OBČINA BRDA
Trg 25. maja 2
5212 Dobrovo
Številka: 900-25/2017
Datum: 12. 9. 2017

ZAPISNIK
25. redne seje Občinskega sveta Občine Brda, ki je bila dne 12. 9. 2017, ob 18. uri,
v veliki sejni dvorani Občine Brda

Prisotni svetniki: Edbin Erzetič, Teja Jelina, Oskar Kristančič, Silvan Peršolja, Karlo Passoni, Domen Drufovka, Boris
Šfiligoj, Aleš Simčič, Silvestra Elen Brašnić Saffigna, Damjan Birtič, Žarko Kodermac, Lilijana Kastelic, Goran Simčič,
Kostja Jelinčič, Romana Velišček, Boris Rožič
Seji prisostvujejo: župan Franc Mužič, Anita Manfreda, Dejan Rusjan, Beti Kumar, Mateja Ambrožič, Mojca Treplak, Irsi
Podobnik – JSMGG, Mitja Skubin, Metka Jug – Locus d.o.o.
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.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 24. redne seje
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2016 ter Poslovni in finančni načrt za leto
2017
Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta
Občine Brda
Obravnava in sprejem Poročila o izvrševanju proračuna Občine Brda v prvem polletju 2017
Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Osnovna šola Dobrovo – skrajšani postopek
Obravnava predloga sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Glasbena šola Nova
Gorica
Obravnava predloga sklepa o določitvi nove povprečne cene storitve pomoč družini na domu v občini Brda
Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 24. redne seje
Pobude in vprašanja svetnikov
Realizacija sklepov 24. redne seje
Ad 1.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Prisotnih je 16 svetnikov. Občinski svet je sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.
Ad 2.
Potrditev zapisnika 24. redne seje
Predsedujoči Goran Simčič v skladu s 54. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda občinskim svetnikom
prebere zapisnik nejavnega dela 24. redne seje.
V obravnavo je bil dan zapisnik nejavnega dela in zapisnik javnega dela 24. redne seje.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet zapisnik nejavnega dela in zapisnik javnega dela 24. redne seje.
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Ad 3.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
V obravnavo je bil dan DNEVNI RED 25. redne seje.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet predlagani DNEVNI RED 25. redne seje.
Ad 4.
Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2016 ter Poslovni in finančni načrt za leto 2017
Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2016 ter Poslovni in finančni načrt za leto 2017
predstavi Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada za malo gospodarstvo Goriške.
Javni sklad malega gospodarstva Goriške letno objavlja razpise za ugodna brezobrestna posojila gospodarskim
družbam, podjetnikom in kmetom z območja občin ustanoviteljic. Pogoj za objavo razpisov je sprejetje Letnega
poročila Javnega sklada malega gospodarstva za preteklo leto in sprejetje Poslovnega in finančnega načrta za tekoče
leto s strani večine občinskih svetov občin ustanoviteljic.
Sklad je v letu 2016 objavil dva razpisa neposrednih posojil v skupni vrednosti 1.200.000 EUR, in sicer:
I.) razpis dolgoročnih posojil za podjetniške investicije v višini 1 mio EUR in
II.) razpis dolgoročnih posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva v višini 200.000 EUR.
Razpis dolgoročnih posojil za podjetniške investicije še teče – zadnji prijavni rok je 31.8.2017. Razpis za pospeševanje
razvoja kmetijstva je zaprt.
V letu 2016 je Sklad izvajal tudi razpisa za gospodarstvo in kmetijstvo iz preteklih let, tako je bilo prijaviteljem na
razpise skupno nakazanih 1.190.600 EUR.
Podrobnejše analize rezultatov razpisov so v Letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto
2016.
Občine ustanoviteljice so v letu 2016 zagotovile Javnemu skladu 232.985,11 EUR sredstev za povečanje namenskega
premoženja. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let občine ustanoviteljice tudi v letu 2016 sredstev za
delovanje niso nakazovale.
V letu 2017 Javni sklad pričakuje vračila danih posojil v višini 1.168.881 EUR in načrtuje posojila v višini 1.200.000 EUR.
Zaradi specifične dinamike vračanja zapadlih obrokov posojil bomo podeljevanje novih posojil prilagodili prilivom iz
naslova prejetih vračil.
Razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili v letu 2017 bo Javni sklad zagotavljal iz prostih sredstev
namenskega premoženja in vplačil deležev občin ustanoviteljic za povečanja namenskega premoženja v višini
232.985,11 EUR.
Javni sklad ni zadolžen in se tudi v letu 2017 ne namerava zadolževati.
Cilji so:
•
•
•
•

odpiranje novih delovnih mest v podprtih podjetjih,
ohranjanje obstoječih delovnih mest v podprtih podjetjih,
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih,
transparentno poslovanje Javnega sklada.

