledično delovanja JSMGG potrebno področje
Goriške obravnavati kot celoto in ne po posameznih občinah. Ob dnevnih migracijah na delo v drugo občino je tudi
veliko primerov, ko imajo pravni subjekti, katerih lastniki so prebivalci ene občine, sedež v drugi občini. Sicer pa je
delovanje poslovnih subjektov na tako majhnem področju neposredno in posredno precej prepleteno.
JSMGG je vedno pripravljen na tesno sodelovanje z vsemi občinami ustanoviteljicami, saj je njihov cilj, da kar najbolj
pripomorejo k ohranjanju in razvoju gospodarstva in kmetijstva. Občini zato predlagajo, da v smislu iskanja rešitev
olajšanja zahtev zavarovanja posojil razmisli o izvedbi garancijske sheme za poslovne subjekte z njenega področja.
Istočasno želijo izraziti zanimanje za sodelovanje na dogodkih, organiziranih s strani občine, kjer bi se JSMGG
potencialnim posojilojemalcem lahko predstavil v živo, saj se je to v preteklosti izkazalo kot najbolj učinkovit način z
dolgoročnimi pozitivnimi učinki.
Redefinicijo sklada lahko izvedejo le občine ustanoviteljice s sprejetjem odloka o spremembah delovanja JSMGG.
Občine svoje interese glede delovanja JSMGG uveljavljajo preko svojih predstavnikov, ki so imenovani v NS.
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Župan Franc Mužič pove, da zadeve, kot so sedaj zastavljene, slonijo na neki podlagi in je s podanim poročilom
zadovoljen.
Ad 7.
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Brda in drugih pogojev v vrtcih
Obrazložitev podata Nika Fabricijo Jug in Nives Cukjati – vodja vrtca pri OŠ Alojza Gradnika Dobrovo.
19. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, določa, da se
uskladitev cen po elementih, ki jih določa ta metodologija, opravi enkrat letno glede na letne rasti elementov. 20. člen
Pravilnika pa dodaja, da sklep o določitvi cene sprejme lokalna skupnost.
OŠ Alojza Gradnika Dobrovo je Občini Brda skladno z 19. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 20. 8. 2021 dostavila predlog uskladitve cen programov predšolske vzgoje;
predlog je pripravljen na podlagi predpisane metodologije za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (6. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo). Cene
programov, oblikovane po tej metodologiji, so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa
in plačilom staršev, ki jo je v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost, v kateri imajo
otrokovi starši stalno prebivališče.
Kot elementi za oblikovanje cen programov se ne podlagi metodologije upoštevajo: stroški dela, stroški materiala in
storitev in stroški živil za otroke (podroben opis v prilogi Predlog cene).
Stroške, ki niso elementi za izračun cen po pravilniku, krije vrtcu ustanovitelj v skladu z zakonom, aktom o ustanovitvi
zavoda oziroma v skladu s pogodbo o financiranju zavoda.
Na podlagi elementov za oblikovanje cen programov je izračunana ekonomska cena programov v javnem vrtcu v
Občini Brda mesečno na otroka:
Ekonomska cena programa v javnem
vrtcu v Občini Brda na mesec
I.

starostno obdobje
• za celodnevni – 9 urni program
• za 6 urni program s kosilom
II. starostno obdobje
• z celodnevni – 9 urni program
• za 6 urni program s kosilom

561,62 Eur
515,60 Eur
406,90 Eur
387,62 Eur

Občina Brda želi tudi v prihodnje ohranjati cenovno in socialno politiko pri oblikovanju cen programov v vrtcu, zato se
za otroke, ki imajo stalno bivališče v občini Brda in obiskujejo vrtec pri OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, priznava dodatna
ugodnost:
Predlagana cena za starše:
I.

starostno obdobje
• za celodnevni – 9 urni program
• za 6 urni program s kosilom
II. starostno obdobje
• z celodnevni – 9 urni program
• za 6 urni program s kosilom

