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DODATNI ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 5. REDNE SEJE
Dušan Bevčar
Odgovor na vprašanje s prejšnje seje, na katero ni dobil odgovora:
1. Zakaj je javni WC v Šmartnem zaprt že dve sezoni?
2. Kdaj bo ponovno odprt javni WC v Šmartnem?
1.

Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor

Javni WC v Šmartnem je odprt v hiši kulture; bivši javni WC v slikarski hiši pa je bil zaprt zaradi obnove s strani
novega lastnika.
2.

Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor

Ponovno odprtje je možno po zaključku sanacije strehe slikarske hiše, ko se bo na napušču vgradilo mrežo proti
golobom ter utrdilo del javne poti do vhoda v WC. Sanacija strehe na objektu je predvidena v drugi polovici
tega meseca. Za upravljanje z WC-ji (čiščenje, potrošni material,…) pa skrbijo druge službe, ki bodo podale
obvestilo o odprtju.
Teja Jelina
Zaveda se, da Občina Brda ni lastnik zemljišča v Štalonih, vendar vseeno naproša občinsko upravo, da pri
lastniku zemljišča ukrepa in ga pozove k ureditvi zemljišča, saj le ta kazi videz kraja.
Anita Manfreda – Direktorica OU
Pridobili smo informacijo, da je bila za parcelo št. 1197/3 k. o. Biljana uspešno izvedena dražba. Podatki o
novem lastniku bodo znani, ko bodo zaključeni vsi postopki, predvidoma v treh mesecih. Ko bo znan lastnik,
bomo z njim opravili razgovor glede bodočih načrtov ter ureditve navedene parcele.
Boris Šfiligoj
Pločnik v Kojskem – v odgovorih je zapisano, da se občina pogovarja z izvajalcem rednega vzdrževanja
regionalne ceste. Sam se je z lastnico zemljišča že dogovoril v spomladanskem času. Potrebno je takoj
ukrepati, da si lastnice ne premislijo. Zanima ga, v kakšni fazi je postopek?
Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor
V Kojskem je z izvajalcem predvidena ureditev več zadev in sicer poleg omenjenega pločnika tudi ureditev
odvodnjavanja in pregledne berme pri objektu z nastanitvami. Trenutno se zbira in pripravlja projektna
dokumentacija za oba predvidena posega. Prejeli smo že izsek iz stare projektne dokumentacije za izvedbo
manjkajočega pločnika vendar je potrebno doreči še potek odvodnjavanja oziroma drenaže traktorske poti.
ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 6. REDNE SEJE
Denis Rusjan
Ob priliki vodenja turistov po Brdih je obiskal tudi stolp v Gonjačah, kjer je bil presenečen nad WC-ji, ki pa so
v zelo slabem stanju. Zanima ga, kdo za njih skrbi oz. predlaga, da se jih bolj pogosto čisti in ureja.

1

Tina Novak Samec – Direktorica ZTKMŠ Brda
Za WC-je v Gonjačah imamo pogodbo o najemu z podjetjem. Od novembra do marca imamo 1 WC kabino, od
aprila do oktobra pa po 2 WC kabini. Čiščenje in praznjenje se izvaja 1x tedensko ob ponedeljkih.
Silvan Peršolja
1. Predlaga, da ZTKMŠ Brda za reditelje v Šmartnem do konec leta zagotovi sredstva v rebalansu proračuna
za vsaj 10 delovnih dni, saj se bo ob koncu leta odvijalo več prireditev (Martinovanje, drugi dogodki). Za
prihodnje leto pa naj se za reditelje zagotovi sredstva v proračunu za cca 30 delovnih dni.
2. V zvezi s parkiriščem v Šmartnem je v odgovoru navedeno, da so se nekatere rešitve izkazale za
nesprejemljive glede spremembe in dopolnitve OPN-ja. Zemljišče, ki bi nudilo največjo rešitev za
parkirišče pod teraso, je družina pripravljena prodati, v kolikor se jim omogoči gradbeno parcelo na drugi
lokaciji. Glede na to, da zakonodaja omogoča neko prožnost predlaga, da se še enkrat preveri možnost
spremembe OPN-ja na parceli ob cesti proti Vrhovlju, ki je pogoj za rešitev tega zemljišča, kar bi zelo
rešilo problem parkiranja v Šmartnem. Mogoče bi bilo smiselno to vsebinsko predebatirati s Komisijo za
okolje in prostor.
3. Pred leti je bilo organizirano predavanje glede svetlobnega onesnaževanja, kjer je bila izpostavljena
pretirana nočna osvetlitev, ki poruši nočni eko sistem številnim živalim. Primer osvetljenih pločnikov v
Kojskem in Šmartnem deluje od daleč zelo osvetljeno. Zaveda se, da tako določajo neki predpisi.
Predlaga, da se preuči, ali je to intenzivnost in časovno omejenost mogoče prilagoditi tako, da je manj
moteča za tiste prebivalce, ki tam živijo in seveda za nočni eko sistem raznih živali.
1.

