OBČINA BRDA
Trg 25. maja 2
5212 Dobrovo
Številka: 0322-01/2020
Datum: 4. 2. 2020

ZAPISNIK
10. redne seje Občinskega sveta Občine Brda, ki je bila dne 4. 2. 2020, ob 18. uri,
v veliki sejni dvorani Občine Brda
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, Romana Velišček (18.25), Damjan Birtič,
Zvezdan Prinčič, Denis Rusjan
Opravičeno odsoten: Karlo Passoni
Seji prisostvujejo: župan Franc Mužič, Anita Manfreda, Dejan Rusjan, Mateja Ambrožič, Tina Novak Samec, Boštjan
Mljač – Golea, Saša Pegam – Tarin d.o.o.
Sejo je sklical župan Franc Mužič. Sejo vodi podžupan Goran Simčič.
Dnevni red :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Potrditev zapisnika 9. redne seje
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih
Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Brda – prva
obravnava
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica –
skrajšani postopek
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v Občini Brda (okolica Gradu Dobrovo in
parkirišča Šmartno) – skrajšani postopek
Letni program športa v Občini Brda za leto 2020
Poročilo o delu na področju otrok in mladih – ZTKMŠ Brda
Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 9. redne seje
Pobude in vprašanja svetnikov
Realizacija sklepov 9. redne seje
Ad 1.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Prisotnih je 14 svetnikov. Občinski svet je sklepčen in lahko nadaljuje s sejo. Svetnica Romana Velišček se je seje
udeležila ob 18.25. Na seji je tako prisotnih 15 svetnikov.
Ad 2.
Potrditev zapisnika 9. redne seje
V obravnavo je bil dan zapisnik 9. redne seje.
V skladu s 55. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda, svetnik Boris Šfiligoj naproša občinsko upravo za
pridobitev dela magnetograma oz. dobesedni prepis magnetograma in sicer pri točki »Ad13 – Pobude in vprašanja
svetnikov«, pobude svetnika Vilka Prinčiča.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet zapisnik 9. redne seje.
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Ad 3.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
V obravnavo je bil dan predlagani DNEVNI RED 10. redne seje.
Predsedujoči na predlog župana predlaga umik točke Ad7 - Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju
videonadzora v Občini Brda (okolica Gradu Dobrovo in parkirišča Šmartno) – skrajšani postopek z dnevnega reda, saj
zadeva še ni dokončno usklajena.
Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet spremenjeni DNEVNI RED 10. redne seje.
Ad 4.
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih
Letno poročilo predstavi predstavnik agencije Golea, Boštjan Mljač.
Občinski svet Občine Brda je na svoji seji dne 14. 7. 2009 sprejel Lokalni energetski koncept, ter za izvajanje ukrepov,
predlogov in projektov aktivnosti iz lokalnega energetskega koncepta pooblastila Goriško lokalno energetsko agencijo
GOLEA. Slednja je s sklepom zadolžena za izdelavo letnih poročil in načrtov izvajanja aktivnosti, ki sledijo iz akcijskega
načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Brda, ter za organiziranje izvajanja aktivnosti iz akcijskega načrta
Lokalnega energetskega koncepta občine Brda. Poročilo je pripravljeno v skladu z zahtevami Pravilnika o metodologiji
in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/2016). Po omenjenem pravilniku mora biti
poročilo potrjeno s strani Občinskega sveta in poslano pristojnemu ministrstvu. Hkrati s poročilom izvedenih aktivnosti
se sprejme tudi plan za izvajanje aktivnosti v letu 2020.
Borisa Šfiligoja zanima, zakaj energetska izkaznica za OŠ Alojza Gradnika Dobrovo ni bila že prej narejena.
Boštjan Mljač pojasni, da je stavba imela izkaznico vendar, ker je bila sanirana, se je izkazovalo staro stanje. Sedaj je
narejena nova izkaznica in poenotena tako za vrtec kot tudi za šolo glede na katastrske številke objektov in pa na
stanje.
Boris Šfiligoj še sprašuje, ali morajo biti sekanci suhi ali so lahko vlažni.
Boštjan Mljač pojasni, da se učinki, ki so bili predvideni tudi dosegajo. Kontrolo mora izvajati Petrol, načeloma pa
morajo biti sekanci suhi. Če so sveži je izkoristek lahko slabši.
Teja Jelina pove, da je med predvidenimi aktivnostmi predvidena postavitev ene polnilnice za električna vozila ob
Gradu Dobrovo. Ali ima smisel imeti na Dobrovem dve polnilnici, saj ima eno tudi Klet Brda.
Anita Manfreda pojasni, da je občina deležnik projekta Interreg EnerMOB, ki ga je dobila RRA Regijska razvojna
agencija Nova Gorica. V sklopu projekta je občina prejela 85% sofinancirano polnilnico, ki smo jo umestili pri Gradu
Dobrovo. Izkazalo se je, da je to najprimernejša lokacija. Občina je iskala možnost postavitve v Šmartnem, vendar bi
bilo potrebno nekoliko počakati zaradi tega, ker je to na območju, kjer je bila najprej predvidena ena polnilnica, sedaj
tržnica s stojnicami. V bodoče se bo za to iskalo rešitev tudi v Šmartnem preko javnih razpisov.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.

Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih
učinkih.
Sklep velja takoj.
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Ad 5.
Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Brda – prva obravnava
Predlog odloka v prvi obravnavi predstavi Saša Pegam – Tarin d.o.o..
Skladno s 149. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, s spremembami) sta obdelava določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov (v nadaljevanju:
obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov) obvezni občinski gospodarski javni službi, katerih izvajanje občina mora
zagotoviti.
Obvezni gospodarski javni službi obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov občina trenutno zagotavlja na podlagi
pogodbenega odnosa sklenjenega s podjetjem Komunala Nova Gorica d. d., ki pa ni podjetje v sto odstotni javni lasti,
zato je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo na novo urediti izvajanje predmetnih javnih služb.
Občinski svet je v preteklosti sicer že sprejel Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2017), ki naj bi bil podlaga za neposredno
podelitev koncesije javnemu podjetju Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Zasavje, d.o.o. (CEROZ d.o.o.). Zaradi
finančnih in operativno-tehničnih okoliščin do sklenitve koncesijske pogodbe kasneje ni prišlo, zaradi česar mora
Občina Brda zagotoviti izvajanje predmetnih obveznih gospodarskih javnih služb pri drugem izvajalcu, ki izpolnjuje vse
pogoje, določene z veljavnimi predpisi.
Predlagan odlok je koncesijski akt, pripravljen v skladu z Zakonom o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS,
št. 9/19) in ostalimi posebnimi predpisi, ki se uporabljajo, v kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, in bo osnova za
pripravo in objavo javnega razpisa za izbiro koncesionarja za izvajanje predmetnih javnih služb.
Občina Brda ne razpolaga z javno infrastrukturo za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov, zato bo morala
zagotoviti izvajanje teh dejavnosti s podelitvijo koncesije izvajalcu, ki izpolnjuje vse pogoje za izvajanje teh javnih služb,
kar je tudi skladno z 31. in 32. členom Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brda (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 64/2016).
Poleg Občine Brda je tudi interes občin: Mestne občine Nova Gorica, Občine Kanal ob Soči, Občine Renče-Vogrsko,
Občine Miren-Kostanjevica in Občine Šempeter-Vrtojba, da s skupnim javnim razpisom izberejo istega koncesionarja,
ki bo obe gospodarski javni službi izvajal za uporabnike vseh občin po enaki ceni.
Odlok je koncesijski akt, katerega namen je, da ga tudi ostale, v točki 2., navedene občine sprejmejo v enakem
besedilu, kot pravno podlago za pripravo in objavo skupnega javnega razpisa za izbiro koncesionarja javnih služb
obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov.
Predvideno je, da se koncesija podeli na podlagi skupnega javnega razpisa več občin na način, da se eno od sodelujočih
