OBČINA BRDA
Trg 25. maja 2
5212 Dobrovo
Številka: 0321-03/2022
Datum: 3. 5. 2022

ZAPISNIK
26. redne seje Občinskega sveta Občine Brda, ki je bila dne 3. 5. 2022, ob 18. uri,
v Vili Vipolže
Prisotni svetniki: Aleš Simčič, Franjo Polanc, Vilko Prinčič, Dušan Bevčar, Zvezdan Prinčič, Karlo Passoni, Goran Simčič,
Teja Jelina, Romana Velišček, Silvan Peršolja, Lilijana Kastelic, Damjan Birtič, Silvestra Elen Brašnić Saffigna
Opravičeno odsoten: Žarko Kodermac, Boris Šfiligoj, Denis Rusjan
Seji prisostvujejo: župan Franc Mužič, Anita Manfreda, Dejan Rusjan, Beti Kumar, Nika Fabricijo Jug, Mateja Ambrožič,
Tina Novak Samec, Mitja Skubin, Metka Jug – 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 25. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Zaključni račun Proračuna Občine Brda za leto 2021 – skrajšani postopek
5. Odlok o Rebalansu 1 Proračuna Občine Brda za leto 2022 – skrajšani postopek
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Brda 04
7. Soglasje k Statutu Javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
8. Potrditev izbora članov Strokovnega sveta Javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
9. Imenovanje predstavnikov Občine Brda v Svet zavoda Javni zavod Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
10. Predlog sklepa o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Brda za leto 2022
11. Predlogi sklepov o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev in ravnateljev javnih
zavodov za leto 2021
12. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki preteklega leta Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka
Nova Gorica
13. Ukinitev zaznambe javno dobro na parcelah v k. o. Šmartno
14. Ukinitev zaznambe javno dobro na parceli v k. o. Medana
15. Sklep o spremembi terminskega plana dela Občinskega sveta Občine Brda za leto 2022
16. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 25. redne seje
17. Pobude in vprašanja svetnikov
18. Realizacija sklepov 25. redne seje
Ad 1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Prisotnih je 13 svetnikov. Občinski svet je sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.
Ad 2.
Potrditev zapisnika 25. redne seje
V obravnavo je bil dan zapisnik 25. redne seje.
Dušan Bevčar poda pripombo na opombo, ki je bila podana pri točki Ad 2. – Potrditev zapisnika 24. redne seje.
Silvan Peršolja poda pripombo in predlaga, da se pri točki »Ad 4. – Poročilo o varnostni problematiki v občini Brda za
leto 2021« črta stavek na 4. strani in sicer »Žal pa je vedno več mislečih tega, da so pravila postavljena zato, da se jih
krši.«
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Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet zapisnik 25. redne seje s podanimi pripombami.
Ad 3.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
V obravnavo je bil dan predlagani DNEVNI RED 26. redne seje.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet predlagani DNEVNI RED 26. redne seje.
Ad 4.
Zaključni račun Proračuna Občine Brda za leto 2021 – skrajšani postopek
Zaključni račun Proračuna Občine Brda za leto 2021 predstavi Beti Kumar.
Delovanje Občine Brda je v preteklem letu najprej potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračun Občine Brda za
leto 2021, ki ga je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 9. redni seji dne 17. 12. 2019 in spremembo
Proračuna Občine Brda za leto 2021 na 15. redni seji dne 15.12.2020.
Zaradi spremenjenih okoliščin, ki so vplivale tako na prihodkovno kot tudi na odhodkovno stran, je bilo potrebno v prvi
polovici leta ponovno uravnotežiti proračun, kar se je odrazilo v sprejetju prvega rebalansa proračuna Občine Brda za
leto 2021 in sicer dne 1. 6. 2021 na 19. redni seji. Ocena prihodkov se je v primerjavi z veljavnim planom povečala za
199.332 Eur oz. 2,8 %, ocena odhodkov pa se je povečala za 403.959 Eur oz. 5,8%. V račun financiranja so bila
prenesena sredstva iz preteklega leta v skupni višini 548.337 Eur.
Dne 12. 10. 2021 na 21. redni seji je Občinski svet Občine Brda sprejel drugi rebalans proračuna Občine Brda za leto
2021. Ocena prihodkov se je v primerjavi z veljavnim planom povečala za 27.430 Eur oz. 0,4%, ocena odhodkov pa se
je povečala za 50.729 Eur oz. 0,7%.
Na podlagi polletnega poročila o izvrševanju proračuna Občine Brda za leto 2021 se je upoštevalo predloge potrebnih
ukrepov in aktivnosti, ki se nanašajo na izvrševanje proračuna in sicer:
• Finančna uprava je bila pozvana k pripravi odločb o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč,
• pozorni so bili pri prevzemanju novih obveznosti,
• za zagotavljanje tekoče likvidnosti proračuna so pozorno spremljali izvajanje nadaljnjih investicij ter poskrbeli za
uspešen zaključek investicij in se trudili doseči zastavljene cilje za leto 2021, kljub razmeram epidemije.
Prihodki so v Zaključnem računu za leto 2021 realizirani v višini 6.841.520,92 Eur oz. 94,1% glede na veljavni proračun,
odhodki pa so realizirani v višini 6.035.468,94 Eur oz. 81% glede na veljavni proračun.
V računu financiranja je razvidno, da se Občina v letu 2021 ni zadolžila. Odplačala pa je obroke kreditov v višini
369.019,92 Eur najete pri poslovni banki in pri državnem proračunu.
V bilanci prihodkov in odhodkov Občine Brda za leto 2021 so prihodki višji od odhodkov za 806.151,98 Eur. V skupnem
je Občina Brda zaključila poslovno leto 2021 s presežkom v višini 437.132,06 Eur, od tega ima Občina Brda 435.906,08
Eur presežka ter KS Medana 1.225,98 Eur presežka.
Med proračunskim letom je župan sprejel več prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami v skladu z
Odlokom o proračunu.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
Občinski svet Občine Brda sprejme Zaključni račun Proračuna Občine Brda za leto 2021, vključno s
pripadajočimi prilogami.
Ad 5.
Odlok o Rebalansu 1 Proračuna Občine Brda za leto 2022 – skrajšani postopek
Predlog Rebalansa 1 Proračuna Občine Brda za leto 2022 predstavijo župan Franc Mužič, Anita Manfreda in Beti
Kumar.
Sedanji predlog rebalansa upošteva dejstva, ki ob pripravi proračuna oz. spremembi proračuna niso bila znana ter
zahtevajo spremembe in uskladitve prihodkovne in odhodkovne strani ter ponovno uravnoteženje prihodkov in
