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OBČINA BRDA 
Trg 25. maja 2 
5212 Dobrovo 
 
Številka: 0322-05/2020 
Datum:  8. 9. 2020 

   
ZAPISNIK 

13. redne seje Občinskega sveta Občine Brda, ki je bila dne 8. 9. 2020, ob 18. uri, 
v Vili Vipolže 

 
Prisotni svetniki: Teja Jelina, Silvan Peršolja, Boris Šfiligoj, Aleš Simčič, Silvestra Elen Brašnić Saffigna, Žarko Kodermac, 
Lilijana Kastelic, Goran Simčič, Franjo Polanc, Vilko Prinčič, Dušan Bevčar, Damjan Birtič, Zvezdan Prinčič, Karlo Passoni 
 
Opravičeno odsoten: Romana Velišček, Denis Rusjan 
 
Seji prisostvujejo: župan Franc Mužič, Anita Manfreda, Dejan Rusjan, Beti Kumar, Nika Fabricijo Jug, Mateja Ambrožič, 
Tina Novak Samec, Mojca Treplak, Dušan Bremec - vodja medobčinske inšpekcijske in medobčinske redarske službe,  
Nives Cukjati – vodja vrtca pri OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, Mateja Čendak, Aleš Markočič – direktor JZGRD, GENG, 
Erika Koncut  
 
Sejo je sklical župan Franc Mužič. Sejo vodi podžupan Goran Simčič.  
 
Dnevni red : 

 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje 
3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje    
4. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
5. Letno poročilo o delu Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda za leto 2019  
6. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Brda – prva obravnava  
7. Obravnava in sprejem Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Brda v prvem polletju 2020  
8. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Brda in drugih pogojev v vrtcih  
9. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda za gasilsko in reševalno 

dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica  
10. Akcijski načrt Zelene sheme slovenskega turizma za destinacijo Brda 2020 - 2022  
11. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Brda  
12. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet Območne izpostave JSKD Nova Gorica  
13. Ukinitev zaznambe javno dobro na parceli v k. o. Šmartno  
14. Ukinitev zaznambe javno dobro na parcelah v k. o. Vedrijan  
15. Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičnini v k. o. Cerovo  
16. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 12. redne seje  
17. Pobude in vprašanja svetnikov  
18. Realizacija sklepov 12. 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 12. redne seje 
 
V obravnavo je bil dan zapisnik nejavnega dela in zapisnik javnega dela 12. redne seje.  
 
Na predlagana zapisnika ni bilo pripomb.  
 
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet zapisnik nejavnega dela in zapisnik javnega dela 12. redne seje.  
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Ad 3.  
 
Potrditev zapisnika 1. dopisne seje 
 
V obravnavo je bil dan zapisnik 1. dopisne seje.  
 
Na predlagani zapisnik ni bilo pripomb.  
 
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet zapisnik 1. dopisne seje.  
 

Ad 4. 
 

Obravnava in sprejem dnevnega reda 
 
V obravnavo je bil dan predlagani DNEVNI RED 13. redne seje.  
 
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet DNEVNI RED 13. redne seje.  
 

Ad 5. 
 
Letno poročilo o delu Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda za leto 2019  
 
Letno poročilo o delu Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda za leto 2019 predstavi Dušan 
Bremec, vodja medobčinske inšpekcijske in medobčinske redarske službe.  
 
Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda deluje na podlagi Odloka o ustanovitvi Medobčinske 
uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda (Ur. l. RS, št. 21/2012) ter Dogovora o medsebojnih pravicah, 
obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih, ki sta ga podpisala župana obeh občin leta 2013. 
Izvaja se naloge občinskega inšpekcijskega nadzora in nadzor občinskega redarstva, naloge na področju preventive in 
varnosti v cestnem prometu. 
 
V medobčinski upravi so bili v tem obdobju zaposleni štirje redarji, koordinatorka za administrativne zadeve, dva 
občinska inšpektorja, od katerih je en tudi vodja redarske službe in vodi, organizira, koordinira delo občinskih redarjev.   
Vodja Medobčinske uprave je direktorica občine ustanoviteljice. 
 
Redarska služba 
 
V letu 2019 so redarji izvajali različne aktivnosti. Največ poudarka je bilo danega nadzoru prometa pri šolah (prihod 
otrok v šolo) in nadzoru mirujočega prometa. Preventivni nadzor ob prihodu v šolo, pri osnovnih šolah, je bil izveden 
pred devetimi osnovnimi šolami, s tem da se je pred dvema osnovnima šolama vršil stalni nadzor. Poleg navedenega 
so redarji izvajali še nadzore: kolesarjev, pešcev, odvoza zapuščenih vozil, kampiranja, javnih rekreacijskih površin, 
varnosti cestišča, obveznosti vodenja psov na povodcih, pregledi javnih površin pred večjimi prazniki (npr. pregled 
parkirišč pokopališč), beračenja, prodaje na avtobusnih postajah ter javnega reda in miru ob priliki zbiranja večjega 
števila ljudi. Stalno so obveščali občane o spremenjeni prometni signalizaciji, ozaveščali občane o pravilnem odlaganju 
odpadkov ter odgovarjali na različna vprašanja občanov.  
V letu 2019 so se občani pritoževali v zvezi s: spuščenimi psi (obveznost vodenja psa na povodcu), nepravilno 
parkiranimi vozili, zapuščenimi vozili, parkiranjem avtodomov in prikolic.  
 
V Občini Brda je bilo zaznanih 62 prekrškov, izrečenih 25 opozoril in vrednost plačanih glob in stroškov je znašala 
720,00 EUR. Izdanih je bilo 16 prekrškovnih odločb ter dva sklepa v zvezi z mirujočim prometom.  
 
