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OBČINA BRDA 

Trg 25. maja 2 

5212 Dobrovo 

 
Številka: 900-16/2012 

Datum: 28.11.2012 

 

 

Z a p i  s  n i  k  

16. redne seje Občinskega sveta Občine Brda, ki je bila dne 28.11.2012 ob 18.00 uri 

v sejni dvorani občine Brda 

 

 

Prisotni svetniki: Goran Simčič, Damjan Birtič, Romana Velišček, Boris Šfiligoj, Kostja Jelinčič, Rado 

Sirk, Ivan Markočič, Karlo Passoni, Matjaţ Četrtič, Ivan Peršolja, Oskar Kristančič, Boris Roţič, Milena 

Klavora, Klemen Bajt, Jan Miklavc 

 

Opravičeno odsotni: Joško Zamar 

 

Seji prisostvujejo: ţupan Franc Muţič, Dejan Rusjan, Andrej Markočič, Mateja Mavrič, Mirjana Zelen 

 

Sejo je sklical ţupan Franc Muţič. Sejo vodi podţupan Goran Simčič.  

 

 

Dnevni red : 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 15. redne seje in 2. izredne seje 

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4. Pobude in vprašanja svetnikov 

5. Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Brda za leto 2013 – prva obravnava 

6. Obravnava predloga Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne sluţbe zbiranja in 

obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in javne sluţbe odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Brda – druga  obravnava 

7. Obravnava in sprejem Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske 

vzgoje pri OŠ Dobrovo – skrajšani postopek 

8. Sklep o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo v Občini Brda za leto 2013  

9. Sklep o potrditvi programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v 

Občini Brda za leto 2013 

10. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brda  

11. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 15. redne seje  

12. Realizacija sklepov 15. redne seje in 2. izredne seje  

 

Ad 1 

 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

 

Prisotnih je 15 svetnikov. Občinski svet je sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.  

 

Ad 2 

 

Potrditev zapisnika 15. redne seje in zapisnika 2 izredne seje 

 

V obravnavo je bil dan in soglasno sprejet zapisnik 15. redne seje. 

V obravnavo je bil dan in soglasno sprejet zapisnik 2. izredne seje. 

 

 

Ad 3 

 

Obravnava in sprejem dnevnega reda 
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V obravnavo je bil dan in soglasno sprejet DNEVNI RED. 

 

Ad4 

 

Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Pisno podane pobude in vprašanja svetnikov 

 

Joško Zamar 

 

Občinskemu svetu Občine Brda na 16. redni seji dne 28.11.2012 daje naslednje pobude: 

1. Kot krajan in član občinskega sveta,predlagam strokovni sluţbi občine Brda, da se angaţira 

po svoji moţnost pri urejanju vodotoka potoka Koţbanjščka. 

             Opaţa se,da se pri urejanju vodotoka zanemarja naravne zakonitosti in vedenja ljudi, ki tu        

             ţivimo. Če pogledamo v leta,ko je bilo v dolini še preteţno sadjarstvo, je Koţbanjšček dajal   

             dovolj vode za namakanje, danes pa tega ni več moţno izkoriščati niti za zalivanje vrtov in   

             to predvsem zato, ker ni bilo občutka pri urejanju le tega. 

             Predlagam,da se uredi manjše pregrade-kaskade, kjer bi se naravno ustvarili tolmuni. Tudi    

             pri čiščenju je potrebno ohraniti primerno poraščenost v smislu upočasnitve vodotoka in s   

             tem zmanjšanja škode-erozije, ki jo vodotok povzroča. Vem, da občina pri tem nima   

             kompetenc, vendar lahko posreduje in zahteva sodelovanje pri posegih v strugi. 

