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OBČINA BRDA 
Trg 25. maja 2 
5212 Dobrovo 
 
Številka: 0322-06/2019 
Datum:  15. 10. 2019 

  
 

ZAPISNIK 
7. redne seje Občinskega sveta Občine Brda, ki je bila dne 15. 10. 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, Denis Rusjan, Franjo Polanc, Vilko Prinčič, Dušan Bevčar, Romana 
Velišček 
 
Opravičeno odsotni: Damjan Birtič, Zvezdan Prinčič 
 
Seji prisostvujejo: župan Franc Mužič, Anita Manfreda, Beti Kumar, Mateja Ambrožič, Tina Novak Samec, Mojca 
Treplak, Sejad Jušić – komandir Policijske postaje Nova Gorica, Edvard Vrabič – ravnatelj OŠ Kozara Nova Gorica  
 
Sejo je sklical župan Franc Mužič. Sejo vodi podžupan Goran Simčič.  
 
Dnevni red : 

 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje   
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
4. Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Nova Gorica na območju Občine Brda v letu 2018  
5. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola 

Kozara Nova Gorica – prvo branje 
6. Sklepanje o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica  
7. Obravnava in sklepanje o Odloku o rebalansu Proračuna Občine Brda za leto 2019 – skrajšani postopek 
8. Sklep o sofinanciranju začasnih spremljevalcev učencem s posebnimi potrebami  
9. Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičnini v k. o. Kojsko  
10. Ukinitev zaznambe javno dobro na parceli v k. o. Šmartno  
11. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 6. redne seje  
12. Pobude in vprašanja svetnikov  
13. Realizacija sklepov 6. redne seje  

 
Ad 1. 

 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
 
Prisotnih je 14 svetnikov. Občinski svet je sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.  
  

Ad 2. 
 
Potrditev zapisnika 6. redne seje 
 
V obravnavo je bil dan zapisnik 6. redne seje.  
 
Boris Šfiligoj poda pripombo in sicer k točki Ad14 – Pobude in vprašanja svetnikov – pobuda svetnika Borisa Šfiligoja 
pod 1. točko. Izjavil je, da v kolikor je problem s pridobitvijo sredstev  za ureditev ceste v »Bošk« v Gornjem Cerovem, 
se le ta lahko zagotovi, saj potekajo na določenih parcelah – občinskih javnih poteh vinogradi in tako se lahko dobi 
odškodnino.   
 
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet zapisnik 6. redne seje s podano pripombo svetnika Borisa Šfiligoja.  
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Ad 3. 
 

Obravnava in sprejem dnevnega reda 
 
V obravnavo je bil dan predlagani DNEVNI RED 7. redne seje.  
 
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet spremenjen DNEVNI RED 7. redne seje.  
 
Točka Ad 4 - Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Nova Gorica na območju Občine Brda v letu 
2018 se, zaradi zamujanja poročevalca na sejo, prenese naprej.   
 

Ad 4. 
 
Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola 
Kozara Nova Gorica – prvo branje 
 
Predlog odloka predstavi ravnatelj OŠ Kozara Nova Gorica, g. Edvard Vrabič.  
 
Osnovna šola Kozara Nova Gorica izvaja programe osnovnošolskega izobraževanja, ki je prilagojen za otroke s 
posebnimi potrebami. Za izvajanje prilagojenega programa za predšolske otroke pa je potrebno sprejeti predložene 
spremembe in dopolnitve odloka. 
 
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. 
 
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. 
 
Predlog odloka sta na skupnem sestanku obravnavali tudi Statutarno pravna komisija in Komisija za socialna vprašanja.   
 
Statutarno pravna komisija je sprejela sklep:  
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda OŠ Kozara Nova Gorica je bil 
soglasno potrjen z opombo pod pogojem, da opombo ponovno preveri pravna služba Občine Brda. 
S popravkom je Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda OŠ Kozara Nova Gorica 
primeren za odločanje na Občinskem svetu Občine Brda.  
 
Predsednica Komisije za socialna vprašanja je na skupnem sestanku podala pripombo o navajanju nazivov, ki bi bilo 
pravilno dipl. vzgojiteljica in vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice. 
   
Ravnatelj OŠ Kozara Nova Gorica še doda, da je pred sejo Občinskega sveta Občine Brda predlog odloka obravnaval 
tudi Občinski svet Občine Renče – Vogrsko, ki je ugotovil še eno tehnično nepravilnost v 18. členu in sicer v 3. 
odstavku, kjer je navedeno: »postopki za imenovanje predstavnikov v svet zavoda po določbah iz 5. člena teh 
sprememb«, moralo bi pa pisati iz 6. člena. Drugih vsebinskih napak ni.  
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Ravnatelj pove, da je nazive preveril in da so v spremembah odloka usklajeni z zakonom.  
 
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP  
 

1. Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
Osnovna šola Kozara Nova Gorica, v prvi obravnavi.  

2. Ta sklep velja takoj.  

 
Ad 5. 

 
Sklepanje o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica 
 
Obrazložitev poda ravnatelj OŠ Kozara Nova Gorica, g. Edvard Vrabič. 
 