525,76 Eur
454,42 Eur
382,81 Eur
337,96 Eur

Skladno z zakonodajo starši plačajo ceno programa, v katerega bo otrok vključen. Starši plačajo največ 77% cene
programa, razliko krije lokalna skupnost. Višina procenta (%) plačila staršev je odvisna od odločbe oz. razvrstitve v
plačne razrede, kar staršem na podlagi vloge odloči Center za socialno delo. Junija 2021 je največ staršev otrok v
našem vrtcu plačevalo 35% cene programa v vrtcu.
Mesečno plačilo za otroka se zniža za stroške prehrane, v primeru otrokove odsotnosti. V primeru upravičene bolniške
odsotnosti otroka, ki mora biti daljša od 15 zaporednih delovnih dni, se staršem prizna oprostitev plačila na podlagi
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zdravniškega potrdila (velja za starše s stalnim prebivališčem v Občini Brda). V poletnih mesecih v obdobju od 1. julija
do 31. avgusta lahko starši uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti; v skladu s sklepom občinskega sveta
bodo starši še naprej plačevali 25 % od njihovega z odločbo določenega dohodkovnega razreda.
Z novim sklepom pa se uvaja določba, da navedene olajšave bodo veljale samo za otroke s stalnim prebivališčem v
Občini Brda in ki so vključeni v vrtce na območju Občine Brda.
Predlog cen programov v javnih vrtcih v Občini Brda in drugih pogojev v vrtcih je obravnavala tudi Komisija za socialna
vprašanja, ki s predlagano ceno soglaša.
Nives Cukjati pohvali občino, da si prizadeva, stoji vrtcu ob strani in poskrbi, da se bodo tudi v prihodnje stvari odvijale
tako dobro, kot so se v lanskem šolskem letu.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.

Občinski svet Občine Brda sprejme sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Brda in drugih
pogojev v vrtcih.
Ta sklep velja takoj.
Ad 8.

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka
Nova Gorica
Obrazložitev poda Irena Škvarč – direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica.
Javni zavod Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je z dopisom dne 5. 7. 2021 občine ustanoviteljice javnega
zavoda zaprosil za podajo soglasja, da se presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je javni zavod ustvaril v preteklih letih,
v skupni višini 54.417,77 EUR razporedi na naslednji način:
- nakup prenosnih računalnikov, v višini 4.417,77 EUR,
- nakup in montaža klimatske naprave in pripadajočih instalacij, v višini 39.000,00 EUR ter
- sredstva v višini 11.000,00 EUR ostanejo nerazporejena.
Sredstva za nakup prenosnih računalnikov, v višini 4.417,77 EUR, se zagotovi iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta
2020. Sredstva za nakup in montažo klimatske naprave in pripadajočih instalacij, v višini 39.000,00 EUR, se zagotovi iz
presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Sredstva v višini 11.000,00 EUR ostanejo nerazporejena.
Predlog porabe presežka iz leta 2020 je Svet zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica obravnaval na svoji
seji, dne 23. 2. 2021, in soglašal s predlagano razporeditvijo presežka prihodkov nad odhodki. Predlog porabe presežka
iz preteklih let je svet zavoda obravnaval na svoji seji, dne 5. 7. 2021, in soglašal s predlagano razporeditvijo presežka
prihodkov nad odhodki.
Romana Velišček kot predstavnica v Svetu zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica doda, da je Občina
Brda trenutno še edina občina, ki nima krajevne knjižnice. Knjižnična dejavnost je dejavnost, ki stremi k temu, da je
program čim bolj kvaliteten.
Župan Franc Mužič pove, da je bila pred leti že izpostavljena ideja o ureditvi knjižnice na Dobrovem, ki pa žal, na
podlagi izračunov stroškov investicije le ta ni bila realizirana. Seznanjen je tudi z razmerami v krajevnih knjižnicah v
okoliških občinah. Za ureditev krajevne knjižnice so vsekakor povezani določeni stroški za sam vložek v objekt in tudi
za zagotovitev ustreznega kadra.
Meni, da se občani Brd lahko poslužujejo tako bibliobusa, ki prihaja v Brda, kot tudi centralne knjižnice v Novi Gorici,
saj se veliko občanov dnevno vozi v Novo Gorico.
Za Brda je bila že tako velika pridobitev bibliobus in zato zagovarja dejstvo, da se le ta ohrani in strinja se, da bo občina
sofinancirala tudi nakup novega, saj je sedanji že zastarel. Seveda bo lahko v prihodnosti prišlo tudi do realizacije
krajevne knjižnice.
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Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.