Tina Novak Samec – Direktorica ZTKMŠ Brda

V času prireditev veljajo za vse organizatorje posebne zahteve, med drugim tudi, da zagotovijo zadostno število
rediteljev in rezervirajo parkirna mesta za prebivalce Šmartnega (jedra). V preteklih mesecih smo na ZTKMŠ v
času napovedanih večjih obiskov med vikendi že organizirali reditelje za usmerjanje prometa in pomoč pri
parkiranju, nazadnje smo to storili ob srečanju upokojencev v Brdih konec avgusta meseca. Rediteljstvo bo
organizirano tudi v času prireditve Martinovo v soboto 9. in nedeljo 10. novembra.
V času prireditev velja poseben režim parkiranja, saj je prireditev organizirana in prijavljena. Izven prireditve
reditelji niso pristojni za usmerjanje in parkiranje avtomobilov na mestih ob cesti, kjer parkiranje ni dovoljeno.
Po pogovoru z županom bodo promet in parkiranje v Šmartnem urejali redarji skupne medobčinske redarske
službe, ki bo organizirana v 2020.
Problematika parkiranja v Šmartnem postaja vedno bolj pereč problem, saj se srečujemo že z grožnjami
prebivalcev prodajalcem na stojnicah in obiskovalcem.
2.

Mitja Skubin – občinski urbanist – Oddelek za okolje in prostor

Vprašanje oziroma pripomba se nanaša na pobudo za spremembo namembnosti zemljišča, ki se v postopku
sprememb in dopolnitev št. 4 občinskega prostorskega načrta Občine Brda (SD04OPN Brda) vodi pod oznako
KVS054. Vse pobude za spremembo namenske rabe zemljišča v postopku SD04OPN Brda so bile obravnavane
skladno z zakonskimi določili (Zakona o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 –
ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2- v nadaljevanju ZPNačrt) in navodili Ministrstva za okolje in prostor (Priročnik za
obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč, september 2017).
6. člen ZPNačrt določa:
6. člen (načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij)
(1) Prostorski razvoj se usmerja in načrtuje na prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih površinah znotraj
obstoječih naselij, pri čemer ima prenova prednost pred novogradnjo.
(2) Z razvojem naselij se ne sme slabšati kakovost življenjskega okolja in se morajo v čim večji meri ohranjati
zelene površine naselja.
(3) Širitev naselja je dopustna le, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni možen.
(4) Širitev naselja je treba prvenstveno usmerjati na zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih virov,
ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine manj pomembna in so
funkcionalno povezana z obstoječim naseljem.
44. člen ZPNačrt določa
44. člen (načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja)
(1) Zunaj območja naselja se lahko načrtujejo prostorske ureditve in posamezni posegi v prostor:
ki neposredno služijo kmetijski, gozdarski ali turistični dejavnosti,
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-

ki so namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih javnih služb (gospodarska javna infrastruktura),
ki so namenjeni splošni rabi (lokalno grajeno javno dobro),
za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter
ohranjanja prepoznavnih značilnosti krajine,
za namen športa in rekreacije,
za rabo naravnih dobrin in sanacijo opuščenih območij izkoriščanja,
za namene obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kadar so te prostorske ureditve v
pristojnosti občine.