občin pooblasti za izvedbo postopka podelitve koncesije in izbiro koncesionarja v skladu z določili odloka.
Trajanje koncesije je omejeno na obdobje od 5 let do 20 let, točna doba bo določena v postopku javnega razpisa.
Cena se določi v postopku javnega razpisa z oddajo ponudbe, tekom trajanja koncesijske dobe pa se cena oblikuje
skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja. Ceno sprejme Občinski svet Občine Brda ter občinski sveti ostalih udeleženih občin.
Predvideno je, da koncesionar pri pripravi elaborata o oblikovanju cen upošteva enako ceno za uporabnike vseh občin,
ki sodelujejo v postopku javnega razpisa.
Prijavitelj na razpis za podelitev koncesije mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o nekaterih koncesijskih
pogodbah. Merila za izbor koncesionarja so navedena v 15. členu odloka, podrobneje pa se opišejo in ovrednotijo v
koncesijski dokumentaciji.
V odloku so predvideni tudi načini prenehanja koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe, ki sledijo določilom
Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah, v delu, kjer ta zakon tega ne ureja, pa ostalim predpisom s področja oddaje
koncesij.
Ni predvideno, da bi s sprejemom odloka nastale za Občino Brda kakšne materialne obveznosti, saj se stroški izvajanja
javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov krijejo iz cene, ki jo plačujejo uporabniki. Določene finančne
obveznosti bi lahko nastale le v primeru odločitve glede subvencioniranja cene v delu, ki se nanaša na javno
infrastrukturo.
Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati tudi Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2017) in Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ
ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 46/2018).
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Predlog odloka je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija na 7. redni seji dne 29. 1. 2020 in soglasno potrdila
predlog odloka kot primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu.
Gorana Simčiča zanima, zakaj ni interesa po razpisu skupne koncesije.
Saša Pegam pojasni, da sta bili v obravnavi dve varianti. Ena varianta je ta, da bi en odlok krožil po vseh občinah in pa
ena koncesijska pogodba. Druga varianta pa je ta, ki je sedaj predstavljena. Pri prvi varianti bi imeli eno koncesijsko
pogodbo, vendar bi morali imeti še svet, kot ga je imel Svet CEROZ, odlok o svetu, ki bi ga sestavljali župani in ta svet
županov bi sprejemal cene. Meni, da je vseeno bolje, če vsak občinski svet potrjuje elaborate posebej.
Goran Simčič še sprašuje, kaj bi pomenilo za ostale občine, v kolikor bi se ena od njih odločila spremeniti pogoje.
Saša Pegam meni, da je zelo malo možnosti, da bi katerakoli od občin hotela še kaj spreminjat. Obdelava v centrih je
tudi predpisana, edina možnost je, v kolikor bi nekdo želel ustanoviti konzorcij (obdelovalec in odlagališče).
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.