odhodkov. Prihodki se povečujejo za 11,7 %, odhodki pa za 14,6 %.
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Večje spremembe prihodkov in odhodkov:
• Povečanje prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb v
skupnem za 20.058 Eur iz razloga kasnejše izdaje odločb v letu 2021 in posledično kasnejših plačil, ki so zapadle v
leto 2022;
• Povečanje prihodka iz naslova davka na vodna plovila za 800 Eur, povečanje prihodkov iz naslova davka na
dediščine in darila za 9.500 Eur ter povečanje drugih izrednih nedavčnih prihodkov za 1.588 Eur, glede na
realizacijo do meseca marca ter lanskoletno realizacijo;
• Povečanje prihodka iz naslova drugi izredni nedavčni prihodki za 44.510 Eur, ki se nanaša na prihodek prejet s
strani države zaradi povečanega nadzora državne meje, ki jih prejmejo občine ob meji (42.921,67 Eur);
• Povečanje prihodkov iz naslova novih prodaj in menjave zemljišč in stavb v znesku 889.580 Eur, povečanje
odhodkov iz naslova Nakupa stavbnih zemljišč. Na novo so predvideni: prodaja stavbe v Vipolžah (bivši MP;
57.000 Eur), prodaja starega zdravstvenega doma na Dobrovem (155.000 Eur; višji znesek za 45.000 Eur zaradi
parcelacije in novelacije cenitve), prodaja stavbnega zemljišča na Dobrovem (26.500 Eur), prodaja stavbnega
zemljišča v Šmartnem (5.830 Eur), prodaja stavbnega zemljišča v Vipolžah (pri MP Vipolže; 53.000 Eur) ter
prodaja-menjava stavbnega zemljišča v Kojskem (815.750 Eur).
Občina Brda bo zemljišči v Kojskem v vrednosti 815.750 Eur zamenjala z zemljišči, ki so v lasti Vinske Kleti Brda v
skupni vrednosti 813.172,98 Eur, razliko v vrednosti zemljišč in objektov v skladu s cenitvami bo Vinska Klet Brda
plačala Občini. Občina bo s prodajo-menjavo pridobila poslovni prostor v občinski stavbi na Dobrovem (109.000
Eur), poslovni prostor - zaodrje Hum (75.000 Eur), nogometno igrišče Vipolže (271.900 Eur), stavbno zemljišče v
Neblem - dvorišče (39.000 Eur), asfaltno igrišče v Kozani (18.000 Eur), stavbno zemljišče ob gradu Vipolže (63.520
Eur), spomenik v Peternelu (10.000 Eur), obračališče pri šoli Dobrovo (30.500 Eur), igrišče in dvorišče na Humu pri
Zadružnem domu (95.000 Eur), dostopno pot do novega vrtca Dobrovo (6.250 Eur), zelene površine pri gradu
Dobrovo (95.002,98 Eur);
• Občina je pri pripravi rebalansa upoštevala presežek prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let v skupni višini 985.469
Eur (presežek iz leta 2021 437.132,06 Eur);
• Nova postavka Celostna strategija občine v znesku 17.000 Eur. Občina Brda pristopa k izdelavi strategije za
turizem občine, ki bo predstavljala prvo fazo celostne strategije razvoja Občine Brda;
• Zmanjšanje postavke Poslovni prostori za 110.000 Eur, ki se nanaša na nakazilo kupnine od prodaje starega
zdravstvenega doma Dobrovo. Na podlagi mnenja Ministrstva za finance, se znesek ne more prenakazati, zato bo
občina v prihodnjih letih znesek kupnine namenila za ureditev prostorov v novem ZD na Dobrovem;
• Povečanje postavke Obnova starih zidov, mostov glede na potrebe za 50.000 Eur;
• Povečanje postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov za 202.922 Eur, zaradi
povečanega obsega obnove asfaltiranih površin in povišanja cen storitev;
• Povečanje postavke Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo za 147.553 Eur, zaradi višjih cen
storitev izvedbe del oz. zaradi velike razlike med ponudbo in projektantskim predračunom;
• Zmanjšanje in uskladitev postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč za 103.278 Eur. Izvedba del
v letu 2022 še ni možna, ker je potrebno izdelati novo projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje,
povečuje pa se vrednost izdelave projektne dokumentacije;
• Povečanje postavke Razvoj turistične infrastrukture (za 10.000 Eur), ki so namenjena za označitev kolesarskih poti
po Brdih;
• Povečanje postavke Javni razvod za turizem, kulturo, mladino in šport za 5.500 Eur: predstavlja le prerazporeditev
sredstev z druge postavke in sicer iz naslova aktivnosti pospeševanja razvoja podjetništva na področju mladih.
Predlog je podala Komisija za gospodarstvo pri Občini Brda;
• Povečanje postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS za 25.000 Eur,
zaradi ureditve mesta za raztros pepela na pokopališču v Gornjem Cerovem;
• Povečanje postavke Odškodnine za posege v zemljišča za 10.000 Eur za odškodnine pri projektu "Pot skozi
Dobrovo" (za pločnik);
• Povečanje postavke Drugi stroški urejanje zemljišč za 14.000 Eur, predvsem na račun cestnih investicij ob
obvoznici Kojsko in pločnik Dobrovo;
• Povečanje postavke Obnova gradu Dobrovo (za 46.000 Eur) zaradi dodatnih in nepredvidenih del;
• Povečanje postavke Nova enota vrtca Dobrovo za 30.000 Eur: nanašajo se na neizkoriščena sredstva iz lanskega
leta v letošnje ter dodatek v višini 2.013 Eur za izdelavo DNZO dokumentacije pokablitve daljnovoda, postavitve
nove TP in izvedbo NN voda ter razdelilne omarice za napajanje nove enote vrtca na Dobrovem;
• Povečanje postavke Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj za 30.000 Eur. Zaradi višanja
cen goriva je pogodbenik upravičen do popravka pogodbe s tem, da se upošteva nove (višje) cene.
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Dodatno obrazložitev poda Anita Manfreda.
Občina želi urediti razmerja in zaokrožiti zemljišča, na katerih že od same ustanovitve izvaja dejavnosti, ki so v javnem
interesu in so v lasti Kmetijske zadruge Vinska klet Goriška Brda. Za zemljišča, ki jih uporablja ima z zadrugo sklenjene
najemne pogodbe ter zanje letno plačuje najemnine.
Občina likvidnih sredstev za odkup vseh teh nepremičnin, katere uporablja, nima, saj jih namenja za tekoče in
investicijske projekte, zato se predlaga menjava zemljišč z zadrugo kot rešitev tega dolgoletnega izziva.
Občina je skladno z zakonom za cenitev vseh nepremičnin najela sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke, ki je
ocenil vse nepremičnine, ki so predmet menjave (občinske in tiste, ki so v lasti kmetijske zadruge). Zadruga je imela
svojega cenilca.
V postopku pogajanj z zadrugo je občina uspela uveljaviti svoje cenitve v celoti tako, da je morala zadruga dodati še tri
dodatne nepremičnine.
Z menjavo bi se dokončno uredilo lastniško razmerje občine tako, da bi le ta pridobila celotno drugo nadstropje v
