OBČINA BRDA
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5212 Dobrovo
Številka: 0321-09/2021
Datum: 16. 11. 2021

ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta Občine Brda, ki je bila dne 16. 11. 2021, ob 18. uri,
v Vili Vipolže

Prisotni svetniki: Aleš Simčič, Silvestra Elen Brašnić Saffigna, Žarko Kodermac, Lilijana Kastelic, Franjo Polanc, Vilko
Prinčič, Dušan Bevčar, Zvezdan Prinčič, Karlo Passoni, Goran Simčič, Damjan Birtič, Teja Jelina, Denis Rusjan, Romana
Velišček
Opravičeno odsoten: Boris Šfiligoj, Silvan Peršolja
Seji prisostvujejo: župan Franc Mužič, Anita Manfreda, Dejan Rusjan, Beti Kumar, Nika Fabricijo Jug, Tina Novak Samec,
Mateja Ambrožič, Mojca Treplak, Marko Mihalič – Petrol d. d., Uroš Košir – Locus d.o.o.
Sejo je sklical župan Franc Mužič. Sejo vodi podžupan Goran Simčič.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 21. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Program izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v
občini Brda za obdobje 2022 - 2023
5. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju
Občine Brda – prva obravnava
6. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2022 in predlogu Odloka o
Proračunu Občine Brda za leto 2023 – prva obravnava
7. Pogodba o skupni uporabi zbirnega centra CERO Nova Gorica in povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz
okoljevarstvenega dovoljenja – ponovno odločanje o sklenitvi
8. Predstavitev delovanja Javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
9. Predlog sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Zavod
za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
10. Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičnini v k. o. Biljana
11. Ukinitev zaznambe javno dobro na parceli v k. o. Biljana
12. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 21. redne seje
13. Pobude in vprašanja svetnikov
14. Realizacija sklepov 21. 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 21. redne seje
V obravnavo je bil dan zapisnik 21. redne seje.
Na predlagani zapisnik ni bilo pripomb.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet zapisnik 21. redne seje.
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Ad 3.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
V obravnavo je bil dan predlagani DNEVNI RED 22. redne seje.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet DNEVNI RED 22. redne seje.
Ad 4.
Program izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini
Brda za obdobje 2022 - 2023
Program predstavi Marko Mihalič, predstavnik podjetja Petrol d. d..
V letih 2022 in 2023 se v okviru investicij za rekonstrukcije in adaptacije planira določena dela prenove ali postavitev
javne razsvetljave na območju občine Brda. Katere investicije se bodo dejansko izvedle bo določila Občina Brda. Pred
izvedbo posamezne investicije predelave ali postavitve javne razsvetljave, bo koncesionar pripravil ponudbo z oceno
investicije.
Program izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave za dve leti, za 2022 in 2023 zajema vsa dela prenove in
urejanja javne razsvetljave, skladno z določili koncesijske pogodbe. Program temelji in je pripravljen na podlagi
usklajevanja predlogov koncesionarja in Občine Brda.
Vsa dela, ki se navezujejo na izvajanje GJS javne razsvetljave se redno usklajujejo z občino Brda. Za brezhibno
delovanje javne razsvetljave je treba poleg učinkovitih aktivnosti in vzpostavljenega sistema nadzora in upravljanja in
centra za prijavo napak, dodatno izvajati predlagane investicije v smislu povečanja kvalitete in ugodja ter varnosti vseh
osvetljenih javnih površin.
Vilko Prinčič predlaga, da se sredstva, ki so namenjena za investicije, nameni za ureditev javne razsvetljave v
odmaknjenih naseljih oz. zaselkih ali vsaj na križiščih.
G. Mihalič se s predlaganim strinja in pove, da se bodo uskladili z občinsko upravo.
Župan Franc Mužič pove, da je ureditev javne razsvetljave v občini Brda prinesla pozitiven efekt, predvsem v
ekonomskem smislu. O nadaljnjih investicijah v občini se bodo pogovarjali v občinski upravi skupaj s predsedniki VS,
KS. Strinja pa se, da so Brda res nekoliko manj osvetljena kot nekoč, predvsem zaradi trenutno veljavne zakonodaje,
saj je bila občina Brda ena od redkih občin, ki je z javno razsvetljavo onesnaževala okolje.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.

Občinski svet Občine Brda sprejme »Program izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve,
vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Brda za obdobje 2022 - 2023«.
Ta sklep prične veljati takoj.
Ad 5.

Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine
Brda – prva obravnava
Predlog odloka predstavi Uroš Košir, predstavnik podjetja Locus d.o.o.
Občina sprejema podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na podlagi katerih bo
lahko obračunala komunalni prispevek na območju občine Brda.
Skladno z zakonodajo je sprejem podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo obvezno,
če želi občina imeti možnost sklepanja pogodb o opremljanju s potencialnimi investitorji, ali odmerjati komunalni
prispevek za načrtovano novo komunalno opremo.
V predlaganem odloku so stroški opremljanja m2 gradbene parcele stavbe oz. bruto tlorisne površine objekta povzeti iz
Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Ur. l. RS, št. 66/18).
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Komunalna oprema so:
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po
predpisih, ki urejajo varstvo okolja – v primeru občine Brda sta to kanalizacija in vodovod,
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki
urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna – v primeru občine Brda ni takih omrežij,
- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine – v primeru
občine Brda so to občinske ceste in javne površine.
Višina komunalnega prispevka
Komunalni prispevek je namenski prihodek občine, ki je namenjen gradnji komunalne opreme. Glede na dejanske
stroške investicij v Sloveniji so ocenjeni stroški gradnje komunalne opreme 35 €/m2 gradbene parcele. Strošek
komunalnega prispevka po veljavnem odloku znaša v povprečju 18 €/m2. Iz tega sledi, da se s plačilom komunalnega
prispevka pokrije cca. 51 % stroška izgradnje komunalne opreme.
Ocenjena vrednost komunalne opreme v občini Brda (ocena povzeta po Programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje občine Brda, oktober 2011) znaša 61,5 milijona evrov. Ob predpostavki, da so (obstoječi objekti) in bodo
(predvideni objekti na prostih opremljenih gradbenih parcelah) plačali komunalni prispevek, bi občina imela
povrnjenih 31,4 milijonov evrov stroška izgradnje komunalnega prispevka, medtem ko občinski proračun pokrije
preostanek vrednosti (30,1 milijona evrov). V praksi je razmerje bistveno nižje, saj se za veliko obstoječih objektov ni in
tudi v prihodnje ne bo plačalo komunalnega prispevka.
Računski faktor
Kadar občina odmerja komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti v skladu z veljavnim odlokom za površino
gradbene parcele upošteva površino minimalne gradbene parcele iz veljavnega prostorskega akta. Glede na nove
državne predpise je treba pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti za površino gradbene
parcele upoštevati površino, ki se določi kot zmnožek površine pod stavbo in računskega faktorja površine (Fp), ki se
lahko določi v razponu 1,5 – 4.
Računski faktor se predlaga glede na velikost objekta in ocenjeno gradbeno parcelo objekt glede na CC-SI klasifikacijo.
Občina Brda predlaga za vse stavbe računski faktor 2,5.
Občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka
Z odlokom se predlagajo oprostitve za gradnjo neprofitnih stanovanj ter za objekte, kjer je investitor Občina Brda in je
gradnja objektov v javnem interesu, ti objekti pa so namenjeni za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in
zdravstvo, muzeje, knjižnice, opravljanje obredov in šport v višini 100% ter za gradnjo gasilskih domov v višini 100%.
Predlog odloka je obravnavala in potrdila tudi Statutarno pravna komisija. Pripombe Statutarno pravne komisije so
bile upoštevane.
Statutarno pravna komisija je soglasno sprejela sklep, da je predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo na območju Občine Brda, potrjen in primeren za odločanje na
Občinskem svetu Občine Brda.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.

Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na območju občine Brda, v prvi obravnavi.
Ta sklep velja takoj.

Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.

2.

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.
Ta sklep velja takoj.

Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.

Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na območju občine Brda.
Ta sklep velja takoj.

Stran 3 od 10

Ad 6.
Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2022 in predlogu Odloka o Proračunu
Občine Brda za leto 2023 – prva obravnava
Obrazložitve poda Beti Kumar.
Pri pripravi gradiva je bil upoštevan Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov občine za leti 2022 in 2023
ter Globalni makroekonomski okvir razvoja Slovenije – Jesenska napoved za leta 2021-2024, ki ga je Ministrstvo za
finance posredovalo občinam. Ministrstvo za finance je občinam tudi posredovalo predhodne podatke o višini
primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2022 in 2023.
1.

