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ZADEVA: REALIZACIJA SKLEPOV 13. REDNE SEJE 
 
Ad6 
Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Brda je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih 
občin, št. 48/2020 dne 11. 9. 2020 in je dne 26. 9. 2020 stopil v veljavo.  
 
Ad7   
Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Občine Brda za leto 2020 v obdobju od 1. 1. do 30. 
6. 2020 se upošteva pri nadaljnjih postopkih.   
 
Ad8  
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Brda in drugih pogojev v vrtcih je bil objavljen 
v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 48/2020 dne 11. 9. 2020 in je dne 12. 9. 2020 stopil v veljavo, 
uporablja pa se od 1. 9. 2020. Sklep je bil poslan na Osnovno šolo Alojza Gradnika Dobrovo.    
 
Ad9 
Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda za gasilsko in 
reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica se uporablja pri nadaljnjih postopkih, poslan je bil 
tudi na javni zavod.  
 
Ad10 
Sklep o sprejemu Akcijskega načrta Zelene sheme slovenskega turizma za destinacijo Brda 2020 – 
2022 se upošteva pri nadaljnjih postopkih. Sklep je bil poslan na Goodplace – Zavod Tovarna 
trajnostnega turizma (Zelena shema slovenskega turizma).   
 
Ad11 
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Brda je bil poslan 
imenovanim.  
 
Ad12 
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Brda v Svet Območne izpostave JSKD Nova Gorica je bil 
poslan na JSKD in imenovani.  
 
Ad13 
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Šmartno je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 
48/2020 dne 11. 9. 2020 in je isti dan stopil v veljavo.  
 
Ad14 
Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra v k. o. Vedrijan je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih 
občin, št. 48/2020 dne 11. 9. 2020 in je isti dan stopil v veljavo. 
 
Ad15 
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k. o. Cerovo je bil objavljen v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 48/2020 dne 11. 9. 2020 in je isti dan stopil v veljavo. 
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