občinski stavbi, zaokrožila lastništvo v dvorani na Humu tako, da bi pridobila v last zaodrje ter igrišče in dvorišče,
igrišče v Kozani, celoten kompleks nogometnega igrišča v Vipolžah, obračališče šolskih avtobusov pri OŠ Alojza
Gradnika Dobrovo, park ob Gradu Dobrovo ter druge infrastrukturne parcele.
Kot adekvatno vrednost lahko občina na drugi strani ponudi parcelo v Kojskem, ki je sedaj v naravi vinograd, po OPN
pa stavbna parcela. Občina obdrži del parcele, ki jo bo potrebovala za čistilno napravo in infrastrukturne potrebe kraja
(kanalizacija, cesta,…).
Gorana Simčiča zanima PP 04039 – celostna strategija občine, ki je predvidena v višini 17.000,00 EUR.
Anita Manfreda pojasni, da se je občina odločila, da gre v pripravo celostne razvojne strategije za daljše obdobje in je
zato v proračunu namenila določena sredstva. Najprej je na vrsti celostna strategija turizma, ki se je že začela izvajati s
prvimi delavnicami s predstavniki občine, društev ter deležnikov, ki delujejo na področju turizma.
Gorana Simčiča še zanima PP 13021 – obnova starih zidov, mostov, ki je predvidena v višini 100.000,00 EUR.
Dejan Rusjan pojasni, da je bilo pri sprejemu proračuna predvidenih najprej 50.000,00 EUR, ki pa so bila v tem obdobju
že porabljena. Prišlo je tudi do primerov, ko so se nekatera dela zaključevala v lanskem letu in so bili računi izstavljeni
v letu 2022.
Dušan Bevčar pove, da niso nikjer predvidena sredstva za izgradnjo parkirišča v Šmartnem. Zanima ga časovnica za
izgradnjo parkirišča.
Dejan Rusjan pojasni, da je potrebno najprej pridobiti gradbeno dovoljenje za novogradnjo. Pripraviti je potrebno vso
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (mnenja, soglasja,…). Pridobitev lastništva je v postopku. Vsi ti
postopki so predvideni, da se zaključijo do konca letošnjega leta s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. V naslednjem
letu je predvidena izpeljava javnega naročila in pričetek del. Doda še, da je v sklopu izgradnje parkirišča predvidena
tudi ureditev javnih sanitarij.
Romano Velišček zanima, zakaj je bilo potrebno na novo izvesti parcelacijo pri zdravstvenem domu.
Anita Manfreda pojasni, da zemljišče ni bilo razparcelirano, potrebno je bilo ločiti, kar je javno dobro od dela
zdravstvenega doma. Prav tako pove, da za javno dražbo cenitev ne sme biti starejša od enega leta, zato je bilo
potrebno opraviti novo cenitev, ki je seveda višja in potrebno je bilo zneske, po opravljeni parcelaciji, popraviti.
Damjana Birtiča zanima PP 13042 – kolesarska povezava Nova Gorica – (Italija) – Vipolže – Dobrovo, pri čemer je bilo
omenjeno, da se bo investicija razširila tudi na dolino reke Reke (Dobrovo – Neblo – MP). Zanima ga, če je v tem
znesku vključena tudi ta dodatna pot.
Dejan Rusjan pojasni, da v tem projektu ta rešitev ni predvidena, saj je občina pred tem dogovorom projekt že prijavila
na javni razpis. V tem primeru gre za nov projekt. Sredstva se povečujejo predvsem zaradi povišanja investicijskih
stroškov gradnje.
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Doda še, da je konec lanskega leta potekal sestanek delovne skupine s strani DRSI, ki skrbi za urejanje državnih
kolesarskih povezav na območju celotne Slovenije. Občina je pripravila tudi tri predloge, ki so bili s strani skupine
podprti. DRSI je prevzela nadaljevanje regionalne kolesarske povezave R2 - Nova Gorica – Dobrovo – Kanal, kar
pomeni nadaljevanje od Dobrovega – Poslovna cona Dobrovo – Drnovk – v smeri Imenje – Šmartno – Gonjače –
Sabotinska cesta do Prelesja, kjer se poveže na obstoječo dolinsko državno povezavo.
S strani občine je bil predstavljen še en krak in sicer od PC Dobrovo do MP Neblo. Tudi to je bilo podprto s strani DRSI,
ki je podala predlog, da se takoj vloži vloga za spremembo odseka v pravilniku državnih kolesarskih povezav, ki ga
vsako leto novelira Ministrstvo za infrastrukturo. Vloga je bila oddana, čaka se odgovor. V tem času pa bi občina lahko
že začela s pripravo idejne zasnove od Fojanskega mosta, po levi strani reke Reke s povezavo do Križade (brv).
Teja Jelina prosi za dodatno pojasnilo glede menjave zemljišč s Kletjo Brda. Glede na to, da se ve kolikšna je vrednost,
ali ne bi bilo mogoče primerno izpeljati javno zbiranje ponudb za parcelo v Kojskem, saj bi se tako vedelo, koliko je ta
parcela na trgu dejansko vredna.
Župan Franc Mužič pove, da cena 65 EUR/m2, ni bila začetna cena, saj je bila začetna cena pri obeh cenilcih (cenilec iz
Kleti Brda in občinski cenilec) okrog 90 EUR/m2. Glede na to, da je potrebno na tem območju urediti OPPN, ki traja kar
nekaj časa in je potrebna tudi komunalna ureditev, se je cena znižala. Vsekakor se ne strinja s tem, da bi občina
parcelo komunalno uredila in čez nekaj let prodala.
Pove še, da se je občina za to potezo odločila, ker nima sredstev, da bi si lahko privoščila odkup teh nepremičnin.
Silvan Peršolja pove, da je zadruga imela v upravljanju ali v lasti 640 ha zemljišč, po prenosu na Sklad RS kmetijskih
zemljišč in gozdov, državo in občino je ostalo približno 18 ha zemljišč vključno z lokacijo, kjer stoji Klet Brda.
Navede nekaj primerov: zemljišče v okolici gradu, za katero je bila dana stavbna pravica; obračališče v Šmartnem, za
katero je klet dala stavbno pravico. In še vrsta takih primerov. Dejstvo je, da občina v naslednjih letih ne bo zmogla
vsako leto nameniti nekaj sredstev za odkup nepremičnin, ki jih uporablja. Zato so se odločili, da se izvrši ta menjava
zemljišč.
Glede parcele v Kojskem pove, da ne gre za celo parcelo, saj je del za skupno rabo, del je namenjen čistilni napravi, del
pa zadevam, ki so pomembne za širitev vasi.
Doda še, da se bo iz glasovanja izločil.
Teja Jelina predlaga odmor za posvet s svetniško skupino.
Predsedujoči odredi odmor.
Teja Jelina po posvetu s svetniško skupino SDS pove, da zadevo podpirajo, pogrešajo pa strategijo oz. vizijo občine pri
upravljanju nepremičnin.
Opomba: Občinska uprava pojasnjuje, da občinski svet ob vsakokratni potrditvi Proračuna Občine Brda potrjuje tudi
strategijo z upravljanjem nepremičnin, ki je določena v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda skladno
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.

Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o Rebalansu I. Proračuna Občine Brda za leto 2022, vključno s
pripadajočimi prilogami.
Ta sklep velja takoj.
Ad 6.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Brda 04
Obrazložitev podata Mitja Skubin in Metka Jug – Locus d.o.o.
Občinski prostorski načrt občine Brda je stopil v veljavo aprila 2011 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/11), v letu
2017 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 občinskega prostorskega načrta občine Brda (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 44/17), v letu 2019 Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta
Občine Brda 02 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/19), v letu 2018 pa Odlok o spremembah in dopolnitvah
Občinskega prostorskega načrta Občine Brda 03 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/18).
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Že v zaključnem delu priprave sprememb in dopolnitev OPN št. 1, ter kasneje po njihovem sprejetju, je občina prejela
precej vlog za spremembo namenske rabe zemljišč drugih oseb, ter dokončala pripravo lastnih razvojnih pobud,
katerih izvedba zahteva spremembo namenske rabe zemljišč in izvedbenih določil OPN.
SD OPN Brda 04 se izdelujejo za celotno območje Občine Brda, in se nanašajo predvsem na izvedbeni del OPN,
strateški del se spreminja zaradi uskladitve s prvimi mnenji nosilcev urejanja prostora ter uskladitve z dejanskim
stanjem. V okviru predloga SD OPN 04 je bila namenska raba prostora prenešena na nov ZKN (datum 20. 6. 2021). Akt
se je tako v celoti transformiral v nov koordinatni sistem (D96), zato so v gradivo sprememb vključene tudi strateške
karte.
Spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN vključujejo spremembe namenske rabe, vključno s spreminjanjem
kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča, spremembe prostorskih izvedbenih pogojev in spremembe načinov urejanja.
Spremembe namenske rabe prostora se izvajajo na podlagi sprejetih stališ do pobud ter razvojnih pobud občine. V akt
so vključene tiste pobude, ki so usklajene tudi z nosilci urejanja prostora.
Ob določanju novih stavbnih zemljišč ključno spremembo namenske rabe prostora predstavlja tudi določitev območij
razpršene poselitve. Za potrebe določitve območij razpršene poselitve je občina pripravila strokovno podlago
Strokovne podlage za določitev območij razpršene poselitve na območju občine Brda, Locus d.o.o., junij 2020.
Namenska raba prostora je bila usklajena tudi z izvedenimi krčitvami gozda v kmetijske namene na podlagi izdanih
odločb.
Bistveno spremembo predstavlja tudi uskladitev Odloka o OPN z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 37/18).
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN Brda št. 04 je bil sprejet 19.02.2018 (UGSO št 9/2018).
Na podlagi pripravljenega osnutka SD OPN 04 je bila pridobljena odločba o potrebi izvedbe postopka celovite presoje
vplivov na okolje, iz katere izhaja, da izvedba postopka ni potrebna.
Na podlagi pridobljenih prvih mnenj je bil pripravljen dopolnjen osnutek SD OPN 04. Dopolnjen osnutek je bil javno
razgrnjen od 4. 3. 2021 do 5. 4. 2021. V času javne razgrnitve je občina prejela 8 pripomb. Občina je do vseh prejetih
pripomb zavzela stališča in na podlagi le teh pripravila predlog akta.
Predlog akta je bil v septembru 2021 posredovan nosilcem urejanja prostora v pridobitev drugih mnenj. Na podlagi le
teh je bil pripravljen usklajen predlog. K predlogu oziroma usklajenemu predlogu akta je občina pridobila pozitivna
mnenja vseh NUP, ki so sodelovali v postopku njegove priprave.
Silvana Peršoljo zanima, katere smernice bi bile za v naprej, za bodoči sprejem spremembe OPN primerne in bi jih bilo
smiselno objaviti za boljše informiranje občanov, da to upoštevajo že pri oddaji pobude za spremembo namembnosti
zemljišča.
Metka Jug pojasni, da je to strokovna podlaga, ki je bila izdelana za potrebe določitve razpršene poselitve, so se pa
ukvarjali v okviru strokovne podlage tudi s tem, katera poselitev ima potencial, da se ji določi ureditveno območje
naselja, kot ga določa Zakon o urejanju prostora in ostala poselitvena območja.
Mitja Skubin predlaga, da se strokovna podlaga objavi na spletni strani Občine Brda.
Anita Manfreda doda, da se lahko objavi spletna povezava na spletni strani Občine Brda.
Silvan Peršolja se ne strinja s 106.s členom odloka, niti ne ve, kako se ga je do sedaj spregledalo. Navedeno je,
»Dopustne so le podzemne gradnje za potrebe širitve Vinske kleti Goriška Brda.« Zanima ga, ali se lahko ta člen črta iz
odloka, saj gre za omejujoče pogoje pri razvoju vinske kleti.
Mitja Skubin pove, da je pogoj Ministrstva za kulturo sicer, da se dovolijo neki kompromisi, da se pogled proti Gradu
Dobrovo še dodatno ne zastre. To je bil podan argument. Lahko se upošteva kot pobuda za naslednjo spremembo
OPN.
Anita Manfreda pove, da so bila pridobljena že vsa ustrezna mnenja in soglasja, sprememba se vleče že nekaj let in
lastniki zemljišč čakajo, da bodo začeli graditi. Ta pripomba bi morala biti podana takrat, ko je bila javna razgrnitev.
Zaradi te pripombe pa ni mogoče ustaviti sprejem akta, saj bi se postopki zelo zavlekli. Pripomba je smiselna in se jo
lahko upošteva pri naslednjih spremembah.
Predlog odloka je obravnavala tudi Komisija za okolje in prostor na seji dne 12. 4. 2022 in odlok potrdila kot vsebinsko
primeren za odločanje na občinskem svetu.
Predlog odloka je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija na 17. redni seji dne 12. 4. 2022 in podala določene
predloge, ki so bili usklajeni in upoštevani pri pripravi čistopisa. Komisija je odlok potrdila kot primeren za odločanje na
občinskem svetu.
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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 občinskega prostorskega načrta
Občine Brda št. 04.
Ta sklep velja takoj.
Ad 7.

