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Odgovor na vprašanje g. Janeza Tratnika glede plaila stroškov najema za
drsališe

Skladno z navodili župana bo obinska uprava pozvala podjetje Latnik, da odstrani
drsališe iz objekta, v katerem se hrani oprema za potrebe CZ. Obina s podjetjem
Latnik nima sklenjene najemne pogodbe.
Pripravila: Mojca Remškar Planinc
Pojasnilo koeficienta
koeficienta razvitosti, ki ga izdela Ministrstvo
Ministrstvo za finance
»Kot merilo razvitosti v javnosti zelo radi posegajo po indeksu, ki ga je izdelalo
ministrstvo za finance. Zakaj se nismo zadovoljili s tem indeksom in smo oblikovali
novega? Ker je indeks ministrstva za finance pripravljen posebej za specifini namen za razporejanje razvojnih sredstev - in ne za celovito presojo razvojnega stanja. Prav
zato nekatera podroja zanemarja in vkljuuje nekatere poglede, ki so za celovit pretres
manj pomembni (npr. število kulturnih spomenikov ali poseljenost). Po drugi strani
indeks ministrstva povsem izpuša celotno podroje izobrazbe.
Skupaj vkljuuje indeks ministrstva deset raznorodnih kazalnikov: dohodke
prebivalcev, število delovnih mest, dodano vrednost gospodarstva, staranje, stopnjo
delovne aktivnosti, poseljenost kraja, obmoja z zašito Natura 2000, delež stanovanj s
prikljuki na kanalizacijo ter število kulturnih spomenikov in objektov. Kot smo omenili,
naš indeks (op.: gre za analizo ISSO Zlati kamen) vkljuuje 32 kazalnikov. Med temi so
na primer tudi stopnja finanne samostojnosti obine (po našem mnenju zelo
pomemben pokazatelj razvitosti), razvitost podjetništva (število podjetij na 1.000
prebivalcev), investicije v gospodarstvu, delež hitro rastoih podjetij, poleg števila tudi
strukturo delovnih mest, izobrazbeno strukturo in druge kazalnike izobrazbe, indeks
bega možganov ter kazalnike s podroja zdravja, okolja in socialne kohezije.«
Pripravila: Mojca Remškar Planinc; vir: http://www.zlatikamen.si/
-

Odgovor na vprašanje g. Angela Vidmarja glede financiranj
financiranja
anciranj a arheoloških
raziskav v Kastri
Kastri

Zahteve glede financiranja arheoloških raziskav ureja 1. odstavek 34 lena Zakona o
varstvu kulturne dedišine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12,
111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) ki doloa:
''(1) Investitor gradnje ali drugega posega krije strošek predhodne raziskave, ki je
potrebna zaradi graditve ali drugega posega,
ki posega v registrirano arheološko najdiše ali
ki terja spremembo namembnosti dedišine ali spomenika ali posega v strukturne
elemente dedišine ali spomenika.''
Glede na ugotovitve komisije za poterensko obdelavo arhiva arheološkega najdiša
ter pridobljeno oceno stroškov v strani izvajalcev ocenjujemo, da bo skupni strošek
post obdelave vseh najdb v KASTRI okrog 300.000 EUR z vkljuenim DDV.
ZVKD v 3. lenu – obrazložitve pojmov doloa: ''Predhodna arheološka raziskava
obsega tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdiša;''
Pripravil: Peter Kete

-

Odgovor na vprašanje g. J aneza Tratnika glede mrliške vežice Col

Ogled mrliške vežice KS Col na pobudo svetnika Janeza Tratnika. Mrliško vežico
upravlja KSD. Pred vhodom je posledino zaradi zmrzali poškodovana talna keramika
dim cca 2,5 x 12 m. Keramiko je potrebno odstraniti in namestiti novo.
Pod nadstreškom se odstrani gnezdiša lastovic. V sanitarijah se namesti manjši grelec
za zagotavljanje minimalne temperature prostora (zašita pred zmrzaljo in vlago v
prostoru). V mrliški vežici se sanira oplesk poškodovan zaradi talne vlage. Namešene
so tri klimatske split naprave. Klime naj bodo vklopljene na funkcijo razvlaževanja in
vzdrževanja minimalne temperature prostora.
Plan izvedbe del:
- gradbena in pleskarska dela – takoj ko zunanje temperature to dovoljujejo;
- vklop klimatskih naprav – takoj;
- stroški izvedbe – tekoe vzdrževanje objektov v upravljanju KSD.
Pripravil: Tomaž Jakin
-

