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ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Brda, ki je bila dne 19. 11. 2019, ob 18. uri,
v veliki sejni dvorani Občine Brda

Prisotni svetniki: Teja Jelina, Silvan Peršolja, Karlo Passoni, Boris Šfiligoj, Aleš Simčič, Silvestra Elen Brašnić Saffigna,
Žarko Kodermac, Lilijana Kastelic, Goran Simčič, Franjo Polanc, Vilko Prinčič, Dušan Bevčar, Romana Velišček, Damjan
Birtič, Zvezdan Prinčič
Opravičeno odsotni: Denis Rusjan
Seji prisostvujejo: župan Franc Mužič, Anita Manfreda, Beti Kumar, Dejan Rusjan, Mateja Ambrožič, Mojca Treplak,
Milan železnik – Petrol d. d., Damijan Marinič – ravnatelj OŠ Alojza Gradnika Dobrovo
Sejo je sklical župan Franc Mužič. Sejo vodi podžupan Goran Simčič.
Dnevni red :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 7. redne seje
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Program izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v
občini Brda za obdobje 2020 - 2021
Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2020 in predlogu Odloka o
Proračunu Občine Brda za leto 2021 – prva obravnava
Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica – druga obravnava
Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica,
Občine Ajdovščina in Občine Brda – prva obravnava
Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Alojza Gradnika Dobrovo – prva obravnava
Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o občinskem prazniku Občine Brda in podeljevanju občinskih
priznanj – skrajšani postopek
Imenovanje predstavnika Občine Brda v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov
Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičninah v k. o. Biljana
Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 7. redne seje
Pobude in vprašanja svetnikov
Realizacija sklepov 7. redne seje
Ad 1.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Prisotnih je 15 svetnikov. Občinski svet je sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.
Ob 18.17 se je seje udeležila Ljubica Prinčič, predsednica Nadzornega odbora Občine Brda.
Ad 2.
Potrditev zapisnika 7. redne seje
V obravnavo je bil dan zapisnik 7. redne seje.
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Boris Šfiligoj poda pripombo in sicer k točki Ad6 – Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Nova
Gorica na območju Občine Brda v letu 2018.
V razpravi Boris Šfiligoj omeni, da je 65 kaznivih dejanj zaradi prepovedanih drog za eno osebo kar veliko. Zanima ga ali
je ta oseba delovala tudi na območju šole?
Komandir pojasni, da bi se temu lahko reklo ampak konkretno o podrobnostih ne more odgovorit, ker je to zadeva
kriminalistične policije in je večjega obsega. Kazenska ovadba je bila dana na tožilstvo.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet zapisnik 7. redne seje s podano pripombo svetnika Borisa Šfiligoja.
Ad 3.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
V obravnavo je bil dan predlagani DNEVNI RED 8. redne seje.
Predsedujoči pod zaporedno številko Ad7 predlaga umestitev dodatne točke, ki jo predlaga občinska uprava Občine
Brda »Sklep o soglasju k organizaciji dela razvojnega oddelka vrtca, k sistemizaciji delovnih mest v razvojnem oddelku
in novim zaposlitvam v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica«. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
Na dnevni red 8. redne seje se pod zaporedno točko Ad7 dodatno umesti točka »Sklep o soglasju k organizaciji dela
razvojnega oddelka vrtca, k sistemizaciji delovnih mest v razvojnem oddelku in novim zaposlitvam v Osnovni šoli
Kozara Nova Gorica«.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet predlagani DNEVNI RED 8. redne seje z dodatno točko: Ad7 - »Sklep o
soglasju k organizaciji dela razvojnega oddelka vrtca, k sistemizaciji delovnih mest v razvojnem oddelku in novim
zaposlitvam v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica«.
Ad 4.
Program izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini
Brda za obdobje 2020 – 2021
Program predstavi Milan Železnik, predstavnik podjetja Petrol d. d..
I.
REDNI PROGRAM IZVAJANJA GJS JAVNE RAZSVETLJAVE
Vsebina gospodarske javne službe »dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave« je opredeljena v 6.
členu koncesijske pogodbe in obsega dobavo in postavitev naprav, objektov in omrežja javen razsvetljave in drugih
objektov javne službe ter njihovo redno vzdrževanje oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne
razsvetljave in njihovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave
in s tem povezane druge obveznosti, vse s ciljem zagotoviti zmanjšanje porabe električne energije in stroškov rednega
vzdrževanja.
Dela, ki jih je koncesionar dolžan opraviti v skladu s koncesijsko pogodbo so sledeča:
• vzdrževanje drogov svetilk, ki obsega zamenjavo pregorelih sijalk, popravilo ali zamenjavo svetilk, drogov in
drugih sestavnih delov, barvanje ter čiščenje delov javne razsvetljave,
• vzdrževanje prižigališč, nadzornih in krmilnih naprav, napeljave in razvodov javne razsvetljave,
• popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo,
• redno pregledovanje delovanja objektov in naprav vsake 3 mesece, za kar se vodi poročilo,
•
vzdrževalna dela in čiščenje drogov javne razsvetljave in drugih naprav ter svetlobnih znakov, ki so vezani na
javno razsvetljavo,
• intervencije na objektih in napravah javne razsvetljave,
• po pooblastilu vodenje pripravljalnih del in investicij v nove objekte in naprave,
• izdelava (vzpostavitev), vodenje katastra in kontrolne knjige,
• priprava predlogov letnih programov javne službe v skladu s programi koncedenta, vključno s pripravo
ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije,
• priprava poročila o realizaciji letnega programa,
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izvedba dodatnih obremenitev na objektih in napravah javne razsvetljave,
dobava električne energije za potrebe javne razsvetljave,
priprava in vodenje odškodninskih postopkov proti povzročiteljem škode na napravah, objektih in omrežju
javne razsvetljave,
vzpostavitev energetskega knjigovodstva in vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih odjemnih
mestih
izdelava načrta razsvetljave skladno s predpisi,
posredovanje podatkov o infrastrukturi pristojnim institucijam v skladu z zakonodajo,
sodelovanje pri pripravi občinske prostorske dokumentacije,
pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije ter upravnih dovoljenj,
izdajanje smernic in projektnih pogojev,
izdajanje soglasij v skladu s tem odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe.