Soglasje k Statutu Javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Obrazložitev poda Tina Novak Samec.
Občinski svet Občine Brda je dne 21. 12. 2021 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo,
mladino in šport Brda, ki je nadomestil Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport
Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2009, 8/2019, 57/2020 in 6/2021). Skladno s 43. členom odloka se splošni
akti zavoda uskladijo z določbami odloka v roku dveh mesecev po začetku veljavnosti odloka. Nov statut se sprejema
zaradi uskladitve z določbami novega odloka.
Svet zavoda je na svoji 4. izredni seji, dne 8.4.2022 sprejel predlog novega Statuta javnega zavoda Zavoda za turizem,
kulturo, mladino in šport Brda, ki ga je članom sveta zavoda predložila Tina Novak Samec, direktorica zavoda.
Na Statutarno pravno komisijo je dne 8.4.2022 na podlagi predlagatelja, Občine Brda, prišel predlog soglasja k Statutu
Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda. Člani komisije so na predlog statuta podali pripombe.
Direktorica zavoda Tina Novak Samec je dne 13.4.2022 sklicala 1. korespondenčno sejo Sveta zavoda Zavoda za
turizem, kulturo, mladino in šport Brda in v potrditev ponovno podala Statut javnega zavoda Zavoda za turizem,
kulturo, mladino in šport Brda, z vsemi predlaganimi uskladitvami Statutarno pravne komisije.
Člani Sveta zavoda so podali svoje opredelitve in ponovno soglasno sprejeli predlog novega Statuta javnega zavoda
Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.
Predlog soglasja k Statutu Javnega zavoda ZTKMŠ Brda je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija na 17. redni seji
dne 12. 4. 2022, ki je podala določene predloge in pripombe. Komisija je soglasno sprejela sklep in potrdila predlog
soglasja k sprejemu novega statuta s popravki, kot primeren za odločanje na občinskem svetu.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
Občinski svet Občina Brda podaja soglasje k sprejemu novega Statuta Javnega zavoda Zavod za turizem,
kulturo, mladino in šport Brda.
Ad 8.
Potrditev izbora članov Strokovnega sveta Javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Obrazložitev poda Tina Novak Samec.
V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 66/2021) in Statutom javnega zavoda ZTKMŠ Brda, sprejetim dne 13. 7. 2010, so organi zavoda:
1. Svet zavoda
2. Direktor in
3. Strokovni svet
vsak s svojimi natančno opredeljenimi pristojnostmi.
V skladu s Statutom javnega zavoda mora direktorica po preteku mandata pripraviti nov predlog članov Strokovnega
sveta, potrditi pa ga mora ustanoviteljica. Mandat članov strokovnega sveta traja 5 let in so lahko ponovno imenovani.
Direktorica zavoda predlaga k ponovnemu imenovanju nekatere dosedanje člane strokovnega sveta zavoda.
TURIZEM: Patricija Pirih, Peter Marinič
KULTURA: Danila Zuljan Kumar, Vesna Filej
MLADINA: Luka Rožič
ŠPORT: Jani Konjedic
Dosedanje člane vsekakor odlikujejo neprecenljive izkušnje, kot tudi znanja in strokovnost iz področjih, ki jih pokrivajo.
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Za manjkajoča člana na področju kulture in športa pa direktorica predlaga naslednja kandidata:
MLADINA: Dominik Rusjan
ŠPORT: Jadran Strehar
Vsi kandidati, katere se je ocenilo, da imajo ustrezno vizijo, se čutijo in želijo sooblikovati program dela zavoda, ki bo
pomenil odgovor na potrebe okolja in bo hkrati usklajen z dolgoročnimi cilji zavoda in njegove ustanoviteljice, so
potrdili sodelovanje.
Direktorica ZTKMŠ Brda predlaga za posamezno področje naslednje člane:
TURIZEM: Patricija Pirih, Peter Marinič
KULTURA: Danila Zuljan Kumar, Vesna Filej
MLADINA: Dominik Rusjan, Luka Rožič
ŠPORT: Jani Konjedic, Jadran Strehar
O izboru članov Strokovnega sveta javnega zavoda ZTKMŠ Brda se je seznanila tudi Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja na 13. redni seji, dne 5. 4. 2022.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.