Pri preverjanju skladnosti obravnavane pobude za spremembo namembnosti zemljišča z navedenimi (in
ostalimi) zakonskimi določili je bilo ugotovljeno, da ne izpolnjuje teh zahtev. Skladno z navedeno ugotovitvijo je
bila izločena iz nadaljnjega postopka SD04OPN Brda z obrazložitvijo:
Upoštevanje pobude bi pomenilo ustvarjanje nove razpršene poselitve, kar pa je v nasprotju s prostorsko
zakonodajo (44. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO,
61/17 – ZUreP-2).
Drugačna odločitev bi pomenila ignoriranje veljavne zakonodaje in s tem bi obstajala velika verjetnost
podaljšanja postopka sprejemanja SD04OPN Brda.

Prostorska opredelitev obravnavanega območja – JZ ob cesti Gonjače – Vrhovlje pri Kojskem
Iskanje primernega nadomestnega stavbnega zemljišča v sklopu urejanja parkirnih površin Šmartnega, bi bilo
zato verjetno bolj primerno v okviru obstoječih razpoložljivih nepozidanih stavbnih zemljišč oziroma s podajo
predloga za spremembo namenske rabe zemljišč na lokaciji, ki izpolnjuje zakonska določila.
3.

Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor

Povedati moramo, da gre v obeh primerih za regionalno cesto s katero upravlja Direkcija RS za ceste v skladu z
veljavno zakonodajo, predpisi, standardi in pravili službe. Gradnja na območju regionalne ceste je možna le s
soglasjem Direkcije. Njihovo pogoji pa so, da se za javno razsvetljavo vgrajujejo izključno LED svetilke in seveda
je določena tudi minimalna osvetlitev prometnih površin.
Povedati moramo, da smo na gradbišču v Gonjačah nadzornika in izvajalca obvestili o preosvetljenosti
prometnih površin in okolice, zato je slednji pristopil k odpravi pomanjkljivosti. Izvajalec je izvedel redukcijo
svetilnosti svetilk ter odstranil stare – obstoječe svetilke javne razsvetljave in izvedel ponovno meritev
osvetljenosti v skladu z pravili.
Lilijana Kastelic
1. Pred približno mesecem dni je bil v Barbani narejen nov zid, ki pa do sedaj še ni dokončan. Predstavniki
Občine Brda so opravili ogled in obljubili, da se bo zadeva v kratkem zaključila. Zanima jo, kdaj bo
zadeva zaključena?
2. Predlaga, da se pripravi seznam stanovanj, ki so v občinski lasti in stanovanj, ki so oddana v najem.
Preveri naj se ali uporabniki še izpolnjujejo pogoje za najem oz. ali so stanovanja sploh v uporabi.
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1.

Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor

Z lastnikom vinograda nad cesto se moramo dogovoriti glede pogojev in soglasja, nakar je možno zadevo izvesti
predvidoma do konca leta.
2.