Aktivnosti v zvezi s preventivo v prometu  
 
V letu 2019 se je izvedlo akcije z različnimi aktivnostmi, povezano z Javno agencijo RS za varnost prometa 
(usposabljanje motoristov, Varno v prometu in Kaj veš o prometu, začetek šolskega leta, Pešec, Alkohol ubija).  
 
Inšpekcijska služba 
 
Nadzor se opravlja glede: stanja občinskih cest, zagotavljanja varnega odvijanja prometa, posegov na občinsko cesto in 
v varovalni pas, postavitve in vzdrževanja prometne signalizacije in opreme na cestah skladno s pogoji in predp isi, 
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izpolnitev pogojev za gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov v območju javnih cest, odpadnih vod in kanalizacije, 
vodovodov, zbiranja in ločevanja odpadkov, avto taksi, oglaševanje, gradnjo enostavnih objektov….. 
 
V letu 2019 je bilo na inšpekcijsko službo naslovljenih okrog 95 različnih prijav. Vse prijave so bile pregledane, 
preverjeno je bilo stanje ter vse dosegljive potrebne informacije. V zvezi s prijavo je bil začet inšpekcijski postopek ali 
poiskana rešitev (npr. odstop zadeve). V letu 2019 je bilo skupaj rešenih ali dokončanih 49 zadev (zaključenih spisov). 
Ostali primeri so bili obravnavani izven rednih inšpekcijskih postopkov. Največ prijav je bilo s področja gradnje 
enostavnih objektov, ravnanja s komunalnimi odpadki in ovir na lokalnih cestah. Prijave so bile še v zvezi z odvajanjem 
komunalnih vod in odvodnjavanjem padavinskih vod, različnimi oglasi, in prijave glede z nedovoljenimi ravnanji na 
zelenih površinah (npr. kurjenjem vegetacije v naselju).   
 
Župan Franc Mužič je z delovanjem skupne občinske uprave več kot zadovoljen. Ta služba mora imeti tudi psihološki 
efekt. To pomeni, da občani ne začutijo samo, da jih nekdo nadzoruje in sankcionira ampak da bdi nad vsem tem, kar 
je bilo predhodno našteto. V kolikor želi Občina Brda ostati prepoznavna doma in v tujini, je nujno potrebno imeti take 
strokovne službe, ki bodo kvalitetno opravljale svojo funkcijo.   
 
Silvan Peršolja pove, da je najprej pozitivno to, da so v Brdih redarji več prisotni kar ogromno pomeni. Izpostavil bi 
parkirišče in parkiranje v Šmartnem. Vas je oblegana in vseskozi se pozablja na to, da imajo težave tisti, ki tam živijo. 
Ob vikendih je še posebej moteče. Zgodi pa se, da poleg vseh turistov in obiskovalcev v vasi, v primeru vaškega 
praznika (pogreb, poroka,…) vaščani parkirajo, kjer je le možno. V takih primerih pride do tega, da redarji sankcionirajo 
vaščane, ki se mogoče enkrat na leto udeležijo vaškega praznika. Potreben je nek premislek oz. neka prožnost, kaj 
narediti v takih primerih. V bodoče bi bilo potrebno na to temo še kaj reči.  
 
Dušan Bremec pojasni, da bo medobčinska uprava kmalu uvedla tudi izmensko delo, ki bo omogočalo opravljanje 
nadzora tudi med vikendi. Gre pa za različno dimenzijo prekrškov in dimenzijo pooblaščenih oseb. V teh okoliščinah 
sam ne more in tudi ne sme redarju naročiti, kdaj naj sankcionira in kdaj ne, saj bi bilo to kaznivo dejanje. Redar lahko 
ob manjših prekrških izreče opozorilo, medtem ko če pride do nevarnega oz. ogrožajočega prekrška mora kršitelja tudi 
sankcionirat. 
V programu dela medobčinske uprave je v primeru prireditev določeno, da bodo tako prisotni redarji kot tudi policija, 
organizator pa mora zagotoviti reditelje. Ko nekdo organizira večjo prireditev, se lahko uredi delna zapora ceste in 
postavi ustrezna prometna signalizacija.   
Šmartno, kot sama prometna ureditev, se mu ne zdi ravno primerna, saj so parkirni prostori zelo dolgi, poleg tega so 
na teh mestih postavljene tudi  stojnice. Prostora za parkiranje je zelo malo.  
 
Silvan Peršolja poudari občutljivost vaščanov, ki se nekega vaškega praznika udeležijo enkrat letno in ravno takrat 
dobijo obvestilo redarske službe. Potrebno bi bilo ločiti tiste, ki pridejo v vas Šmartno kot turisti in tiste, ki v vasi 
Šmartno bivajo. Žal ni predpisa, ki bi to lahko uredil.  
 
Dušan Bevčar izpostavi dejstvo, da je velikokrat tik ob prometnem znaku »prepovedano parkiranje« parkiran osebni 
avtomobil, ki zapira osrednji vhod v vas. Zanima ga, koliko opozoril oz. koliko kazni je bilo v letošnjem letu že izdanih 
na ta račun.  
 
Dušan Bremec pove, da je bilo v Brdih v letošnjem letu storjenih 53 prekrškov, izdanih 16 opozoril in 31 je bilo plačanih 
takoj. To je ogromno več kot lani. Gre za sistemske probleme. Uradna oseba mora delati po predpisih in po usmeritvah 
nadrejenih. V vasi Šmartno so zaznali težave. Redar pride do zelo težke odločitve. Ali bo kaznoval vse ali pa nobenega. 
Mora pa ravnati po predpisih. Navodilo pa imajo, da kjer je prometna signalizacija sporna, se ne kaznuje. Prometno 
signalizacijo v Šmartnem je potrebno obnoviti.   
 

Ad 6. 
 
Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Brda – prva obravnava 
 
Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Brda v prvi obravnavi predstavi Dušan Bremec, vodja medobčinske 
inšpekcijske in medobčinske redarske službe.  
 
V Občini Brda še nimamo sprejetega odloka, ki bi celovito urejal ravnanje z zapuščenimi vozili. Primerov zapuščenih 
vozil sicer ni veliko, se pa občasno pojavi vrsta problemov pri odstranjevanju teh vozil.  
Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US 
in 43/19 – Zvoz-1B) v 6. členu določa, da občine določijo pogoje in način odstranitve in hrambe zapuščenih vozil ter 
višino stroškov, potrebnih za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil.  
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Cilj novega odloka je določiti postopek in način odstranjevanja zapuščenih vozil z javnih površin, hrambo in predajo ter 
uničenje neprevzetih zapuščenih vozil v Občini Brda. Z uveljavitvijo občinskega odloka bodo jasno predpisani postopki 
in način ukrepanja za pooblaščene uradne osebe (redarje) ter za izvajalca odstranjevanja zapuščenih vozil na javnih 
površinah v občini.  
Sprejem predlaganega odloka bo omogočil ustrezno ukrepanje v primeru zapuščenih vozil, saj bo določil natančen 
postopek in pristojnosti za odstranjevanje, hrambo, predajo ter uničenje zapuščenih vozil.  
Z uveljavitvijo tega odloka in izborom izvajalca predstavljajo finančno posledico za proračun celotni stroški odvoza in 
hrambe zapuščenega vozila, katerega lastnika ne bo mogoče odkriti in bodo bremenili občinski proračun. Natančen 
izračun stroškov bo možen po izvedbi izbora izvajalca odstranjevanja in hrambe zapuščenih vozil. Višina finančnih 
posledic bo odvisna od števila izvedenih ukrepov. 
 
Dušan Bevčar pove, da je dne 1. 9. 2020 prejel obvestilo po elektronski pošti, da se na ulici Gradnikove brigade v Novi 
Gorici nahaja vozilo v njegovi lasti. Zanima ga, od kje medobčinska uprava pridobi podatke o vozilih in kako je možno, 
da je obvestilo prejel na osebni elektronski naslov. Obvestilo je poslala inšpektorica, zaposlena na medobčinski upravi, 
ki pa se je za storjeno napako takoj opravičila.  
 
Dušan Bremec pojasni, da s tem primerom ni seznanjen in da se bo pozanimal, kaj se je zgodilo ter ga obvestil.  
 
Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Brda, v prvi obravnavi, je obravnavala tudi Statutarno pravna 
komisija na 8. redni seji dne 2. 9. 2020. Komisija je soglasno sprejela sklep, da je predlog Odloka o ravnanju z 
zapuščenimi vozili v Občini Brda v prvi obravnavi, primeren za odločanje na Občinskem svetu Občine Brda.  
Statutarno pravna komisija se je strinjala s predlogom sprejetja Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini 
Brda po skrajšanem postopku.  
 
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP  
 

1. Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Brda, v prvi obravnavi. 
2. Ta sklep velja takoj.  

 
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP  
 

1. V skladu z določili petega odstavka 79. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda, na predlog odloka 
v prvi obravnavi ni bistvenih vsebinskih pripomb. Ker bi besedilo odloka v drugi obravnavi bilo enako 
besedilu odloka v prvi obravnavi, Občinski svet Občine Brda sprejme odlok na isti seji tako, da se prva in 
druga obravnava predloga odloka združita.  

2. Ta sklep velja takoj.  

 
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP  
 

1. Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Brda.  
2. Ta sklep velja takoj.  

 
Ad 7. 

 
Obravnava in sprejem Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Brda v prvem polletju 2020  
 
Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Brda v prvem polletju 2020 predstavi Beti Kumar.  

 
Pri prikazu prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka, kar pomeni, da so v realizaciji zajeti vsi tisti 
prihodki in odhodki, ki so povzročili spremembo stanja denarnih sredstev na podračunu proračuna v obdobju od 1. 1. 
do 30. 6. 2020. 
 
Proračun za leto 2020 je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 9. redni seji dne 17. 12. 2019. Pri 
pripravi plana se je upoštevalo izhodišča Ministrstva za finance v sklopu proračunskega priročnika za pripravo 
občinskih proračunov ter realno so bili opredeljeni pričakovani prihodki, opredeljeni potrebni tekoči odhodki in tekoči 
transferi ter investicije v teku, najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter investicije oziroma projekti, ki izpolnjujejo 
pogoje za umestitev v proračunske dokumente. Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2020 so imela še vsaj 
naslednja dejstva: znesek primerne porabe na prebivalca v RS, predvidena prodaja premoženja (predvsem zemljišč) na 
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podlagi povpraševanja, planirani komunalni prispevki zaradi predvidenega povečanja investicij oz. gradenj (sprejet 
Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN). 
Zaradi spremenjenih okoliščin in posledic epidemije COVID-19, 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 2020 in sicer dne 9. 6. 2020 na 12. redni seji. 
 