V skladu s predlogom »Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017« bodo
občine ustanoviteljice vplačale deleže za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada po kriteriju delitvene
bilance v znesku 232.985,11 EUR. Znesek vplačila Občine Brda znaša 23.298,51 EUR.
V letu 2017 naj bi občine ustanoviteljice nakazale 56.960,00 EUR sredstev za delovanje, od tega Občina Brda 11.250
EUR.
Silvan Peršolja podpre poročilo in način predstavitve, saj je zelo podjetniško in pregledno. Zanima pa ga, ali obstaja
poročilo predstavnika Občine Brda v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške.
Predlaga, da se predstavnika v javnem skladu, ki zastopa interese Občine Brda pozove, naj pripravi poročilo in se ga
predstavi na seji občinskega sveta.
Boris Šfiligoj se strinja s predlogom svetnika Silvana Peršolje. Bolj podrobno pa ga zanimajo odhodki v višini 30.000
EUR za študentsko delo.
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Iris Podobnik pojasni, da je v letu 2016 večino leta bila zaposlena ena oseba preko študentskega servisa, potem pa se
ji je iztekel status študenta in je bila zaposlena preko podjemne pogodbe. Podjemne pogodbe pa so resnično zelo
drage, lahko se jo primerja že kar z eno redno zaposlitvijo.
Edbin Erzetič pove, da je v Brdih zelo velik interes na področju razvoja kmetijskih dejavnosti in posledično tudi za
pridobivanje sredstev za ohranjanje te dejavnosti. Glede na to, da je predvideno, da bodo sredstva za podjetnike
ostala neizkoriščena predlaga, da se več sredstev nameni razvoju kmetijstva.
Iris Podobnik pojasni, da je bil finančni načrt za leto 2017 predstavljen že na vseh občinskih svetih, ki so razdelitev
sredstev tudi potrdili. V tem trenutku se to ne da spremeniti, saj bi v tem primeru morala ponovno pridobiti soglasje k
finančnemu načrtu s strani vseh občinskih svetov, kar pa bi zamaknilo razpis za kmetijstvo. Lahko pa se predlog
upošteva za naprej.
Župan Franc Mužič poudari, da je Občina Brda izrazito kmetijsko področje in prav da je, da se kmetijstvo podpira z
ugodnimi krediti. S tem se bo kmetijstvo lahko še bolj razvilo. Z delom Javnega sklada malega gospodarstva Goriške je
zadovoljen. Strinja se tudi s tem, da se pridobi in predstavi poročilo predstavnika Občine Brda v javnem skladu.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.
3.

Občinski svet Občine Brda sprejme »Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2016«.
Občinski svet Občine Brda sprejme »Poslovni in finančni načrt Javnega sklada za malo gospodarstvo Goriške za leto
2017«.
Ta sklep prične veljati takoj.
Ad 5.

Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine
Brda
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Brda predstavita Mitja Skubin, občinski
urbanist in Metka Jug iz podjetja Locus d.o.o..
Občinski prostorski načrt občine Brda je stopil v veljavo aprila 2011 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/11). Že
kmalu po začetku uporabe akta se je, predvsem zaradi razvojnih potreb Občine Brda in, v obliki pobud za spremembo
namenske rabe zemljišč izraženih razvojnih potreb občanov, izkazala potreba po njegovih spremembah in dopolnitvah.
Spremembe in dopolnitve so zahtevale tako redakcijske popravke kot vsebinske dopolnitve.
Občina Brda je zato pričela z izdelavo sprememb in dopolnitev OPN s sprejetjem Sklepa o pričetku priprave z dne
3.4.2012 (Ur.gl. št. 12/2012).
Spremembe in dopolnitve obsegajo:
tekstualni del strateškega dela
• dopolnitev nekaterih dikcij
tekstualni del izvedbenega dela
• redakcijski popravki
• dopolnitve in spremembe nekaterih izvedbenih določil
• uskladitev z novo uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje
• spremembe načinov urejanja in določitev prostorsko izvedbenih pogojev glede na ureditvenih enotah
• ukinitev statusa nadomestnih kmetijskih zemljišč
grafični del izvedbenega dela
• spremembe vrste namenske rabe
• spremembe načinov urejanja
priloge
• tabela 1 in tabela 2 se ukineta
• tabela 3: Dopustnost postavitve nezahtevnih objektov s PGD za nezahtevne objekte in tabela 4: Dopustnost
postavitve enostavnih objektov brez PGD sta nadomeščeni z novo tabelo 1 - uskladitev z novo uredbo o
vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje
• tabela 5: Seznam EUP nadomestnih kmetijskih zemljišč se ukine.
Grafični del strateškega dela OPN Brda se ne spreminja.
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Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč
Občina je vse pobude po spremembi namenske rabe zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji
prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika
urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo ustrezno vključila v osnutek SD OPN Brda.
V postopku se je obravnavalo 319 pobud občanov, do katerih je bilo 252 pobud za spremembo v stavbna zemljišča, 51
za izvzeme iz stavbnih zemljišč, 13 za krčitev gozda za potrebe kmetijstva ter 3 za spremembo kmetijskih zemljišč v
gozd.
Opredelitve do pobud za spremembo namenske rabe prostora je Občina Brda pripravila skupaj s pooblaščenimi
prostorskimi načrtovalci. Dne 8. 7. 2013 jih je potrdila Komisija za okolje in prostor dne 9.7.2013 pa sprejel župan s
sklepom številka 35001-01/2012-09.
V času od priprave tega projekta do priprave dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN je bilo obravnavanih
še dodatnih 46 pobud, od tega 23 za spremembo v stavbna zemljišča, 21 za izvzeme iz stavbnih zemljišč, 1 za krčitev
gozda za potrebe kmetijstva ter 1 za spremembo kmetijskih zemljišč v gozd.
V postopku usklajevanj predlaganih sprememb in dopolnitev OPN z nosilci urejanja prostora je Ministrstvo za
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP) zahtevalo, da občina predloži bilanco nezazidanih stavbnih zemljišč po
naseljih, na podlagi katere bo mogoče oceniti potrebe po novih stavbnih zemljiščih ter utemeljenost predlaganih novih
posegov na kmetijska zemljišča. Občina je na podlagi te bilance pripravila predlog sprememb nepozidanih stavbnih
zemljišč v kmetijska oziroma gozdna zemljišča in jih vključila v dopolnjen osnutek SD OPN. Ob tem je občina vse
lastnike zemljišč, na katerih je predlagala spremembo, obvestila in jih pozvala, da v primeru, da se s spremembo ne