Anita Manfreda – Direktorica OU

Seznam stanovanj in pregled pogodb z uporabniki glede izpolnjevanja pogojev je bil opravljen. S svetnico je
dogovorjeno, da bo skladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov (in EU Uredbo GDPR) opravila vpogled v
navedeno dokumentacijo v prostorih Občine Brda (Glavna pisarna).
Dušan Bevčar
1. Omejitev hitrosti na državni cesti Gonjače – Dobrovo
Vedno večji problem je s hitrostjo vozil na državni cesti Gonjače – Dobrovo. Na omenjeni cesti je
predvsem v poletni sezoni precej povečan promet pešcev in kolesarjev, kar se izraža v pomanjkljivi
varnosti le teh. Na omenjeni cesti so ob vse več prireditvah (predvsem v Šmartnem) parkirana vozila, kar
predstavlja za vse udeležence v prometu veliko nevarnost. Zato predlaga, da se pristopi k postopnemu
urejanju umiritve prometa na tej najbolj obremenjeni cesti v Brdih.
Naj omeni, da je Šmartno edina vas v Brdih, kjer se vsi pogrebi odvijajo po državni cesti!
2. Ureditev prostora pod Padratami
Pred leti je že bila izdelana idejna rešitev prostorov pod parkiriščem Padrate za potrebe vaščanov in
vaške skupnosti. Zanima ga, če je ideja še aktualna?
3. Asfaltiranje v Imenju
Pred časom je bila v medijih (na TV) napovedana asfaltacija do ponudnika sob v spodnjem Imenju.
Predlaga: če se bo tam izvajala asfaltacija, da se konča tudi manjkajoči 50 m odsek v Strmelju, ki čaka na
asfaltacijo že cca. 8 let!
4. Kolesarske steze v Brdih
Zdi se mu, da je Občina Brda ena redkih (če ne edina) občin v regiji brez kilometra (oz. brez metra)
kolesarskih stez. Zanima ga, če se kaj razmišlja v tej smeri?
1.

Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor

Na relaciji regionalne ceste Šmartno – Gonjače smo predvideli postavitev dveh prikazovalnikov hitrosti »VI
VOZITE …..« in sicer eno v Šmartnem iz smeri Dobrovo ter drugo v začetku naselja Gonjače iz smeri Šmartno. Za
oba prikazovalnika je že bilo pridobljeno soglasje Direkcije. Za prikazovalnik v Gonjačah se pripravlja
dokumentacija za izvedbo sistema solarnega napajanja, nakar je predvidena izvedba.
2.

Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor

V zadnjih letih je bilo izdelanih že več idejnih zasnov, bodisi za potrebe vaške skupnosti kot tudi za poslovne
prostore oziroma turistične ali gostinske objekte. Nobena odločitev ni bila sprejeta. Vaška skupnost je pridobila
prostore v slikarski hiši.
3.

Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor

Asfaltacija do ponudnika sob v Imenju je prioriteta in jo bomo poskušali izvesti čimprej.
4.

Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor

Vsi si želimo urejenih kolesarskih poti, z lepimi razgledi, ne pretežkimi vzponi, stran od hitrih in divjih
motoriziranih vozil. To bi bilo idealno vendar je gradnja ločenih kolesarskih poti zelo draga, v Brdih še posebej
zaradi konfiguracije terena, plazovitih pobočij ter večinoma urejenih kmetijskih površin. Z lastnimi sredstvi je to
nemogoče zgraditi, saj komaj uspemo (po večletnem čakanju) asfaltirati ali sanirati obstoječe vaške javne poti.
Trenutno delamo na projektu ureditev kolesarske povezave Dobrovo – Vipolže – meja Italije vrednem cca 1 mio
EUR (višina EU sredstev je omejena na 829.296 €), kjer je predvidena ureditev kolesarskih pasov na obeh
straneh obstoječe lokalne ceste (izvedba ločene kolesarske poti bi bila bistveno dražja in časovno neizvedljiva v
določenih rokih, predvsem zaradi pridobivanja zemljišč ter izgradnje novih mostov) .
Občina Brda z letom 2020 vstopa v regijski projekt: Priprava regijske Celostne prometne strategije Julijske
Alpe, ki bo zajemala med drugim tudi ureditev kolesarskih povezav na regijskem nivoju Severne Primorske.
Pripravljena strategija bo osnova za pripravo občinske strategije razvoja kolesarskih in drugih poti na območju
občine ter podlaga za prijavljanje na primerne javne razpise za pridobivanje EU nepovratnih sredstev.
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Damjan Birtič
Zanima ga časovnica za izgradnjo optičnega omrežja v Brdih oz. kako bo potekal projekt RUNE.
Uroš Bensa – Oddelek za okolje in prostor
Trenutno se zaključuje PZI projekt, pridobivajo se še zadnja mnenja. Po prejemu manjkajočih mnenj, se v
kolikor bo to potrebno popravi PZI. To običajno traja cca 1 mesec. Dokončno se zaključuje tudi izbira izvajalca.
Točne mikročasovnice še nismo prejeli. Predvideva se, da bi ob koncu leta ali najkasneje v začetku naslednjega
leta organizirali sestanke po krajevnih oziroma vaških skupnostih. Tej sestanki lahko potekajo tudi vzporedno z
začetkom gradnje. Posamezne krajevne oziroma vaške skupnosti bodo o terminu sestankov pravočasno
obveščene.
Romana Velišček
1. Zasledila je informacijo, da naj bi se briška tržnica uredila v sklopu Gradu Dobrovo. Sama za lokacijo
predlaga območje pri starem bencinskem servisu na Dobrovem, ki naj bi se prodajalo.
2. HOP ON Brda – zanima jo, koliko se turisti tega poslužujejo. Mogoče bi bilo dobrodošlo tudi to ponudbo
najprej približati domačinom.
3. Ureditev knjižnice v Brdih – ali se na tem kaj dela, ali se išče ustrezno lokacijo.
1.