2.

Javni zavod Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica,
presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2020, v višini 4.417,77 EUR, in presežek prihodkov nad odhodki iz
preteklih let, v višini 50.000,00EUR, razporedi na naslednji način:
- nakup prenosnih računalnikov, v višini 4.417,77 EUR,
- nakup in montaža klimatske naprave in pripadajočih instalacij, v višini 39.000,00 EUR ter
- sredstva v višini 11.000,00 EUR ostanejo nerazporejena.
Ta sklep velja takoj.
Ad 9.

Financiranje spremljevalca učencu s posebnimi potrebami med prevozom v šolo za šolsko leto 2021/2022
Obrazložitev poda Nika Fabricijo Jug.
S strani Osnovne šole Kozara Nova Gorica je Občina Brda prejela prošnjo, da bi v šolskem letu 2021/2022 zagotovila in
financirala spremljevalca enemu od otrok, ki se v šolo vozijo s kombijem, in sicer spremljevalca med vožnjo v šolo in
nazaj domov.
Ravnatelj OŠ Kozara navaja, da ima otrok izrazite vedenjske težave, med vožnjo je zelo nemiren, vzkipljiv,
nepredvidljiv, kar lahko postane zelo nevarno za vse ostale vozače pa tudi druge udeležence v prometu.
Učenec je preteklo šolsko leto obiskoval 1. razred in mu je tako že po Zakonu o varnosti v cestnem prometu pripadal
spremljevalec med vožnjo v šolo. Vožnja s spremljevalcem se je izkazala za zelo sprejemljivo glede na otrokovo stanje.
V šol. letu 2021/22 pa bo učenec obiskoval 2. razred, zaradi česar mu spremljevalec ne pripada. Gre pa še vedno za
mlajšega otroka in otroka s posebnimi potrebami, ki ni še dorasel nalogi mirnega sedenja med vožnjo.
Občina Brda bi s sprejetjem predlaganega sklepa zagotovila spremljevalca otroku s posebnimi potrebami med
prevozom v šolo in nazaj, in sicer preko dogovora s prevoznikom, ki že zagotavlja vsakodnevni prevoz otrok na OŠ
Kozara. Finančna bremenitev proračuna za 10 mesecev šolskega leta je ocenjena na 9.500 Eur.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.
3.

Občina Brda bo v šolskem letu 2021/2022 financirala spremljevalca otroku s posebnimi potrebami, z
izrazitimi vedenjskimi motnjami, med prevozom na OŠ Kozara in nazaj.
Sofinanciranje iz občinskega proračuna se izvaja v šolskem letu 2021/2022, in sicer v odboju od 1.
septembra 2021 in najdlje do zaključka pouka v šolskem letu.
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. 9. 2021 dalje.
Ad 10.

Ukinitev zaznambe javno dobro na parcelah v k. o. Šmartno
Obrazložitev poda Dejan Rusjan.
Občina Brda je s strani Direkcije RS za infrastrukturo prejela prošnjo za izvzetje iz javnega dobra za parceli 120/4 (21
m2) k. o. Šmartno in 1619/2 (80 m2) k. o. Šmartno.
Republika Slovenija je bila investitor ureditve krožišča »Gonjače«. V postopku dokončne izmere po končani gradnji na
regionalnih cestah R2-402/1426 Solkan – Gonjače, R3-612/1042 Plave – Gonjače in R2-402/1465 Gonjače – Dobrovo,
je bilo ugotovljeno, da sta bili za rekonstrukcijo krožišče Gonjače uporabljeni tudi zemljišči, ki sta grajeno dobro
lokalnega pomena v lasti Občine Brda. Ker po projektu parceli postaneta last države, je potrebno pred prenosom
ukiniti zaznambo javnega dobra lokalnega pomena na obeh parcelah.
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Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.