2. Drugi predlog je za posredovanje pri pristojnih institucijah za dogajanje in brez briţje drţave 

pri prodaji kmetijskih zemljišč. Prodaja se namreč vse več le teh, drţava pa svoje predkupne 

pravice ne uveljavlja. Glede na to, da so razmere vse slabše, je kupna moč naših 

drţavljanov vse slabša je potrebno izkoristiti vse moţnosti, da se zemlja ohrani v lasti 

slovenskih drţavljanov ali Sklada kmetijskih zemljišč in s tem proizvodna funkcija, ne pa  

predmet ohranjanja vrednosti kapitala. 

             Potrebno je odreagirati takoj, preden bomo izgubili sleherni m2zemljišča. Predlagam tudi  

             organizacijo javne tribune na to temo z povabilom pristojnih in odgovornih organov s strani   

             drţave. To je tudi tema za Komisijo  za kmetijstvo… za začetek aktivnosti, če se smatra, da je   

             to prava tema in trenutek. 

 

Oskar Kristančič pripomni, da je Komisija za kmetijstvo in druge gospodarske dejavnosti ţe na svoji 

prvi seji dala v plan preprečitev razprodaje briške zemlje. Kar se tiče privatne prodaje, pa verjetno 

komisija na to ne more vplivati – dela se na tem, da bi čim več zemlje ostalo doma. 

 

Jan Miklavc 

 

Občinskemu svetu Občine Brda na 16. redni seji dne 28.11.2012 daje naslednjo pobudo: 

1. Predlagam, da se pripravi odlok, ki bo določal, da morajo biti napisi v občini Brda ali samo v 

slovenščini ali pa v najmanj treh jezikih (v slovenščini in  še dveh tujih jezikih). S tem se bomo 

izognili naraščajočemu pojavljanju dvojezičnih napisov, ki spreminjajo našo občino v 

dvojezično, kar je, po mojem mnenju, velik problem, saj smo na zelo občutljivem območju in 

si ne smemo dovoliti, da bi se zaradi materialnih interesov, podredili tujcem. 

 

 

Ustno podane pobude in vprašanja svetnikov  

 

Boris Šfiligoj 

 

1. Poda pobudo za ureditev ceste v Podsabotinu ter popravilo le-te še pred iztekom 

garancije. 

2. Popravilo mosta v Vipolţah, saj je bilo pred letom rečeno, da se dela v Šmartnem in ko bo 

tam končano se bo začelo popravilo v Vipolţah. 

3. Razširitev ceste do bloka v Vipolţah, ker verjetno je bilo delo ţe plačano. 

 

Ţupan pove, da ni bilo nič plačano. 
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Boris Rožič 

 

1. Projekt Zaščita rebule – Denis Rusjan je pripravil celotno dokumentacijo, vendar projekt stoji, 

ker je trenje med zasebnimi vinarji, ampak Komisija za kmetijstvo pri tem vztraja in če 

Konzorcij ne bo peljal projekta naprej, ga bo pa Komisija za kmetijstvo, zato prosi za denar v 

proračunu za sofinanciranje projekta. 

2. Košnja – na nekaterih predelih se preveč pokosi, se gre verjetno ţe v zasebne sektorje. 

Predlaga, da bi javni delavci po vsaki košnji šli vsaj po glavnih cestah in pobrali smeti, ker 

takrat je najbolj vidno koliko smeti je ob cestah . Ve, da imamo spomladi čistilno akcijo, 

vendar če si vzamejo en dan, lahko gredo čez celotna Brda. 

3. Veliko je smeti pred fizioterapijo v ambulanti na Dobrovem –  otroci mečejo smeti na tla, 

čeprav so koši zelo blizu. Potrebno urgirat na OŠ naj učiteljice popazijo na otroke.  

4. Cesta pri Skočaju je v planu za popravilo. Prosi za ureditev dokumentacije pred začetkom 

del, da ne bomo imeli probleme z g. Jakončičem, kot je bilo ţe enkrat v preteklosti. 

5. Vinska Klet Goriška Brda bi morala seznaniti občinski svet z morebitno prodajo Vinske kleti 

oziroma z njenimi nameni, ker so neke govorice, ampak občinski svet bi moral imeti 

konkretne informacije. 