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 predšolski program izvajajo 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 razvojni oddelek. Razvojni oddelek 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. Razvojni oddelki 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; 
v nadaljevanju: ZOPOPP) 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.  
Pred leti je razvojni oddelek vrtca deloval v okviru Vrtca Nova Gorica, vendar je bil ukinjen, saj so se starši raje odločali  
za vključitev otroka s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca in ne v razvojni oddelek. Kljub vsemu, je Vrtec Nova 
Gorica vsako leto rezerviral oddelek in izvajal vpis v razvojni oddelek vrtca, vendar ni prišlo do minimalnega vpisa za 
odprtje oddelka. Glede na izražen interes vseh občin ustanoviteljic Osnovne šole Kozara Nova Gorica se predlaga, da bi 
Osnovna šola Kozara Nova Gorica organizirala oddelek v prostorih Vrtca Nova Gorica, in sicer v Centralnem vrtcu, ki je 
lociran v neposredni bližini šole. V oddelku bi bilo vključenih največ šest otrok s posebnimi potrebami.    
 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 s 
spremembami, v nadaljevanju: pravilnik) natančno opredeljuje elemente in postopek za izračun cene. Pravilnik določa, 
da se cene programov usklajujejo enkrat letno, v primeru, da pride do bistvenih sprememb višine posameznih 
elementov cene programov, pa lahko tudi v vmesnem obdobju. Pristojni organ lokalne skupnosti mora predlog cen 
programov obravnavati in o tem sprejeti ustrezen sklep, najkasneje v 60 dneh po predložitvi predloga cen. 
 
Elementi za oblikovanje cen programov so: 
1. Stroški dela: sredstva za plače, prispevki delodajalca, davek na plače in drugi stroški dela, kot so regres za letni 

dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo,..  
2. Stroški materiala in storitev: 

• funkcionalni stroški objektov (elektrika, voda, plin, ogrevanje, čiščenje, tekoče   vzdrževanje,…) in 

• osnovne dejavnosti (didaktična sredstva in igrače, obvezne zdravstvene storitve, varstvo pri delu, strokovno 
izpopolnjevanje,...). 

3. Stroški živil: živila za tri obroke dnevno in 22 obračunskih dni v koledarskem mesecu. 
 
Predlog sklepa je obravnavala tudi Komisija za socialna vprašanja.  
  
Predsednica je opozorila na nenatančnost zapisa glede specifikacije cene po posameznih programih in opredelitev 
programov v urah (krajši, dnevni, poldnevni). 
Tudi ostali člani Komisije za socialna vprašanja so se strinjali, da se cena poldnevnega programa in cena krajšega 
programa, ne more razlikovati samo za znesek kosila. Krajši program je 4 urni in otrok ne more biti v vrtcu 6 ur brez 
kosila. Komisija za socialna vprašanja je izrazila pomislek tudi glede tako visoke ekonomske cene in postavila 
vprašanje, kaj to pomeni za starše. Ravnatelj OŠ Kozara je razložil strukturo cene in način financiranja. Cena za starše 
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otrok razvojnega oddelka je enaka ceni, ki je določena za starše otrok drugega starostnega obdobja v vrtcih MONG za 
dnevni program. Predsednica je še dodala, naj se preveri upravičenost vključitve nekaterih materialnih stroškov (kot 
npr. najemnina). Gre namreč za dva javna zavoda, ki delujeta neprofitno. 
 
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet sklep  
 

Občinski svet Občine Brda sprejme sklep o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli 
Kozara Nova Gorica.  

 
Ad 6. 

 
Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Nova Gorica na območju Občine Brda v letu 2018 
 
Informacijo poda komandir Policijske postaje Nova Gorica, g. Sejad Jušić.  
 
Policijska postaja Nova Gorica na območju občine Brda zagotavlja prisotnost ene policijske patrulje, prav tako pa se 
zagotavlja občasna prisotnost policista, ki je nadomeščal odsotnega vodjo policijskega okoliša.  
 
Kriminaliteta 
V letu 2018 beležijo skupen upad vseh obravnavanih kaznivih dejanj, kar je predvsem posledica obravnave manjšega 
števila kaznivih dejanj po prepovedanih drogah napram letu 2017, ko je bila obravnavana ena oseba za 65 kaznivih 
dejanj po prepovedanih drogah.  
Kot izstopajoč porast beležijo kazniva dejanja premoženjske kriminalitete, pri čemer ugotovitve kažejo na storitev 
posameznih kaznivih dejanj s strani tujih državljanov.  
 
Javni red in mir 
V letu 2018 so na območju občine Brda skupno obravnavali 61 kršitev javnega reda. Posebej izstopajoče problematike 
kršitev obratovalnih časov gostinskih lokalov in hrupa niso zaznali. V letu 2018 so aktivno pristopili k reševanju 
problematike hrupa, ki je prihajal iz smeri Dablo bara na Humu. S strani občana so prejeli več prijav kršitev, zato so 
opravili razgovore tako z najemniki gostinskega lokala kakor stanovalci v bližini, vse v cilju umiritve razmer. V okolici 
gostinskega lokala so izvedli večkrat nadzor, vendar kršitev niso ugotovili. V dveh primerih so izvedli prekrškovni 
postopek za ugotovljene kršitve zoper dve fizični osebi. Sicer pa tej problematiki ter kršitvam Zakona o omejevanju 
alkohola posvečajo posebno pozornost in s tem v zvezi izvajajo skupne poostrene nadzore s pristojnimi inšpekcijskimi 
službami.  
 
Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 
Upoštevajoč statistične podatke ugotavljajo, da se je stanje na področju varnosti cestnega prometa v primerjavi z 
letom 2017 v številu prometnih nesreč izboljšalo, prav tako so v upadu prometne nesreče s hudimi in lahkimi telesnimi 
poškodbami. Kot najpogostejši vzroki prometnih nesreč izstopa neprilagojena hitrost in nepravilna stran in smer 
vožnje, sledijo premiki z vozilom in neupoštevanje pravil prednosti, dočim ostale kršitve ne izstopajo.  
 
Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih  
Kljub ukinitvi neposrednega nadzora na mejnih prehodih Policijska postaja Nova Gorica izvaja naloge policije na 
obmejnem območju. Do sedaj v okviru izvajanja nalog policije in v stiku z občani ne razpolagajo z informacijami, ki bi 
kazale na odklonska ravnanja. Prav tako so bili izvedeni poostreni nadzori s poudarkom na ugotavljanju kršitev 
nezakonitega zaposlovanja in prebivanja tujcev vendar kršitev niso ugotovili.  
 
Preventivna dejavnost  
Pri izvajanju nalog s področja v skupnost usmerjenega dela si je Policijska postaja Nova Gorica zastavila cilj 
intenziviranja dela policije v sodelovanju z lokalno skupnostjo. V zvezi s tem je izvedla vrsto preventivnih aktivnosti 
tako z vidika prometne varnosti, kakor javnega reda in kriminalitete s poudarkom na svetovanju občanom in 
samozaščitnem ravnanju, da se zmanjša možnost nastanka odklonskih pojavov.  
 
Ob tem velja izpostaviti zelo dobro sodelovanje z županom in občinsko upravo Občine Brda, medobčinskim 
redarstvom in vsemi silami za zaščito in reševanje, ki delujejo v prostoru občine.    
  
Boris Šfiligoj omeni, da je 65 kaznivih dejanj zaradi prepovedanih drog za eno osebo kar veliko.  
 
Komandir pove, da gre za izvajanje nekih posebnih ukrepov, ki terjajo daljši čas. Ne gre za enkratno dejanje ampak se  
izvajajo posebni ukrepi v primeru, ko zaznajo, da se nekdo aktivno ukvarja s preprodajo prepovedanih drog. Zadeva 
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tirja tudi daljše časovno obdobje, lahko se vleče tudi iz enega leta v drugo leto in ko se zaključi, se nato celostno 
obravnava. 
 
Silvan Peršolja pove, da so se zgostili vlomi v avtomobile na ne odročnih krajih. Do vlomov prihaja že vsak dan. To ima 
nesorazmerno velik vpliv na zaznavanje ljudi, kaj je varnost in kaj ne. Gre za vlome v hiše, ki jih sicer sedaj ni več toliko, 
je pa vedno več vlomov v avtomobile ob normalnih delovnih dnevih. Definitivno gre tukaj za profesionalce. Kaj se 
lahko preventivno naredi, da se to zmanjša? Zadeva se stopnjuje in najhuje je, da obstaja neko zavedanje, da je to 
postalo normalno. Prav tako na področju preprodaje prepovedanih drog.   
 
Komandir pojasni, da se tega problema in težave tudi sami zavedajo. Dejstvo je, da je to sedaj največji problem s 
katerim se srečujejo na območju občine. Srečujejo se že dlje časa. V zvezi s tem so naredili par konkretnih zased prav s 
ciljem, da bi poizkusili izslediti storilce. Operativno ne razpolagajo s podatki o storilcih, na žalost pa ugotovitve kažejo, 
da storilci prihajajo preko meje, ki se po opravljenem kaznivem dejanju umaknejo na italijansko stran. Dejstvo je, da se 
povežejo s kolegi na italijanski strani, ampak njihova zakonodaja je drugačna, saj strogo ločijo kaj je manjša in kaj večja 
tatvina. V primeru vloma v vozila ali v stanovanjske objekte poskušajo storiti vse kar se da, saj oškodovanci največkrat 
prejmejo sms sporočila, da je bila kartica uporabljena. Takrat kontaktirajo upravljalca bankomata in poskušajo prit do 
storilcev.  
Res je, da izstopajo mesta kot so Šmartno, Grad Dobrovo, parkirišče pri kleti Brda, cesta na Sabotin. To so mesta, ki so 
najbolj obljudena. Dejstvo je tudi to, da ljudje še vedno puščajo vrednejše predmete na vidnih mestih, kar na žalost 
kljub vseh opozorilom policije, ne zaleže. Gre za profesionalce, ki izkoristijo vsako priložnost, ki se pojavi.  
Na nekaterih območjih občin, sploh tam kjer so izletne točke, se je v dogovoru z lokalno skupnostjo sledilo temu, da se 
je postavilo opozorilne table v smislu, da naj obiskovalci poskrbijo za lastno premoženje. V sled navedenemu meni, da 
bi mogoče bila lahko tudi to ena od rešitev v tem smislu na območju občine Brda.  
Drugi predlog je, da občani posredujejo podatke o sumljivih avtomobilih in registrskih tablicah.  
Glede na prihajajoče dogodke bi bil smiselno najti neke mehke rešitve, da obiskovalci dobijo celostno informacijo in da 
ne bi bila to neka negativna kampanja za območje.  
 
Silvan Peršolja meni, da bi bile opozorilne table več kot smiselne, saj se to dogaja ljudem, ki prihajajo na območje in 
mislijo, da so prišli v nek miren in sproščen kotiček.  
Prav tako še predlaga, da bi mogoče v jesensko – zimskem času naredili še kako predavanje, pa tudi o tem, da je 
potrebno poskrbeti za lastno varnost in premoženje.   
 