2.

Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje
Občine Brda, v prvem branju.
Ta sklep velja takoj.

Damijana Birtiča zanima, ali se na podlagi tega lahko sklepa koncesijo samo z javnimi službami.
Anita Manfreda pojasni, da je potrebno najprej urediti odlaganje odpadkov. Na podlagi tega se bo razpisalo koncesijo
za zbiranje. Prijavitelj bo moral imeti podatek, kam se bo odpadke odvažalo, zaradi kalkulacije cene. To je osnova za
prijavo na razpis za podelitev koncesije.
Ad 6.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica –
skrajšani postopek
Obrazložitev poda Anita Manfreda.
Občinski svet Občine Brda je na seji dne 19.11.2019 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica. Predlagani odlok so sprejeli tudi Mestna Občina Nova Gorica,
Občina Kanal ob Soči, Občina Miren–Kostanjevica, Občina Renče–Vogrsko in Občina Šempeter-Vrtojba, vendar se
sprejeti odloki razlikujejo v 18. členu. Glede na to, da morajo vsi občinski sveti sprejeti odlok v enakem besedilu, je
potrebna ponovna obravnava odloka na občinskih svetih.
Sprememba se nanaša na zadnjo alinejo prvega odstavka 18. člena, kjer se spremeni navedba člena »iz 5. člena« v »iz
6. člena« in se celotna alineja pravilno glasi: »prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom (od 7. do 9.
razreda), preneha mandat z izvolitvijo novih predstavnikov v svet zavoda po določbah iz 6. člena tega Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica.«
Ker občine objavljajo svoje odloke v različnih glasilih je potrebno sprejeti dodaten člen, da ta odlok začne veljati po
objavi v Uradnem listu RS in dodaten člen, da že sprejet Odlok, ki so ga sprejele vse občine, nadomešča nov predlagani
Odlok.
Predlog odloka je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija na 7. redni seji dne 29. 1. 2020 in soglasno potrdila
predlog odloka kot primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.

Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Kozara Nova Gorica, v prvi obravnavi.
Ta sklep velja takoj.
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Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.

Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Kozara Nova Gorica.
Ta sklep velja takoj.
Ad 7.

Letni program športa v Občini Brda za leto 2020
Obrazložitev poda Anita Manfreda.
Letni program športa na lokalni ravni določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem
koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v letnem programu, se zagotavljajo sredstva v občinskem
proračunu za sofinanciranje naslednjih vsebin:
•
športne aktivnosti
•
športna rekreacija
•
kakovostni šport
•
investicije in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov
Predlog Letnega programa športa Občine Brda za leto 2020 je skupaj s Pravilnikom Občine Brda o sofinanciranju
programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Brda in Odlokom o proračunu Občine Brda za
leto 2020, tudi podlaga za objavo Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Brda v letu 2020.
Izvajalci letnega programa športa so športna društva in klubi s sedežem na območju občine Brda ali na območju občine