Na javni razsvetljavi se redno opravljajo vsa vzdrževalna dela in varstveni ukrepi za nemoteno delovanje le-te. Kot
tekoče vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov se v smislu redne javne službe
izvaja:
1. Dobava in zamenjava sijalk v okviru letnih vzdrževalnih del
2. Dobava in zamenjava sijalk 250 W in 400 W za reflektorje v okviru letnih vzdrževalnih del
3. Dobava in zamenjava dušilk, elektronskih dušilk in ostalih tipov sijalk za svetilke, ki bodo zamenjane in ostale
svetilke po katastru javne razsvetljave, ki niso predmet prenove, v okviru letnih vzdrževalnih del in
pogodbenih določil
4. Letni strošek urejanja in vodenja katastra javne razsvetljave
5. Letni strošek čiščenja stebrov in svetilk
6. Letni strošek čiščenja okolice svetilk
7. Preventivno vzdrževanje prižigališč
8. Izvajanje javnih pooblastil
9. Prenos podatkov iz obstoječega katastra javne razsvetljave, ki je vzpostavljen pri koncendentu v aplikacijo
izvajalca, vnos sprememb po izvedbi prenove ter redno letno vodenje in ažuriranje katastra v skladu z
zahtevami iz koncesijske pogodbe, pri čemer mora biti koncedentu in naročniku dostop do podatkov
omogočen preko spleta z geslom.
10. Vzpostavitev in vodenje kontrolne knjige v elektronski obliki v skladu z zahtevami iz koncesijske pogodbe, pri
čemer mora biti koncendentu in naročniku dostop do podatkov omogočen preko spleta z geslom
11. Izdajanje projektnih pogojev in soglasij
II.
INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE NAPRAV, OBJEKTOV IN OMREŽJA JR
Vključuje vsa vzdrževalna dela, ki so potrebna za normalno funkcioniranje javne razsvetljave in niso zajeta pod (redno)
tekoče vzdrževanje oz. redno izvajanje javne službe javne razsvetljave. Intervencijsko vzdrževanje zajema razna
popravila uničenih in dotrajanih delov javne razsvetljave, kot na primer menjava kontaktorjev, foto celic, dotrajanih
kandelabrov, izdelava kabelskih spojk itd.
Za izvajanje intervencijskega vzdrževanja javne razsvetljave Občina Brda zagotavlja lastna sredstva in se zaračunava
mesečno.
III.
NOVE INVESTICIJE JR PREDVIDENE V LETU 2020 IN 2021
Predlagamo, da se v letu 2020 in 2021 v okviru investicij za rekonstrukcije in adaptacije planira določena dela prenove
ali postavitev javne razsvetljave na območju občine Brda. Katere investicije se bodo dejansko izvedle bo določila
Občina Brda. Pred izvedbo posamezne investicije predelave ali postavitve javne razsvetljave, bo koncesionar pripravil
ponudbo z oceno investicije.
Program izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave za dve leti, za 2020 in 2021 zajema vsa dela prenove in
urejanja javne razsvetljave, skladno z določili koncesijske pogodbe. Program temelji in je pripravljen na podlagi
usklajevanja predlogov koncesionarja in Občine Brda.
Boris Šfiligoj sprašuje, ali je za postavitev luči ob cesti potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS za infrastrukturo.
Milan Železnik pojasni, da podjetje Petrol d. d. upravlja javno razsvetljavo in infrastrukturo Občine Brda. Če gre za
državno cesto je upravljalec drugi.
Silvestra Elen Brašnič Saffigna sprašuje, ali bi bilo možno zagotoviti javno razsvetljavo na šolskem igrišču. V poletnih
mesecih bi se tako uporabniki igrišča lahko zadrževali več časa.
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Milan Železnik pojasni, da prioritete osvetlitve in postavitve javne razsvetljave določa občina v okviru zneska, ki je
planiran na letnem nivoju.
Dušan Bevčar sprašuje, kakšen je odzivni oz. reakcijski čas za zamenjavo svetilk in čiščenje okolice svetilk.
Milan Železnik pojasni, da je odzivni čas določen v koncesijski pogodbi. Odzivni čas je različen, za nujne intervencije
(poškodbe, prevrnjena svetilka,…) je odziv takojšen. Nevarnost je potrebno takoj odstraniti, popraviti pa se mora v
najkrajšem možnem času v roku dveh dni, prav tako, če ne dela cela veja javne razsvetljave. V kolikor ne dela določena
svetilka pa je odzivni čas 14 dni. Po prijavljeni napaki se odpravijo na teren, vendar ne zamenjajo samo nedelujočih
svetilk, pač pa opravijo obhod in sproti popravijo še ostalo.
Javna razsvetljava v občini je postavljena samo na občinskih zemljiščih.
Dušana Bevčarja zanima, ali upravljajo tudi s svetilkami v tlaku v Šmartnem, saj ne sveti kar nekaj svetilk.
Milan Železnik pojasni, da ima podjetje Petrol d. d. izpostavljen tudi center za prijavo napak, ki je na voljo 24 ur/dan.
Prijava napake se lahko posreduje preko spletne strani, elektronske pošte in telefona. Napaka se zabeleži in vodi v
katastru z vso potrebno evidenco (kje je prijavljena napaka, kdo jo je prijavil in kdaj je bila odpravljena).
Damjana Birtiča zanima, kaj pomenijo kratice formule pri plačilu rednega izvajanja GJS.
Milan Železnik pojasni: RP – referenčna poraba, C – povprečna cena električne energije, RV – referenčni stroški
vzdrževanja, NP – nova poraba na svetilkah, NV – strošek vzdrževanja na novi razsvetljavi, K – 10% popust v skladu z
razpisom in koncesijsko pogodbo. Bistvo te formule je v tem, da je zajeta referenčna poraba pred izvedbo in če se nato
dodajo nove svetilke je potrebno porabo nove svetilke odštet, da se lahko doseže tisto, kar se zagotavlja.
Strošek električne energije pokriva Petrol d. d. za vso javno razsvetljavo v celotni dobi koncesijske pogodbe.
Na vprašanje Borisa Šfiligoja, Milan Železnik pojasni, da vzdržujejo tiste svetilke, ki so jim predane in vsa infrastruktura,
ki jo ima občina na svojem območju. Če pa so svetilke na državnih cestah, le-te vzdržuje druga služba.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.