Komandir predlaga, da lahko pripravijo prispevek za domačine v Briškem časniku, da bi pridobili neke informacije oz. 
napotke na poudarku samovarovanja oz. skrbi za lastno premoženje.  
 
Kar se tiče prepovedanih drog pove, da je to zadeva s katero se srečujejo iz leta v leto. Trudijo se in poskušajo po 
svojih najboljših močeh vsaj delno omejiti prisotnost prepovedanih drog. Res pa je, da so zavezani k spoštovanju 
določene zakonodaje. Poudarek na človekovih pravicah je ena temeljna dolžnost vsakega, ki dela v imenu države in 
mimo tega ne morejo. Trenutno je problem, saj  za območje Brd ni vodje okoliša. To zadevo se bo poskušalo čim prej 
uredit z namenom, da se ponovno vzpostavi pretok informacij.  
 
Anita Manfreda pove, da je na pobudo občinskih svetnikov, občinska uprava že nabavila opremo za videonadzor, ki bo 
nameščena na Gradu Dobrovo (obe parkirišči) in v Šmartnem, ki bo nadzirala glavno parkirišče na Padratah. Zagotovo 
pa videonadzori po celih Brdih ne bodo rešili trenutnega problema. Dejstvo je, da je potrebno zaščititi zunanje 
obiskovalce Brd, ker potem gre slab glas iz Brd.  Brez vodje okoliša je občinska uprava trenutno brez nekega kontakta. 
Resnično se pozna, da predstavnika policije po Brdih ni. Ljudje se dnevno obračajo na občinsko upravo z raznimi 
problemi in je res velik problem, če ni vodje okoliša. Apelira, da se čim prej pristopi in zagotovi vodjo okoliša.  
 
Kar se preventive tiče Anita Manfreda predlaga, da se preventivno ozavešča mlade v sklopu šole in pa tudi na novo 
odprtega Mladinskega centra Brda.  
 
Goran Simčič predlaga, da bi se več naredilo na preventivi tako, da bi predstavniki policije večkrat v šolskem letu 
obiskali šolo z njihovimi preventivnimi programi.  
Pohvali pa dejstvo, da je policija dnevno prisotna na območju občine Brda in predlaga, da se postavi zasede na točkah, 
kjer naj bi se dogajala preprodaja prepovedanih drog.  
 
Prosi še, da se poostri nadzor prometa na križišču v Vipolžah pri bencinskem servisu, predvsem kar se tiče vključevanja 
v promet iz smeri Gornje Cerovo čez most proti Vipolžam.  
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Kar se šole tiče komandir pove, da so šola in šolski prostori avtonomni in v njih policija lahko izvaja samo tisto, kar se s 
šolo dogovorijo. Zelo bi bil zadovoljen, če bi se organiziralo sestanek z ravnateljem, kjer bi se dogovorili o tem, kateri 
programi bi se lahko izvedli v njihovih prostorih, če ne v tem šolskem letu pa mogoče v naslednjem.  
 
Boris Šfiligoj ponovno opozori na zelo nevarno križišče v Solkanu na solkanskem mostu. Predlaga, da se za voznike, ki 
prihajajo iz smeri semaforja proti Solkanu postavi neka dodatna signalizacija (črta), da nima prednosti pred tistim, ki 
zavija iz solkanskega mosta proti semaforju, saj se zgodi, da vozniki spregledajo prednostno cesto.  
 
Komandir pove, da je glede na spremenjeno prometno signalizacijo izredno malo prometnih nesreč. Ko se je urejal nov 
prometni režim so pri tem sodelovali strokovnjaki s področja prometne ureditve. Je pa res, da je kar nekaj postavljenih 
prometnih znakov, ki že sami po sebi ovirajo oz. motijo neko dinamiko prometa. Dejstvo je, da je potrebno 
signalizacijo prav prebrat, kako se orientirat in prav peljat. Na DRSI so se tako odločili in težko bo upravičiti dodatne 
prometne potrebe, ki bi narekovale spremembo prometnega režima oz. postavitev dodatnih obvestilnih tabel oz. 
signalizacije.  
 
Župan Franc Mužič poziva komandirja, da nujno čim prej nastavi osebo, ki bo pokrivala območje občine Brda. Do sedaj 
je občina zelo dobro sodelovala z rajonskim vodjo in tega si želi še naprej.    
 

Ad 7.   
 
Obravnava in sklepanje o Odloku o rebalansu Proračuna Občine Brda za leto 2019 – skrajšani postopek 
 
Predlog drugega rebalansa proračuna predstavi Beti Kumar.  
 
Sedanji predlog rebalansa upošteva dejstva, ki ob pripravi proračuna niso bila znana ter zahtevajo spremembe in 
uskladitve prihodkovne in odhodkovne strani ter ponovno uravnoteženje prihodkov in odhodkov. Prihodki so v 
rebalansu nižji za 1.787 Eur, kar ne predstavlja niti 1 %, odhodki pa se povečujejo 1,1 %. 
Razlogi za pripravo II. rebalansa proračuna: 

• Občina v letošnjem letu ne bo prejela sredstev EU za projekt MC Štaloni, zato je predvidena kratkoročna 
zadolžitev oz. do prejema EU sredstev v višini 77.073 Eur za projekt Mladinski center Štaloni na Dobrovem. Občina 
se za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna EU lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in 
največ za obdobje do prejema teh sredstev. Iz konta prihodkov za sredstva EU (741200) so bila prenesena na 
konto kratkoročni krediti (500100); 

• Kapitalski prihodki: dodatno je predvidena prodaja stanovanja na Dobrovem ter stavbno zemljišče v Fojani; iz 
plana prodaje pa se je črtalo stavbno zemljišče v Krasnem (Frlanšče), ker se je zemljišče oddalo v najem. 