izvajajo dejavnost namenjeno občanom ter so neprofitnega značaja.
Na javni razpis za sofinanciranje programov s področja športa, ki so v javnem interesu v občini Brda v letu 2019 se je
prijavilo 6 športnih klubov in društev s sedežem v občini Brda.
Večina proračunskih sredstev občine za športne programe je namenjena za sofinanciranje športnih društev oz. klubov,
usmerjenih v kakovostni šport in rekreacijo, nadalje za investicije in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov
in v ostale športne aktivnosti.
V predlogu Letnega programa športa v Občini Brda za leto 2020 je za projekte in programe športnih društev oz. klubov
namenjenih 39.650,00 EUR (javni razpis - 31.600 EUR kakovostni šport, 4.050 EUR - rekreacija, 4.000 EUR za druge
športne aktivnosti) in 15.000 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov ter 182.249,00 EUR za I.
fazo izgradnje nogometnega igrišča v športnem parku Vipolže (Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2020).
Sredstva za šport so namenjena športnim društvom in klubom ter vsem občanom, ki se želijo športno udejstvovati.
V skladu s Pravilnikom Občine Brda o sofinanciranju programov športa se v Letnem programu športa za leto 2020
določi tudi merila in kriterije, ki bodo sestavni del razpisne dokumentacije pri objavi Javnega razpisa za sofinanciranje
programov športa v Občini Brda v letu 2020.
Na podlagi zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Brda, Občina Brda sklene neposredno pogodbo o financiranju z
Zavodom za turizem, kulturo, mladino in šport Brda za izvajanje drugih športnih programov in prireditev.
Zvezdan Prinčič kot predsednik Balinarskega kluba Brda vidi klub samo v enem merilu. Sami imajo 40 – 50 tekem na
območnem in državnem nivoju, ki pa jih seveda v merilih ne more zavesti. Predlaga, da se za naslednje leto doda
merilo, število tekem, ki jih ima klub v državnem prvenstvu v posameznih kategorijah.
Anita Manfreda pojasni, da pravilnik o sofinanciranju programov na področju športa v občini Brda sprejema občinski
svet in v kolikor so kake pobude je potrebno podati pisni predlog. Pobude pregleda Komisija za šport in o njih odloči.
Gorana Simčiča zanima, kaj zajema Investicijsko vzdrževanje in obnove v znesku 10.000 EUR.
Dejan Rusjan pojasni, da so ta sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje športnih objektov. Zaenkrat gre za
predvideni znesek, saj v tem okviru za enkrat ni še nič določenega. Odvisno je od tega koliko sredstev bo občina
prejela s strani Fundacije za šport za ureditev športnega parka v Vipolžah.
Gorana Simčiča še zanima, kolikšen % od zneska 236.899,00 Eur se namenja Nogometnemu klubu Brda.
Anita Manfreda pojasni, da je v tem znesku vključena tudi investicija »Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže – I.
faza«. Sredstva, ki se razdelijo preko javnega razpisa za programe športa in javnega razpisa za družbene dejavnosti so v
višini 39.650,00 Eur. V letu 2019 je NK Brda preko javnega razpisa za področje športa prejel 17.859,38 Eur.
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Goran Simčič je mnenja, da se v občini Brda dejansko podpira samo eno panogo.
Na glasovanje je bil dan SKLEP
1.
2.