 

Kar se pa tiče širitve ceste v Vipolţah pove, da je bil vabljen na sestanek vaške skupnosti in je 

bilo rečeno, da se cesta proti bloku ne bo širila še z enim odstavnim pasom za potrebe 

čakajočih na bencinsko črpalko, ker je preveč stroškov, ampak bodo uredili promet tako, da se 

bo stranke usmerilo na cesto proti Cerovemu in od tam v vrsti proti bencinski črpalki. 

 

Rado Sirk 

 

1. Nakup zemljišča v k.o. Medana, na Kozlinku.  Zemljišče bi bilo namenjeno za parkiranje 

avtobusov in avtomobilov. Zemljišče je v lasti cerkve, ki je pripravljena prodat, s strani 

občine pa niso dobili nobene povratne informacije. 

2. Najemna pogodba za gostilno in stanovanje v Medani. Pogodba je potekla in bi bilo 

potrebno zadevo urediti. 

 

Matjaž Četrtič 

 

1. Izpostavi problematiko v mladinskem klubu v Kojskem. Tam se dogajajo čudne stvari – 

prekupčevanja v bliţini igrišča, kjer je mladina. Sam je tudi našel elastike za vezanje ţil, ki jih 

uporabljajo narkomani. Potrebno bi bilo sprejeti neke ukrepe in seznaniti tudi širšo javnost 

glede tega. 

2. Na podlagi tega, prosi za poročilo policije o situaciji glede drog v Brdih. 

 

Kar se pa tiče projekta za zaščito rebule se mu zdi zelo smiseln in se s tem strinja. Problematiko bi  

bilo smiselno vključit tudi v projekt Rebula skozi čas, ki bo maja naslednje leto predstavljen v Brdih. 

 

Ivan Markočič 

 

1. Poda pobudo glede OPN Dobrovo – ker projekt zaradi svoje velikosti do leta 2016 ne bo 

prišel na vrsto, predlaga, da bi se projekt »razbilo« in potegnilo ven kritične elemente, katere 

je potrebno izvesti  zdaj (npr. pločnik z osvetljavo na relaciji Dobrovo – Biljana ter obnova 

vodovoda Sneţeče). 

2. Zanima ga kakšno je stanje v zvezi s pobudami, ki jih je dala VS Dobrovo na sestanku dne 

24.9.2012 (smetišče pri bencinski črpalki na Dobrovem, prehod za pešce pri Abri, parkirna 

ura pri banki, luči na spodnjem parkirišču na Dobrovem in igrala ob stari bencinski črpalki). 

Takrat je bilo rečeno, da se bo do konca leta nekaj delalo na tem in ga zanima kaj se je 

uredilo, ter kakšen je časovni plan za realizacijo teh stvari. 

3. Lastništvo strateških parcel (ki so v lasti Vinske kleti) na Dobrovem – plan za rešitev, ker se ţe 

veliko let vleče. 

 

Goran Simčič 

 

1. Prosi za vzpostavitev/odobritev odloka za urnik in za ureditev prometa, še posebej za 

vikende v Šmartnem. Gorica ima to ţe urejeno in se lahko obrnemo na njih. 

2. Zanima ga v kakšni fazi je Zdravstveni dom in kdo bo plačal penale za nakup zemljišča, če 
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bo kaj narobe. 

3. Zanima ga tudi v kakšni fazi je antena na Dobrovem. 

4. Tudi on poda pobudo za ureditev mosta v Vipolţah in vpraša v kolikšnem času se lahko 

pričakuje ureditev. 

5. Poda pobudo za spremembo 18. člena v poslovniku, ki se nanaša na pobude  Občinskega 

sveta –  predlaga, da se pobude skrajša na nekaj (lahko npr. 10) min na vsakega svetnika. 

