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OBČINA BRDA 
Trg 25. maja 2  
5212 Dobrovo   
 
Številka: 0322-07/2019 
Datum: 8. 11. 2019   

 
OBČINSKI SVET  
OBČINE BRDA    
 
ZADEVA: DODATNI ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 6. REDNE SEJE IN                
                 ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 7. REDNE SEJE   
 
DODATNI ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 6. REDNE SEJE 
 
Boris Šfiligoj  
1. V zvezi odgovorom svetnici Lilijani Kastelic glede občinskih stanovanj prosi, če se lahko pripravi seznam 

občinskih stanovanj in ali so oddana ali ne.   
2. Poda še pripombo na odgovor glede podatkov o čiščenju greznic na celotnem območju občine. Ni ga 

zanimal podatek o tem, koliko greznic je čiščenih na območju občine, ampak da se pripravi analiza stanja 
greznic. Obstajajo hiše, ki so brez greznic in hiše, ki imajo samo eno čistilno enoto namesto tri.  

 
1. Anita Manfreda – direktorica OU  
 

 
 
2. Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor 

Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda nam je sporočil, da izvajajo ugotovitve stanja 
greznic ob prvem praznjenju tako, da bo evidenca o nepretočnih greznicah v celoti vzpostavljena po izvedbi 
praznjenja greznic na celotnem območju občine. 

 
Goran Simčič 
1. Glede odgovora, ki je bil podan svetnici Romani Velišček v zvezi s HOP ON Brda ga zanima podatek o 

številu uporabnikov avtobusa za 3-mesečno obdobje.  
2. Prav tako ni zadovoljen z odgovorom glede kriterijev, s katerimi naj bi se ocenjevalo poslovanje oz. 

uspešnost ZTKMŠ Brda. Svet zavoda ZTKMŠ Brda prosi, da pripravi bolj natančno in kvalitetno poročilo.   
 
1. Tina Novak Samec – direktorica ZTKMŠ Brda 

S Hop on Brda avtobusom smo v letošnjem letu prepeljali 155 potnikov. 
 
2. Svet zavoda ZTMŠ Brda – predsednica Lilijana Kastelic  

Svet zavoda je v okviru 1. izredne seje sveta zavoda dne, 5. 11. 2019 glede na vse aktivnosti ZTKMŠ Brda 
ponovno pregledal možne kriterije za ocenjevanje uspešnosti za posamezno področje delovanja: turizem, 
mladina, šport in kultura. Nekatere kriterije je tudi že določil, vendar so se člani sveta zavoda glede na čas 
(bliža se konec leta) odločili, da bodo glede na letošnje izvedene aktivnosti do konca letošnjega leta 
pripravili dokončen predlog vseh kriterijev za nadaljnje obdobje, na podlagi katerih se bo ocenjevala 
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uspešnost izpeljanih aktivnosti ZTKMŠ Brda. O odločitvah Sveta zavoda ZTKMŠ Brda bo svetnik obveščen do 
konca letošnjega leta. 

 
ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 7. REDNE SEJE 
 
Žarko Kodermac  
 

 
 
Anita Manfreda – direktorica OU 
Posredujemo odgovor direktorice Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica.   

Spoštovani, 
 
Odgovarjam na dopis v priponki. 
 
Tako kot v drugih krajih po Sloveniji, se tudi v Zdravstvenem domu Osnovno varstvo Nova Gorica 
srečujemo s težavo pridobivanja zdravnikov. V zadnjih treh letih smo uspeli zaposliti 4 zdravnike, pri 
razporejanju na lokacije smo upoštevali največje obremenitve zdravnikov in potrebe pri uporabnikih, 
ki so bile v Novi Gorici in Šempetru, kamor smo nove ambulante tudi umestili. Zelo smo veseli in 
ponosni, da nam je uspelo, saj je situacija drugod po Sloveniji še veliko slabša. Po leg obremenitev na 
določeni lokaciji, moramo pri razporejanju zdravnikov na delovišča upoštevati tudi oddaljenost 
lokacije od njihovega bivališča, saj jih predloga vožnja na delovno mesto lahko odvrne od zaposlitve v 
našem zavodu. 
Zavedamo se potrebe po dodatnem zdravniku v Brdih in si bomo prizadevali ga pridobiti takoj, ko bo 
to izvedljivo. Kakršnihkoli zanesljivih časovnih napovedni vam žal ne morem podati, ker se zadeve na 
tem področju zelo hitro spreminjajo. Če bo naslednje leto situacija taka kakor jo  vidim danes, bi lahko 
pridobili dodatnega zdravnika v Brdih v začetku leta 2020, v kolikor v zavodu med zdravniki ne bo 
daljših odsotnosti (bolniške, porodniške). 
 