Občinski svet Občine Brda sprejme »Program izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in
izvajanja javne razsvetljave v občini Brda za obdobje 2020 - 2021«.
Ta sklep prične veljati takoj.
Ad 5.

Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2020 in predlogu Odloka o Proračunu
Občine Brda za leto 2021 – prva obravnava
Predloge obeh odlokov predstavita župan Franc Mužič in Beti Kumar.
Župan Franc Mužič pove, da sta prvič pripravljena predloga proračunov za dve leti in sicer 2020 in 2021. Proračun
občine je najpomembnejši in najbolj operativen dokument, ki ga občina ima poleg statuta in drugih aktov. Proračun je
dokument po katerem se morajo občinska uprava in drugi občinski organi ravnati. Med letom se običajno pripravi tudi
rebalanse proračuna, saj je proračun živa stvar in tekom leta pride tudi do sprememb. Predhodno sta bila predloga
proračunov obravnavana na nivoju strokovnih služb, kolegija podžupanov in svetniških skupin.
I.
1.

2.

3.

Izhodišča, ki so bila uporabljena pri pripravi proračuna za leto 2020
Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo proračuna za leto 2020 ter finančni načrti proračunskih
uporabnikov: Proračun je pripravljen na podlagi proračunskega priročnika za leto 2020/2021. V proračunu
je predvidena dohodnina z upoštevano povprečnino v višini 589,11 Eur za leto 2020 ter finančno izravnavo.
Tveganja proračunskih postavk: Nenadzorovana porast odhodkov proračuna zaradi sprejetih državnih
predpisov, na katere občina nima vpliva - povečanja socialnih transferov iz proračuna (zdravstveno
zavarovanje, domska oskrba, plačilo razlike v ceni vrtca,….).
Pristop pri pripravi proračuna za leto 2020 za prvo branje:
Pristop pri pripravi proračuna za leto 2020 je bil podoben kot v preteklih letih. Realno se je opredelilo
pričakovane prihodke, opredelilo potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku,
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najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter investicije oziroma projekte, ki izpolnjujejo pogoje za umestitev v
proračunske dokumente. Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2020 so imela še vsaj naslednja
dejstva:
• Znesek primerne porabe na prebivalca v RS je upoštevan na podlagi predhodnih podatkov.
• Predvidena prodaja premoženja (predvsem zemljišč) na podlagi povpraševanja.
• Planiran je višji komunalni prispevek zaradi predvidenega povečanja investicij oz. gradenj (sprejet Odlok
o spremembah in dopolnitvah OPN).
II.
1.

2.

3.

Izhodišča, ki so bila uporabljena pri pripravi proračuna za leto 2021
Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo proračuna za leto 2021 ter finančni načrti proračunskih uporabnikov
Proračun je pripravljen na podlagi proračunskega priročnika za leto 2020/2021. V proračunu je predvidena
dohodnina z upoštevano povprečnino v višini 588,30 Eur za leto 2021 ter finančno izravnavo.
Tveganja proračunskih postavk: Nenadzorovana porast odhodkov proračuna zaradi sprejetih državnih predpisov,
na katere občina nima vpliva - povečanja socialnih transferov iz proračuna (zdravstveno zavarovanje, domska
oskrba, plačilo razlike v ceni vrtca,….).
Pristop pri pripravi proračuna za leto 2021 za prvo branje:
Pristop pri pripravi proračuna za leto 2021 je bil podoben kot v preteklih letih. Realno se je opredelilo pričakovane
prihodke, opredelilo potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku, najnujnejše investicijsko
vzdrževanje ter investicije oziroma projekte, 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 je upoštevan na podlagi predhodnih podatkov.
• Predvidena prodaja premoženja (predvsem zemljišč) na podlagi povpraševanja.
• Planiran je višji komunalni prispevek zaradi predvidenega povečanja investicij oz. gradenj (sprejet Odlok o
spremembah in dopolnitvah OPN).