strinjajo, podajo pripombo na javni razgrnitvi, ki jo bo občina upoštevala.
Javna razgrnitev SD OPN, med katero je bilo možno podati pisne pripombe in predloge, je potekala v času od 8. junija
2016 do vključno 8. julija 2016 . Podanih je bilo 43 pripomb, ki so se večinoma nanašale na namensko rabo prostora.
Občina je skupaj z izdelovalcem Locus d.o.o. do vseh podanih pripomb zavzela stališča. Stališča je potrdil občinski svet
na svoji 17. redni seji dne 20. 9. 2016.
Edbin Erzetič sprašuje, koliko časa trajajo postopki za spremembe občinskega prostorskega načrta in kaj to pomeni za
kamnolom Vriskov Gaber.
Mitja Skubin pojasni, da je bilo za kamnolom Vriskov gaber pridobljeno negativno mnenje s strani Zavoda RS za varstvo
narave.
Edbin Erzetič se z navedbami v omenjenem dokumentu ne strinja.
Zanima ga še, koliko časa bo trajal nov postopek za pridobitev dovoljenj za novo gradnjo.
Mitja Skubin pojasni, da je Občina Brda do konca meseca avgusta sprejemala vloge za nov postopek sprememb
občinskega prostorskega načrta. Prejetih je bilo okrog 40 pobud. Postopek se začne, ko se sprejeme sklep o začetku
priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Sam postopek traja različno. V zadnjem postopku je
bilo 360 pobud, trajal pa je 6 let. V kolikor se število pobud za nov postopek znatno ne poveča in če ne bo celovite
presoje vplivov na okolje (manjši posegi) se lahko računa na krajše obdobje. Že sama priprava celotne dokumentacije
in postopki v zvezi s spremembo občinskega prostorskega načrta vzamejo veliko časa. Terminsko je to zelo težko
določiti.
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Brda sta obravnavali tudi
Statutarno pravna komisija in Komisija za okolje in prostor.
Komisiji predlagata, da se z naslednjim paketom sprememb in dopolnitev korigira in ustrezno dopolni tudi strateški
del, saj so se tudi razvojni cilji v teh letih že spremenili.
Komisiji tudi predlagata, da se pri spreminjanju OPN Občine Brda v prihodnje, zaprosi za mnenje tudi lokalne javne
zavode, ki situacijo in razmere bolje poznajo (npr. Kmetijsko svetovalno službo, Zavod za gozdove,…), čeprav to ni
zakonsko obvezno. V kolikor to ne bi predstavljalo večjega stroška, bi bilo to smotrno za čimbolj trajnostno naravnan
prostorski načrt in v izogib morebitnim negativnim vplivom na okolje in kmetijstvo.
Silvan Peršolja se s predlogom ne strinja, saj je potrebno stvari poenostaviti in ne zakomplicirati. Postopki že tako
trajajo preveč dolgo. Predstavnico podjetja Locus d.o.o. sprašuje, ali imajo kaka priporočila, da bi bil naslednji
postopek bolj gladek in ljudem pisan na kožo. Predlaga tudi podaljšanje roka za zbiranje pobud za spremembe.
Metka Jug pojasni, da je bistveno to, da si občina postavi cilje, kam želi s svojim prostorom. S parcialnimi pobudami se
rešujejo samo parcialne parcele. Občina nima nekih strokovnih podlag s katerimi bi lahko argumentirala potrebe po
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novih stavbnih zemljiščih.
Župan Franc Mužič pojasni, da smo ena najbolj aktivnih občin na tem področju. Občinski prostorski načrt je za občino
ključni dokument. Občina mora intenzivno delati in sodelovati s soglasodajalci, da se stvari premaknejo. Včasih se
rešitve najdejo, včasih pa tudi ne. Vsekakor pa se ne strinja s tem, da bi v postopku pridobivali še druga mnenja, ki niso
obvezujoča.
Župan Franc Mužič se strinja s tem, da se rok za oddajo pobud za spremembo prostorskega načrta podaljša, ampak le
za kratek čas. Javnost bo primerno obveščena.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.

Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine
Brda.
Ta sklep velja takoj.
Ad 6.

Obravnava in sprejem Poročila o izvrševanju proračuna Občine Brda v prvem polletju 2017
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brda v prvem polletju 2017 predstavi Beti Kumar.
Proračun za leto 2017 je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 20. redni seji dne 20. 12. 2016. Pri
pripravi plana se je upoštevalo izhodišča Ministrstva za finance v sklopu proračunskega priročnika za pripravo
občinskih proračunov ter realno so opredelili pričakovane prihodke, opredelili 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 2017 so imela še vsaj
naslednja dejstva: znesek primerne porabe na prebivalca v RS, predvidena prodaja premoženja (predvsem zemljišč) na
podlagi povpraševanja, planirani prihodki od drugih najemnin (infrastruktura dana v najem družbi Vodovodi in
kanalizacija), planirani komunalni prispevki zaradi povečanja investicij oz. gradenj, nenadzorovan porast odhodkov
proračuna zaradi sprejetih državnih predpisov, na katere občina nima vpliva in stopnje brezposelnosti in s tem
povečanja socialnih transferov iz proračuna (zdravstveno zavarovanje, domska oskrba, plačilo razlike v ceni vrtca,….)
ali znižanju plač v gospodarskih družbah. Poleg tega ni jasno kdaj bodo pripravljeni vsi razpisi v finančni perspektivi do
leta 2020, niti kateri bodo upravičeni stroški oz. projekti, s katerimi bi se lahko posamezne občine prijavljale.
Zaradi spremenjenih okoliščin, ki so vplivale tako na prihodkovno kot tudi na odhodkovno stran, je bilo potrebno v prvi
polovici leta ponovno uravnotežiti proračun, kar se je odrazilo v sprejetju I. rebalansa proračuna občine Brda za leto
2017 in sicer dne 23. 5. 2017 na 24. redni seji.
Razlogi za pripravo rebalansa proračuna:
• Povečanje prihodkov iz naslova davka na dobitke od iger na srečo: Občina je v mesecu marcu nepričakovano
prejela sredstva iz tega naslova v višini 177.712 EUR;
• Povečanje prihodkov iz naslova drugih najemnin in povečanje odhodkov iz naslova Subvencije: uskladitev
razlike med obračunano amortizacijo in zaračunano najemnino izvajalcu javne službe (Vodovodi in
kanalizacija);
• Povečanje prihodkov iz naslova prodaje nepremičnin v znesku 38.500 EUR, glede na povpraševanje
zainteresiranih posameznikov;
• Občina je pri pripravi rebalansa upoštevala presežek prihodka nad odhodki iz leta 2016 in prejšnjih let v
skupni višini 65.967 EUR;
• Povečanje postavke Mladinski center Štaloni: Občina Brda se je odločila, da bo v letu 2017 odplačala tudi
obveznost, ki zapade v plačilo v letu 2018, v skupni višini 145.010 EUR, glede na nepričakovano prejeta
sredstva iz naslova davka na dobitke od iger na srečo ter glede na priporočilo Računskega sodišča;
• Povečanje postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje cest: Postavko smo povečali glede na
nepričakovano prejeta sredstva iz naslova davka na dobitke od iger na srečo;
• Nova postavka Nakup stavbnih zemljišč: predvideli smo sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo pločnika in
parkirišča ob krožišču v Gonjačah ter ureditev ekološkega otoka in javne poti v Drnovku;
• Povečanje postavke Odškodnine za posege v zemljišča: predvideli smo sredstva za posege na zemljišča, zaradi
urejanja krožnega križišča in pločnika v Gonjačah;
• Uskladitev posameznih postavk glede na realizacijo oz. predvidene stroške.
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Občina je v prvem polletju leta 2017 realizirala prihodke v višini 2.482.152 EUR, kar predstavlja 39,1 % načrtovanih
proračunskih prihodkov. Na odhodkovni strani pa je bilo realiziranih 2.172.477 EUR, kar predstavlja 34,1% glede na
plan ter izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 309.675 EUR. V prvem polletju smo odplačali kredit v znesku
83.964 EUR in torej znaša stanje sredstev na računu na dan 30.6.2017 EUR 225.712 EUR.
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.
Manjša realizacija prihodkov je predvsem pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, saj odločbe s strani Furs-a v
prvem polletju še niso bile poslane, zato je realizacija minimalna, pri kapitalskih prihodkih, prihodkih od drugih
najemnin. Večja realizacija pa je iz naslova davka na dobitke od iger na srečo ter iz naslova prejeta sredstva iz
državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov.
Na odhodkovni strani je manjša realizacija pri investicijskih odhodkih, saj bo večji del investicij realiziranih v drugi
polovici leta ter manjša realizacija pri investicijski transferih. Večje investicije, ki so predvidene v letošnjem letu so:
vrtec Kojsko, adaptacija Kulturnega doma Medana, rekonstrukcija hiše kulture Šmartno, obnova delov vodovodnega
omrežja, investicijsko vzdrževanje cest,……
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.

Sprejme se Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brda za leto 2017 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2017.
Ta sklep velja takoj.
Ad 7.

Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
Osnovna šola Dobrovo – skrajšani postopek
Svetnik Silvan Peršolja predlaga, da se pri obravnavi te točke dnevnega reda seja zapre za javnost in točka se ne vključi
v redni zapisnik seje.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
Pri obravnavi točke Ad7 - Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Dobrovo – skrajšani postopek se seja zapre za javnost in točka se ne vključi v
redni zapisnik seje.
V skladu s 7. točko 54. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda se tisti del zapisnika, ki je bil voden na
nejavnem delu seje občinskega sveta ne prilaga v gradivo za redno sejo občinskega sveta in se ne objavlja. Člane
občinskega sveta z njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.
Ad 8.
Obravnava predloga sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica
Obrazložitev poda Beti Kumar.
Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko in
Občina Šempeter-Vrtojba so ustanoviteljice Glasbene šole Nova Gorica. Glasbena šola Nova Gorica je dne 26.07.2017
pripravila Predlog porabe presežka prihodkov nad odhodki v višini 15.632,00 EUR, ki je priloga tega sklepa ter zaprosila
vse občine ustanoviteljice za soglasje, da se v letu 2017 nameni za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. Sredstva
v višini 3.592,00 EUR bi ostala nerazporejena.
Pravice, obveznosti in medsebojna razmerja med občinami ustanoviteljicami in Javnim zavodom Glasbena šola Nova
Gorica v zvezi s porabo presežka prihodkov nad odhodki bi bila določena v pogodbi (npr. poročanje občinam
ustanoviteljicam o realizaciji programa...).
19. člen Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami) določa, da pravne osebe ugotavljajo v izidu
poslovanja presežek prihodkov nad odhodki (v nadaljnjem besedilu: presežek) ter presežek odhodkov nad prihodki (v
nadaljnjem besedilu: primanjkljaj). Presežek se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe.
Drugi odstavek 48. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami) določa, da sme zavod presežek
prihodkov nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/1997 s spremembami) v 34.
členu določa, da se presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oz. storitev, ustvarjenih
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z opravljanjem izobraževanja oz. z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja in v skladu s
predpisi pa tudi za plače.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.