Razlogi za pripravo I. rebalansa proračuna: 

• Zmanjšanje prihodkov iz naslova turistične takse za 65.000 Eur, zmanjšanje davka na dediščine in darila za 6.162 
Eur, zmanjšanje davka na promet nepremičnin – od pravnih oseb za 5.000 Eur, zmanjšanje davka na promet 
nepremičnin – od fizičnih oseb za 35.300 Eur, zmanjšanje najemnine za poslovne prostore za 7.000 Eur, 
zmanjšanje koncesijske dajatve od posebnih igre na srečo za 320.000 Eur, zmanjšanje prihodkov od komunalnih 
prispevkov za 209.798 Eur; 

• Zmanjšanje vrednosti prodaje zemljišča v Golem Brdu in sicer zaradi spremembe namembnosti iz stavbnega v 
kmetijsko zemljišče za 78.829 Eur; 

• Zmanjšanje vrednosti prodaje zemljišča v Fojani, na podlagi uradne cenitve za 6.093 Eur; 

• Zmanjšanje prejetih donacij iz naslova projekta Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže – I. faza, s strani 
Fundacije za šport za 32.250 Eur (prejeli odločbo za sofinanciranje v višini 50.000 Eur); 

• Povečanje prihodkov iz naslova novih prodaj in sicer: prodaja stavbe na Plešivem (bivši MP) v znesku 46.000 Eur; 
prodaja oz. menjava poslovnega prostora v kleti gradu Dobrovo (vinoteka) v znesku 193.000 Eur; prodaja 
kmetijskega zemljišča v Vrhovlju pri Kojskem za potrebe RUNE v znesku 1.250 Eur; prodaja stavbnega zemljišča – 
parkirni na Plešivem (bivši MP) v znesku 8.500 eur; 

• Občina je pri pripravi rebalansa upoštevala presežek prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let v skupni višini 138.041 
Eur; 

• Zmanjšanje postavk: obnova starih zidov, mostov za 50.000 Eur, investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih 
cest in pločnikov za 50.000 Eur, investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave za 5.000 Eur, priprava 
razvojnih projektov za 5.000 Eur, druge promocijske aktivnosti za 3.000 Eur, investicijsko vzdrževalna dela na ČN 
za 10.000 Eur ter sprememba konta; zmanjšanje upravljanja in tekočega vzdrževanja neprofitnih najemnih 
stanovanj za 5.000 Eur; nakup kmetijskih zemljišč za 15.000 Eur in povečanje nakupa stavbnih zemljišč za 197.000 
Eur (menjalna pogodba) v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2020; ureditev igrišča pri 
vrtcu Kojsko za 63.000 Eur (novogradnja se prenaša v naslednje leto); prizidek vrtca na Dobrovem za 41.500 Eur. 

• Uskladitev postavk: uskladitev oz. povečanje plače delavcev uprave (višje za 16.001 Eur) in uskladitev oz. 
zmanjšanje Režijskega obrata (nižje za 13.000 Eur); Skupna občinska uprava – razdelitev na tri postavke glede na 
navodila ministrstva (v skupnem višje za 4.000 Eur – ocena na podlagi dosedanje realizacije); Projekt LAS-
Utrjevanje zelenega turizma – uskladitev zneska in sicer povečanje za 149 Eur; prenos sredstev iz KS Medana na 
investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v znesku 2.500 Eur; 

• Zaradi zmanjšanih prihodkov, se sredstva namenjena javnim razpisom z rebalansom znižajo za polovico, le 
sredstva razpisa za društva na področju socialno humanitarnih dejavnosti nismo spreminjali. 

• Povečanje postavk: projekt Elena (dodatno vračilo prekoračene tehnične pomoči) za 6.000 Eur, investicije in 
investicijsko vzdrževanje osnovnih šol (nabava novega kombija za prevoz oseb oziroma osnovnošolcev) za 25.000 
Eur; povečanje sredstev za bivanje invalidov oz. starejših v zavodih. 

• Postavke, ki se prenašajo v naslednje leto: kanalizacija in ČN Kojsko, razvoj turistične infrastrukture (turistični 
znaki), Hiša kulture Šmartno. 

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. 
Občina je v prvem polletju leta 2020 realizirala prihodke v višini 2.469.614 Eur, kar predstavlja 34,1 % načrtovanih 
proračunskih prihodkov. Na odhodkovni strani pa je bilo realiziranih 2.172.748 Eur, kar predstavlja 30,9% glede na 
plan ter izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 296.866 Eur. V prvem polletju je bil odplačan kredit v znesku 
182.371 Eur, od tega znaša 156.351 Eur odplačilo kreditov poslovnim bankam ter 26.020 Eur odplačilo kreditov 
državnemu proračunu. Stanje sredstev na računu (prihodki-odhodki-odplačila dolga) oz. presežek prihodkov nad 
odhodki znaša 114.496 Eur. 
Manjša realizacija prihodkov je predvsem pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, saj so bile odločbe s strani 
Furs-a so poslane konec meseca junija, pri kapitalskih prihodkih, pri donacijah ter prihodkih prejetih iz državnega 
proračuna. Večja realizacija je pri prispevkih in doplačilih občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 
(grobnine). 
Na odhodkovni strani je manjša realizacija pri investicijskih odhodkih, saj bo večji del investicij realiziranih v drugi 
polovici leta. Večje investicije, ki so predvidene v letošnjem letu so: Poslovna cona Agraria Dobrovo, Nogometno 
igrišče v športnem parku Vipolže – I. faza, obnova delov vodovodnega omrežja, investicijsko vzdrževanje cest,…… 
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Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP  
 

1. Sprejme se Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brda za leto 2020 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2020. 
2. Ta sklep velja takoj.  

 
Ad 8.   

 
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Brda in drugih pogojev v vrtcih 
 
Novo ceno programov v javnih vrtcih v Občini Brda predstavijo Nika Fabricijo Jug in Nives Cukjati -  vodja vrtca pri OŠ 
Alojza Gradnika Dobrovo.  
 
19. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, določa, da se 
uskladitev cen po elementih, ki jih določa ta metodologija opravi enkrat letno, glede na letne rasti elementov. 20. člen 
Pravilnika pa dodaja, da sklep o določitvi cene sprejme lokalna skupnost.  
 