Predlog Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2022

V skladu z Zakonom o financiranju občin primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z
zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine
lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev,
starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine (upošteva se podatke Statističnega urad RS na dan 1. januar leta,
v katerem se ugotavlja primerna poraba občine) in povprečnine, ki predstavlja v državi ugotovljen primeren obseg
sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog na prebivalca; povprečnina za leto 2022 je določena v višini 645
Eur. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren
obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za
financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med
občine razdeli naprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren
obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom
sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med
dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam,
katerim primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.
Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za
financiranje primerne porabe (dohodnine) ne more financirati svoje primerne porabe. Za leto 2022 ima Občina
predvideno finančno izravnavo.
Anita Manfreda predstavi Kadrovski načrt Občine Brda za leti 2022 in 2023. Predvidene so tri spremembe. Dodatno bi
v Oddelku za okolje in prostor zaposlili višjega svetovalca za skrajšani delovni čas, saj se sedaj v občinski upravi
poslužujejo urbanista, ki ima z občino sklenjeno pogodbo, kot zunanji izvajalec. V kolikor bi uspeli dobiti strokovno
osebo, ki bo zaposlena za redni delovni čas, bo zagotovo več časa prisotna na občini in s tem več časa dosegljiva
občanom. Glede na število vlog za izdajo mnenj ter gradbeno in okoljsko zakonodajo, bi bila ta zaposlitev upravičena.
V zvezi s tem bi se v proračunu znižala tudi proračunska postavka za zunanje izvajalce iz naslova urejanja prostora.
Druga sprememba, ki se še vedno tiče občinske uprave, je predlog zaposlitve administratorja za skrajšani delovni čas.
Občina se bo v naslednjem letu aktivno vključila v t. i. projekt »Sopotnik«. Pobudo je občina prejela s strani družbeno
odgovornega podjetja, ki se je odločilo, da bi Občini Brda v ta namen doniralo 25.000,00 EUR, kar pomeni, da bi lahko
nabavili primerno vozilo. V sled tega je bila sprejeta odločitev, da bi zaposlili osebo za skrajšani delovni čas, ki bi
koordinirala ta projekt in istočasno bila v pomoč občinski upravi.
Že pred nekaj časa je bil podan predlog s strani občinskega sveta o zaposlitvi strokovnega sodelavca, ki bi se ukvarjal s
tekočim vzdrževanjem oz. tekočimi investicijami na terenu. Letno občina po pogodbi nameni cca 24.000 EUR za tekoče
vzdrževanje javnih cest. Zaposlitev bi bila upravičena, saj bi se na tej postavki znižali stroški, hkrati pa bi dobili osebo,
ki bi prevzela vodenje režijskega obrata ter tekoče vzdrževanje v celoti.
Dodatno še pove, da se je Občina Brda vključila v projekt Trajnostni razvoj dediščine 1. svetovne vojne in iz naslova
tega projekta naj bi Občina Brda dobila 20.000,00 EUR nepovratnih sredstev. V sodelovanju z MO Nova Gorica bi se
uredilo tematske poti na Sabotinu. Postavka bi bila umeščena v predlog proračuna za 2. branje.
Zvezdan Prinčič opozori na to, da je bilo dogovorjeno, da se bo na proračunskih postavkah »Šport v društvih« sredstva
zvišalo, tako kot so bila predvidena v predlogu proračunov za leti 2020 in 2021, vendar se jih je zaradi epidemije
znižalo. Glede na to, da aktivnosti v društvih potekajo tekoče predlaga, da se sredstva zviša kot so bila predvidena pred
epidemijo.
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Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.
2.

Občinski svet Občine Brda sprejme osnutek Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2022, vključno s
pripadajočimi prilogami.
Ta sklep velja takoj.
Predlog Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2023