 

Oskar Kristančič 

 

1. Oljke, za katere je tudi občina dala sredstva, so posajene preveč na cesti in na nekaterih 

predelih ni več varno, zato bi bilo potrebno sprejeti odlok naj se oljke sadi najmanj dva 

metra od ceste. 

 

Dejan Rusjan pove, da je v odloku ţe zapisano dva metra, moralo bi  biti napisano tri metre. 

 

Ţupan pove, da se je to ţe ugotovilo, zato se tudi ne daje več oljk. V agrariji so ljudi informirali, kako 

naj se sadi, vendar tega niso upoštevali. 

 

Ivan Peršolja 

 

1. Ponovno poudari pobudo, ki je bila sicer podana ţe na prejšnji seji, glede ureditve prostora 

za VS Šmartno, ker si ga vaščani zelo ţelijo. 

2. Enako velja za prostor pod parkiriščem v Šmartnem –  prosi, da se ga zaščititi, da se ne bo 

dogajalo kar se dogaja v Kojskem 

 

Andrej Markočič pove, da je bila ţe zadnjič podana ta pobuda in je nanjo ţe podan odgovor. 

 

Boriš Šfiligoj dopolni pobudo Borisa Roţiča, ker bi bilo poleg smeti potrebno očistiti tudi veje, ker ob 

deţevju zapolnijo kanale in potem voda poplavi. Pričakoval je, da bo Oskar Kristančič predsednik 

Komisije za kmetijstvo poročal glede zaščite rebule in tematike o divjadi, ampak lahko bo na 

naslednji seji. Na pobudo Matjaţa Četrtiča pa doda je ţe enkrat poleti opozoril občinsko upravo na 

ta problem, vendar se ni nič uredilo. 

 

Andrej Markočič pove,  da se je občinska uprava v sodelovanju VS  Kojsko odločila, da se v to, kar 

je bilo prvotno rečeno ne gre, potem se je pojavila tudi ideja o zaprtju. Kar se bodo odločili v vaški 

skupnosti, bodo sigurno upoštevali in sledili njihovim idejam, razmišljanjem in predlogom. 

 

Rado Sirk bi se rad navezal na problematiko, ki je v Kojskem, ker z zaprtjem ne bodo nič rešili, saj se 

bodo selili na drugo lokacijo. Isto se dogaja v Medani in Fojani. O tem se v Brdih premalo govori, 

mogoče je premalo policije, premalo straha. Mogoče bi se moral ZTKMŠ Brda imenovat Zavod za 

mladino, šport, turizem in kulturo. Premalo se naredi za mladino in šport. Če mlade  zaposlimo, ne 

mislijo na druge neumnosti. Preveč si zatiskamo oči, današnja druţba strmi samo za bogastvom, 

pozablja pa na moralo in na ostale vrednote. Temu problemu je potrebno nameniti dosti časa in 

energije, ker danes trava ni samo trava kot je bila nekoč, ampak je droga, ki zasvaja. 

 

Ţupan se ne strinja s tem, da se v občini ne angaţirajo za mladino, saj jim namenijo veliko sredstev.  

Zadnjič je bilo govora koliko denarja namenimo npr. za pihalni orkester. Ta sestav ima danes večino 

mladih ljudi, lahko omenimo tudi maţoretke,…. Problematika na temo drog je bila ţe sproţena tudi 

preko policije. Na šoli imamo varnostni sosvet s katerim smo v stalnem kontaktu. Strinja se, da ni 

nikoli preveč, ampak da nič ni narejeno pa ne. 

 

Andrej Markočič doda, da financiramo tudi Ambulanto za zdravljenje odvisnosti od drog, pa tudi 

posvete v zvezi z odvisnostjo. 

 

Ad5 

 

Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Brda za leto 2013 – prva obravnava 

 

Obrazloţitev podata najprej ţupan Franc Muţič ter Andrej Markočič, ki predstavi večino projektov, 

na katere se je Občina Brda prijavila in jih pelje naprej. 
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Karlo Passoni pripomni, da kar so povedali je zelo pohvalno in perspektivno. Vpraša kaj je z 

obvoznico v Kojskem, ker ni zasledil zneska v proračunu.  