OŠ Alojza Gradnika Dobrovo je Občini Brda skladno z 19. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 20. 8. 2020 dostavila predlog uskladitve cen programov predšolske vzgoje; 
predlog je pripravljen na podlagi predpisane metodologije za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (6. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo). Cene 
programov, oblikovane po tej metodologiji, so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa 
in plačilom staršev, ki jo je v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost, v kateri imajo 
otrokovi starši stalno prebivališče. 
 
Kot elementi za oblikovanje cen programov se ne podlagi metodologije upoštevajo: stroški dela, stroški materiala in 
storitev in stroški živil za otroke (podroben opis v prilogi Predlog cene). 
Stroške, ki niso elementi za izračun cen po pravilniku, krije vrtcu ustanovitelj v skladu z zakonom, aktom o ustanovitvi 
zavoda oziroma v skladu s pogodbo o financiranju zavoda.  
Občina Brda želi tudi v prihodnje ohranjati cenovno in socialno politiko pri oblikovanju cen programov v vrtcu, zato se 
za otroke, ki imajo stalno bivališče v občini Brda in obiskujejo vrtec pri OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, priznava dodatna 
ugodnost. 
Skladno z zakonodajo starši plačajo ceno programa, v katerega bo otrok vključen. Starši plačajo največ 77% cene 
programa, razliko krije lokalna skupnost. Višina procenta (%) plačila staršev je odvisna od odločbe oz. razvrstitve v 
plačne razrede, kar staršem na podlagi vloge odloči Center za socialno delo. Junija 2020 je največ staršev otrok v vrtcu 
plačevalo 35% cene programa v vrtcu.  
Mesečno plačilo za otroka se zniža za stroške prehrane, v primeru otrokove odsotnosti. V  primeru upravičene bolniške 
odsotnosti otroka se staršem prizna oprostitev plačila na podlagi zdravniškega potrdila (velja za starše s stalnim 
prebivališčem v Občini Brda). V poletnih mesecih v obdobju od 1. julija do 31. avgusta lahko starši uveljavljajo 
rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti; v skladu s sklepom občinskega sveta bodo starši še naprej plačevali 25 % od 
njihovega z odločbo določenega dohodkovnega razreda. 
 
Župan Franc Mužič se tako novi vodji vrtca Nives Cukjati, kot tudi bivši vodji Mateji Čendak zahvali za sodelovanje. 
Meni, da je nujno potrebno, da se vodstvo šole in vrtca večkrat sestane z vodstvom občine in tako izpostavi potrebe in 
želje tako šole kot tudi vrtca.  
 
Komisija za socialna vprašanja je na sestanku dne 3. 9. 2020 obravnavala sklep o določitvi cen programov v javnih 
vrtcih v Občini Brda in drugih pogojev v vrtcih. 
Komisija predlaga, da Občina Brda vrtcu pri OŠ Alojza Gradnika Dobrovo financira še dodatnega strokovnega delavca 
za nadomeščanje odsotnosti zaposlenih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev. 
 
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP  
 

Občinski svet Občine Brda sprejme sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Brda in drugih 
pogojev v vrtcih.   
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Ad 9. 
 
Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – 
Gasilska enota Nova Gorica 
 
Obrazložitev poda Aleš Markočič - direktor JZGRD, Gasilska enota Nova Gorica.  
 
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (v nadaljevanju: javni zavod) je z dopisom z 
dne 7. 4. 2020 Občino Brda kot soustanoviteljico javnega zavoda prosil za podajo soglasja, da se v letu 2020 porabi del 
presežka prihodkov nad odhodki, ki ga je javni zavod ustvaril v letih 2018 in 2019, v višini 131.616,00 EUR, za nakup 
gasilskega vozila 

Sklep o porabi presežka za zgoraj navedeni namen je Svet zavoda GENG obravnaval in sprejel na svoji 12. redni seji, 
dne 11. 2. 2020. 
Občine soustanoviteljice so dne 10. 2. 2020 sklenile Sporazum o sodelovanju pri nakupu, vzdrževanju in uporabi 
gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanja z višin, ki v četrtem odstavku 3. člena določa, da se vsaka od 
soustanoviteljic zaveže, da bo občinskemu svetu predlagala porabo presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda, v 
ustrezni višini, za nakup avtolestve. 
 
Na vprašanje Borisa Šfiligoja, Aleš Markočič pojasni, da gre za 32 m visoko lestev.  
 
Župan Franc Mužič meni, da je projekt nabave lestve dobrodošel, saj morajo gasilci svoje delo opravljati kvalitetno in 
uspešno.  
  
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP  
 

1. Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA, Sedejeva ulica 9, 5000 
Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018 in leta 2019, v višini 131.616,00 EUR, uporabi za 
naslednji namen: 

 

 Namen Znesek v EUR 

Gasilsko vozilo Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila - 
avtolestve 

131.616,00 

 SKUPAJ: 131.616,00 

2. Ta sklep velja takoj. 

 
Ad 10. 

 
Akcijski načrt Zelene sheme slovenskega turizma za destinacijo Brda 2020 - 2022 
 
Akcijski načrt Zelene sheme slovenskega turizma za destinacijo Brda 2020 – 2022 predstavi Tina Novak Samec – 
direktorica ZTKMŠ Brda.  
 
Občina Brda se je v letu 2016 priključila projektu Zelena shema slovenskega turizma (ZSST), torej nacionalnemu 
programu in certifikacijski shemi, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni 
razvoj turizma v Sloveniji; destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega 
delovanja in skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. Ključni strateški cilj sheme je uvajanje 
trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni turističnih ponudnikov kot destinacij/občin. Vse cilje strateških 
usmeritev spremlja trajnostni razvoj in skrb za ekonomsko, družbeno – kulturno in naravno okolje.  
 