V skladu z Zakonom o financiranju občin primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z
zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine
lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev,
starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine (upošteva se podatke Statističnega urad RS na dan 1. januar leta,
v katerem se ugotavlja primerna poraba občine) in povprečnine, ki predstavlja v državi ugotovljen primeren obseg
sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog na prebivalca; povprečnina za leto 2023 je določena v višini 647
Eur. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren
obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za
financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med
občine razdeli naprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren
obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom
sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med
dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam,
katerim primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.
Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za
financiranje primerne porabe (dohodnine) ne more financirati svoje primerne porabe. Za leto 2023 Občina ne bo
prejela finančne izravnave.
Pristop pri pripravi proračunov za leto 2022 in 2023 je bil podoben kot v preteklih letih. 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 proračunov za leto 2022 in 2023 so imela še naslednja dejstva:
• Znesek primerne porabe na prebivalca v RS je upoštevan na podlagi predhodnih podatkov.
• Predvidena prodaja premoženja (predvsem zemljišč) na podlagi povpraševanja.
• Planiran je višji komunalni prispevek zaradi predvidenega povečanja investicij oz. gradenj.
Pri pripravi proračunov za leto 2022 in 2023 je Občina posrednim in ostalim uporabnikom proračuna posredovala
navodila za pripravo finančnega načrta za leti 2022 in 2023. Na podlagi prejetih finančnih načrtov posrednih in ostalih
uporabnikov so bili predlogi finančnih načrtov upoštevani v proračunu.
Zvezdan Prinčič predlaga, da se sredstva na postavkah »Šport v društvih« zviša, tako za leto 2022 kot tudi za leto 2023.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.

Občinski svet Občine Brda sprejme osnutek Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2023, vključno s
pripadajočimi prilogami.
Ta sklep velja takoj.
Ad 7.

Pogodba o skupni uporabi zbirnega centra CERO Nova Gorica in povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz
okoljevarstvenega dovoljenja – ponovno odločanje o sklenitvi
Obrazložitev poda Anita Manfreda.
Občina Brda je na 14. redni seji Občinskega sveta dne 13. 10. 2020 potrdila Pogodbo o skupni uporabi zbirnega centra
CERO Nova Gorica in povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja.
Pogodba je bila od potrditve na našem Občinskem svetu spremenjena oz. dopolnjena, zato je potrebno spremembe in
dopolnitve ponovno potrditi na Občinskem svetu.
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Pogodba se je spremenila oz. dopolnila v naslednjih točkah:
• Občina Šempeter – Vrtojba ni več podpisnica Pogodbe, pri čemer do sklenitve dogovora med Mestno Občino
Nova Gorica in Občino Šempeter- Vrtojba krije stroške izvrševanja OVD, ki bi šle na Občino Šempeter- Vrtojba
Mestna Občina Nova Gorica,
• v drugem odstavku 4. člena je dodan točen datum, t. j. 1.7.2020 od kdaj nastane obveznost občine
souporabnice za plačevanje izvrševanja OVD,
• v 11. členu Pogodbe je dodan drugi odstavek, ki določa, da bo MONG izdala občinam souporabnicam
zahtevek za poračun obveznosti po tej Pogodbi v 8 dneh po sklenitvi te Pogodbe in za čas od 1.7.2020 do
podpisa Pogodbe, zatem pa mesečno kot je določeno v 5. členu Pogodbe,
• Občini Renče - Vogrsko in Miren- Kostanjevica sta na občinskih svetih sprejeli sklepe, kateri so vključeni v
dopolnitev Pogodbe (drugi in tretji odstavek 12. člena Pogodbe) in sicer da bosta Občini krili strošek
izvrševanja OVD za obdobje 10 let od sklenitve Pogodbe (in ne 30 let kot ostale Občine), po preteku tega
obdobja pa bo o podaljšanju Pogodbe ponovno odločal Občinski svet.
Glede na dopolnila Občin Renče Vogrsko in Miren Kostanjevica župan predlaga dopolnilo 12. člena Pogodbe in sicer
tako, da se doda nov 4. odstavek, ki se glasi:
»Občina Brda, kot souporabnica bo krila stroške izvrševanja OVD skladno s to pogodbo za obdobje 10 let od sklenitve
te pogodbe. Po preteku tega obdobja bo o podaljšanju pogodbe ponovno odločal Občinski svet.«
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.

Občinski svet Občine Brda potrjuje dopolnjeno in spremenjeno Pogodbo o skupni uporabi zbirnega centra
CERO Nova Gorica in povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja.
Sklep velja takoj.
Ad 8.

Predstavitev delovanja Javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Predstavitev delovanja ZTKMŠ Brda predstavi Tina Novak Samec, direktorica ZTKMŠ Brda.
MERLJIVI CILJI DO LETA 2020 (po COVIDU-u 19)
1.

2.

Finančni načrt ZTKMŠ Brda
Kriterij delež lastnih sredstev:
• do 10 % lastnih sredstev
Delovanje na področju turizma
Kriterij povečanje št. nočitev in prihodkov iz turistične takse:
• upad števila nočitev do 20 % (iz 43.738 v letu 2019 na 34.990 v 2020)
• upad prihodkov iz naslova turistične takse do 20 % (iz 65.607 € v 2019 na 52.486 € v 2020)

3.