Karlo Passoni pove, da ima občina v svoji strategiji dve poslovni coni. Zanima ga, ali so planirana sredstva za poslovno
cono na Humu? V kolikor ne predlaga, da se planira vsaj 2% od PC na Dobrovem, kar bi pomenilo, da ima občina tudi
na tem področju resne namene.
Anita Manfreda pojasni, da je Komisija za gospodarstvo pri občini Brda izrazila željo, da bi se poslovne cone razvijale
na dveh območjih. Ena aktualna PC Agraria in druga bodoča PC Hum. V proračunu je zaenkrat predvidena proračunska
postavka za PC Agraria, za katero je občina pridobila tudi evropska sredstva. Za to je denar zagotovljen in za to se ta
zadeva tudi izvaja. Rečeno je bilo tudi to, v kolikor bo država razpisovala preko Dogovora o razvoju regij za naslednjo
finančno perspektivo sredstva za poslovne cone, se bo nato ta sredstva namenilo za razvoj PC na Humu.
Nadalje Karlo Passoni še sprašuje, ker je bila letos večkrat poudarjena možnost izgradnje obvoznice Kojsko ga zanima,
ali je občina v proračunu planirala sredstva, ki jih bo potrebovala ob morebitni izgradnji.
Župan Franc Mužič pojasni, da obvoznica Kojsko postaja realnost, naročen je že izvedbeni načrt in zagotovljena
sredstva. Kar se tega tiče, se bo morala občina vključiti z izgradnjo pločnikov in javne razsvetljave. Najprej pa je seveda
potrebno izdelati projekt, da se preveri ali bo občina sploh vključena v ta projekt. DRSI daje celo prednost temu, da se
v prvi fazi uredi krožišče pri Agrariji v Kojskem.
Zvezdana Prinčiča in člane Balinarskega kluba Goriška Brda moti to, da je bila v razvojnih programih občine za leto
2021 že planirana izgradnja nadstreška na balinišču v Vipolžah. Sedaj pa je bilo to iz NRP umaknjeno.
Župan Franc Mužič pojasni, da se je zadevo nenamerno umaknilo iz načrta razvojnih programov. Vsekakor v letu 2020
do realizacije ne bo prišlo, saj ima občina druge prioritete, lahko pa zagotovi, da se bo to uvrstilo v načrt razvojnih
programov za leto 2021.
Anita Manfreda pojasni, da je bil projekt bil umeščen v načrt razvojnih programov zaradi tega, ker je občina s
projektom kandidirala tudi na razpisu Fundacije za šport, na katerem je bila tudi uspešna. Prejela je odobrenih cca
14.000 EUR, vendar je bilo to razdeljeno na 3 leta in stopnja sofinanciranja je bila zelo nizka in zaradi tega se je občina
odločila, da v ta projekt ne gre.
Kar se tiče umestitve v načrt razvojnih programov ne vidi težav, v kolikor se bo občinski svet strinjal,. Zdelo pa se je
smotrno, da se počaka na razpis Fundacije za šport in da se z rebalansom umesti proračunska postavka. Sama pa vidi,
da se projekt zaradi drugih predvidenih investicij umesti v NRP za leti 2021 in 2022.
Zvezdan Prinčič pove, da bi bilo res škoda, če se to ne bi v nekem doglednem času dogodilo. Klub ima 67 igralcev,
preko 30 aktivnih in eden redkih klubov, ki igra na državnem nivoju izključno z domačimi igralci. Glede na kriterije, ki
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jih ima Balinarska zveza Slovenije, bo v najkrajšem možnem času prišlo do tega, da kdor ne bo imel štirih pokritih igrišč
državne lige ne bo moral igrati.
Borisa Šfiligoja zanima, ali je na proračunski postavki 13021 - Obnova starih zidov, mostov vključena tudi ureditev
ovinka na Humu.
Župan Franc Mužič pritrdi.
Borisa Šfiligoja zanima, ali je v proračunu zagotovljenih 15.000 EUR za nakup zemljišča za ureditev parkirnih prostorov
v Kojskem pod cerkvijo.
Anita Manfreda pojasni, da gre za sredstva, katera bi morala občina zagotoviti za ureditev sanitarij na Gradu Dobrovo.
Zaradi ne izvedbe oz. prenosa investicije na družbo grad GT d.o.o., bo ta sredstva zagotovila za obnovo občinskih
stanovanj in prostorov.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.

Občinski svet Občine Brda sprejme osnutek Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2020, vključno s
pripadajočimi prilogami.
Ta sklep velja takoj.

Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.

Občinski svet Občine Brda sprejme osnutek Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2021, vključno s
pripadajočimi prilogami.
Ta sklep velja takoj.
Ad 6.

Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
Osnovna šola Kozara Nova Gorica – druga obravnava
Predlog odloka v drugi obravnavi predstavi Beti Kumar.
Cilj spremembe odloka je organizacija oddelka prilagojenega programa za predšolske otroke.
Starši, ki imajo predšolskega otroka s posebnimi potrebami in živijo na območju občin ustanoviteljic Osnovne šole
Kozara Nova Gorica, trenutno nimajo možnosti vključitve otroka v oddelek prilagojenega programa za predšolske
otroke – razvojni oddelek vrtca. Otroci z razvojnimi težavami imajo v večini primerov odločbo za dodatno pomoč, ki jo
izvajajo specialni pedagogi v vrtcih. Nekateri otroci s težjimi razvojnimi motnjami potrebujejo celostno oskrbo,
drugačen program in pomoč različnih strokovnjakov. Prilagojen program za predšolske otroke se izvaja v CIRIUS
Vipava, kar pa za te otroke pomeni zelo veliko dodatno dnevno obremenitev v obliki prevoza. Razvojna ambulanta v
Stari Gori obravnava več otrok z razvojnimi težavami, ki bi potrebovali vključitev v oddelek prilagojenega programa za
predšolske otroke. Oddelek prilagojenega programa za predšolske otroke je namenjen predšolskim otrokom s
posebnimi potrebami, ki potrebujejo za svoj razvoj spodbudo in strokovno pomoč. Otroci z izrazitejšimi razvojnimi
težavami in primanjkljaji namreč potrebujejo čim zgodnejšo vključitev v celostno obravnavo, saj razvojnih
primanjkljajev kasneje ni mogoče več nadoknaditi. Oddelki prilagojenega programa za predšolske otroke so praviloma
organizirani pri vrtcih in v nekaterih primerih tudi pri osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za otroke s
posebnimi potrebami. Po Zakonu o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS,
št. 41/17) celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem
obdobju obsega obravnave otroka in njegove družine v predšolskem obdobju z namenom, da se zagotovi in spodbudi
otrokov razvoj, okrepi zmogljivost družine ter spodbudi socialna vključenost družine in otroka.
Na pobudo Osnovne šole Kozara Nova Gorica se predlaga razširitev dejavnosti in sicer:
• G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
• J/58.110 Izdajanje knjig
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
• J/58.190 Drugo založništvo.
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Zaradi predlaganih sprememb in dopolnitev v 5. členu tega odloka v zvezi s predstavniki delavcev in predstavnikov
staršev v svetu zavoda, je potrebno urediti sestavo sveta zavoda v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka,
skladno s prehodnimi in končnimi določbami.
Z uveljavitvijo predlaganega odloka, bo lahko OŠ Kozara Nova Gorica organizirala oddelek prilagojenega programa za
predšolske otroke.
Občina Brda bo program sofinancirala, v kolikor se bodo v program vključili otroci, za katere je po veljavnih predpisih
dolžna sofinancirati del cene programa. Stroški morebitnega izpada do najvišjega normativa bodo v letu 2019 občine
soustanoviteljice sofinancirale skladno z delitveno bilanco, skladno z dogovorom predstavnikov občin ustanoviteljic z
dne 26.08.2019.
Zaradi organizacije oddelka prilagojenega programa so spremembe in dopolnitve odloka potrebne.
Besedilo predlaganega odloka je predhodno usklajeno z občinami ustanoviteljicami.
Predlagani odlok sprejmejo Mestna Občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren–
Kostanjevica, Občina Renče–Vogrsko in Občina Šempeter-Vrtojba.
Pripombo Statutarno pravne komisije Občine Brda z dne 7.10.2019 se ne upošteva, saj je komisija pri ponovnem
pregledu Odloka objavljenega v Uradnem listu ugotovila, da je pri štetju naredila napako.
Upošteva se pripombo pravne službe Občine Renče-Vogrsko in sicer se v tretjem odstavku 18. člena – v besedni zvezi
»iz 5. člena« navede »iz 6. člena«
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Kozara Nova Gorica.
Ad 7.
Sklep o soglasju k organizaciji dela razvojnega oddelka vrtca, k sistemizaciji delovnih mest v razvojnem oddelku in
novim zaposlitvam v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica
Obrazložitev poda Beti Kumar.
Osnovna šola Kozara Nova Gorica je, v skladu z normativi, v soglasje poslala predlog k organizaciji dela razvojnega
oddelka od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 (vrsto oddelka, število oddelkov ter število otrok v oddelku), k sistemizaciji
delovnih mest v razvojnem oddelku in k predlaganim novim zaposlitvam, zaradi oblikovanja novega razvojnega
oddelka vrtca.
Na podlagi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in
43/18), vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelku določi vrtec v soglasju z občino ustanoviteljico.
Za zaposlitev v razvojnem oddelku vrtca je potrebno zagotoviti delovno mesto za enega vzgojitelja in 1,25 delovnega
mesta pomočnika vzgojitelja.
Sistemizacijo delovnih mest za vrtec določi, na podlagi normativov in standardov, ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem,
na podlagi 108. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 - popr., 64/01,
101/01 - odl. US, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 2/15 - odl.
US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr.).
Na seji 15. 10. 2019 je Občinski svet že sprejel sklep o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v
Osnovni šoli Kozara Nova Gorica, kjer je bila cena izračunana z upoštevanjem navedenih kadrovskih potreb.
Šola v skladu s sistemizacijo obenem tudi zaproša za izdajo soglasja za objavo razpisa za delovno mesto:
• vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja za polni delovni čas,
• vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja za skrajšan delovni čas za 10 ur tedensko.
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Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.