• PP 15043: sredstva za izvedbo nujnih nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del na obstoječih čistilnih napravah. 
V letu 2019 predvidena dela na ČN Dobrovo. Vrednost postavke se v primerjavi s proračunom povečuje za 18.000 
€ zaradi povečanega obsega del (strojna oprema, gradbena dela). 

• PP 14024: Javnemu zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport Brda se je proračunska postavka povečala zaradi; 
zakonsko usklajeno povišanje premije ZKDPJUZ in regresa za zaposlene v višini 500 €, knjige Skrita belina (900 €), 
za katero je bil v celoti strošek proračuna ZTKMŠ Brda v skupni višini 6.656 € (prvotno planirana postavka 
Proračuna Občine Brda), sofinanciranja izvedbe zimskega varstva otrok v višini 600 €, zvišanja proračunske 
postavke namenjene projektu LAS – zasteklitev paviljona na Gradu Dobrovo v višini 30 % prvotno predvidene 
vrednosti v višini 16.000 €. Do povišanja je prišlo zaradi spremembe investicije, kateri bo v letu 2020 dodana 
izgradnja javnih WC-jev, ki so zaradi predvidene nove dejavnosti potrebni. 

• Povečanje sredstev za dodatne ugodnosti staršem otrok v vrtcih: Staršem otrok, za katere je Občina Brda po 
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec OŠ Alojza Gradnika 
Dobrovo, se plačilo dodatno zniža. Razliko med ekonomsko ceno progama in ceno programa za starše (znižana), 
krije Občina Brda iz sredstev proračuna, ki velja s 1.9.2019. 

• Uskladitev posameznih postavk glede na realizacijo oz. predvidene stroške. 
 

Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP  
 

1. Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o rebalansu II. Proračuna Občine Brda za leto 2019, vključno s 
pripadajočimi prilogami, po skrajšanem postopku. 

2. Ta sklep velja takoj. 
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Ad 8. 
 
Sklep o sofinanciranju začasnih spremljevalcev učencem s posebnimi potrebami 
 
Obrazložitev poda Beti Kumar 
 
Občina Brda je s strani OŠ Alojza Gradnika Dobrovo prejela prošnjo o sofinanciranju začasnih spremljevalcev za dva 
učenca in sicer: 

• za enega učenca za kritje stroškov zaposlitve delavca - spremljevalca otrok s polno zaposlitvijo, za nudenje pomoči 
učencu z izrazitimi vedenjskimi težavami, 

• za enega učenca za kritje stroškov zaposlitve delavca - spremljevalca otrok z zmanjšanim delovnim časom oz. 0,4 
deleža zaposlitve, za nudenje zdravstvene pomoči za dolgotrajno bolnega otroka. 

 
S strani OŠ Kozara Nova Gorica je bila prejeta prošnja o sofinanciranju spremljevalca otrok s polno zaposlitvijo, za 
otroka z lažjo motnjo v duševnem razvoju, kot otroka s težko izgubo sluha, dolgotrajno bolnim otrokom in otrokom z 
zmerno gibalno oviranostjo. 
 
V dopisu, ki sta jih šoli poslali navajata, da so spremljevalci za otroke nujno potrebni, da bi poskrbeli za učence, ki 
pomoč potrebujejo in hkrati celemu razredu omogočili, da bi pouk lahko potekal nemoteno. 
Spremljevalca ne dobijo vsi otroci, ki bi ga potrebovali, pa čeprav jim je tovrstna dodatna pomoč zagotovljena v 
pravnomočnih odločbah o usmeritvi otrok, ki jih na podlagi mnenja strokovne komisije izda Zavod RS za šolstvo, šola 
pa nato izvaja s pomočjo individualiziranih programov. Šola lahko namreč stalnega spremljevalca zaposli le, če ji ga 
posebej odobri Ministrstvo za izobraževanje. Po zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) za te 
otroke namreč spremljevalci niso predvideni. Dobijo jih lahko le slepi ter težje in težko gibalno ovirani otroci. Vsem 
drugim – dolgotrajno bolnim, slabovidnim in avtističnim otrokom ter otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami – 
lahko na šolah po ZUOPP zagotovijo le začasnega spremljevalca. Ministrstvo zelo različno plačuje deleže 
sistematiziranega delovnega mesta, preostali delež morajo zagotoviti šole same, z zaposlenimi na šoli in s pomočjo 
lokalne skupnosti. 
 