 

Andrej Markočič pove, da smo ravno danes na občino dobili predlog za podpis protokola o 

sodelovanju pri ureditvi prometa skozi naselje Dobrovo. Pove, da bo 13.12.2012 prišel  direktor 

Direkcije RS za ceste mag.  Gregor Ficko, velik poudarek bo na Dobrovem in kaţe da bodo kar 

nekaj prispevali. Tisti dan se bomo dotaknili tudi obvoznice Kojsko, bil je dan tudi predlog za kroţišče 

na Humu, kako zaključiti Gonjače,,… izvedeti moramo ali mora občina najprej urediti projekte ali se 

da kako drugače uredit. 

 

Ţupan meni, da je neodgovorno parcialno urejati Dobrovo. Prioriteta bo sigurno ureditev le- tega, 

pa tudi celotna trasa ceste Neblo – Štaloni, ki je preozka za gosti promet, prišla je tudi pobuda za 

kroţišče na Humu,… obvoznica bo tudi tema pogovora, ampak prioriteto ima Dobrovo. 

 

Jan Miklavc vpraša zakaj se postavka 06019003 - povezovanje lokalnih skupnosti poveča za 28.000 

Eur. 

 

Mirjana Zelen pove, da se postavka poveča zaradi povečanega števila projektov. RRA, ICRA, 

Golea,… so podjetja, s pomočjo katerih prijavljamo projekte. Tukaj je vključeno svetovanje in 

delovanje le-teh. 

 

Jan Miklavc vpraša zakaj se postavka 06007 - lokalna samouprava- plače delavcev občinske 

uprave, poveča za 60.000 Eur. 

 

Mirjana Zelen pove, da je tam povečanje, ker se drugo leto tri delavke vračajo s porodniškega 

dopusta, dve ţe s 1.1. ena pa v sredini leta 2013. Letos so bile plače na ta račun manjše, drugo leto 

pa se bo nekako vzpostavilo prejšnje stanje.  Trenutno te delavke nadomeščajo študentje in 

zunanje sluţbe, kar je razvidno potem na drugih postavkah. 

 

Jan Miklavc vpraša zakaj se postavka 06009 – materialni stroški občinske uprave konto 402008 

poveča za 4.500 Eur. 

 

Mirjana Zelen pove, da je v naslednjem letu predvidena izvedba  notranje revizije, zato se postavka 

poveča. 

 

Jan Miklavc  vpraša zakaj se postavka 10001 – lokalni zaposlitveni program poveča za 220%. Kaj to 

vključuje? 

 

Mirjana Zelen pove, da to opredeljuje program javnih del. V tekočem letu se je to izvajalo samo pol 

leta, v letu 2013 pa je predvideno izvajanje programa čez celo leto, kar je tudi financirano s strani 

Zavoda za zaposlovanje za polovico. 

 

Jan Miklavc vpraša, zakaj se postavka 14033 – sejmi , poveča za 10.000 Eur . 

 

Mirjana Zelen pove, da je to po planu, ki ga naredi ZTKMŠ Brda, na katere sejme bi se v tekočem 

letu udeleţili. Tudi lani je bil toliko, vendar potem se ga je z rebalansom zniţalo, ker se ni bilo 

mogoče udeleţiti vseh sejmov. 

 

Goran Simčič vpraša kako se lahko na postavki 01010 zniţa dejavnost ţupana in podţupanov za 

skoraj 80.000 Eur. 

 

Mirjana Zelen pove, da je lani imel ţupan poračun plače za nazaj in letos tega ni več. 

 

Rado Sirk najprej pohvali delo na projektih, zanima pa ga postavka 04012 -  pravno zastopanje v 

znesku 24.000 Eur. 

 

Mirjana Zelen pove, da je to znesek, ki zajema delo zunanjih pravnih svetovalcev. 