Tina Novak Samec – direktorica ZTKMŠ Brda

O lokaciji tržnice bo odločal občinski svet Občine Brda na predlog župana in občinske uprave Občine Brda.
V prihodnjih mesecih bomo dokončali zasteklitev paviljona na Gradu Dobrovo. Projekt za pridobitev sredstev na
LAS smo prijavili pod naslovom Ohranjanje avtohtonih briških sort. V skladu s tem naj bi se izpeljalo več
aktivnosti v smislu delavnic in predavanj. Ena izmed predlaganih aktivnosti je bila postavitev začasnih stojnic
kot v Šmartnem ter spodbujanje prodaje presežnega sadja in vrtnin prebivalcev Brd.
2.

Tina Novak Samec – direktorica ZTKMŠ Brda

HOP ON Brda je zaživel konec meseca junija. Deloval je v juniju ob sobotah in nedeljah, julij in avgust vsak dan,
septembra pa spet samo ob sobotah in nedeljah.
Produkt je bil zelo dobro sprejet med ponudniki, kateri so izpostavili željo, da se ga izvede tudi v 2020 in sicer s
podaljšano traso, da se zajema še Podsabotin, Snežatno, Medano, Plešivo… Tako, da zajamemo vse večje
ponudnike v Brdih. Povečati moramo tudi (brezplačno) promocijo skozi TIC-e v Soški dolini, na Bledu ter v
Bohinju ter tako spodbuditi dneve obiske v Brda iz teh destinacij.
HOP ON bus so zelo pohvalili obiskovalci Brd, saj gre za koncept prevozov, ki poleg drugih ugodnosti spodbuja
trajnostno mobilnost h kateri stremimo vse zelene destinacije.
Produkt je bil predstavljen tudi skozi komunikacijske kanale, ki so namenjeni prebivalcem Brd, saj je zagotovo
cilj ponuditi prevoze tudi Brikam in Bricem. Nekaj prebivalcev se je storitve že posluževalo v letošnjem letu. V
prihodnjem letu velja s to ponudbo nadaljevati in produkt dodatno približati našim prebivalcem.
3.