Občina Brda s sprejetjem predlaganega sklepa bi zagotavljala: 

• za OŠ Alojza Gradnika Dobrovo za kritje stroškov enega delavca in 0,4 delovnega mesta zaposlitve delavca    
(spremljevalca otrok) in sicer v obsegu dejanskih stroškov zaposlenega, kar vključuje bruto plačo in 
pripadajoče dajatve in regres za letni dopust. Šola ocenjuje, da bi znašal obseg potrebnih sredstev za obdobje 
september – december 2019 v višini cca  6.800,00 Eur; oz. v šolskem letu 2019/2020 v višini 21.400,00 Eur; 

• za OŠ Kozara za kritje stroškov enega delavca (spremljevalca otrok) in sicer v obsegu dejanskih stroškov    
zaposlenega, kar vključuje bruto plačo in pripadajoče dajatve in regres za letni dopust. Šola ocenjuje, da bi 
znašal obseg potrebnih sredstev za obdobje januar - junij 2020 v višini 6.900 Eur. 

 
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP  
 

Občinski svet Občine Brda sprejme sklep o sofinanciranju začasnih spremljevalcev učencem s posebnimi potrebami.  

 
Ad 9. 

 
Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičnini v k. o. Kojsko 
 
Obrazložitev poda Dejan Rusjan.  
 
Občina Brda je parcelo št. 2816/6 k. o. Kojsko leta 2016 odkupila, saj predstavlja del kategorizirane javne poti JP 
520421 (Podsabotin – Kucelj). Navedena nepremičnina doslej ni bila zaznamovana kot javno dobro.  
 
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 

1. S tem sklepom pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnina z ID znakom: parcela 
2290  2816/6, katastrska občina 2290 KOJSKO parcela 2816/6 (ID 2895146), ki je v lasti Občine Brda.  

2. Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine 
Brda z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po 
pravnomočnosti odločbe se predlaga zaznamba javnega dobra v zemljiški knjigi. 

3. Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
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Ad 10. 
 
Ukinitev zaznambe javno dobro na parceli v k. o. Šmartno 
 
Obrazložitev poda Dejan Rusjan.  
 
Občina Brda je prejela prošnjo za odkup zemljišča parc. št. 1151/1 k. o. Šmartno. Zemljišče v naravi predstavlja teraso. 
Na parceli je trenutno zaznamba javnega dobra, zato prodaja ni mogoča.  Pridobljeno je tudi pozitivno mnenje VS 
Šmartno k prodaji omenjenega dela zemljišča (7 m2). 
Nepremičnina ne služi več namenu zaradi katerega je pridobila zaznambo javnega dobra poti, saj pot ne poteka več po 
navedeni parceli.  
 
Dejan Rusjan podrobno obrazloži potek postopka:  

• Dne 16. 1. 2019 se je na Očino Brda obranila stranka s prošnjo za dodelitev služnosti za napušč ter za odkup 
dela parcele 1151 k. o. Šmartno. Povedano ji je bilo, da mora za odkup dela parcele zaprositi za mnenje vaško 
skupnost Šmartno. Stranka  je dne 25.01.2019 na VS Šmartno naslovila prošnjo za mnenje o prodaji dela parc. 
št. 1151 k. o. Šmartno v izmeri 7 m2. 

• Dne 18. 2. 2019 je bila na občino s strani stranke vložena prošnja za odkup dela parcele ter pozitivno mnenje 
vaške skupnosti Šmartno.  

• Tudi Zavod RS za varstvo kulturne dediščine je stranki izdal projektne pogoje (iz 4. točke izhaja ureditev 
obstoječe terase in ohranitev vinske trte ob njem).  

• Strokovne službe so si predmetni del ogledali in ocenili, da obstoječe stopnišče in terasa ne ovirata 
prevoznosti javne poti v vasi in s tem funkcija javnega dobra ni zmanjšana. 

• Dne 7. 3. 2019 je občina stranko pisno seznanila s potekom postopka odkupa zemljišča in parcelacije.  

• V nadaljnjem postopku je stranka sama krila stroške parcelacije. 

• Odločba o parcelaciji oz. nastanku nove parcele 1151/1 je bila pravnomočna dne 25. 5. 2019, seja občinskega 
sveta pa je bila 21. 5. 2019, zato takrat točka ni bila uvrščena na sejo občinskega sveta.  

• Po pravnomočni odločbi GURS- a, so bili izpolnjeni vsi pogoji, da občinska uprava predlaga občinskemu svetu 
izvzetje nove parcele iz javnega dobra (septembrska seja).  

• Ker sklep zaradi pomanjkljivih informacij glede postopka ni bil sprejet, se predlaga, da se sklep ponovno 
obravnava na občinskem svetu.  

 
Boris Šfiligoj pove, da novih dejstev v zvezi s to zadevo ni. O tem je bila že opravljena razprava in glasovanje, sklep ni 
bil sprejet. Prav tako ni soglasja uporabnikov. Od kar obstaja kataster v Šmartnem ni bilo nikoli prodanega niti koščka 
javnega dobra. Ker je Šmartno kulturni biser je potrebno paziti na vsak košček javnega dobra.  
Ker gre očitno za iskanje nove alternative predlaga rešitev in sicer, da javno dobro ostane, nad javnim dobrim se dovoli 
gradnjo oz. če je potrebno spremeni v občinsko lastnino in dovoli se gradnja terase.  
 
Dejan Rusjan pojasni, da je to stvar investitorja in projektanta, zato sam drugih alternativ ne more predlagati.  
Služnost se lahko da samo za nadzemni del, za konstrukcijo, ki gre v tla pa služnost ni dovolj, pridobiti je potrebno 
stavbno pravico.  
 
Karlo Passoni meni, da v tem primeru ne gre za veliko spremembo. Zavrniti zadevo že drugič je velik nesmisel, še 
posebej, če se tem nekoga zapre, da ne bo investiral.  
 