Destinacija Brda je septembra 2016 pridobila srebrni znak Slovenia Green, konec lanskega leta pa zlati znak Slovenia 
Green.  
Destinacija Brda gotovo spada med tiste destinacije, kjer je trajnost ključnega pomena. Skrb za ohranitev pokrajinskih 
značilnosti, kulturne dediščine, za krepitev potenciala lokalnih produktov in omogočanje okolju prijaznega 
gospodarstva in posledično novih delovnih mest so vodilo v destinaciji že od prvih samostojnih korakov briške občine.  
Pred letom dni smo poročali o aktivnostih v prvem triletnem ocenjevalnem obdobju. Letošnje leto je sicer zaradi 
epidemije precej okrnilo aktivnosti, vendar kot je razvidno iz rebalansa proračuna, ki je bil sprejet na junijski seji, se 
aktivnosti v destinaciji v smeri ureditve in posodobitve upravljanja z odpadki, pitno in odpadno vodo, transportom, 
kulturno in naravno dediščino ohranjajo v večji meri v istem obsegu.  
Silvan Peršolja sprašuje, ali je to dokument, ki ga je potrebno formalno sprejet, ali se lahko opravi kakšna razprava. Ali 
je dokument obravnaval Svet zavoda ZTKMŠ Brda.  
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Tina Novak Samec pojasni, da je bil za leto 2020 že sprejet načrt v okviru zavoda in seveda občine v okviru sprejetega 
proračuna. Ne gre samo za aktivnosti zavoda, ampak tudi za aktivnosti občine. Kar se pa tiče sprejema za leti 2021 in 
2022, pa bo naknadno sprejet finančni načrt, ko se bo sprejelo nove plane aktivnosti. V sled navedenega se akcijski 
načrt vsako leto na novo potrdi.  
 
Silvan Peršolja meni, da bi bilo potrebno, da take dokumente obravnavajo ustrezne komisije oz. svet zavoda, saj se bolj 
poglobijo v samo vsebino in tako občinski svet prejme uravnotežene dokumente. Potrebno je razmisliti, kako bi se 
dokument sprejemalo v naprej. Predlaga, da se med vsebine vključi tudi vino, vinarstvo in vinogradništvo in da so 
bodoči dokumenti, ki jih bo občinski svet dobil v obravnavo, usklajeni s svetom zavoda.   
 
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP  
 

1. Občinski svet Občine Brda sprejme Akcijski načrt Zelene sheme slovenskega turizma za destinacijo Brda 
2020 – 2022.  

2. Ta sklep velja takoj. 

 
Ad 11. 

 
Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Brda 
 
Obrazložitev poda Anita Manfreda.  
 
Občinski svet Občine Brda je na svoji 11. redni seji dne 14. 4. 2020 sprejel Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu v Občini Brda.  
Svet za preventivo sestavlja 7 (sedem) članov.  
Sestavljajo ga predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v 
cestnem prometu, in sicer:  

• 1 predstavnik Policijske postaje Nova Gorica;  

• 2 predstavnika s strani Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo (osnovne šole in vrtca);  

• 1 predstavnik upravljalca cest v Občini Brda;  

• 1 predstavnik društev s področja športno cestnih aktivnosti, ki imajo sedež na področju Občine Brda;  

• 1 predstavnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva;  

• 1 predstavnik Občinskega sveta Občine Brda  
 
Občinski svet Občine Brda s sklepom imenuje in razrešuje člane Sveta za preventivo.  
Svet za preventivo na svoji prvi redni seji izmed svojih članov z večino glasov imenuje predsednika.  
Mandatna doba predstavnikov v Svetu za preventivo traja štiri leta. Če posameznemu članu predčasno preneha 
mandat, se novega člana izvoli za čas do poteka mandata ostalim članom. Po poteku mandata so predstavniki lahko 
ponovno imenovani v Svet za preventivo.    
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Brda je dne 15. 6. 2020 pozvala vso zainteresirano 

javnost, da posredujejo predloge za člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Brda.   
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejete predloge obravnavala na 8. redni seji dne 3. 9. 2020 
in soglasno sprejela naslednji sklep:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Brda za člane Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

• Samo Beridan, predstavnik Policijske postaje Nova Gorica 
• Danilo Štekar, predstavnik Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo (šola) 
• Katja Simčič, predstavnik Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo (vrtec) 
• Dejan Rusjan, predstavnik upravljalca cest v Občini Brda, 
• Max Art, predstavnik društev s področja športno cestnih aktivnosti, ki imajo sedež na področju Občine Brda 
• Patricija Jakin, predstavnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
• Miloš Protić, predstavnik Občinskega sveta Občine Brda 
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Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP  
 

1. Občinski svet Občine Brda imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Brda:  
1. Samo Beridan, Seniški breg 5, 5213 Kanal, predstavnik Policijske postaje Nova Gorica  
2. Danilo Štekar, Hum 51, 5211 Kojsko, predstavnik Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo (šola) 
3. Katja Simčič, Barbana 8/b, 5212, predstavnik Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo (vrtec)  
4. Dejan Rusjan, Kozana 94/d, 5212 Dobrovo, predstavnik upravljalca cest v Občini Brda 
5. Max Art, Brdice pri Neblem 8, 5212 Dobrovo, predstavnik društev s področja športno cestnih aktivnosti, ki 

imajo sedež na področju Občine Brda 
6. Patricija Jakin, Gradnikove brigade 4/a, 5000 Nova Gorica, predstavnik Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva  
7. Miloš Protić, Imenje 14, 5211 Kojsko, predstavnik Občinskega sveta Občine Brda   

2. Ta sklep velja takoj. 

 
Ad 12. 

 
Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet Območne izpostave JSKD Nova Gorica 
 
Obrazložitev poda Anita Manfreda.  
 