Anita Manfreda – direktorica OU

Na svetniško vprašanje v zvezi z umestitvijo podružnice knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica smo odgovorili na
2. redni seji Občinskega sveta, februarja 2019. Na kratko povzemamo podan odgovor: Občina bi morala
zagotoviti ustrezen prostor, ga opremiti z pohištvom za knjižnično dejavnost ter zagotoviti sredstva v proračunu
za delno plačilo zaposlenega (sorazmerno z časom odprtja podružnične knjižnice – predvidoma po 4 ure trikrat
tedensko). Knjižnica pa bi zagotovila gradivo za izposojo. Ideje o umestitve knjižnice v Brda nismo opustili
vendar aktivnosti v zvezi s tem trenutno mirujejo. Ponovno poudarjamo, da v Brdih odlično deluje potujoča
knjižnica, ki obišče praktično cela Brda in jo imajo vaščanke in vaščani tako rekoč na dosegu roke.
Boris Šfiligoj
1. Cesta v »Bošk« v Gornjem Cerovem ni vrisana v katastru. Uporabniki ceste prosijo, da se jo uredi,
pokosi,…. Občina je sicer uredila asfalt. Potrebno bi bilo odkupiti zemljišča od Sklada RS kmetijskih
zemljišč, nekaj privatnih zemljišč in cesto bi se dokončno uredilo. Na določenih območjih so na cesti tudi
vinogradi, zaradi česar se lahko dobi tudi odškodnino.
2. Čiščenje greznic – predlaga, da se s strani podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d. pridobi
podatke o čiščenju greznic na celotnem območju občine ter da se pripravi analiza stanja v občini.
3. Na krožišču na Humu naj se postavi usmerjevalno tablo za Števerjan – znak za Italijo.
4. Zaradi varnosti predlaga premik table za naselje Hum pod gostilno »Briška hiša« proti Novi Gorici.
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5.

6.
7.
8.

1.

Informativna tabla v Podsabotinu je zelo obiskana. Na tabli je še vedno TIC Brda označen v kraju
Dobrovo, medtem ko se je pred kratkim TIC Brda preselil v Šmartno. Istočasno predlaga, da se na tej
lokaciji postavi neke vrste nabiralnike, v katere bi se vložilo zloženke o Brdih v vseh jezikih in tako bi
turisti že na vstopni točki v Brda prejeli prve informacije.
V Šmartnem naj se postavi usmerjevalna tabla za TIC Brda.
Zanima ga kaj več informacij v zvezi z incidentom v Šmartnem zaradi vožnje s kolesom.
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 signalizacija (črta), da nima prednosti pred
tistim, ki zavija iz solkanskega mosta proti semaforju.
Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor

Uporabnikom ceste smo že večkrat povedali, da določen del omenjene ceste ni kategorizirana javna pot, zato
izvajalec javne službe na tem delu ni pristojen izvajati vzdrževalnih del. Problematično na tem delu je tudi
lastništvo ceste saj večinoma poteka po privat zemljiščih (tudi kategorizirani del ceste). Pred leti se je občina v
sodelovanju z VS že pogovarjala z določenimi lastniki o odkupu zemljišča po katerem poteka pot vendar je bila
cena nesprejemljiva. Uporabnikom, ki so se pritoževali, da se na tem delu ne izvaja obrezovanje rastlinja smo
povedali, da se to lahko posebej organizira bodisi s strani VS ali preko občine (vendar le s soglasjem lastnikov,
če cesta ni javna ali kategorizirana). Povedati pa moramo tudi to, da so lastniki zemljišča dolžni vzdrževati
rastlinje, ki raste na njihovem zemljišču! Predlagamo, da se pristopi k parcelaciji kategorizirane javne poti kot
tudi nekategoriziranega dela in sicer do zadnje skupine hiš. Po izvedeni parcelaciji je možen odkup zemljišč za
potrebe javne poti. V kolikor lastniki zemljišč, nekategoriziranega dela poti, ne bodo hoteli prodati zemljišč, bo
potrebno v OPN urediti spremembo namenske rabe, ki je podlaga za razlastitev.
2.

Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor:

S strani izvajalca javne službe VIK Nova Gorica d. d. so nas obvestili, da je v Brdih skupaj 1920 greznic ter, da so
do današnjega dne očistili 445 greznic. Povedali so, da v tem prvem obdobju gre čiščenje nekoliko počasneje,
ker izvajajo čiščenje vseh prekatov, ne samo prvega kot bi to bilo v normalnih pogojih.
3.

Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor

Občina Brda v sodelovanju s TIC-em izvaja projekt Razvoj turistične infrastrukture – turistični znaki in kažipoti, v
okviru katerega se pripravlja elaborat ureditve vseh pomembnejših križišč v Brdih, med katere spada tudi
krožišče na Humu. Po potrditvi elaborata s strani Direkcije RS za infrastrukturo je možna postavitev kažipota ter
dopolnitev vse ostale prometne signalizacije.
4.

Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor

Pred več leti smo že Direkcijo RS za ceste zaprosili za premik table naselja Hum vendar je bil njihov odgovor
negativen z razlogom, da ne gre za strnjeno naselje. Glede na gostinski objekt, ki je precej obljuden, bomo
ponovno zaprosili Direkcijo za prestavitev.
5.

Tina Novak Samec – direktorica ZTKMŠ Brda

Vse obstoječe table v Brdih bomo prenovili v 2020 in spremenili lokacijo TIC-a (gre samo za prenovo lokacije).
6.

Tina Novak Samec – direktorica ZTKMŠ Brda

Nova usmerjevalna tabla za TIC Šmartno je del celostne ureditve in dopolnitve usmerjevalnih tabel po Brdih.
Gre za nekoliko daljši proces, ki ne zavisi od nas ampak od zakonsko zahtevanih postopkov in Direkcije za ceste.
Pripravili smo že elaborat celostnega usmerjevalnega in označevalnega sistema tabel v Brdih in smo v fazi
postavitve novih/dodatnih tabel. Denar za postavitev novih/dodatnih tabel v Brdih je že bil predviden v
proračunu Občine Brda 2019.
7.

Tina Novak Samec – direktorica ZTKMŠ Brda

V Šmartnem je kar nekaj nočitvenih kapacitet. V nedeljo. 25.9. zjutraj je informatorka na TIC-u ob 9.35 zjutraj
zaprosila stanovalko, če bi lahko otroci nekoliko manj glasno tekali pod okni kjer se nahajajo nočitvene
kapacitet in spijo turisti (vožnja s kolesom in hupanje).
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Stanovalka mi je mail glede »incidenta« poslala ob 9.59. Moje opravičilo v imenu sodelavke v zvezi s »prošnjo«
po nekoliko manj glasnem igranju sem ji poslala ob 10.45. Zaposlene na ZTKMŠ sem obvestila, da ne glede na
to, da si vsi želimo, da bi gostje iz Brd odhajali z lepimi spomini, ne moremo posegati v vsakodnevno življenje
naših prebivalcev. Tudi otroški smeh in igra so del naših doživetij.
8.

Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor

Kot smo vam že večkrat povedali nismo pristojni za reševanje prometnih zadev na regionalni cesti na območju
občine Nova Gorica. S pristojnimi službami smo se že pogovarjali o omenjenem križišču vendar so nam vedno
obrazložili, da so vozniki dolžni upoštevati prometne znake in drugo prometno signalizacijo in da ni kaj. Vsi se
zavedamo, da bi bila prava rešitev krožno križišče, ki zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti vendar bo to težko
doseči. Mi lahko le opozarjamo upravljalca.
Teja Jelina
Primanjkuje cestnih usmerjevalnih tabel za AED na območju celotne občine. Če je možno, naj se tudi na info
table doda nalepke z oznako »AED«.
Anita Manfreda – direktorica OU
Predlog smo vzeli na znanje. Preverili bomo možnost postavitve dodatnih usmerjevalnih tabel in nalepk AED na
že obstoječe info table.
Goran Simčič
1. V mesecu maju je Občinski svet Občine Brda potrdil direktorico ZTKMŠ Brda. Sprejeti naj bi bili kriteriji s
katerimi naj bi se ocenjevalo poslovanje oz. uspešnost zavoda. Zanima ga, če so kriteriji bili določeni in
kateri so ti kriteriji? Prav tako meni, da bi bilo prav, da se predstavi polletno poročilo o poslovanju
ZTKMŠ Brda.
2. Glede na to, da že več let daje pobudo, da se obisk stolpa v Gonjačah začne zaračunavat, ga zanima
časovnica, kdaj bo to izvedeno. Prav tako je bilo na zadnji predstavitvi delovanja ZTKMŠ Brda omenjenih
kar nekaj zadev, s katerimi bi se lahko tržilo (npr. pobiranje cestnine na Sabotin). Zanima ga časovnica.
1.