2.
3.

Javni zavod Glasbena šola Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 15.632,00 EUR
razporedi na naslednji način:
• 2.520,00 EUR - nakup treh violin (¾ s kovčkom in lokom),
• 2.700,00 EUR - nakup kontrabasa (polovinski z lokom),
• 1.850,00 EUR - nakup petih prenosnih računalnikov,
• 1.370,00 EUR - nakup petih tabličnih računalnikov,
• 800,00 EUR - nakup opreme snemalnega studia,
• 2.000,00 EUR - nakup keltske harfe,
• 800,00 EUR - nakup varnostnih svetilk,
• 3.592,00 EUR - sredstva ostajajo nerazporejena,
kot izhaja iz Predloga porabe presežka prihodkov nad odhodki z dne 26.07.2017, ki je priloga tega sklepa.
Pravice, obveznosti in medsebojna razmerja med občinami ustanoviteljicami in Javnim zavodom Glasbena šola
Nova Gorica v zvezi s porabo presežka prihodkov nad odhodki bodo določena v pogodbi.
Ta sklep začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine soustanoviteljice Glasbene šole Nova
Gorica.
Ad 9.

Obravnava predloga sklepa o določitvi nove povprečne cene storitve pomoč družini na domu v občini Brda
Obrazložitev poda Beti Kumar.
Dom upokojencev Nova Gorica, v okviru katerega deluje Center za pomoč na domu, ki za območje naše občine izvaja
javno službo pomoči na domu, je v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih
storitev dne 1. 9. 2017 poslal predlog nove cene pomoči na domu za leto 2017, glede na sprejeti Aneks h kolektivni
pogodbi za javni sektor in posledično novo uvrstitvijo delovnih mest v plačnih skupinah. Na podlagi sprejetega aneksa
se socialnim oskrbovalkam I in II spremeni plačni razred in posledično se povišajo mesečni stroški dela.
Osnova za izračun cene:
• planirano število zaposlenih: 4 socialne oskrbovalke (redno zaposlene za osem urni delavnik za nedoločen
čas),
• planirano povprečno mesečno število efektivnih ur na soc. oskrbovalko: normativ je 110 efektivnih ur na
socialno oskrbovalko zaposleno za osem ur,
• planirano povprečno mesečno število uporabnikov je 40,
• planiran delež strokovnega delavca za strokovno pripravo v višini 0,20 in delež strokovnega delavca za
vodenje in koordiniranje v višini 0,10.
Iz izračuna izhaja, da se spremenijo mesečni stroški dela za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov in
sicer iz 5.356,17 EUR na 5.534,31 EUR, kar pomeni, da so mesečni stroški višji za 178,14 EUR oz. 2.137,68 EUR za
obdobje 12-ih mesecev.
Drugi stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov kot tudi stroški za strokovno pripravo, vodenje in
koordiniranje le te ostajajo na nivoju prvotnega izračuna.
Cena storitve pomoči na domu se določi tako, da se upoštevajo celotni stroški storitve, nato pa preračunajo na skupne
efektivne ure.
Nova povprečna ekonomska cena programa, ki je določena na efektivno uro, za leto 2017 znaša 18,78 EUR in je za 2,2
% višja kot trenutno veljavna (18,37 →18,78). Od te cene krije delež občina (v skladu z zakonom minimalno 50% cene),
preostali delež pa uporabniki storitve.
Z deležem financiranja občine v višini 72,79%, znaša cena za uporabnika 5,11 EUR za uro storitve in velja tudi na dan
sobote, nedelje, praznika in dela prostega dneva ter ostaja v isti višini kot v preteklem letu.
Predlaga se, da cena za uporabnika ostaja 5,11 EUR/uro storitve, letna obveznost občine se poveča in znaša 72.164,64
EUR. V proračunu za leto 2017 so planirana sredstva v višini 80.000 EUR, torej ne bo potrebno zagotoviti dodatnih
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sredstev, saj je planirani višji znesek od predvidene realizacije.
Predlog določitve nove povprečne cene storitve pomoč družini na domu je potrdila tudi Komisija za socialna vprašanja.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP

1.
2.
3.