Občinski svet Občine Brda na predlog direktorice Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
imenuje naslednje člane Strokovnega sveta za področje:

TURIZMA: Patricija Pirih, Kozana 57, Dobrovo
Peter Marinič, Grajska cesta 20, Dobrovo
KULTURE: Danila Zuljan Kumar, Medana 6, Dobrovo
Vesna Filej, Vipolže 24/a, Dobrovo
MLADINE: Dominik Rusjan, Hum 39, 5211 Kojsko
Luka Rožič, Gornje Cerovo 69, Kojsko
ŠPORTA: Jani Konjedic, Krasno 12/b, Dobrovo
Jadran Strehar, Vipolže 4, 5212 Dobrovo
2. Ta sklep začne veljati takoj.
Ad 9.
Imenovanje predstavnikov Občine Brda v Svet zavoda Javni zavod Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Obrazložitev poda Anita Manfreda.
Občina Brda je dne 8. 3. 2022 prejela poziv Sveta zavoda Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda za
imenovanje predstavnikov Občine Brda v svet zavoda.
Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 66/2021) Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 9 članov in ga sestavljajo:
•
4 predstavniki ustanoviteljice
•
1 predstavnik delavcev zavoda
•
4 predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet Občine Brda.
Člani sveta na prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju njegovih članov, izmed sebe
izvolijo predsednika sveta, ki vodi svet zavoda in je predstavnik ustanoviteljice ter namestnika predsednika.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta ter prične teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Člani sveta zavoda so po
preteku te dobe lahko ponovno imenovani, največ dva krat zapored.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Brda je dne 9. 3. 2022 povabila vso zainteresirano
javnost v Občini Brda, da posredujejo predloge za člane Sveta zavoda Javni zavod Zavod za turizem, kulturo, mladino in
šport Brda.
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejete predloge obravnavala na 13. redni seji, dne 5. 4.
2022 in sprejela sklep:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Brda štiri (4) predstavnike
Občine Brda – ustanoviteljice v Svet zavoda Javni zavod Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda:
1.
2.
3.
4.

Damjan Resnik, Črnce 3, 5210 Deskle
Silvestra Elen Brašnić Saffigna, Neblo 15a, 5212 Dobrovo
Jožica Zalatel, Hruševlje 6, 5212 Dobrovo
Jernej Rehar, Gornje Cerovo 3f, 5211 Kojsko

Na glasovanje je bil dan SKLEP
1.

2.

Občinski svet Občine Brda v Svet zavoda Javni zavod Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda za
obdobje 2022 - 2026 imenuje
1. Damjan Resnik, Črnce 3, 5210 Deskle
2. Silvestra Elen Brašnić Saffigna, Neblo 15a, 5212 Dobrovo
3. Jožica Zalatel, Hruševlje 6, 5212 Dobrovo
4. Jernej Rehar, Gornje Cerovo 3f, 5211 Kojsko
Ta sklep velja takoj.

ZA je glasovalo 11 svetnikov, PROTI pa 1 svetnik. Sklep je sprejet.
Ad 10.
Predlog sklepa o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Brda za leto 2022
Obrazložitev poda Nika Fabricijo Jug.
Pomoč družini na domu je socialno varstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in
druge pogoje za življenje v domačem okolju in se zaradi starosti ali invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami,
njihovi svojci pa tovrstne oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane
praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem
varstvu v zavodu, drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Na ta način ostanejo starejši ljudje dlje časa v svojem
domačem okolju, hkrati pa se zmanjša pritisk na sprejem v domsko oskrbo.
Storitev se prilagodi potrebam upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:
- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju, slačenju,
pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih
ortopedskih pripomočkov,
- gospodinjska pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil
in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z
odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z
okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Oseba je upravičena do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil.
Zakon o socialnem varstvu v svojem 43. členu določa, da je socialnovarstvena storitev pomoč družini na domu kot
socialna oskrba na domu javna služba, katere mrežo zagotavlja občina. Za območje Občine Brda od leta 2016 izvaja
javno službo pomoči družini na domu Dom upokojencev Nova Gorica preko Centra za pomoč na domu.
S strani izvajalca storitve je Občina Brda v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev prejela predlog nove ekonomske cene storitve pomoči družini na domu za leto 2022. Na podlagi
pripravljenih izračunov na zakonsko predpisanih obrazcih izhaja, da nova ekonomska cena storitve za Občino Brda bi
znašala 23,87 EUR, kar je za 2,36 EUR oz. 10,97% več kot v preteklem letu.
Ekonomska cena storitve pomoči družini na domu se izračuna tako, da se povprečne mesečne stroške preračuna na
skupno število efektivnih ur. Teh bo v letu 2022 skupaj 525 efektivnih ur na mesec (105 ur na oskrbovalko).