Občina Brda je prejela poziv Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) za 
imenovanje predstavnika Občine Brda za člana Sveta Območne izpostave JSKD Nova Gorica.  
Člane sveta območne izpostave imenuje direktor JSKD na predlog lokalnih skupnosti z območja izpostave. Te oblikujejo 
predlog tako, da k evidentiranju kandidatov pozovejo društva, zveze društev in posameznike s področja kulturnih 
dejavnosti, ki delujejo v posamezni lokalni skupnosti.  
Mandat članov sveta območne izpostave traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.  
V skladu z 2. odstavkom 2. člena Pravilnika o ustanovitvi svetov območnih izpostav JSKD lahko Občina Brda predlaga 
enega (1) kandidata. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Brda je dne 15. 6. 2020 pozvala vsa kulturna društva, 
Zvezo kulturnih društev Brda ter posameznike s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v Občini Brda, da 
posredujejo predlog kandidature za predstavnika Občine Brda v Svetu Območne izpostave JSKD Nova Gorica.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejete predloge obravnavala na 8. redni seji dne 3. 9. 2020 
in soglasno sprejela naslednji sklep:  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Brda za predstavnika 
Občine Brda v Svet Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Nova Gorica 

1. Vesna Filej, Vipolže 24a, 5212 Dobrovo 
 
Na glasovanje je bil dan SKLEP  
 

1. Občinski svet Občine Brda imenuje Vesno Filej, Vipolže 24/a, 5212 Dobrovo, za predstavnico Občine Brda v Svet 
Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Nova Gorica.  

2. Ta sklep velja takoj.  

 
ZA je glasovalo 13 svetnikov, PROTI pa 1 svetnik. Sklep je sprejet.  
 

Ad 13. 
 

Ukinitev zaznambe javno dobro na parceli v k. o. Šmartno 
 
Obrazložitev poda Dejan Rusjan.  
 
Občina Brda je prejela prošnjo za odkup zemljišča parc. št. 1151/3 k. o. Šmartno. Zemljišče v naravi predstavlja 
stopnišče. Na parceli je trenutno zaznamba javnega dobra, zato prodaja ni mogoča.  Pridobljeno je tudi pozitivno 
mnenje VS Šmartno k prodaji omenjenega dela zemljišča (1 m2). 
Nepremičnina ne služi več namenu zaradi katerega je pridobila zaznambo javnega dobra poti, saj pot ne poteka več po 
navedeni parceli.  
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Kot dodatno pojasnilo je bila občinskemu svetu posredovana tudi dodatna obrazložitev:  

 
 
Boris Šfiligoj pojasni, da je bil predlog vaške skupnosti dan pogojno. Dosežen je bil dogovor, da se parceli odvzame 
javno dobro, vendar se je ne sme v celoti pozidati. Cesta ostane 4,10 m široka. Izvajalec je to sprejel.  
 
Na glasovanje je bil dan SKLEP o ukinitvi javnega dobra  
 

1. S  tem sklepom se ukinja kot javno dobro - pot nepremičnina parcela 2281 1151/3, katastrska občina 2281 
ŠMARTNO parcela 1151/3 (ID 7062108). 

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 12 svetnikov, PROTI pa 1 svetnik. Sklep je sprejet.  
 

Ad 14. 
 
Ukinitev zaznambe javno dobro na parcelah v k. o. Vedrijan 
 
Obrazložitev poda Dejan Rusjan.  
 
Občina Brda je prejela prošnjo za ureditev zemljiško knjižnega stanja z dejanskim v k. o. Vedrijan, pri čemer je 
potrebno parcelam, ki so v lasti Občine Brda predhodno izbrisati zaznamek javnega dobra. 
Na parceli je trenutno zaznamba javnega dobra, zato menjava ni mogoča.  Pridobljeno je tudi pozitivno mnenje VS 
Vedrijan k izvzetju parcel iz javnega dobra. 
Nepremičnine ne služijo več namenu zaradi katerega so pridobile zaznambo javnega dobra poti, saj pot ne poteka več 
po navedeni parceli.  
 
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP o ukinitvi zaznambe javnega dobra  
 

1. S  tem sklepom  se ukinja  kot javno dobro – pot na nepremičninah 

• parcela 2282 1000/9, katastrska občina 2282 VEDRIJAN parcela 1000/9 (ID  6280615). 

• parcela 2282 1000/10, katastrska občina 2282 VEDRIJAN parcela 1000/10 (ID  6280613). 

• parcela 2282 1000/11, katastrska občina 2282 VEDRIJAN parcela 1000/11 (ID  6280618). 

• parcela 2282 1000/12, katastrska občina 2282 VEDRIJAN parcela 1000/12 (ID  6280617). 
2. Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo  imeti značaj javnega dobra - poti in postanejo lastnina Občine 

Brda. 
3. Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 
Ad 15. 

 
Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičnini v k. o. Cerovo 
 
Obrazložitev poda Dejan Rusjan.  
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Občina je uredila potek javne poti iz parcele 841/2 do parcele št. 2344 obe k. o. Cerovo, in sicer z nakupom parcele št. 
842/4  k. o. Cerovo. Glede na to da navedena nepremičnina ni zaznamovana kot javno dobro, se Občinskemu svetu 
Občine Brda predlaga, da  sprejme naslednji sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.  
 
Vilko Prinčič pohvali in meni, da bi se morale vse podobne zadeve na območju celotne občine urediti na tak način.  Ko 
nekdo poseže v prostor mora na drugi strani tudi oddati, da se stanje uravnovesi.   
 
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 2289  842/4, katastrska občina 2289 CEROVO parcela 842/4 (ID 6209359), 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. 

 
Ad 16. 