Občinski svet Občine Brda daje soglasje k novi povprečni ekonomski ceni socialnovarstvene storitve pomoč
družini na domu v višini 18,78 EUR na efektivno uro.
Za uporabnike storitve pomoč družini na domu je določena cena v višini 5,11 EUR na uro, katera velja tudi na dan
sobote, nedelje, praznika in dela prostega dneva.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.7.2017
dalje.
Ad 10.

Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 24. redne seje
Pripomb ni bilo.
Ad 11.
Pobude in vprašanja svetnikov
Boris Rožič
Pred nekaj leti se je asfaltiralo cesto proti Ediju Simčiču. Sedaj je cesta v zelo slabem stanju, saj je po njej dnevno
peljalo veliko težke gradbene mehanizacije. Prav bi bilo, da se investitorja obvesti, da je zaradi gradnje objekta in
težkega tovora asfalt poškodovan in da cesto sanira, kot je bila pred začetkom izvajanja gradbenih del.
Silvan Peršolja
1. Na vrhu spomenika v Gonjačah je postavljen okrogel kamen, kjer so vklesana imena krajev. Glede na to, da je
spomenik najbolj obiskana točka v Brdih predlaga, da se napis z imeni ustrezno popravi, da bomo imena vasi
spet lepo vidna.
2. Pod spomenikom v Gonjačah predlaga, da se spomeniku (bakreni tabli), kjer je napis »Sinovom Brd in
Benečije«, doda tablo z angleškim napisom. Spomenik obiskuje vedno več tujcev in prav bi bilo, da bi razumeli
pomen tega spomenika.
Teja Jelina
1. Glede ustanovitve glasbene šole v Brdih pove, da so o tem že večkrat potekali razgovori. Prepričana je, da se
lahko najde ustrezna rešitev in da se v Brdih ustanovi podružnico Glasbene šole Nova Gorica. V Brdih je veliko
učiteljev glasbe, ki bi lahko poučevali. Ponovno predlaga sestanek z vodstvom Glasbene šole Nova Gorica.
2. Predlaga, da se vsem vaškim in krajevni skupnosti, društvom, klubom, organizacijam…. v občini Brda pošlje
obvestilo, da načrtovane dogodke in prireditve usklajujejo na občinski ravni. Vedno več je dogodkov, ki se
odvijajo na isti dan. Prepričana je, da ZTKMŠ Brda zna to zelo dobro organizirati in uskladiti.
3. Predlaga, da se v Briškem časniku napiše vljudnostno povabilo občanom, naj se udeležujejo občinskih
dogodkov in prireditev.
4. Začela se je gradnja vrtca v Kojskem in otroci ne bodo morali uporabljati igrišča ob šoli. Posledično temu bodo
učitelji otroke vozili na igrišče v Rio in k cerkvi Sv. Križa. Pojavi se težava s prehodom za pešce. Učitelji morajo
otroke na lastno odgovornost peljati čez cesto, kar je zelo nevarno. Predlaga, da Občina Brda naslovi dopis na
Direkcijo RS za infrastrukturo za ureditev prehoda za pešce na odcepu k cerkvi Sv. Križa.
5. Pločniki so varna pot in pešci iz pločnika ne smejo sestopiti, kar pomeni, da morajo biti vse žive meje in
podobno rastlinje ob pločniku porezano. Potrebno je poskrbeti za varnost otrok in ostalih vaščanov.
Boris Šfiligoj
1. Postavitev spominskih plošč tigrovcem iz Brd
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2. Že večkrat je predlagal, da se najde rešitev pri obnovi vodovoda Gonjače – Vrhovlje pri Kojskem. Vodovodna
cev je postavljena čez cesto in je 6x pod dimenzionirana. Ob velikem deževju cev ne požira in voda zaliva
bližnji vinograd ter cesto do križišča. Nekaj vode se izteka tudi na glavno cesto. Predlaga, da se navedeno
popravi v sklopu gradbenih del, ki se izvajajo v Gonjačah.
3. Praznovanje Dneva državnosti v Cerovem – V Cerovem se mladina zelo trudi, vendar ji ne uspe organizirati
proslave na višjem nivoju. Tako izpeljana proslava ni primerna za praznovanje Dneva državnosti. Predlaga, da
občina poskrbi, da se bo osrednji del praznovanja odvijal na Gradu Dobrovo ali Vili Vipolže, kasneje pa se