Upam, da sem dovolj natančno pojasnila. V kolikor potrebujete dodatna pojasnila sem vam na 
razpolago. Obenem se opravičujem za pozen odgovor, a sporočila nisem našla med svojo e -pošto, o 
zadevi sem bila obveščena šele danes. 
 
Lep pozdrav, 
 
Petra Kokoravec, dr. med., spec. druž. medicine 
Direktorica 

Zdravstveni dom Osnovno varstvo 
Rejčeva ulica 4 
5000 Nova Gorica 

Tel: 05 33 83 260 
e-pošta: petra.kokoravec@zd-go.si 
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Aleš Simčič 
Na Goriški cesti (na ovinku) je bil pred meseci odstranjen kontejner. Meni, da lokacija ni kritična za praznjenje 
kontejnerja zato predlaga, da se kontejner ponovno postavi na staro mesto.  
 
Tjaša Simčič – Oddelek za okolje in prostor 
Občina sledi cilju »popolni ekološki otoki«. To pomeni, da so na ekološkem otoku nameščeni vsi zabojniki (za 
steklo, embalažo, papir, mešane in biološke odpadke), da je na ta način omogočeno ločevanje. Lokacija 
kontejnerja za mešane komunalne odpadke na Goriški cesti, je bila neprimerna, saj je bil kontejner postavljen 
takoj za ovinkom. Ta lokacija ni bila »urejeno kontejnersko mesto«.  Iz Komunale smo prejeli več prošenj, da bi 
ta kontejner odmaknili, saj je bilo praznjenje le-tega zelo nevarno. Glede na to, da so morali uporabniki tega 
kontejnerja ostale odpadke (plastiko, steklenice, papir in biološke odpadke) nositi na najbližji eko otok, pri tem 
nismo videli težav, da hkrati z ostalimi odpadki, odnesejo še mešane komunalne odpadke. Naj navedem, da je 
pri dobrem ločevanju odpadkov, mešanih komunalnih odpadkov zelo, zelo malo (razmerje mešani komunalni 
odpadki napram plastiki  - embalaži je 1:6).  
 
Boris Šfiligoj 
1. Pohvalno je to, da se je veliko azbesta v občini že odstranilo, vendar ga je še kar nekaj ostalo.  Glede na 

to, da  je bil pred leti opravljen popis azbesta v Brdih in obstajajo določeni podatki o številu objektov ter 
koliko azbesta se je že odstranilo predlaga, da se pridobi podatke, koliko azbesta se še nahaja na 
območju občine. Predlaga, da se javnost na krajevno običajen način (BČ) obvesti o nevarnostih azbesta 
ipd.  

2. Avtobusi, ki pripeljejo turiste v Šmartno, parkirajo na krožnem križišču in tako zaprejo vhod na parkirišče 
in v Šmartno. Predlaga, da avtobusi turiste v Šmartnem odložijo in poiščejo primernejši parkirni prostor. 
Pripravi naj se neko obvestilno tablo, kje je možno parkiranje avtobusov.  

3. Kontejnerji za manjše količine odpadnega gradbenega materiala – preveri naj se, ali je možna postavitev 
kontejnerja za odpadni gradbeni material na zbirnih centrih.  

4. Cena najemnin in kdaj potečejo pogodbe na parcelah št. 2421/1 – k. o. Biljana, 1552/1 k. o. Šmartno (OŠ 
Alojza Gradnika Dobrovo) ter 339 in 338 k. o. Kojsko.    

    
1. Tjaša Simčič – Oddelek za okolje in prostor 

Leta 2006 je bil narejen popis azbestnih plošč in cevi po katastrskih občinah. Po podatkih je bilo v Občini 
Brda leta 2006 še 103.650 m2 azbeste kritine, 107 m3 azbestnih plošč ter 860 m cevi.  
Po podatkih, ki sem jih pridobila od podjetja Komunala v mesecu oktobru 2019, smo od leta 2010 do leta 
2019 (do meseca julija) iz Brd odpeljali skupaj 543.500 kg azbestnih odpadkov.  
V Briškem časniku ter preko socialnih omrežij bomo obvestili javnost glede nevarnosti azbesta.    
 

2. Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor 
Smiselno je postaviti obvestilno ali dopolnilno tablo, da sta 2 parkirni mesti za avtobus pri stolpu v 
Gonjačah. To sta sicer edini urejeni javni mesti za parkiranje avtobusov! 

 
3. Anita Manfreda – direktorica OU  

Gradbeni odpadki niso komunalni odpadki in ne sodijo na tovrstne zbirne centre. Gradbene odpadke je 
možno oddajati le na registriranih zbirnih centrih in to je le na zbirnem centru v Stari Gori.  
 

4. Tjaša Simčič – Oddelek za okolje in prostor 
Parcela 2421/1 k. o. Biljana ni v lasti Občine Brda. Stanje v zemljiški knjigi z  dne 22.10.2019 izkazuje, da je 
parcela v lasti fizične osebe. 
Parcela št. 1552/1 k. o. Šmartno je v lasti OŠ Alojza Gradnika Dobrovo. Šola nima sklenjene nobene 
najemne pogodbe. Trenutno smo v postopku ureditve ZK stanja. 
Parceli 339 in 338 sta dani v najem fizični osebi. Pogodba je sklenjena za obdobje 10 let tj. do 28.04.2024. 
Letna najemnina znaša 2.620 €. 

 
Romana Velišček 
1. Predlaga, da se razmisli o zvišanju sredstev za potrebe vaških in krajevne skupnosti.  
2. Na pokopališče v Kozani je bila že pripeljana elektrika, ni pa še bil izveden priklop. Predlaga, da občina 

spelje postopek priklopa elektrike.  
3. Pri cerkvi Sv. Hieronima v Kozani sta dva nedelujoča reflektorja. Kdo je zadolžen, da se ponovno 

vzpostavi njihovo delovanje? 
4. Na predlog VS Kozana naj bi se na trgu v Kozani zarisala prometna signalizacija. Zanima jo, če je bilo 

delo že naročeno? 
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2. Uroš Bensa – Oddelek za okolje in prostor  
Priklop elektrike  na pokopališču v Kozani je bil že izveden v začetku poletja prav tako je Občina že sklenila 
tudi pogodbo o dobavi električne energije z dobaviteljem.   

 
3. Uroš Bensa – Oddelek za okolje in prostor  

Napako smo prijavili koncesionarju. Vse napake na javni razsvetljavi se v bodoče lahko prijavlja direktno 
pogodbenemu vzdrževalcu JRL Ljubljana; T:+386 01/58-63-600, http://www.jrl.si/prijava-napak ali  
info@jr-lj.si. Lahko pa informacijo o napaki javite tudi na Občino Brda, da jo posredujemo naprej. 

 
4. Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor  

Projektant je pripravil predlog, ki je bil posredovan tudi VS Kozana. Predlog še ni sprejet. Priključek javne 
poti na lokalno cesto je pomaknjen proti vaškem domu in s tem se zmanjšuje površina za parkiranje pred 
vaškim domom ter povečuje površina za parkiranje na spodnji strani trga, kjer pa je precejšen del zemljišča 
v privat lasti. Delo bo naročeno, ko bo sprejet oziroma potrjen predlog. 

 
Dušan Bevčar  
1. Kaj je z izmerjenima parcelama št: 687 in 689/5 k. o. Šmartno v Imenju? Kakšni bodo nadaljnji postopki? 
2. Ob vsakem večjem deževju se na državni cesti v Podsabotinu nabere večja količina vode in povzroča 

težave na cestišču. Prosim za posredovanje odgovornim za rešitev problema. 
3. Na parceli 1618/13 k. o. Šmartno je v delu pred naseljem Zali breg zapuščen del cestišča (bivše stare 

trase cestišča), kjer bi lahko preverili možnost ureditve parkirišča za avtobuse. 
 

1. Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor  
V obeh primerih naj bi veljalo, da v kolikor obstoječa situacija pozidave omogoča nemoteno odvijanje 
predvidenega prometa, bodisi za pešce ali motorna vozila, kjer je to predvideno, se po možnosti ohrani 
obstoječe stanje zazidave in ustrezno uredi lastništvo. Kjer pa obstoječa nelegalna pozidava ne omogoča 
dostopa do posameznih parcel, je potrebno to zagotoviti, če ne drugače tudi z odstranitvijo nelegalne 
gradnje. Vsak primer se bo posebej obravnaval v sodelovanju z županom in vaško skupnostjo. 
 

2. Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor  
Ker gre v zadevi za regionalno cesto, smo o tem obvestili nadzornika za izvajane vzdrževanja regionalne 
ceste. 

 
3. Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor  

Na tem delu zemljišča je bila pred leti predvidena izvedba centra za zbiranje odpadkov, vendar projekt se ni 
izvedel, ker bi bili stroški izgradnje zelo visoki, predvsem zaradi zagotavljanja preglednosti pri 
priključevanju na glavno cesto, za kar so potrebni ogromni posegi v obcestne brežine, tako v smeri proti 
Šmartnem, kot tudi v smeri proti Dobrovem.  
 

Silvan Peršolja 
Ponovno poda pobudo, da se poseka in uredi vejevje na cesti Dobrovo - Šmartno, ki se ob dežju zniža in 
posega v cestno telo ter ovira promet, saj so kamioni in avtobusi primorani voziti po sredini ceste.   
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Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor  
Ker gre v zadevi za regionalno cesto, smo o tem obvestili nadzornika za izvajane vzdrževanja regionalne ceste in 
izvajalca vzdrževalnih del in jih zaprosili za ustrezno ukrepanje. 
 
Denis Rusjan 
 

 
 
Beti Kumar – Oddelek za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti 
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo bo skupaj s predstavniki občine v svetu zavoda in Oddelkom za 
družbene dejavnosti pri Občini Brda pripravila poročilo o delu osnovne šole in ga predstavila na eni naslednjih 
sej občinskega sveta.  
 
Goran Simčič 
1. Predlaga, da se število kontejnerjev na območju občine še zmanjša in da se uredi le nekaj ekoloških 

otokov. Izgled v Brdih glede kontejnerjev je pod kritiko. Prav tako naj se ozavešča ločevanje odpadkov.  
2. Predlaga, da se opravi ogled po Brdih in pozove lastnike parcel, kjer drevesa segajo v obcestno telo in 

ovirajo preglednost cestišč, da le to odstranijo oz. posekajo vejevje.  
 
1. Tjaša Simčič – Oddelek za okolje in prostor 

Občina stremi k cilju »popolni ekološki« otoki. To so otoki, na katerih so nameščeni vsi zabojniki (steklo, 
embalaža - plastika, papir, biološki odpadki in mešani komunalni odpadki). Strinjamo se, da je po nekaterih 
vaseh preveč popolnih eko otokov, nekatere vasi pa imajo preveč zelenih kontejnerjev, s katerimi ni 
omogočeno ločevanje odpadkov. 
Ekološke otoke urejamo skupaj z vaškimi skupnostmi. Velikokrat naletimo na težavo glede lokacije novega 
eko otoka ter tudi z odstranitvijo obstoječega, neustreznega eko otoka, saj ima vsak občan svoje želje in 
mnenje.  
Nemalokrat so odzivi s strani občanov, ko umikamo »zelene« kontejnerje, ki stojijo na nevarnih odsekih oz. 
so nameščeni v neposredni bližini popolnega eko otoka, ko želimo eko otoke umikati oz. združevati, 
prestaviti,.. zelo negativni. 

 
Glede ozaveščanja občanov o pomembnosti ločevanja odpadkov načrtujemo predstavitev ločevanja 
odpadkov po VS -jih v sodelovanju s podjetjem Komunala in predsedniki vaških skupnosti.  
Skupaj s podjetjem Komunala  in redarsko službo smo poleti izvedli kontrolo eko otokov. Kontrole se bodo 
še ponovile. Naslednjo načrtujemo jeseni.  
Občane bomo v bodoče še bolj spodbujali k ločevanju preko socialnih omrežij, Briškega časnika ter s 
pomočjo predstavitve ločevanja po vaških skupnostih. 
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2. Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor  

Pregledniški službi smo naročili, da pri pregledu občinskih cest posebno pozornost nameni zagotavljanju 
preglednosti zaradi obcestnih dreves in grmičevja.  
O posegih ali uporabi ceste oziroma varovalnega pasu, ki je v nasprotju s predpisi o cestah in pravili 
cestnega prometa, mora pregledniška služba opozoriti povzročitelja in obvestiti upravljalca ceste oziroma 
občino. 

 
 
 
 
Direktorica občinske uprave                      ŽUPAN 
        Anita Manfreda                                 Franc Mužič 