S tem sklepom se ukinja kot javno dobro – pot:
• parcela 2281 120/4 katastrska občina 2281 ŠMARTNO parcela 120/4 (ID 7063812), ki je v lasti
Občine Brda
• parcela 2281 1619/2 katastrska občina 2281 ŠMARTNO parcela 1619/2 (ID 7063791), ki je v lasti
Občine Brda
2. Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti značaj javnega dobra - poti in postaneta lastnina
Občine Brda.
3. Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Ad 11.
Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 19. redne seje
Pripomb ni bilo.
Ad 12.
Pobude in vprašanja svetnikov
Goran Simčič
1. Predlaga, da se pri izvajanju večjih investicij v občini od investitorjev zahteva garancijo oz. ukrep za sanacijo
poškodovanih javnih površin, saj ko pride do poškodb na javnih površinah le te sanira občina na svoje stroške.
2. V zvezi s projektom RUNE ga zanima, kdaj bodo izvedeni priklopi? Izvajalec naj pripravi konkreten terminski plan
glede priklopov do hiš in naj se tega terminskega plana drži.
3. V letu 2019 je bil predstavljen projekt »Športni park Vipolže«, v sklopu katerega je bila predvidena tudi izgradnja
koloparka. Zanima ga, ali se v tej smeri kaj premika.
Silvestra Elen Brašnić Saffigna
1. Ali je predvidena dokončna sanacija ceste od Peternela do vasi Nozno in kdaj?
2. Glede na to, da se je spet začelo šolsko leto ali je možno v bodoče poiskati kakšno rešitev za ureditev oz.
namestitev avtobusnih čakalnic, saj otroci predvsem ob slabem vremenu čakajo avtobus na prostem.
Dušan Bevčar bo na podlagi 17. in 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda poslal pisno vprašanje in
zahteval tudi pisni odgovor.
Damjan Birtič
1. Na območju Neblega v smeri Italije je bilo v zadnjem času zaznati promet neznanih oseb s kovčki, predvsem v
poznih nočnih urah. Predlaga, da se obvesti ustrezne institucije in poveča nadzor na tem območju.
2. Trenutna podoba na novo zgrajenega krožišča v Drnovku ob poslovni coni Agraria ni v ponos Brdom. Apelira, da se
ne samo to krožišče, ampak tudi druga novozgrajena krožišča v občini primerno in lično uredi in vzdržuje.
Župan Franc Mužič pojasni, da še ni bil opravljen tehnični prevzem, vsekakor pa se tega zaveda. Občina bo za to
vsekakor poskrbela. Možno je tudi, da bo občina prevzela vsa krožišča v občini, ki so sicer na regionalni cesti, v
upravljanje. V Gonjačah se je celo pojavila fizična oseba, ki je pripravljena nad krožiščem zasaditi okrasno rastlinje.
Aleš Simčič
Glede na to, da je v Brdih vedno več turistov (pohodniki, kolesarji) predlaga, da se po zgledu ostalih občin prouči
možnost postavitve pitne vode ob javnih poteh.
Teja Jelina
Na katerih lokacijah so postavljene Utrinkovalnice na Brda, ki jih je financirala Občina Brda?
Ad 13.

Realizacija sklepov 19. redne seje
Pripomb ni bilo.
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Ad 14.
Realizacija sklepov 3. dopisne seje
Pripomb ni bilo.

Seja zaključena ob 19.00.

Zapisničarka
Mateja Ambrožič

Predsedujoči
Žarko Kodermac

Direktorica občinske uprave
Anita Manfreda
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