 

Andrej Markočič pove, da Mojca Treplak dela tri dni za Vinsko Klet Goriška Brda, dva dni pa 

pogodbeno dela za Občino Brda. Dandanes je prijav in pritoţb vedno več. Občinski poravnalni 

svet in g. Marjan Stres ne zadostujeta za rešitev sporov, ker ljudje gredo vedno preko sodišča. Tega 
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je vedno več, to pomeni da trend obravnav na sodišču narašča. Poleg tega v vednost doda, da 

določene firme iščejo posel s tem, da pošiljajo ponudbe ljudem na dom za pomoč  za ureditev 

zemljišč z občino in s tem hočejo zasluţiti. 

 

Rado Sirk vpraša za postavko 06009 konto 402099 – drugi posebni materiali in storitve – materialni 

stroški občinske uprave in storitve 22.000 Eur. 

 

Mirjana Zelen pove, da je celo zniţan v primerjavi z rebalansom. Material, ki ga ni bilo moţno 

razporediti ni noben drug konto in je planiran glede na letošnjo porabo oziroma še nekaj manj. 

 

Rado Sirk – kanalizacija Kozana 80.000 in  urejanje strehe v Kozani 45.000. Zanima ga kaj je tu zajeto. 

 

Dejan Rusjan obrazloţi, da je 80.000 Eur predvidenih za dograditev kanalizacijskega omreţja v 

Kozani, ker drugo leto je predviden projekt Ureditev kanalizacijskega omreţja Kozana – Vipolţe. En 

del v začetku Kozane ni bil dokončan, zato bi se naredilo še ta manjkajoči del kanalizacije. Občina 

vsako leto pridobi neka sredstva iz ekološke takse, ki jih je potrebno namensko porabiti v 

kanalizacijskih omreţjih. Naslednje leto so predvidena dela v Kozani, še naslednje bo verjetno 

potrebno tudi v Vipolţah še kaj uredit. Znesek 45.000 Eur pa gre za hišo v Kozani, ki je stara tipična 

briška hiša tudi z vidika kulturne dediščine in predvideva se sanacija najnujnejšega dela  - strehe, 

ker je hiša v razpadanju in nima skrbnika. Občina bi hišo v prihodnje lahko tudi odkupila. 

 

Rado Sirk vpraša  za urejanje katerih  pokopališč je namenjenih 8.000 Eur.  

 

Mirjana Zelen pove, da ni točno določeno katera pokopališča, porabi se po potrebi. 

 

Rado Sirk meni, da glede na krizo so stroški reprezentance in Briškega časnika visoki. 

 

Mirjana Zelen pove, da so stroški za reprezentanco zniţani za 50.000 Eur na več postavkah, za Briški 

časnik pa je pribliţno isti znesek kot lani oziroma celo nekaj manj, poleg tega je potrebno 

upoštevati tudi prihodkovno stran. 

 

Rado Sirk opazi, da se je postavko18409 – šport, glede na lansko leto zniţalo. Prosi, da bi ostala v 

enaki vrednosti kot lani oziroma, da se prenese iz kakšne druge postavke, mogoče iz 14007 – druge 

promocijske aktivnosti. 

 

Andrej Markočič prosi za pisni predlog. 

 

Damijan Birtič  prosi za  obrazloţitev posebnega dela proračuna na strani 12 – postavke od 14031 

do 14042 - projekti v skupni vrednosti cca. 100.000 Eur. 

 

Andrej Markočič pove, da se to nanaša na prej predstavljene projekte, s pomočjo katerih bo 

občina pridobila prihodke za 1,5 mio Eur. Tam je upoštevana participacija občine pri projektih. 

 

Oskar Kristančič pripomni, da je 39.000 Eur zelo malo za kmetijstvo in gospodarstvo v Brdih. Imamo 

veliko projektov s katerimi komisija niti ni seznanjena. Veliko jih je tudi na temo rebule kot  je npr. 