2.

3.

4.

Občinski svet Občine Brda daje Osnovni šoli Kozara Nova Gorica soglasje k organizaciji dela razvojnega oddelka
od 1.1.2020 do 31.8.2020 in sicer:
• v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica se v šolskem letu 2019/2020 oblikuje ena skupina razvojnega oddelka
vrtca, v katerega bo vključenih največ 6 otrok in bo deloval v Centralnem vrtcu v prostorih Vrtca Nova
Gorica.
Občinski svet Občine Brda daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v razvojnem oddelku vrtca v Osnovni šoli
Kozara Nova Gorica, za delovna mesta:
• vzgojitelj predšolskih otrok v deležu 1 delovno mesto,
• vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja v deležu 1,25 delovna mesta.
Občinski svet občine Brda daje Osnovni šoli Kozara Nova Gorica soglasje za objavo razpisa za delovno mesto:
• vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja za polni delovni čas,
• vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja za skrajšan delovni čas za 10 ur tedensko.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Ad 8.

Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine
Ajdovščina in Občine Brda – prva obravnava
Predlog odloka v prvi obravnavi predstavi Anita Manfreda.
S predlaganim odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo ime in sedež, delovno področje,
notranja organizacija, način sprejemanja odločitev, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo
delo. Poleg navedenega so z odlokom opredeljene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v
razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
Odlok določa, da bo Mestna občina Nova Gorica sedežna občina medobčinske uprave in delodajalec zaposlenih.
Vse tri občine ustanoviteljice bodo v okviru medobčinske uprave izvajale naslednje naloge:
• občinskega inšpekcijskega nadzorstva,
• občinskega redarstva,
• pravne službe,
• notranje revizije.
Naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva se pričnejo v Organu skupne občinske uprave
opravljati s 1. januarjem 2020, preostale naloge Organa skupne medobčinske uprave se pričnejo izvajati s 1. oktobrom
2020. V primeru dogovora o dodatnih nalogah bo potrebna sprememba odloka.
Zakon o lokalni samoupravi določa, da občine zagotavljajo sredstva in druge materialne pogoje za skupno opravljanje
nalog občinske uprave v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin, za katere se
opravljajo, če ni z odlokom določeno drugače.
Ključ po razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev vseh treh občin ustanoviteljic na
dan 31.12.2018 skupaj iz prejšnjega odstavka tega člena, znaša:
• Mestna občina Nova Gorica 56.391 prebivalcev,
56%
• Občina Ajdovščina
19.130 prebivalcev,
34%
• Občina Brda
5.623 prebivalcev
10%.
Odlok dopušča, da se občine ustanoviteljice dogovorijo za drugačen ključ zagotavljanja sredstev, glede na obseg dela.
V novo medobčinsko upravo se bodo premestili zaposleni iz Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in
Občine Brda. Občina Ajdovščina bo v medobčinsko upravo (pre)zaposlila enega inšpektorja in enega redarja. Glede
prevzema drugega redarja s strani Medobčinske uprave občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, MirenKostanjevica, Vipava in Ajdovščina oz. s strani sedežne občine Šempeter-Vrtojba še nimamo odgovora - pogodba o
medsebojnih razmerjih določa, da v primeru izstopa Občina Ajdovščina prevzame 2 redarja in 1 inšpektorja. Za
izvajanje nalog pravna služba in notranja revizija bodo potrebne nove zaposlitve.
Do zaposlitve direktorja bo vodenje medobčinske uprave izvajala direktorica mestne uprave.
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Zaradi predvidenega sofinanciranja države moramo odlok uskladiti z Ministrstvom za javno upravo. V kolikor
uskladitve ne bo možno izvesti do seje 19. 11. 2019, bomo potrebne spremembe vključili v predlog besedila odloka za
drugo obravnavo. Na sestanku bomo ministrstvo prosili za pojasnila glede sofinanciranja pravne službe in za
utemeljitev razlogov, da se naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov ne morejo izvajati v medobčinski
upravi.
Po Zakonu o financiranju občin je Občina upravičena do sredstev državnega proračuna iz prvega odstavka tega člena
za sofinanciranje z zakonom določenih nalog v višini 30 % v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za
financiranje skupnih občinskih uprav, če je vključena v skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo
opravlja najmanj ena naloga, ki jih opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Višina
sofinanciranja se poveča za pet odstotnih točk za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna občinska uprava opravlja za vse
občine, vključene v skupno občinsko upravo, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 % sredstev za
plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah. Po novem stroški za vodenje
medobčinske uprave niso predmet sofinanciranja, pogoj je tudi, da so uslužbenci zaposleni v medobčinski upravi za
poln delovni čas.
Občinske uprave občin ustanoviteljic predlagajo, da občinski sveti sprejmejo odlok v drugi obravnavi na sočasnih sejah
(skupaj).
Odlok ima finančne posledice na občinske proračune občin ustanoviteljic in druga javna finančna sredstva. Finančni
plan medobčinske uprave pripravlja Mestna občina Nova Gorica in bo predložen gradivu za drugo obravnavo.
V predlogu proračunov za leti 2020 in 2021, ki bo pred obravnavo na Občinskem svetu javno razgrnjen, smo predvideli
višje izdatke kot preteklo leto.
V letu 2020 bomo lahko uveljavljali sofinanciranje skupnih nalog za leto 2019 v višini 35% sredstev za plače in druge
izdatke ter prispevke delodajalca.
Občina Brda bo za potrebe delovanja medobčinske uprave zagotovila službeno vozilo.
Predlog odloka je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija na 5. redni seji dne 13. 11. 2019, ki je podala nekaj
pripomb, katere so bile že posredovane naprej na nadaljnja usklajevanja, ter soglasno potrdila predlog odloka kot
primeren za odločanje na Občinskem svetu Občine Brda.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.

Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine
Ajdovščina in Občine Brda, v prvi obravnavi.
Ta sklep velja takoj.
Ad 9.

Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Alojza Gradnika Dobrovo – prva obravnava
Predlog odloka v prvi obravnavi predstavi Damijan Marinič – ravnatelj OŠ Alojza Gradnika Dobrovo.
Prvotni Odlok o ustanovitvi osnovne šole Dobrovo je bil sprejet v letu 1997. Do letošnjega leta so bile sprejete štiri
spremembe in dopolnitve tega odloka, ki so bile najbolj nujne. Šola je imela kontrolo s strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, ki je podala svoje pripombe in priporočila na Odlok o ustanovitvi vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo (v nadaljevanju: Odlok), ki so narekovale spremembe,
dopolnitve in posodobitve odloka. Glede na navedeno je smiselno, da se sprejme nov prečiščen Odlok v vsebini, ki je v
prilogi.
Glavne novosti so poleg upoštevane spremembe imena:
• dodatne dejavnosti, ki doslej niso bile vpisane kot tudi, da zavod lahko v okviru svoje registrirane dejavnosti
opravlja še druge dejavnosti, kot so npr. spodbuja in organizira interesno in družbeno aktivnost učencev ter
se v ta namen povezuje s starši, delavci v podjetjih, kulturnimi, športnimi, turističnimi in drugimi
organizacijami ter ostalimi občani, skupaj s starši in drugimi uporabniki v občini razvija in organizira širše
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•
•
•
•
•

možnosti za aktivnosti učencev, druge mladine in občanov na področju izobraževanja, kulture, turizma in
športa;
pri organizacijskih enotah je bil dodan dislociran oddelek vrtca v Biljani;
dodan je bil šolski okoliš, ki doslej ni bil vključen v odloku;
iz Odloka so bile izpuščene določbe, ki jih ureja sama zakonodaja,
izključena je bila odgovornost ustanovitelja za obveznosti zavoda,
podrobneje so bile urejene volitve učiteljev in strokovnih delavcev v svet zavoda.

Predlog odloka je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija na 4. redni seji dne 23. 10. 2019, ki je podala nekaj
pripomb, katere je občinska uprava že uskladila. Predlog odloka je bil soglasno potrjen kot primeren za odločanje na
Občinskem svetu Občine Brda.
Teja Jelina, kot predsednica Statutarno pravne komisije glede 4. točke 32. člena pove, da se članica SPK s tem ni
strinjala saj meni, da se mora občina odgovorno obnašati do šole, ker je njena ustanoviteljica. Sicer Zakon dopušča, da
se ustanovitelj z Odlokom opredeli drugače. SPK je predlagala, da ostane dikcija kot je bila prej.
Goran Simčič se strinja s tem tako, kot je predlagano, saj se lahko npr. v enem letu zavod zadolži do te mere, da bo
občina odgovarjala za nekaj milijon EUR.
Predsednica Nadzornega odbora Občine Brda bi rada besedo, zato predsedujoči da na glasovanje sklep.
Občinski svet Občine Brda soglasno sprejme sklep, da se besedo da tudi predsednici nadzornega odbora.
Ljubica Prinčič sprašuje, ali gre v tem primeru za vse obveznosti s strani šole ali samo za finančne obveznosti in ali se
kot zavod lahko samostojno zadolžujejo?
Ravnatelj Damijan Marinič pove, da gre v tem primeru za vse obveznosti, ampak v končni fazi gre za finančne
obveznosti. Zavod se samostojno ne more zadolževati.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.

Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Alojza Gradnika Dobrovo, v prvi obravnavi.
Ta sklep velja takoj.
Ad 10.

Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o občinskem prazniku Občine Brda in podeljevanju občinskih priznanj –
skrajšani postopek
Predlog odloka predstavi Anita Manfreda.
Na pobudo občinskega sveta je občinska uprava Občine Brda pripravila nov Odlok o občinskem prazniku Občine Brda
in podeljevanju občinskih priznanj.
Predlog odloka sta predhodno že obravnavali Odbor za priznanja Občine Brda ter Statutarno pravna komisija.
Predlagan odlok je s pripombami obeh delovnih teles usklajen in primeren za nadaljnjo obravnavo na Občinskem svetu
Občine Brda.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.

Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o občinskem prazniku Občine Brda in podeljevanju občinskih
priznanj, v prvi obravnavi.
2. Ta sklep velja takoj.
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Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1. Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o občinskem prazniku Občine Brda in podeljevanju občinskih
priznanj.
2. Ta sklep velja takoj.
Ad 11.
Imenovanje predstavnika Občine Brda v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov
Obrazložitev poda Anita Manfreda.
Občina Brda je prejela poziv Ministrstva za notranje zadeve za predlaganje predstavnika javnosti v senatih za reševanje
pritožb zoper delo policistov, ki jih sestavljajo trije člani, in sicer pooblaščenec ministra kot vodja senata per dva
predstavnika javnosti kot člana senata. Predstavnike javnosti na predlog samoupravnih lokalnih skupnosti z območja
posamezne policijske uprave imenuje in razrešuje minister za notranje zadeve. Občine predlagajo število
predstavnikov glede na število prebivalcev (po ključu: do 20.000 prebivalcev 1 predstavnik). Glede na navedeno lahko
Občina Brda predlaga enega (1) predstavnika.
Predstavnik javnosti bo imenovan za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Brda je dne 4. 11. 2019 pozvala vso zainteresirano
javnost, da posredujejo predloge kandidatur za predstavnika Občine Brda v senatih za reševanje pritožb zoper delo
policistov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Brda je na 6. redni seji dne 13. 11. 2019 obravnavala
prispele predloge. Komisija je ugotovila, da je do 13. 11. 2019 prispel en (1) popoln predlog in izjava za predstavnika
javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Brda za predstavnika
javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov predlaga:
• Mark Jakin, Vedrijan 9a, 5211 Kojsko
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.

Občinski svet Občine Brda v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov imenuje Mark Jakin, Vedrijan 9a,
5211 Kojsko za obdobje štirih let.
Ta sklep velja takoj.
Ad 12.

Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičninah v k. o. Biljana
Obrazložitev poda Dejan Rusjan.
Občina je leta 2014 prestavila pot in zamenjala parcelo 1767/3 s parcelama št. 1803/2 in 1802/1 obe k. o. Biljana.
Navedeni nepremičnini v naravi predstavljata cesto in doslej nista bili zaznamovani kot javno dobro.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
Občinski svet Občine Brda sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k. o.
Biljana.
Ad 13.
Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 7. redne seje
Boris Šfiligoj poda pripombo na odgovor svetniku Dušanu Bevčarju glede državne ceste v Podsabotinu, kjer se ob
večjem deževju nabira voda. Meni, da je problem v tem, ker z občinske ceste teče voda na državno cesto, zaradi
neurejenega odvodnjavanja.
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Poda tudi pripombo na odgovor svetniku Silvanu Peršolja glede sekanja dreves, ki segajo v obcestno telo. Brda so
postala turistična destinacija, turisti prihajajo od povsod z avtobusi, ki pa ne morejo po naših cestah, saj jih ovirajo veje
dreves. Potrebno bi se bilo dogovoriti, da se drevesa poseka do 4,5 m nad cestiščem in 0,5m od cestišča, da le ta ne
tolčejo po ogledalih. To bi morala biti obveza za tiste, ki vzdržujejo tako regionalne kot občinske ceste. Čas je, da se to
dokončno uredi.
Prav tako lastniki zemljišč, katerih drevesa segajo v cestišče ne dovolijo sekati vejevja. To bi bilo potrebno urediti na
drugačen način (policija, inšpekcija), da občani pri tem tega ne bi ovirali.
Strinja se s predlogom podžupana Gorana Simčiča, da je na območju občine preveč kontejnerskih mest. Potrebno je o
tem razmisliti. Vsak občan si lahko odpadke odpelje do kontejnerskega mesta, starejšim osebam pa se lahko zagotovi
tudi pomoč. S tem se bodo zmanjšali stroški odvoza odpadkov in lepši bo videz občine.
Silvan Peršolja pove, da glede na to, da se velik del diskusije nanaša prav na vprašanja svetnikov, kot zgled dobro
pripravljenega odgovora omeni odgovor direktorice Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica. Predlaga, da
se svetniki naučijo zastavljati čista in rešljiva vprašanja, ampak potem bodo pričakovali tudi čiste in konkretne
odgovore. Kompleksna vprašanja si zaslužijo tudi dobro pripravljen odgovor.
Podžupan Goran Simčič prebere elektronsko sporočilo opravičeno odsotnega svetnika Denisa Rusjana:

Ad14.
Pobude in vprašanja svetnikov
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.
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.
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7.

8.

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.
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.

Lilijana Kastelic
Kot predsednica Sveta zavoda ZTKMŠ Brda prebere informacijo o prejetem certifikatu, ki jo je prejela s strani
direktorice ZTKMŠ Brda, Tine Novak Samec.
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Silvestra Elen Brašnić Saffigna
Predlaga, da bi se preučilo možnost ureditve sprehajalne poti od mosta za Fojano do mejnega prehoda. V začetnem
delu je močvirnato območje, gozd in ves čas reka, kar je zelo zanimivo za preučevanje favne in flore, kar bi bilo
enkratno za otroke.
Glede na to, da pot poteka v celoti po ravnini in je oddaljena od ceste, bi bila zagotovo zanimiva za vse generacije, tako
kot je to pot v Prevali, ki jo obiskuje ogromno Bricev. Zakaj ne bi tudi v Brdih ustvarili enake pogoje. K sodelovanju pri
projektu bi lahko povabili tudi lokalna podjetja.
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.
Ad15.

Realizacija sklepov 7. redne seje
Pripomb ni bilo.
Seja zaključena ob 19.45.

Zapisničarka
Mateja Ambrožič

Predsedujoči
Goran Simčič

Direktorica občinske uprave
Anita Manfreda
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