Občinski svet Občine Brda sprejme Letni program športa v Občini Brda za leto 2020.
Ta sklep velja takoj.

ZA je glasovalo 14 svetnikov, PROTI pa 1 svetnik. Sklep je sprejet.
Glede na opravljeno razpravo Goran Simčič poda pobudo, da svetniške skupine pripravijo pisne pobude v zvezi z
razvojem športnih aktivnosti v občini Brda v prihodnje. Prav tako se pridobi mnenje glede meril za ocenjevanje oz.
vrednotenje programov športa, ki so sestavni del Letnega programa športa in po katerih se dodeljuje sredstva
športnim društvom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja športa.
Ad 8.
Poročilo o delu na področju otrok in mladih – ZTKMŠ Brda
Poročilo o delu na področju otrok in mladih predstavi Tina Novak Samec – direktorica ZTKMŠ Brda.
Ključni namen v Mladinskem centru Brda je vzpostaviti točko za otroške, mladinske in medgeneracijske dejavnosti, ki
bodo usmerjane v neformalno izobraževanje, šport in prosti čas, počitniško varstvo, kulturno in umetniško
udejstvovanje mladih. Spodbujalo se bo tudi podjetniško miselnost, solidarnost in prostovoljstvo.
Informiranje mladih poteka skozi več kanalov:
• spletna stran Občine Brda
• FB profil Občine Brda in Mladinskega centra Brda
• skupina na FB Mladi v Brdih (kanal, katerega so vzpostavili mladi po 1. posvetu za mlade v Brdih)
• neformalna srečanja z mladimi
Informiranje otrok poteka z/na:
• letaki razdeljeni v OŠ Alojza Gradnika Dobrovo (vsak otrok prejme pisno obvestilo o aktivnostih)
• plakati na OŠ Alojza Gradnika Dobrovo
• spletna stran Občine Brda (informiranje staršev)
• FB profil Občine Brda in Mladinskega centra Brda
Silvana Peršoljo zanima, kaka je razlika med tematskim rojstnim dnevom in navadnim praznovanjem rojstnega dne.
Tina Novak Samec pojasni, da gre pri praznovanju tematskega rojstnega dne za to, da otroke preoblečejo v razne
»risane junake« ter pripravijo razne animacije v sklopu tega.
Glede uporabe prostorov je dogovorjeno, da se organizatorju rojstnega dneva preda ključ, ki s podpisom odgovarja za
uporabo prostorov, ko aktivnost poteka.
Silvan Peršolja še sprašuje, katera društva se poslužujejo prostorov v mladinskem centru.
Tina Novak Samec pojasni, da je z društvi dogovorjeno, da lahko občasno uporabljajo prostore mladinskega centra, ne
pa stalno. Primarna ciljna skupina so namreč mladi in otroci. S kulturnimi društvi pa je dogovor, da jih lahko občasno
uporabljajo in s tem se tudi strinjajo. Vsekakor pa to ne more postati sedež vseh društev oz. da bi društva izvajala
stalne vaje in aktivnosti.
Boris Šfiligoj sprašuje, kako je poskrbljeno za tiste, ki so starejši od 30 let.
Tina Novak Samec pojasni, da zavod mladinskih sob ne upravlja. To spada pod občino, saj so prostori v večini v
občinski lasti. Zavod nima pod okriljem aktivnosti, ki potekajo v mladinskih sobah.
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Ad 9.
Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 9. redne seje
Vilko Prinčič v zvezi s podano pobudo na prejšnji seji za ureditev ceste v »Bošk« v Gornjem Cerovem pove, da se je v
zvezi s tem sklical sestanek Vaške skupnosti Cerovo, na katerega sta bila vabljena tudi svetnika Vilko Prinčič in Boris
Šfiligoj. Zaradi opravičene odsotnosti svetnika Borisa Šfiligoja, se je sestanka udeležila podžupanja Teja Jelina. Na
sestanek so bili vabljeni tudi prebivalci, ki ob tej cesti živijo. Prav vsi prisotni na sestanku so pobudo Vilka Prinčiča
podprli soglasno, da je potrebno cesto v celoti urediti. Strinjali so se celo s tem, da se kolovozna cesta, ki pelje vse do
»Birše« (Vipolže – Kojsko) ohrani in uredi za pohodnike.
Teja Jelina pove, da je svetnik Boris Šfiligoj ravnal pravilno in da je bil tudi s predsednikom Vaške skupnosti Cerovo na
terenu. Naknadno je bil nato sklican sestanek vaške skupnosti.
Vilko Prinčič še doda, da se mu ni zdelo prav, da se je najprej samo delno izmerilo cesto. Prebivalci, ki živijo naprej ob