Stran 9 od 14

Ekonomska cena programa, določena na efektivno uro, za leto 2022 tako znaša 23,87 EUR in je za 10,97% oziroma
2,35 EUR višja kot v letu 2021.
Navedeno ceno krije, v skladu z zakonom v minimalnem deležu 50%, občina, preostali delež pa uporabniki storitve.
Občinska uprava predlaga, da cena storitve pomoči družini na domu ostane za uporabnika enaka kot v preteklem letu,
to je 5,11 EUR za uro storitve in velja tudi na dan sobote, nedelje, praznika in na dela prost dan. Pri tem bo delež
financiranja Občine Brda znašal 78,59%.
Ekonomska cena storitve se je v primerjavi z letom 2021 zvišala za 2,36 EUR na efektivno uro, kar pomeni, da bo
mesečni strošek za Občino Brda povprečno višji za 1.239 EUR, oziroma na letni ravni za 14.868 EUR. Del tega povišanja
oz. sredstev, ki so posledica aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, bo v skladu s
sprejetim Zakonom o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21) zagotovilo ministrstvo za socialne zadeve.
Podrobnejša merila, pogoje in postopek za dodelitev sredstev za kritje stroškov izplačil je določil minister pristojen za
socialne zadeve.
Predlog sklepa o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Brda za leto 2022 je
obravnavala tudi Komisija za socialna vprašanja in podala soglasje k predlagani ekonomski ceni in k predlagani
subvencionirani ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Brda za leto 2022.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
Občinski svet Občine Brda sprejme sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
za leto 2022.
Ad 11.
Predlogi sklepov o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev in ravnateljev javnih
zavodov za leto 2021
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 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 Svetov javnih zavodov, katerih je ustanoviteljica, vlogo za izdajo soglasja k
izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorja oz. ravnatelja, in sicer:
1. Svet zavoda Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo je dne 16. 3. 2022 na Občino Brda naslovil vlogo za izdajo
soglasja k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja za leto 2021. Vlogi so priloženi
ocenjevalni obrazec, utemeljitev ocene ter sprejeti sklepi sveta zavoda.
2. S strani javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica je Občina Brda dne 25. 3. 2022 prejela vlogo za izdajo
soglasja k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja za leto 2021. Vlogi so priloženi
ocenjevalni obrazec, utemeljitev ocene ter zapisnik seje sveta zavoda s sprejetimi sklepi.
3. Svet zavoda Gasilska enota Nova Gorica je dne 25. 3. 2022 na Občino Brda naslovil vlogo za izdajo soglasja k
dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja javnega zavoda za leto 2021. Vlogi je priložena
utemeljitev sveta zavoda s sprejetim sklepom na seji sveta zavoda.
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4. Nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške je dne 22. 3. 2022 na Občino Brda naslovil vlogo
za izdajo soglasja k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega sklada za leto 2021.
Vlogi je priložen sklep Nadzornega sveta sklada, ki je bil potrjen na seji dne 8. 3. 2022.
Na glasovanje je bil dan SKLEP
1.
2.

Občina Brda podaja Svetu zavoda Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo soglasje za izplačilo dela plače za redno
delovno uspešnost ravnatelja za leto 2021.
Ta sklep začne veljati takoj.

ZA je glasovalo 10 svetnikov, PROTI pa 1 svetnik. Sklep je sprejet.
Na glasovanje je bil dan SKLEP
1.
2.

Občina Brda podaja Svetu zavoda Glasbena šola Nova Gorica soglasje za izplačilo dela plače za redno delovno
uspešnost ravnatelja za leto 2021.
Ta sklep začne veljati takoj.

ZA je glasovalo 11 svetnikov, PROTI pa 1 svetnik. Sklep je sprejet.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.
2.

Občina Brda podaja Svetu zavoda Gasilska enota Nova Gorica soglasje za izplačilo dela plače za redno delovno
uspešnost direktorja za leto 2021.
Ta sklep začne veljati takoj.

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

Občina Brda podaja Nadzornemu svetu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške soglasje za izplačilo dela
plače za redno delovno uspešnost direktorice za leto 2021.
Ta sklep začne veljati takoj.
Ad 12.

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki preteklega leta Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka
Nova Gorica
Obrazložitev poda Nika Fabricijo Jug.
Javni zavod Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je z dopisom dne 3. 3. 2022 občine ustanoviteljice javnega
zavoda zaprosil za podajo soglasja, da se presežek prihodkov nad odhodki, ki ga je javni zavod ustvaril v preteklem letu
2021, v skupni višini 8.208,56 EUR, razporedi za naslednji namen:
- nakup nove ali obnovljene računalniške opreme (3 – 5 računalnikov),
- nadgradnja zunanjega knjigomata (vračanje ali prevzem gradiva).
Svet zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je na svoji seji, dne 28. 2. 2022, obravnaval Letno poročilo
zavoda za leto 2021 ter ga potrdil. Svet zavoda je soglašal tudi s predlagano razporeditvijo presežka prihodkov nad
odhodki preteklega leta.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.

2.

Javni zavod Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica,
presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2021, v višini 8.208,56 EUR, razporedi za naslednji namen:
- nakup nove ali obnovljene računalniške opreme (3 – 5 računalnikov),
- nadgradnja zunanjega knjigomata (vračanje ali prevzem gradiva).
Ta sklep velja takoj.
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Ad 13.
Ukinitev zaznambe javno dobro na parcelah v k. o. Šmartno
Obrazložitev poda Dejan Rusjan.
Občina Brda je že dlje časa iskala parcele za parkirišče v Šmartnem. V letu 2021 je prišlo do dogovora z lastnikom
parcel 1093/2, 1094/2 ter 1094/3 vse k. o. Šmartno o odkupu slednjih. Kot del kupnine sta namenjeni tudi parceli
1965/1 in 1965/2 obe k. o. Šmartno, zato jih je potrebno izvzeti iz javnega dobra.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP o ukinitvi javnega dobra
1.

2.

S tem sklepom se ukinja kot javno dobro – pot:
• ID znak: parcela 2281 1165/1 katastrska občina 2281 ŠMARTNO parcela 1165/1 (ID 7229007)
• ID znak: parcela 2281 1165/2 katastrska občina 2281 ŠMARTNO parcela 1165/2 (ID 7229008)
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti značaj javnega dobra in postaneta lastnina Občine
Brda.
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Ad 14.

Ukinitev zaznambe javno dobro na parceli v k. o. Medana
Obrazložitev poda Dejan Rusjan.
Občina Brda je prejela prošnjo za odkup navedene parcele. Na parceli je trenutno zaznamba javnega dobra, zato
prodaja ni mogoča. Pridobljeno je tudi pozitivno mnenje KS Medana k prodaji omenjenega zemljišča in izvzetju iz
javnega dobra. Nepremičnina ne služi več namenu zaradi katerega je pridobila zaznambo javnega dobra pot.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP o ukinitvi javnega dobra
1.