Rebula skozi čas, ampak trenutno se je potrebno osredotočiti na  projekt zaščite briške rebule. 

 

Andrej Markočič pove, da projekt Rebula skozi čas vodi Matjaţ Četrtič v sodelovanju z g. 

Prinčičem, podţupanom iz  občine Števerjan. Občina Brda v tem projektu sodeluje kot partner. 

Občina se ne odloči za vsebino projekta, podpira pa ideje ki pridejo s  terena. 

 

Matjaţ Četrtič obrazloţi potek projekta Rebula skozi čas, kdo so partnerji, komu je namenjen,… 

bistvo pa je, da so hoteli prikazati rebulo od »rojstva« do sedaj. Cilj je trţiti rebulo v svetu. Projekt je 

namenjen predvsem medijem, da bodo ponesli ime rebule in Brd v svet. To je promocija vseh ter 

dopolnitev ponudbe Brd. 

 

Ţupan doda, da bo občinski svet na eni od naslednjih sej (januarja oz. februarja) kot točko 

dnevnega reda obravnaval temo rebule. 

 

Ivan Peršolja doda, da je potrebno še veliko narediti na temo rebule, saj sploh ni tako poznana v 

svetu. 
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Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP  

Občinski svet Občine Brda sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Brda za leto 2013 kot 

primernega za nadaljnjo obravnavo. 

 

Ad6 

 

Obravnava predloga Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe zbiranja in obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov in javne službe odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Brda – druga  obravnava 

 

Obrazloţitev poda Andrej Markočič. 

 

Na glasovanje je bil dan  in soglasno sprejet SKLEP. 

Občinski svet Občine Brda sprejme predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne sluţbe 

zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in javne sluţbe odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Brda. 

 

 

Ad7 

 

 Obravnava in sprejem Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje pri 

OŠ Dobrovo – skrajšani postopek 

 

Obrazloţitev poda Andrej Markočič. 

 

Goran Simčič pripomni, da bi bilo potrebno dati predlog za zniţanje cen vrtca, ker so se vsem 

plače zniţale. 

 

Andrej Markočič pove, da lahko povabimo predstavnika OŠ Dobrovo oz. vodjo vrtca, da obrazloţi 

zakaj imamo takšne cene. To se pozna zaradi izobraţenega kadra v vrtcih, zaradi delovne dobe, 

ter veliko je otrok, ki so v vrtcu samo po 4 oz. 6 ur, vzgojiteljice pa so plačane po cel dan,… veliko je 

faktorjev, ki vplivajo na cene. 

 

Milena Klavora doda, da je potrebo upoštevati sistemizacijo. 

 

Andrej Markočič doda, da sta v vrtcih tudi dva otroka, ki potrebujeta posebno nego, kar še poviša 

stroške, vendar se mu zdi prav, da se poskrbi tudi za te otroke, da ţivijo kar se da normalno. 

 

Določi se, da se na eni od naslednjih sej predstavi delovanje OŠ oz. vrtca. 

 

Ivan Peršolja doda, da je potrebno občinski svet seznaniti tudi s tem, koliko otrok hodi v vrtec v 

Novo Gorico ali Solkan. Tu se pojavi bolj sociološko vprašanje, vendar na podlagi tega se pojavi 

vprašanje koliko se potem ta otrok čuti Bric. 

 

Andrej Markočič doda, da je te cene obravnaval tudi svet staršev, ki je program potrdil. 

 

Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP  

1. Občinski svet Občine Brda sprejme osnutek  Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen 

programov predšolske vzgoje pri OŠ Dobrovo. 

2. Občinski svet Občine Brda sprejme predlog  Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen 

programov predšolske vzgoje pri OŠ Dobrovo. 

 

Ad 8 

 

Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo v Občini Brda za leto 2013  

 

Obrazloţitev poda Dejan Rusjan. 