Vilko Prinčič meni, da je tukaj edina olajševalna okoliščina ta, da je nekdo hišo kupil in je bilo tako zatečeno stanje.  
 
Boris Šfiligoj meni, da obstaja sigurno še kaka alternativa, da se investitorja ne bi oviralo pri gradnji.    
 
Na glasovanje je bil dan SKLEP  
 

1. S  tem sklepom  se ukinja  kot javno dobro - pot nepremičnina parcela 2281 1151/1, katastrska občina 2281 
ŠMARTNO parcela 1151/1 (ID 6977405). 

2. Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha  imeti značaj javnega dobra - poti in postane lastnina Občine Brda. 
3. Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 
ZA je glasovalo 5 svetnikov, PROTI prav tako 5 svetnikov. Sklep NI sprejet.  
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Ad 11. 
 
Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 6. redne seje 
 
Silvan Peršolja pove, da z odgovorom na prvo vprašanje ni zadovoljen, ker ni prosil za opis postopkov, temveč za 
odgovor oz. da se zagotovi reditelje v Šmartnem z namenom, da se reši kaos, ki nastaja ob večjem obisku vasi. Zelo 
močno pa protestira proti temu: »Problematika parkiranja v Šmartnem postaja vedno bolj pereč problem, saj se 
srečujemo že z grožnjami prebivalcev prodajalcem na stojnicah in obiskovalcem.« To je naslednji korak k temu, da 
Šmartno ni več za prebivalce vasi Šmartno. Če pride do tega, da so v napoto prebivalci vasi Šmartno, na to ne pristaja 
oz. je nesprejemljivo. Prebivalci na svoje težave tako reagirajo, ker ne morejo do hiš ali pa iz hiš in to se ne da 
preprečit. Ponovno prosi za reditelja, ki bo skrbel, da je tako vhod kot tudi izhod iz vasi prost, da lahko imajo domačini 
dostop do svojih hiš.  
 
Glede druge točke pove, da jo je obravnavala tudi Komisija za okolje in prostor. Iz sedanjih izhodišč glede gradnje in 
pozidave po Brdih je korekten odgovor, ampak še vedno misli, da bodo potrebne nekatere spremembe pri pristopu do 
okoljske zakonodaje.  
 
Kar se tiče tretjega odgovora ga zanima, ali je obstoječa osvetlitev ta prava ali se bo še reducirala.  
 
Dejan Rusjan pojasni, da tako, kot je bilo na začetku nastavljeno, je bilo preveč osvetljeno. Sedaj se je zadeva 
zreducirala, odstranjene so bile stare obstoječe svetilke in izvedena je bila ponovna ureditev. Sedaj je po besedah 
nadzornika zadeva urejena.  
 
Silvana Peršoljo zanima, ali je zadeva sedaj urejena glede zakonodaje, ali obstaja možnost, da se osvetlitev še zmanjša 
in bo še vedno v skladu z zakonodajo.  
 
Boris Šfiligoj poda pripombo glede odgovora na pobudo svetnika Silvana Peršolje v zvezi s spremembo namembnosti 
zemljišča, ki se v postopku sprememb in dopolnitev št. 4 občinskega prostorskega načrta Občine Brda (SD04OPN Brda) 
vodi pod oznako KVS054 in je bila izločena iz nadaljnjega postopka zaradi neizpolnjevanja zahtev.  
Sam je mnenja, da ne bi bilo nič narobe, če bi se na omenjenem zemljišču zgradilo hišo.  44. člen ZPNačrt pravi,  da se 
zunaj območja naselja lahko načrtujejo prostorske ureditve in posamezni posegi v prostor, ki neposredno služijo 
kmetijski, gozdarski ali turistični dejavnosti.    
   
Silvan Peršolja pojasni, da je ravno to obravnavala Komisija za okolje in prostor na zadnji seji, ki je ugotovila, da 
prostorsko urejanje določa, da so v Brdih značilne posamične gradnje, slemenske gradnje in večja gručasta naselja. 
Odločeno pa je bilo, da se posamičnih novih gradenj ne bo več dovoljevalo. Tako se je odločil izvajalec prostorskega 
načrtovanja in strokovne službe in zadeva je bila izločena iz nadaljnjega postopka. Navaja pa se en ukrep in sicer 29% 
stavbnih zemljišč v Brdih je nepozidanih. Ob preverbi tega se lahko ugotovi, da so ta zemljišča večinoma nedostopna in 
neprimerna za gradnjo.  
 
Boris Šfiligoj doda, da je ogromno zemljišč, ki so stavbna in niso poseljena. Nekdo, ki bi rad imel zemljišče nekje na 
svojem in normalen dostop do njega, ne morejo priti do parcele zato, ker je že toliko stavbnih zemljišč nepozidanih. 
Predlaga, da občinska uprava preveri, da se taka zemljišča obdavči.  
 
Romana Velišček pove, da občina lahko pomaga pri tem in pospeši postopke, da se sprosti 29% nepozidanih stavbnih 
zemljišč.  
 
Goran Simčič predlaga, da se v zvezi z izpostavljeno problematiko na eni naslednjih sej opravi razprava.  
 
Silvan Peršolja pove, da za mlade Brice, tu stanujoče in plačujoče davkov, ni nekega normalnega dostopa do stavbnih 
zemljišč.  Potrebno je iskati rešitev iz tega. Najprej je potrebno tu doseči soglasje. Potrebno je opraviti razpravo o tem, 
ali je dovolj poskrbljeno za to, da se bodo Brda normalno razvijala naprej in kakšne sploh so potrebe Bricev.   
   