tej cesti so bili dejansko pozabljeni. Takrat, ko je bila izmera opravljena, se dejansko sploh ni vedelo do kje se bo
merilo.
Teja Jelina pove, da je bilo na sestanku dogovorjeno, da je v tem primeru važen cilj in sicer, da se cesta ustrezno
prekategorizira, izmeri v celoti in opravi vse ostale potrebne postopke.
Boris Šfiligoj
1. Kar se tiče ceste Imenje – Breg pove, da je lastnik zidu, ki ga je zgradil 1,5 m na javni poti, dolžan cesto urediti
na lastne stroške tako, kot je bilo dogovorjeno.
2. V zvezi z ureditvijo parkirnega prostora za avtobuse na Zalem Bregu meni, da ni nujno, da se odda vlogo na
DRSI za ureditev parkirišča za avtobuse. Pomembno je, da se pridobi parkirišče za avtobuse v času prireditev
in da je prostor urejen. S tem, da ni možno zavijanje noter na parkirišče, se ne strinja. Občina bi morala delati
na tem, da se ta prostor uredi.
3. V odgovoru na pobudo v zvezi s prodajo bivšega bencinskega servisa na Dobrovem je zasledil, da bi znašal
strošek nakupa in odstranitev starih cistern cca 200.000 Eur. Zanima ga, kolikšna je bila predvidena cena za
odstranitev cistern in koliko za zemljišče?
Anita Manfreda pojasni, da občina ni imela nobenega popisa del, saj bi ga lahko zahtevali le, če bi bili
zainteresirani za odkup. S strani občine ni bilo interesa, da bi zemljišče odkupila in zato tudi ni uveljavljala
predkupne pravice. Izkustvena cena za odstranitev, sanacijo in z zemljiščem je znašala cca 200.000 Eur. Ker v
načrtu razpolaganja teh sredstev ni bilo, se je župan zato odločil, da ne bo uveljavljal predkupne pravice.
Kaj se bo na tej lokaciji gradilo občina še ni seznanjena, saj na občino ni bila podana še nobena vloga v zvezi z
gradnjo (npr. lokacijska informacija).
Silvan Peršolja
1. V zvezi z zagotovitvijo redarstva v Šmartnem med vikendi in prazniki sprašuje ali ni bilo s strani
medobčinskega redarstva obljubljeno, da se bo redarje dejansko zagotovilo.
Anita Manfreda pojasni, da s strani medobčinskega redarstva ni bilo nič obljubljeno, ker tudi ni bilo pogojev za
izvajanje, saj je bil v veljavi star odlok. Sedaj je v veljavi nov odlok, občina je podala zahtevo, da bo drugače razporejen
delovni čas redarjev. Najprej pa je potrebno spremeniti pogodbe o zaposlitvi redarjev, da se bo to lahko izvajalo po
potrebi, vsekakor pa ne vsak vikend.
Silvan Peršolja meni, da ne bi bilo potrebno na Zalem Bregu delati parkirišča za avtobuse ampak samo ureditev
površine, da avtobusi tam lahko parkirajo.
2. Glede drugega vprašanja ni bilo mišljeno kako sodelujejo glasbene šole med sabo, ampak kako se spodbuja
sodelovanje z italijanskim delom šole na Plešivem.
Ad 10.
Pobude in vprašanja svetnikov
Aleš Simčič
Glede na aktualno dogajanje predlaga, da se označi pot do vasi Slapnik.
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Boris Šfiligoj
1. Cesta Ceglo – Medana, parc. št. 1434/1 k. o. Medana, izhod na cesto iz parcele št. 545 k. o. Medana. To se nahaja
na ovinku, kjer se je podrl tudi zid in izhod na cesto je zelo nevaren. Z vozilom je potrebno zaviti celo na levo stran.
2. Spominski park Gonjače – cesta št. 215/1 k.o. Šmartno. Gre za 1000 m ceste, ki pa je zaprta. Cesta je občinska, del
ceste pri »Poldetu« pa je zasebno zemljišče. Pristojne službe prosi za ogled, saj meni, da bi se z ureditvijo ceste
lahko park zaokrožilo v neko celoto.
3. V Kozani pred cerkvijo je lep prostor, ki je v lasti občine. Ta prostor je veliko lepši kot tisti, kjer se organizira
prireditev »Praznovanje sv. Roka«. To bi lahko bilo vaško jedro v Kozani.
Zvezdan Prinčič pojasni, da so bila v proračunu že večkrat zagotovljena sredstva za ureditev tega prostora, vendar
ni prišlo do realizacije zaradi težav z lastništvom parcel. Tudi asfalt, ki ga je občina pred leti uredila ni ves na
javnem dobrem.
4.
5.
6.
7.
8.