Delovanje Vile Vipolže
Kriterij trženja Vile Vipolže:
• 10 plačljivih dogodkov in poročnih slavij

4.

Delovanje na področju Mladinskega centra in mladinskega dela
Kriterij:
• organizacija poletnega in zimskega varstva (vključenost 50 otrok v poletnem obdobju, vključenost nad 40
otrok v zimskem obdobju)
• organizacija poletnih kampov (raznovrstni športni na več lokacijah v Brdih)
• organizacija vsaj enega dogodka ali delavnice za otroke in mlade na mesec (v času sproščenih ukrepov)
• vključenost otrok in mladih v Mladinski center – do 50 otrok na teden

5.

Delovanje na področju športa
Kriteriji za ocenjevanje uspešnosti:
• organizacija vsaj enega mednarodnega dogodka na področju športa na leto
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DOSEGANJE MERLJIVIH CILJEV
ZTKMŠ Brda je v letu 2020 popolnoma reorganiziral svoje delovanje na vseh področjih: turizem, kultura, mladina in
šport. Reorganizacija dela, novo zastavljeni cilji in prioritete so posledica epidemije ter omejitev izvajanja storitev ter
prodaje blaga kot tudi strateškega načrtovanja zavoda.
Prvič v zgodovini so bili primorani zapreti vrata Turistično informacijskega centra v Šmartnem, Mladinskega centra
Brda v Drnovku ter Vile Vipolže v Vipolžah in to za obdobje več kot 5 mesecev (od marca do junija ter od oktobra do
decembra). Kljub odprtju v poletnem in jesenskem času nekaterih storitev in aktivnosti zaradi upoštevanja ukrepov
NIJZ ni bilo možno izpeljati, med njimi dogodkov, porok in slavij.
Glede na kar dve popolni zaprtji vseh storitvenih dejavnosti je ZTKMŠ Brda na podlagi reorganizacije vseh procesov
poskušal blažiti posledice OVID krize in ukrepov na vseh področji delovanja.
Brda so se drugo leto zapored uvrstila med 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu. S komunikacijskima
kampanjama Briška češnja v vsak dom in Naredi si svoj praznik češenj so se uvrstili v finale inovativnih komunikacijskih
zgodb v kategoriji COVID & Tourism v okviru organizacije TOP Green Destinations.
Vas Šmartno je zasedla 1. mesto v kategoriji »vaški trgi« na natečaju Moja dežela lepa in gostoljubna, katerega
organizira Turistična zveza Slovenija.
Na področju mladih so bili prepoznani kot primer dobre prakse med občinami, ki so se v zadnjih letih začele aktivno
posvečati mladim in urejati mladinsko politiko.
Konec leta 2020 so skupaj z Občino Brda in Ministrstvom za kulturo podpisali pogodbo o upravljanju Vile Vipolže za
obdobje nadaljnjih 5 let.
Nadaljevali so s pripravo številnih večletnih projektov med katerimi velja posebej izpostaviti prizadevanja pri
kandidaturi za vpis Brda/ ollio/ uei na poskusni seznam Unescove dediščine, pri katerem so pridobili popolno podporo
Regije Furlanije Julijske Krajine.
Tejo Jelina zanima, kakšni so rezultati »Barbacina«.
Tina Novak Samec pove, da je Vila Vipolže deležna zelo veliko obiskovalcev, glede na ostala leta. Leta 2019, 2020 in
2021 so bila zelo posebna tudi glede na to, da se je obrnila struktura obiskovalcev glede na narodnost in tudi po
strukturi glede družin z vidika slovenskih obiskovalcev. Na tak način se je v Brdih lahko ponudilo tudi vsebine,
prilagojene otrokom. Projekt »Barbacin« je zaenkrat omejen na Vilo Vipolže, vendar so bila že postavljena izhodišča,
kako bi ga zapeljali v okolico Vile Vipolže. Poleg tega, pa je bil za družine nastavljen še en produkt, ki je že bil realiziran,
to je tematska pot v vasi Šmartno, kjer so tudi že postavljene table s QR kodami, z video predstavitvami in zvočnimi
zapisi za družine, kjer se obuja stare briške like (rebusi, izobraževanja).
Goran Simčič pohvali izvedbo Praznika češenj v zadnjih dveh letih. Kolesarska dirka Giro d'Italia je bil odlično izpeljan
dogodek na svetovni ravni. Kar pogreša je to, da je že mesec november 2021, podano pa je bilo poročilo za leto 2020.
Predlaga, da se poročilo za preteklo leto predstavi nekje v mesecu aprilu za preteklo leto.
Kar se tiče postavitve vrat na spomenik v Gonjačah je bilo rečeno, da se le teh ne da postavit, da pa se postavit
daljnogled, ki ga pa še vedno ni. Glede na to, da je bilo v letu 2020 kar nekaj nočitev in porabljenih turističnih bonov