 

Ivan Peršolja pripomni, da je dobil informacijo, da so montirali neke povratne sisteme na sistemih 

oskrbe domov, kar razbremenjuje delovanje bojlerjev v hišah. Pravijo, da začenjajo popuščat 
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varnostni ventili pri bojlerjih, ker pritisk drţi vodo samo v omreţju. To je narejeno zaradi tega, ker če 

pride do okvare, se prepreči, da bi se v sistemu pojavila druga voda. To je omenil, ker mu je ţe par 

ljudi omenilo da ima teţave. 

 

Ţupan doda, da so Vodovodi in kanalizacija d.d. dolţni informirati stranke, ampak se bodo 

pozanimali. 

 

Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP  

Občinski svet Občine Brda sprejme Sklep o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo v Občini Brda za 

leto 2013. 

 

Ad 9 

 

Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 

padavinske vode v Občini Brda za leto 2013 

 

Obrazloţitev poda Dejan Rusjan. 

 

Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP  

Občinski svet Občine Brda sprejme Sklep o potrditvi programa odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne in padavinske vode v Občini Brda za leto 2013. 

 

 

Ad10 

 

Obravnava in sprejem Obvezne razlage Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brda  

 

Obrazloţitev poda Dejan Rusjan. 

 

Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP  

Občinski svet Občine Brda sprejme Obvezno razlago Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

Občine Brda. 

 

Ad11 

 

Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 15. redne seje 

 

Kostja Jelinčič vpraša kdo nosi stroške ureditve pločnika ter pove, da se mu zdi cena zelo visoka, 

tudi kar se tiče razsvetljave. 

 

Andrej Markočič pove, da je strošek za ureditev pločnika na občini, potem pa je potrebno 

ponovno urediti/asfaltirati cesto in se bomo  borili, da bomo ta strošek prevalili na RS. Cena pa je 

projektantska,  sigurno se bomo skušali pogajati, zbrali bomo ponudbe itd. 

 

Dejan Rusjan pove, da je to cena po pravilniku, ker je drţavna cesta in moramo delati po 

določenih zakonih. Pripraviti moramo takšen projekt, ker drugače ne dobimo soglasja. 

 

Boriš Šfiligoj pripomni, da se ne strinja z odgovorom na njegovo pobudo. Pove, da je Statut napisan 

po smernicah, katere moramo spoštovati.  V Komisijah bi morali biti svetniki, ki bi jih dopolnjevale 

strokovne sluţbe. Zanima ga, kakšno strokovnost ima Komisija za mladino. 

 

Andrej Markočič pove, da občinska uprava o tem ne odloča. Občinski svet je Komisije odobril in se 

občinski svet odloči ali bo komisija še funkcionirala v takšni sestavi ali kako drugače. 

 

Goran Simčič doda, da so bile določene komisije sestavljene po določenem ključu. Člane so 

predlagali svetniki sami in jih na občinskem svetu potrdili.  

 

Andrej Markočič pove, da sta Statut in Poslovnik podlaga, če se na določenih točkah ne da zmenit 

drugače. Občinski svet je te komisije takrat sprejel, če smatra da ni v redu pa lahko spremeni. 
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Boris Šfiligoj pripomni, da so predstavniki skoraj vsej komisij svetniki in lahko direktno poročajo o 

določenih problematikah. 

 

Karlo Passoni pripomni, da lahko predsednik Komisije za mladino pride na sejo in poroča, tako kot 

pridejo tudi iz drugih institucij. 

 

Klemen Bajt  pripomni, da se moramo vprašati, kaj pridobimo funkcionalno če gremo v 

spremembo. Meni, da kdor hoče naj spremeni člana, vendar s tem še bolj omeji delovanje samo 

na občinski svet, potrebno je vključiti tudi druge ljudi in mnenja iz okolja. 

 

 

 

Ad12 

 

Realizacija sklepov 15. redne seje  

 

Ni pripomb. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.  

 

 

 

 

   Zapisnikarka                   Predsedujoči                   Direktor občinske uprave  

Mateja Mavrič                  Goran Simčič                                    Andrej Markočič 


