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ZADEVA: ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 22. REDNE SEJE
Dušan Bevčar
Glede na to, da je na območju občine Brda vse več prometa (pohodniki, kolesarji, vozniki) ga zanima, kaj bo
občina naredila v prihodnosti za večjo varnost udeležencev v prometu.
Miloš Protić – predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Brda
Dne 17. 11. 2021 smo se člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Brda (v nadaljevanju
Svet) na 2. redni seji seznanili z vprašanjem občinskega svetnika g. Bevčarja.
Svet je imel 1. redno – konstitutivno sejo 13. 10. 2021. Na 2. redni seji dne 17. 11. 2021 smo se člani »že«
seznanili s cestno prometno problematiko v Občini Brda poročevalcev - posameznih članov - predstavnikov
organov, organizacij in institucij. Na osnovi evidentiranih problematik se je Svet opredelil do določenih
aktivnosti, ki bodo sovpadale s ključnimi nalogami Sveta. Svet se je opredelil do aktivnosti za prvo leto
delovanja z namenom, da bo obseg nalog realen in ga bo moč izvesti. Med ključnimi nalogami je Svet uvrstil
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Želja Sveta je, da svojo vzgojno poslanstvo doseže prek vzgojnih
vsebin, ki bi jih delili našim občanom preko Briškega časnika. Teme bi bile izbrane glede na čas in aktivnosti v
cestnem prometu. Zadnji Briški časnik je že vseboval temo Varna vožnja s traktorjem. Prva pobuda, ki je bila že
izpostavljena na prvi seji je ureditev varnosti šolskih poti z aktivacijo naših starih staršev (prostovoljcev), ki bi
bdeli nad najbolj obremenjenimi točkami šolskih poti, opremljeni pa bi bili z varnostno-odsevnimi telovniki.
Konkretno se na vprašanje svetnika navezujejo ugotovitve poročevalcev, ki so poudarili problematiko parkirnih
mest, neustreznih označb na cestiščih ter povečanem prometu neprofesionalnih in starejših kolesarjev, ki
uporabljajo električna kolesa itd. Torej Svet bo v okviru svojih pristojnosti podal predloge in ukrepe za
izboljšanje razmer v cestnem prometu. Svet vidi tudi izvajanje določenih aktivnosti v povezavi s termini
nacionalnih akcij, ki jih organizira Javna agencija RS za varnost prometa. Ocenjujemo, da bi na ta način imeli
večji informativni doseg. Svet razmišlja tudi širše, da bi dal pobudo o postavitvi določenih informativnih tabel, ki
bi prišleke in tudi naše občane opozarjale na npr. povečan obseg traktorjev v cestnem prometu v času trgatve
itd.
Goran Simčič
1. Predlaga ogled in pregled predpriprave ceste za asfaltacijo v »Robidi« Biljana. Namreč, podlaga, ki jo je
pripravil izvajalec del je tako rekoč na »luži« in če bo na tako podlago položen asfalt, bo v manj kot enem
letu že popolnoma uničen oz. luknjast. Že nekaj let opozarja, da je potrebno vse investicije v občini
nadzorovat in zahtevat, da se naredijo tako kot je treba.
2. Že večkrat je opozoril na cesto v Drnovku (obvoznica mimo hiše št. 1 L), ki je bila uničena, ob izgradnji
krožišča. Urgiral je, da je potrebno zadevo popravit na stroške izvajalca, ki je cesto tudi uničil, vendar se
od meseca maja še vedno ni nič zgodilo.
1.

Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor
Izvajalec je na podano ugotovitev izjavil, da takrat podlaga še ni bila zaključena. Po izvedenem zaključku je
zadevo pregledal nadzornik in na določenih mestih je prišlo do naknadne zamenjave podlage in dodatnega
nasutja tampona. Tamponska podlaga je bila ustrezno utrjena z valjarjem in zadevo je pregledal nadzornik,
ki je bil prisoten tudi pri asfaltiranju.

2.

Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor
Sanacija obvoza ureditve krožišča Drnovk bo izvedena v tem mesecu t. j. decembru 2021.

Direktorica občinske uprave
Anita Manfreda

ŽUPAN
Franc Mužič