predlaga, da se začnejo določene vsebine tudi tržit.
Glede na to, da Brda postajajo vse bolj kolesarska destinacija predlaga, da se označi poti z morebiti kakšno klopco in
košem za smeti.
Pohvali delo na področju mladine, saj so se zadeve bistveno premaknile na bolje.
Tina Novak Samec se strinja z vsem povedanim. Že pred leti je bila organizirana delavnica v širšem smislu, na katero so
bili povabljeni prav vsi briški ponudniki z vidika vzpostavitve novih kolesarskih poti. Za naslednje leto so si zadali, da
bodo strasirali nekaj kolesarskih poti v naravi, kar je zelo pomembno prav zaradi tega, ker so tako državna kot tudi
občinske ceste za kolesarje zelo nevarne. Zavod se je pridružil projektu Juliana Bike Julijske Alpe, pot bo v prihodnosti
tudi označena. Strinja se tudi glede pobiranja parkirnin. Vzpostaviti bo potrebno parkiranje na Sabotin, ne samo da
denar priteka v občinski proračun, ampak tudi z vidika ohranjanja naravnih danosti. Verjame, da se bo tudi v vasi
Šmartno, ko bo vzpostavljeno in omogočeno parkiranje, lahko pobiralo parkirnino. Prav tako, ko bodo urejena
parkirišča v Šmartnem in dovozna pot do stolpa v Gonjačah, se bo lahko istočasno tudi tam začelo s pobiranjem
pristojbine.
Glede postavitve daljnogleda na stolpu v Gonjačah pa pove, da ima Zavod RS za varstvo kulturne dediščine določene
zahteve, zaradi katerih daljnogled še ni postavljen.
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Vilko Prinčič predlaga v razmislek turistično ureditev doline Birše. Gre za pot, ki je dovolj široka in poteka vse od
Kojskega pa do Vipolž.
Tina Novak Samec pove, da sama ureditev doline Birše bi zahtevala kar cca 800.000 EUR občinskega denarja. Zato je
bil opravljen ogled druge alternative ureditve doline Birše in sicer pot iz Snežatnega v dolino Birše, ki je že
zabetonirana. Sprejeta je bila odločitev, da se bo to pot, ki je že vzpostavljena, tudi strasiralo za potrebe turizma.
Damjan Birtič spomni tudi na ureditev doline reke Reke, župan Franc Mužič pa pove, da se bo v bližnji prihodnosti tudi
ta del uredil.
Teja Jelina predlaga, da bi se mogoče tudi v okviru izgradnje obvoznice Kojsko uredilo vzporedno kolesarsko pot.
Anita Manfreda pove, da občinska uprava lahko sicer poda pobudo oz. se o tem pozanima, vendar je potrebno vedeti,
da je projekt že odobren in v izvajanju.
Ad 9.
Predlog sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Zavod za
turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Obrazložitev poda Nika Fabricijo Jug.
Skladno z 21. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) so javni uslužbenci lahko upravičeni do teh oblik
delovne uspešnosti:
• redne delovne uspešnosti,
• delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in
• delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
Višino dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljev, direktorjev in tajnikov določi organ, pristojen za njihovo
imenovanje (22.a člen ZSPJS), na podlagi meril, ki jih določi pristojni minister. Nadalje 7. člen Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju določa, da organ, pristojen za imenovanje direktorja, mora pri odločanju o višini dela
plače za redno delovno uspešnost pridobiti soglasje ustanovitelja. Ustanovitelj zavoda izda soglasje za izplačilo dela
plače za redno delovno uspešnost najpozneje v 30 dneh po prejemu vloge za izdajo soglasja. Če ustanovitelj soglasja v
30 dneh od prejema popolne vloge ne izda oziroma njegove izdaje ne zavrne, se šteje, da je soglasje dano. Na tej
podlagi je Občina Brda prejela s strani javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, dne 9. 11.
2021, vlogo za izdajo soglasja k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorice za leto 2020. Vlogi je
priložen Sklep sveta zavoda z dne 8. 11. 2021, ki določa izplačilo redne delovne uspešnosti direktorici javnega zavoda
za leto 2020 v višini 5% letnih sredstev za osnovno plačo direktorice.
Občinski svet kot organ ustanovitelja je zaprošen za podajo soglasja k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost
direktorice javnega zavoda ZTKMŠ Brda za leto 2020, kot predlaga Svet zavoda.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.