 
Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 12. redne seje 
 
Vilko Prinčič poda pripombo. Na cesti v Bošk v Gornjem Cerovem je bila opravljena izmera, vendar opozori, da se od 
hišne številke 5, 100 m naprej nahaja še ena hiša. Če se je opravila izmera in se cesto v celoti ureja, se ne sme zgoditi, 
da ena hiša ostane izven tega konteksta. Izmera ne bi bila potrebna do hišne številke 6 ampak samo do parcelne meje 
zemljišča lastnika, ki stanuje na št. 6. Tam se cesta desno spusti v dolino Birše. V kolikor se to ne uredi, del ceste ne bo 
urejen. Meni, da je potrebna celotna ureditev ceste za celoten zaselek.  
 
Nadalje poda pripombo glede odseka ceste pri pokopališču v Dolnjem Cerovem. Cesta je bila zgrajena takrat, ko se je 
gradilo sabotinsko cesto in se je gramoz vozilo na ravnino, da se je cesto dvignilo za več kot 0,5m in jo asfaltiralo od 
»fabrike« do mejnega prehoda. Za muldo so bile postavljene salonitne cevi, kar je zelo nevarno, saj je visoka 25 cm.  
Pri pokopališču se je del mulde zabetoniralo, prišlo je tudi že do prometne nesreče.  
Sedaj se je situacija spremenila. Iz terena, ki je obrnjen proti Birši, se je sedaj teren nagnil proti cesti. V začetku maja, 
ko je bilo obilno deževje, je sosednjo hišo poplavilo in nasulo ogromno blata. Čiščenje mulde pri pokopališču ni rešitev, 
saj vodo in blato odnaša po glavni cesti.   
 
Dejan Rusjan pojasni, da je v tem primeru potrebno poiskati primerno rešitev. Potrebno bi bilo urediti odvodnjavanje, 
da voda iz mulde ne bo odtekala po glavni cesti do hiše. Zadevo je potrebno rešiti celovito in strokovno, kot je 
predlagano.  
 

Ad 17. 
 
Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Aleš Simčič 
 
Glede avtobusnega prevoza dijakov, ki obiskujejo srednjo šolo v Novi Gorici, preda pobudo staršev. Avtobus iz Brd 
proti Novi Gorici gre ob 6.20, pouk pa se na šolah začne ob 8. 10 uri.  
 
Predsedujoči Goran Simčič pojasni, da je na to temo že sam podal pobudo, na katero je bil prejet tudi odgovor s strani 
podjetja Nomago (odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 10. redne seje).  
 
Boris Šfiligoj 
 
1. Sedaj, ko se bodo sprostila evropska sredstva, ali so pripravljeni kakšni projekti (obnova cest, kanalizacije,…)? 
2. Pot v dolžini cca 400 m2, parc. št.  1185/4 k. o. Podsabotin je uničena, na njej je zasajen vinograd in pot ni več 

uporabna. Predlaga ogled. Prouči naj se, ali se ponovno vzpostavi pot ali zahteva odškodnino lastnika vinograda.   
3. Že več let opaža, da pri mostu čez potok Oblanč (relacija Dobrovo – Vipolže) iz parc. št. 1229 k. o. Kozana in parc. 

št. 1227 k. o. Kozana na veliko odteka voda na cesto, ki s seboj prinaša veliko materiala. Pot parc. št. 1226 k. o. 
Kozana je bila nekoč izpeljana zadaj za vinogradom in voda je odtekala direktno v potok. Pot je sedaj uničena in 
zato vse skupaj odteka na cesto.  
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4. Prometni znak, ki označuje vas Hum, je bil postavljen leta 1984. V tem času sta se zgradili še dve hiši, ena v 
zasebni lasti in pa gostinski obrat. Ponovno prosi, da se odreagira pri DRSI in da se prometni znak za vas Hum 
postavi nižje proti vasi Podsabotin, predvsem zaradi varnosti pri vhodu na parkirišče gostinskega obrata.  

5. Glede na izkušnjo, ki jo je doživel, ko je turist želel kupiti nekaj grozdja meni, da bi kmetje na stojnicah še vedno 
lahko prodajali tudi grozdje, saj je po Brdih še ogromno turistov.  

 
Anita Manfreda poda odgovor na prvo vprašanje. Občina Brda je skupaj s Posoškim razvojnim centrom in Regijsko 
razvojno agencijo pripravila nabor projektov. Glede na možnost izvedbe, jih bo občina sproti umeščala v Načrt 
razvojnih programov. V kolikor bo več znanega, bo občinska uprava tudi pripravila predstavitev.  
 
Vilko Prinčič 
 
Predlaga, da se v prihodnosti v okviru finančnih zmožnosti, kontejnerje za kosovne odpadke zamenja za nove. Stari 
kontejnerji so manjši in ko se nabere ogromno odpadkov, ljudje le-te puščajo zunaj kontejnerjev.  
 
Silvan Peršolja 
1. Ali ima občina kako možnost pri posredovanju glede postavljanja cestnih zapor. Izkušnja pri gradnji krožišča v 

Gonjačah je bila ugodna, bistveno manj pa pri obnovi ceste pri Agrariji. Sedaj je ponovno, ne glede na vse 
dogovore in priporočila, zapora na križišču v Drnovku, ki pa bi bila lahko manj moteča za promet. V čigavi 
pristojnosti je to?  

2. Trg na Dobrovem – krogle so sedaj že povsem razmajane. Ali naj se jih popravi ali pa odstrani.  
Poleg tega pa, ali obstaja možnost, da bi se vzpostavilo stik z lastniki gostilne, saj je zelo moteče in celo v posmeh 
prazno parkirišče, ki je bilo včasih polno. Vsaj dokler še lokal ne obratuje, bi se lahko koristilo tudi navedene 
parkirne prostore.    

 
Ad 18. 

 
 
Realizacija sklepov 12. redne seje 
 
Pripomb ni bilo.  
 
Seja zaključena ob 20.02.    
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