2.

S tem sklepom se ukinja kot javno dobro – pot:
• ID znak: parcela 2286 1434/4 katastrska občina 2286 MEDANA parcela 1434/4 (ID 7244803)
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Brda.
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Ad 15.

Sklep o spremembi terminskega plana dela Občinskega sveta Občine Brda za leto 2022
Obrazložitev poda Anita Manfreda.
V skladu s 5. odstavkom 6. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2017, 16/2018) občina
praznuje svoj občinski praznik v sklopu Praznika češenj. V skladu s Terminskim planom sej občinskega sveta v letu
2022, sprejetim na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Brda dne 21. 12. 2021, je bila slavnostna seja Občinskega
sveta Občine Brda predvidena 10. junija 2022. Ker se bo letos Praznik češenj izvedel en teden prej in se slavnostna seja
skladno s Statutom Občine Brda izvaja v sklopu Praznika češenj, se predlaga sprememba Terminska plana dela
Občinskega sveta Občine Brda za leto 2022 in sicer tako, da se slavnostna seja namesto 10. 6. 2022 izvede 3. 6. 2022.
Na glasovanje je bil dan in soglasno sprejet SKLEP
1.

2.

Spremeni se Terminski plan dela Občinskega sveta Občine Brda za leto 2022 tako, da se slavnostna seja
Občinskega sveta Občine Brda predvidena za 10. 6. 2022, zaradi izvedbe Praznika češenj v prvem vikendu
v juniju 2022, preloži na 3. 6. 2022.
Ta sklep velja takoj.
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Ad 16.
Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 25. redne seje
Silvan Peršolja
Poda pripombo na odgovor glede postopka priprave prenove ureditvenega načrta za vas Šmartno. Dokument, ki ureja
zadeve znotraj naselja Šmartno je ureditveni načrt. Prosil je, da se začne postopek priprave spremembe ureditvenega
načrta za vas Šmartno. Meni, da gre pri OPPN, kot je navedeno v odgovoru, povsem za drugo zadevo. Zanima ga, ali za
taka naselja, kot je Šmartno, še vedno obstajajo ureditveni načrti, pripravi naj se časovnica za pripravo tega
dokumenta.
Anita Manfreda pove, da bo občinska uprava podala ustrezno popravljen odgovor, glede časovnice, pa je potrebno
vedeti, da so na to vezana določena sredstva, ki morajo biti zagotovljena v proračunu
Ad 17.
Pobude in vprašanja svetnikov
Damjan Birtič
1. Dovozna pot, ki pelje do volišča v Neblem (igrišče »Čelo«) je bila na dan državnozborskih volitev, dne 24. 4. 2022 v
izrazito slabem stanju. Potrebne je bilo kar nekaj vozniške spretnosti za dostop do volišča. Glede na to, da so v
letošnjem letu predvidene vsaj še dvojne volitve predlaga, da se prostore za volišče Neblo uredi na primernejšem
mestu. Krajani so si enotni, da volišče spada na »Križado«, na razpolago so tudi prostori, ki so sicer v privatni lasti
in primerni za ureditev volišča.
2. Dostopna cesta, ki pelje do naravne znamenitosti v Brdih, to je »Krčnik«, je v izrazito slabem stanju. Naprej od
križišča za Kožbano v dolžini cca 15 – 20 m, se cesta udira. Pred kratkim je bila cesta sicer nekoliko vkopana v
brežino in je prehod možen, dejstvo pa je, da se cesta udira. Cesta je nujno potrebna rekonstrukcije z izvedbo
podpornega zidu in asfalta. Predlaga, da se omenjeni odsek uvrsti med prioritete, kar se tiče urejanja občinskih
cest.
Dušan Bevčar
1. Zanima ga, kdaj se bo odstranila umetna trava, ki leži ob nogometnem igrišču in občinskem zemljišču v Vipolžah in
s tem kazi videz okolja.
2. Dne 23. 4. 2022 je v Brdih potekala čistilna akcija. Na spletni strani Občine Brda je bilo obvestilo, da bosta zbirna
centra na Dobrovem in na Humu, ta dan odprta do 14. ure. S strani občanov je bil obveščen, da so nekateri, ki so
peljali odpadke na zbirna centra po 12. uri, naleteli na zaprta vrata, na katerih je bilo obvestilo »zaprto zaradi
pomanjkanja delavcev Komunala Nova Gorica«.
Silvestra Elen Brašnić Saffigna
V zvezi z RUNE jo zanima, kako bo speljana optika v kožbanskem kotu.
Silvan Peršolja
1. Zanima ga informacija o organizaciji Praznika češenj, saj naj bi istočasno potekal kolesarski maraton v organizaciji
Kleti Brda in pohod v organizaciji Planinskega društva Brda. Prav bi bilo, da se dogodki med sabo uskladijo.
2. Kako napreduje urejanje enega kontejnerskega mesta v občini, kot je bilo obljubljeno s strani direktorja Komunala
Nova Gorica d. d..
Goran Simčič
1. Vodstvo občine prosi, da stopi v kontakt s podjetjem Patriks d.o.o., da nemudoma pristopi k ureditvi »odpada«, ki
zelo kazi poslovno cono pri Agrariji.
2. Zagotovitev dodatnega ekrana za projeciranje na sejah OS na drugi strani dvorane v Vili Vipolže
Lilijana Kastelic pove, da so v Fojani že priklopljeni na optiko. Imajo pa izredne težave z delovanjem. Zanima jo, na koga
se lahko občani v primeru težav obrnejo. Težave naj bi se pojavljale na celotnem območju občine.
Glede na to, da se pojavlja vedno več vprašanj v zvezi s tem in se občani obračajo tako na občinske svetnike kot
občinsko upravo, Teja Jelina predlaga, da občinska uprava v sodelovanju z RUNE tedensko objavlja obvestila na spletni
strani Občine Brda o poteku del na optičnem omrežju.
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Ad 18.
Realizacija sklepov 25. redne seje
Pripomb ni bilo.
Seja zaključena ob 20.02.

Zapisničarka
Mateja Ambrožič

Predsedujoči
Goran Simčič

Direktorica občinske uprave
Anita Manfreda
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