Občina Brda podaja Svetu zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda soglasje za izplačilo
dela plače za redno delovno uspešnost direktorice za leto 2020.
2. Ta sklep začne veljati takoj.
Ad 10.
Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičnini v k. o. Biljana
Obrazložitev poda Dejan Rusjan.
Občina Brda je pridobila lastništvo nad parcelami 1302/13, 1302/15, 1302/24 vse k. o. Biljana, v poslovni coni
Dobrovo. Navedene nepremičnine niso zaznamovane kot javno dobro.
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Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.

2.

3.

S tem sklepom pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnine z ID znakom:
• parcela 2285 1302/13 katastrska občina 2285 BILJANA parcela 1302/13 (ID 7054122),
• parcela 2285 1302/15 katastrska občina 2285 BILJANA parcela 1302/15 (ID 7054120),
• parcela 2285 1302/24 katastrska občina 2285 BILJANA parcela 1302/24 (ID 7054135),
ki so v lasti Občine Brda.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa pridobijo 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.
Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Ad 11.

Ukinitev zaznambe javno dobro na parceli v k. o. Biljana
Obrazložitev poda Dejan Rusjan.
Občina Brda je prejela prošnjo za odkup dela zemljišča parc. št. 3525/2 k. o. Biljana. Zemljišče v naravi predstavlja
vinograd. Na parceli je trenutno zaznamba javnega dobra, zato prodaja ni mogoča. Nepremičnina ne služi več namenu
zaradi katerega je pridobila zaznambo javnega dobra poti, saj pot ne poteka več po navedeni parceli.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.

S tem sklepom se ukinja kot javno dobro – pot:
• parcela 2285 3525/2 katastrska občina 2285BILJANA parcela 3525/2 (ID 7075011) Nepremičnina iz 1.
točke tega sklepa prenehata imeti značaj javnega dobra - poti in postaneta lastnina Občine Brda.
2. Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Ad 12.
Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 21. redne seje
Romana Velišček, kot predstavnica Komisije za socialna vprašanja pove, da se komisija z odgovorom direktorice ZD –
Osnovno varstvo Nova Gorica ne strinja. Komisija bo podala pisno pripombo, saj menijo, da gre za neko sistemsko
težavo, ki jo je potrebno sistemsko rešit brez nekih dodatnih stroškov občine, kot je bilo v odgovoru navedeno.
Vilko Prinčič v zvezi z odgovorom direktorice ZD – Osnovno varstvo Nova Gorica najprej pohvali celotno zdravstveno
osebje, glede na situacijo, v kateri so se znašli. Ne glede na to pa predlaga, da ambulante vzpostavijo avtomatsko
tajnico in medicinska sestra bo, ko bo utegnila, pacienta poklicala nazaj. Zgodi se namreč, da en pacient lahko vztraja
in kliče tudi večkrat na dan.
Goran Simčič ponovno poda nezadovoljstvo z odgovorom v zvezi s projektom RUNE. Podjetje bi moralo vsekakor imeti
nek terminski plan priklopov.
Anita Manfreda poda predlog, da se predstavnika podjetja RUNE povabi na naslednjo sejo občinskega sveta, kjer bo
podal odgovore na vsa zastavljena vprašanja.
Dušan Bevčar doda, da se veliko krajanov sprašuje kaj se dogaja s tem projektom, saj so nekateri zamenjali ponudnike
teh storitev in imajo z njimi že sklenjene pogodbe.
Ad 13.
Pobude in vprašanja svetnikov
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.
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Anita Manfreda pove, da je bil pred dnevi konstituiran in je začel s svojim delovanjem Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v Občini Brda, kateremu bo predano navedeno vprašanje.
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.
Ad 14.
Realizacija sklepov 21. redne seje
Pripomb ni bilo.

Seja zaključena ob 19.44.
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