Odgovor na vprašanje g. Janeza Tratnika
Tratnik a glede razsvetljave asfaltnega
igriša

Glede problematike padajoega reflektorja in razsvetljave asfaltnega športnega igriša
na Colu, smo se na terenu sestali skupaj s svetnikom g. Tratnik Janezom in KSD
Ajdovšina, kot vzdrževalcem javne razsvetljave v obini Ajdovšina. Videno je, da so
bili reflektorji na betonske stebre, to je že pred cca 20 leti, namešeni udarniško oz.
nestrokovno glede na namen in težo reflektorjev, kar je tudi privedlo do odpada
reflektorja z droga.
KSD Ajdovšina, bo zgolj zaradi trenutne varnosti z avtodvigalom pregledala
namešenost vseh ostalih reflektorjev na drogovih. Glede na starost in neustreznost z
vidika porabe elektrine energije obstojeih reflektorjev, pa bo potrebna, poleg nove
konstrukcije za pritrditev reflektorjev, tudi zamenjava obstojeih reflektorjev z novimi
tipa LED.
Obina Ajdovšina, kot lastnik športnega igriša, bo pristopila k reševanju te
problematike.
Pripravil: Damijan Lavreni
-

Odgovor na vprašanje
vprašanje g. Dejana Škvara glede Zdravstve
Zdravstvenega
dravstvenega doma
Ajdovšina oz. specializantov družinske medicine

Za odgovor na vaše vprašanje smo zaprosili direktorja Zdravstvenega doma:
» Ker verjamem, da obinski svetniki redno spremljajo medije, je verjetno nepotrebno
pojasnjevati, da je problem pomanjkanja zdravnikov, posebej zdravnikov družinske
medicine, v celotni državi izjemno velik, po moji oceni bistveno veji kot si veina
državljanov / obanov predstavlja. Osebno se kot direktor zdravstvenega doma
Ajdovšina, kar sem šele 9 mesecev, za stanje v katerem se je znašla država in tudi naš
zdravstveni dom, ne utim odgovornega, se pa že od dneva nastopa mandata skupaj z
odlinimi in predanimi sodelavci trudim narediti vse, da bi obani zahtevnost situacije
im manj obutili. V tem asu smo se uspeli z nekaterimi že upokojenimi zdravniki
dogovoriti, da nam še naprej pomagajo, v pomo so nam tako v ambulantah kot tudi v
nujni medicinski pomoi priskoili zdravniki iz sosednjih zavodov oziroma obin, v
novembru smo zaposlili eno mlado zdravnico, v kratkem pa se bo pri nas zaposlil še en
zdravnik. Ob vsem tem moram posebej izpostaviti delo naših zdravnikov, medicinskih

sester in ostalih sodelavcev, ki kljub pogostim izredno zahtevnim situacijam, zmorejo
svoje delo opraviti visoko profesionalno in z veliko mero potrpljenja.
Kljub kadrovskemu primanjkljaju in posledino velikim obremenitvam ambulant,
našim obanom še vedno uspemo zagotavljati možnost opredelitve pri zdravniku, kar
v Sloveniji ni samo po sebi umevno dejstvo. Ge se oban ne želi opredeliti pri
zdravniku, ki še opredeljuje, ima lahko tudi druge možnosti, kar mu sodelavci pojasnijo.
Kot reeno, na rešitvi problema delamo zelo intenzivno, je pa rešitev zelo odvisna od
državne politike, ki se bo morala bistveno bolj intenzivno spoprijeti s tem ogromnim
izzivom. Osebno sem se zelo angažiral, seveda s pomojo naših županov, g. Beoanina
in g. Kodelje, da bo problematika zdravstva obravnavana na seji Sveta
severnoprimorske regije. Za udeležbo na seji sem se že pred asom uspel dogovoriti
tudi z ministrom za zdravje, ki pa se je zaradi odstopa s funkcije in opravljanja le tekoih
poslov na žalost ne bo udeležil.
Na koncu naj poudarim, da bomo v Zdravstvenem domu Ajdovšina naredili vse, da bo
našim obanom zagotovljena ustrezna zdravstvena oskrba, ki jo potrebujejo. Obenem
vse obane, naše paciente, prosimo za potrpežljivost in razumevanje v situacijah, ko
morajo zaradi velike obremenjenosti ali odsotnosti zdravnikov malce dlje poakati na
pregled.«
Pripravil: Egon Stopar, direktor Zdravstvenega doma
-