lahko družabno srečanje nadaljuje v Cerovem.
4. Cesta Vipolže – Italija (Koprivno) – Na zadnji predstavitvi projekta športnega parka v Vipolžah s strani mladih
arhitektov, je bila v ta projekt vključena omenjena cesta. Cesta je sedaj v zelo slabem stanju. Uničen je kanal
ob cesti in naredile so se ogromne luknje. Predlaga, da se še v letošnjem letu opravi izmera in se tako trte, ki
so zasajene na cesti, odstrani. Predlaga, da se cesto tudi ustrezno označi z označevalnimi tablami, saj je
direktna povezava z Italijo in Vilo Vipolže.
5. V Kojskem še vedno ni urejena javna razsvetljava ob državni cesti med zdravstvenim domom in športnim
parkom Rio Kojsko.
6. Živa meja ob pločniku pri »Starčevih« v Kojskem že krepko sega na pločnik in zaradi tega je nevaren dostop po
tem delu pločnika.
7. Takoj za cestnim odsekom na Sabotin je ob cesti gradbišče. Lastnik gradbišča je zasul jarek, voda se izteka po
cesti, vhod, ki ga je uredil, je zasut. Predlaga ogled na terenu in poziv lastniku za ureditev navedenega stanja.
8. Krogle na Trgu 25. maja na Dobrovem – Predlaga, da se krogle ob vhodih dvigne na ustrezne stebričke in se jih
primerno označi, da bodo vidni. Imena vasi na kroglah bi bilo potrebno označiti tako, da bi bila bolj vidna.
9. Gradnja zidu na cesti Kojsko – Gonjače – Ker se tam izvaja zelo velika investicija prosi, da se postavi »briški
zid«. V obstoječem zidu je bilo zelo veliko klesanega kamna.
10. Kanalizacija Biljana – Nekateri občani bi se radi priključili na kanalizacijsko omrežje, vendar ni nobenega
odziva.
11. Predlaga, da organizator Praznika češenj 2017 poda vsebinsko poročilo o izvedbi dogodka.
Edbin Erzetič
1. Hotel Casino Venko ima zelo veliko obiska in zato predlaga ureditev ceste nad Venkojem.
2. Na cesti v vasi Zali Breg so zelo velike udarne jame, ker niso bile strokovno zakrpane.
3. Kdo je na Občini Brda zadolžen za nadzor nad posegom pri posestvovanju zemljišč v občinski lasti?
4. Zadnje položnice za plačilo porabe vode in ostalih prispevkov so dvignile ogromno prahu med občani. Prosi za
pojasnilo.
Žarko Kodermac
Poda predlog, da se v novem zdravstvenem domu na Dobrovem preveri možnost izvajanja fizioterapije.
Goran Simčič
1. Predlaga, da se na ekoloških otokih zmanjša število zelenih kontejnerjev in poveča število kontejnerjev za
odlaganje plastike. V vasi Vipolže Komunala Nova Gorica d.d. ni postavila novih kontejnerjev, kot je bilo
dogovorjeno, ampak jih je samo odpeljala. Sedaj se vsi odpadki odlagajo v zelene kontejnerje.
2. Predlaga, da se ponovno opozori vse vinarje, da morajo imeti za opravljanje svoje dejavnosti zagotovljene
lastne kontejnerje.
3. Podjetje Komunala Nova Gorica d.d. ne izvaja čiščenja kontejnerjev in kontejnerskih mest.
4. Nanj se je obrnilo nekaj občanov, ki imajo zgrajeno lastno čistilno napravo in istočasno plačujejo greznico.
Prosi za pojasnilo.
Karlo Passoni
Pri šoli v Kojskem je velik problem s parkiranjem. Pred leti, ko se je izvajalo dela na ovinkih v Gonjačah, so vaščani
Kojskega imeli predlog, da se izkopani material nasuje na spodnji del pod zidom šole v Kojskem, na zemljišče v privatni
lasti. Glede na to, da se ponovno pojavlja kar nekaj materiala na gradbišču v Gonjačah predlaga, da se občina dogovori
za lastniki zemljišča in ponovno uredi zemljišče za potrebe parkiranja.
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Ad 12.
Realizacija sklepov 24. redne seje
Pripomb ni bilo.

Seja zaključena ob 20.58.

Zapisničarka
Mateja Ambrožič

Predsedujoči
Goran Simčič

Direktorica občinske uprave
Anita Manfreda
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