Boris Šfiligoj v zvezi odgovorom svetnici Lilijani Kastelic glede občinskih stanovanj prosi, če se lahko pripravi seznam 
občinskih stanovanj in ali so oddana ali ne.   
 
Anita Manfreda pojasni, da je seznam pripravljen in se ga lahko posreduje, vendar brez osebnih podatkov zaradi 
izvajanja GDPR.  
 



Stran 10 od 13 

 

Boris Šfiligoj poda pripombo na odgovor glede ceste »v Bošk« v Gornjem Cerovem, s katerim se v celoti ne strinja. Gre 
za javno pot, ki je asfaltirana, drugi del pa poteka po kmetijskem zemljišču, ki je v zasebni lasti. Predlagal je, da se 
zadeva uredi in opravi izmera. V odgovoru je bilo tudi podano, da se je pred leti občina v sodelovanju z VS že 
pogovarjala z določenimi lastniki o odkupu zemljišča po katerem poteka pot vendar je bila cena nesprejemljiva.  V tem 
času je sam stopil do lastnika dela ceste, ki je asfaltiran, in je dejal, da ne vidi težav. Izvede naj se parcelacija in za 
normalno ceno bi lastnik to prodal. Cesta se tako lahko uredi od vrha do konca asfalta. Kar je pa naprej pa naj se 
uporabniki vozijo po makadamu. Predlaga, da se cesta dokončno uredi.  
 
Boris Šfiligoj 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.  
 
Glede križišča na Humu in postavitve oznake za vas Hum pove, da je bil znak postavljen, ko je bila zgrajena cesta in še 
ni bilo dveh hiš na križišču in niti gostilne. Prestavitev znaka za gostilno v smeri Nove Gorice je več kot upravičena.  
 
Romana Velišček poda pripombo na odgovor glede knjižnice. Res je, da je v Brdih potujoča knjižnica že vrsto let, ki pa 
je osebno ne more koristiti, saj je v času, ko se knjižnica nahaja v občini, v službi. Potujoča knjižnica ne nadomesti 
locirane knjižnice. V zadnjem času je bilo v skoraj vsaki sosednji občini odprta krajevna knjižnica. Kot predstavnica 
Občine Brda v Svetu zavoda Goriške knjižnice Franceta Bevka bo izpostavila in predlagala, da se spremeni urnik 
potujoče knjižnice v občini na popoldanski čas. Še vedno pa se zavzema za to, da se tudi v občini Brda uredi krajevna 
knjižnica.  
 
Dušan Bevčar glede odprtja javnega WC-ja v slikarski hiši ni zadovoljen z odgovorom. Zanima ga, zakaj je javni WC v 
Šmartnem zaprt že dve sezoni in kdaj bo ponovno odprt. Odgovor na prvo vprašanje je, da je bil bivši javni WC v 
slikarski zaprt zaradi obnove s strani novega lastnika. Na drugo vprašanje pa je dobil odgovor, da je ponovno odprtje 
WC-ja možno po zaključku sanacije strehe. Krajane zanima, ali javni WC v slikarski hiši bo ali ne bo.  
 
Župan Franc Mužič pojasni, da naj bi v Šmartnem bila odprta dva javna WC-ja. Eno je v sklopu sanacije, eno se lahko 
koristi v Hiši kulture.  
 
Dušan Bevčar poda še pripombo na odgovor na drugo vprašanje in sicer glede asfaltacije v Strmelju v dolžini 50 m, ki 
čaka na asfaltacijo že cca. 8 let. Iz odgovora je razbrati, da ta odsek ni prioriteta oz. ne bo narejen.  
 
Dejan Rusjan pojasni, da je prioriteta asfaltacija dela poti do apartmajev. Izvedena je bila tudi obnova vodovoda, kar 
pomeni, da je ta del potrebno prioritetno asfaltirati. O asfaltaciji v Strmelju pa še ni bilo sprejetega dogovora.  
 
Župan Franc Mužič zagotovi, da bo tudi ta odsek asfaltiran v bližnji prihodnosti.  
 
Gorana Simčiča glede odgovora, ki je bil podan svetnici Romani Velišček v zvezi s HOP ON Brda zanima podatek o 
številu uporabnikov avtobusa za 3-mesečno obdobje.  
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.   
  

Ad12. 
 
Pobude in vprašanja svetnikov  
  
Žarko Kodermac  
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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.  
 
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.    

    
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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Dušan Bevčar  
 
1. Kaj je z javno potjo na parceli št. 687 in 689/5 v k. o. Šmartno, saj je bila izvedena izmera? 
2. Na državni cesti v Podsabotinu med trafo postajo in čakalnico je cesta ob večjem deževju skoraj vedno pod vodo. 

Ali bi se dalo pobudo na koga naslovit, da bi se zadeva uredila.  
3. Preveri naj se možnost ureditve parkirnega prostora za avtobuse na ovinku pred Zalim bregom.  
 
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.   
 

   
 
Denis Rusjan 
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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.  
 

Ad13. 
 
 
Realizacija sklepov  6. redne seje 
 
Pripomb ni bilo.  
 
Seja zaključena ob 20.14.    
 
 
 
    Zapisničarka                                       Predsedujoči                               Direktorica občinske uprave  
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