Odgovor na vprašanje Alojza Klemenia glede raziskav javnega mnenja

V zadnjih dveh letih obina ni naroila nobenega preverjanja javnega mnenja.
Pripravila: Tina Velikonja
-

Odgovor na pobudo Jožka Premrna glede raziskave potreb po dnevnem
varstvu za starejše

Dnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva, namenjena posameznikom, ki še ne
potrebujejo celodnevne, institucionalne oskrbe in si želijo oziroma
potrebujejo pomo, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za doloeno število ur
dnevno,, torej imajo težave pri samostojnem bivanju doma in so že odvisni od pomoi
druge osebe, ez dan pa doma nimajo nikogar, ki bi zanje poskrbel, so doma osamljeni
in si želijo druženja. Osnovni kriterij za vkljuitev oseb v dnevno varstvo je, da se
uporabniki dnevno vraajo domov.
Namenjeno je uporabnikom, starejšim od 65 let, z razlinimi starostnimi ali
zdravstvenimi težavami.
V dnevnem varstvu se uporabniku zagotavlja:
- bivanje v obsegu do 9 ur
- varstvo in nadzor
- socialno oskrbo (pomo pri hranjenju, uporabi straniša, menjavi pripomokov
za inkontinenco)
- zdravstveno varstvo v obliki enostavnih postopkov zdravstvene nege (aplikacije
zdravil, manjše preveze)
- organizirano primerno prehrano (zajtrk, kosilo, napitki)
- poitek

razline aktivnosti (telovadba, bralne urice, kognitivne vaje, družabne igre,
sprehode, izlete, ustvarjalne delavnice, vkljuevanje v skupine za samopomo,
praznovanje glede na letni as, praznovanje rojstnih dni…)
Število uporabnikov na skupino se dnevno spreminja. Maksimalna velikost skupine, v
katero so vkljueni starostniki, ki nimajo specifinih zdravstvenih težav, kot je na primer
demenca je 20. Maksimalno število uporabnikov v skupini, ki je primarno namenjena
osebam z demenco in sorodnimi stanji pa je 12.
Podrobna raziskava o potrebah po zagotavljanju dnevnega varstva starejših v obini še
ni bila opravljena, je pa iz anket, ki jih vsako leto opravljajo prostovoljke Društva
upokojencev Ajdovšina v sklopu projekta »Starejši za boljšo kakovost življenja doma«,,
razvidno, da povpraševanje po dnevnem varstvu je in naraša. V zadnjem petletnem
obdobju je tako 115 od 682 vprašanih odgovorilo, da si v obini želijo imeti
vzpostavljen dnevni center za ljudi s spominskimi motnjami.
Glede na navedeno je bila v sodelovanju z Domom starejših obanov Ajdovšina
pripravljena projektna naloga za ureditev prostorov dnevnega varstva. V okviru gradnje
blokov na obmoju nove soseske Ribnik SB2 je predvidena ureditev prostorov za
delovanje 2 skupin starejših:
- ena skupina oseb z demenco in sorodnimi stanji – manjša skupina, do 12 oseb
- ena skupina oseb, ki potrebujejo tip oskrbe 1, 2 – skupina do 20 oseb
Mnenje DSO Ajdovšina je, da prevelika koncentracija oseb, ki potrebujejo dnevno
varstvo v okviru enega objekta ali pa v neposredni bližini, ni najbolj primerna z vidika
njihove obravnave. Starejše osebe potrebujejo vejo mero intimnosti, umirjenosti,
obutek varnosti, ki jim ga nudi bivanje v ožjem krogu poznanih oseb (posledica
kognitivnega upada).
Prostori za dnevno varstvo morajo biti urejeni v pritliju objekta in sicer na nain, ki
omogoa gibalno oviranim osebam (osebe na invalidskem voziku, osebe, ki
uporabljajo hodulje, rolatorje, bergle) neovirano in samostojno gibanje. Dostopnost do
objekta mora biti enostavna, brez funkcionalnih ovir. Prostori in oprema morajo biti
skladni s pravilnikom o minimalnih tehninih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih
storitev.
-

Pripravila: Katarina Ambroži