Tina Novak Samec – direktorica ZTKMŠ Brda

Direktorica ZTKMŠ je skladno z zakonom dostavila polletno poročilo ZTKMŠ Brda ustanovitelju Občini Brda.
Podžupan oz. občinski svetnik lahko kadarkoli opravi vpogled v polletno poročilo ZTKMŠ Brda na sedežu Občine
Brda ali pri direktorici ZTKMŠ Brda.
Svet zavoda je definiral kriterije za ocenjevanje uspešnosti delovanja zavoda ZTKMŠ Brda za vsa področja
delovanja: turizem, kulturo, šport in mlade:
• povečanje št. nočitev za min. 10 % na letni ravni
• povečanje prihodkov iz naslova turistične takse
• organizacija študijskih tur. za novinarje glede na pomembnost posamezne medijske hiše (št.
bralcev/sledljivcev ter ocenjeno višino stroškov morebitnega zakupa)
• dogodki na področju mladih (vključenost otrok in mladih v dogajanje in aktivnosti)
• dogodki na področju športa (vključenost vseh starostnih skupin v dogajanje in aktivnosti). Investicije na
področju razvoja športne ponudbe izvaja Občina Brda.
• dogodki na področju kulture (vključenost vseh starostnih skupin v dogajanje in aktivnosti)
• pestrost dogajanja v Vili Vipolže in prihodki iz naslova trženja Vile Vipolže
2.

Tina Novak Samec – direktorica ZTKMŠ Brda

Na aprilski seji je direktorica podala tri možne predloge za povečevanje prihodkov ZTKMŠ Brda:
1. Zaračunavanje parkirnine na parkirišču v Šmartnem (poleg Gonjač najbolj oblegana turist. točka v
Brdih)
2. Zaračunavanje vstopnine za vstop na stolp v Gonjača
3. Zaračunavanje uporabe ceste na Sabotin
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Svet zavoda je na svoji 7. redni seji podal stališča glede podanih predlogov za namen povečevanja prihodkov
ZTKMŠ Brda:
1. Zaračunavanje parkirnine v Šmartnem v tem trenutku ni smiselno, saj se srečujemo z resno
problematiko pomanjkanja parkirnih mest. Parkirnino se lahko zaračunava po zagotovitvi dodatnih
parkirnih mest tako za potrebe gostov/turistov kot domačinov.
2. Dostopnost do stolpa v Gonjačah in urejenost okolice nam je prej v sramoto kot v ponos. Preden se
začne gostom zaračunavati vstopnino in je potrebno tudi nekaj »ponuditi/zagotoviti«. Nujna je
urejenost ceste in okolice (ureditev ceste, ureditev zidu, parkiranje kmetijske mehanizacije bližnjega
stanovalca, neurejenost okolice hiše bližnjega stanovalca, ureditev povezovalne poti med Gonjačami in
Šmartnim).
Svet zavoda zato v tej fazi podpira idejo o postavitvi daljnogleda na vrhu stolpa, ne pa zaračunavanja
vstopnine za vstop. Daljnogled bi veljalo postaviti tudi v Šmartnem. Investicija se izvede pred začetkom
glavne turistične sezone v 2020.
3. Pri zaračunavanju uporabe ceste na Sabotin je potrebno najprej pridobiti soglasje MONG (lastnik
zemljišča na vrhu Sabotina), najemnika prostorov na vrhu Sabotina, soglasja lastnikov parcel in vseh
vpletenih. Možni sta dve izvedbi: A) postavitev hišice z zagotovitvijo osebe, ki bi uporabo zaračunavala
le ob določenih dnevih (ne gre le za glavno sezono, saj je sezona na Sabotinu čez celo leto) ali B)
postavitev vstopno-izstopnih zapornic s parkirnimi listki. Ocena investicije za primer A) je ca. 17.000 €,
za primer B) pa ca. 35.000 €.

Direktorica občinske uprave
Anita Manfreda

ŽUPAN
Franc Mužič
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