V Kojskem pod sv. Križem se nahaja hrastov drevored. Predlaga, da se na Zavod za varstvo kulturne dediščine
poda pobudo za zaščito teh hrastov, ki pa se nahajajo na privatnem zemljišču.
Parkirni prostor pri občini parc. št. 2359/1 k. o. Biljana v izmeri 205 m2 – predlaga, da se ga počisti in uredi ter
tako zagotovi parkirne prostore za občinska službena vozila.
Pri Kleti Brda sta postavljena dva spomenika. Predlaga, da se postavi drog za dvigovanje zastave.
Predlaga, da se umesti javno tehnico v sklopu izgradnje obrtne cone Agraria.
Predlaga, da se dolgoročno planira ureditev in asfaltacija ceste čez Senik.

Dušan Bevčar
1. Praznjenje greznic – kako se to izvaja, ali obstaja plan praznjenja ali je to na klic? Ali je res potrebno občanom
plačati 18,00 Eur za praznjenje.
Anita Manfreda pojasni, da skladno z veljavnim odlokom, vsake tri leta pripada vsakemu gospodinjstvu praznjenje
greznic. Obstajajo določene evidence in plan dela, po katerih se izvaja praznjenje greznic. V kolikor pa je izpraznitev
greznice nujna, se na to odzovejo takoj. Na vprašanje, zakaj morajo občani plačati 18,00 Eur pa nima odgovora,
definitivno pa je potrebno preveriti, saj je praznjenje greznic brezplačno.
2.

Optično omrežje – slišati je, da zaradi razpršenosti naselij Šmartno ne bi bilo zanimivo za ponudnike in je izvzeto in
prvega plana. Ali je to res?

Anita Manfreda pojasni, da je bil predsednik VS Šmartno v kontaktu z izvajalci RUNE. Pri pregledu seznama je nekdo že
izrazil nek komercialni interes za izvajanje tega znotraj Šmartnega. Sedaj se to raziskuje. S podatkom ne razpolaga.
Dejstvo pa, da bi bilo Šmartno iz tega izvzeto, ne drži.
Anita Manfreda še doda, da je Občina Brda prejela na javnem razpisu bon za 15.000 Eur za ureditev Wi-fi-ja. Z
izvajalcem je že bil opravljen razgovor, katerega smo tudi že povezali s predsednikom Vaške skupnosti Šmartno. Prvi
cilj je vas Šmartno, s katerim bi cela vas pridobila brezplačni Wi-fi zaradi gostote turistov ipd. V primeru, da bi še kaj
ostalo, pa bi se brezplačni Wi-fi uredilo tudi okrog Gradu Dobrovo. Dela že potekajo in meni, da bo v letošnjem letu to
že izvedeno in bo vas Šmartno pokrita z Wi-fi-jem.
Vilko Prinčič
Predlaga, da se v bodoče poskrbi za košnjo trave tudi na stranskih cestah, saj so te vedno bol zarasle zaradi določenih
zemljišč, ki niso očiščena in drevje ipd. sega v obcestno telo.
Župan Franc Mužič se strinja, da se pripravi seznam stranskih cest v sodelovanju s predstavniki vaških skupnosti.
Silvan Peršolja
1. Ponovno opozori na drevesa na Zalem Bregu, katerih veje segajo v obcestno telo in povzročajo težave
predvsem tovornjakom in avtobusom. Pri vožnji se morajo umikati na levo stran cestišča, kar je zelo nevarno.
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2.

Po Brdih se je že kar veliko počistilo stare avtomobilske karoserije, vendar se je nabralo tudi že nekaj novega. Kaj
se sploh lahko naredi, na kakšen način naj se o tem obvesti oz. prikaže občanom.

Anita Manfreda pojasni, da je v pripravi osnutek odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili, ki ga je potrebno čim prej
sprejeti. Na podlagi tega odloka bo inšpekcija lahko tudi ukrepala.
Goran Simčič
Zanima ga avtobusni prevoz otrok v srednjo šolo. Zakaj pride avtobus v Novo Gorico skoraj eno uro prej, preden
srednješolci začnejo s poukom. Starši se namreč pritožujejo, da otroci zapravljajo čas po Novi Gorici in prav tako imajo
avtobusni prevoz na razpolago eno uro kasneje po končanem pouku. Gre za redno linijo.
Romana Velišček pojasni, da je pri tem potrebno upoštevati, da so določeni srednješolci, ki obiskujejo srednjo šolo v
Šempetru in so vezani na mestni avtobus.
Ad11.

Realizacija sklepov 9. redne seje
Pripomb ni bilo.
Seja zaključena ob 19.46.

Zapisničarka
Mateja Ambrožič

Predsedujoči
Goran Simčič

Direktorica občinske uprave
Anita Manfreda
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