Odgovor na vprašanje Davida Korena glede ureditve Učne poti in table Ajdovščina
Sanacija in ureditev Učne poti do Izvira Hublja je že naročena, dela bodo predvidoma končana
v naslednjem mesecu ali dveh. V letošnjem letu je bila sanacija planirana že v spomladanskem
času, vendar zaradi covida ni bila dokončana. Pot je bila med karanteno ter poletjem močno
obiskana, kar je še pospešilo poslabšanje stanja na poti.
Nova turistično informacijska tabla o mestu Ajdovščina je planirana v proračunu za leto 2021.
Točna lokacija nove tabel še ni dogovorjena, vsekakor pa bo postavljena nekje v centru v mesta
oziroma nekje ob vstopu v samo mestno središče.
Pripravila: Janja Lazar
Odgovor na vprašanje Alojza Klemenčiča
Klemenčiča glede obračunavanja NUSZja (nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča) za nezazidana stavbna zemljišča:
Za nezazidana stavbna zemljišča se po odloku o NUSZ štejejo tista zemljišča, za katera je z
izvedbenim prostorskim aktom določeno (npr. s PUPom), da je na njih dopustna gradnja
stanovanjskih, poslovnih stavb in gradbenih inženirskih objektov, če imajo takšne parcele
dostop do javnega cestnega omrežja in je za njih možno izvesti priključke na javno
infrastrukturo. Za izračun in odmero nadomestila se uporabljajo podatki iz uradnih (GURS) in
lastnih evidenc ali dokumentacije zavezancev (velikost parcele, lastništvo, gospodarska javna
infrastruktura, ..). Nezazidano stavbno zemljišče ni le tisti del zemljišča, kjer stoji objekt, ampak
zajema celotno (gradbeno) parcelo, ki lahko služi tudi kot funkcionalno zemljišče. Podatki o
konfiguraciji terena so prav tako dostopni na GURSu (plastnice). Lastniki zemljišč oz. zavezanci
za NUSZ lahko sporočijo pravilne podatke o svojih nepremičninah tudi po že izdani odločbi (s
pritožbo). Podatke za obračun NUSZja pripravlja Občinska uprava, Oddelek za prostor, višja
svetovalka Marica ŽB.
Pripravila: Marica Žen Brecelj
Odgovor na vprašanje Mihe Kaplja glede označitve objektov v Logističnem centru:
centru:
Označitev skladišča CZRS na območju letališča je označena skladno s projektom Logističnega
centra in ima označitev tudi tak naziv. V primeru izgradnje dodatne infrastrukture (Gasilsko
reševalni center, Policijska postaja…), bomo Direkcijo RS za infrastrukturo zaprosili za dodatno
označitev teh objektov. Označitev nogometnega stadiona pa je označena z simbolom za
označitev stadiona.
Pripravil: Jošt Černigoj
Odgovor na vprašanje Mihe Kaplja glede negativnega odziva na odmero NUSZ pri poslovnih
dejavnostih:
Vezano na to vprašanje potekajo pogovori z Gospodarsko in Obrtno zbornico.
Pripravil: Mojca Remškar Planinc
Odgovor na vprašanje Dejan Škvarč glede požara nad Dolgo Poljano:
STROŠKI INTERVENCIJE:

Končni stroški intervencije nad Dolgo Poljano še niso točno znani, ker Občina Ajdovščina še ni prejela
vseh zahtevkov vezanih na refundacije delovnega časa prostovoljnih gasilcev, poleg tega pa tudi še ni
bilo izstavljenih zahtevkov za vse strojelome med intervencijo. Potrebno je poudariti, da bodo vse
stroške refundacij in strojelomov krile matične gasilske zveze, tako da bo občina Ajdovščina krila samo
stroške malice in goriva na intervenciji ter stroške gasilskih enot iz GZ Ajdovščina (refundacije,
strojelomi,…)
Do danes (12. 10. 2020) smo zbrali stroške goriva in prehrane, ki znašajo:

-

gorivo: 2,628,53 EUR
prehrana: 4.313.05 EUR
strojelomi: 1.184,42 EUR (zahtevek so do sedaj izstavili samo PGD Ajdovščina).

Skupaj je do 12. 10. 2020 prišlo na Občino Ajdovščina računov in zahtevkov za 8.126,00 EUR. Ob tem
znesku je potrebnih nekaj komentarjev:

-

gre za strošek prehrane in pijače ter goriv;
vračunani so samo strojelomi PGD Ajdovščina (ostala društva iz GZA še niso izdala
zahtevkov za strojelome);
v stroških niso vračunane refundacije delovnega časa;
v stroških niso vračunani strojelomi in refundacije iz ostalih GZ, ki so sodelovale na
intervenciji;
v stroških ni vračunan strošek helikopterja Slovenske vojske.

Če v stroške intervencije vračunamo še ocenjene stroške ostalih Gasilskih zvez (refundacije, strojelomi),
stroške iz društev GZA, ki še niso bili posredovani občini in stroške helikopterja SV, pridemo na znesek:

-

-

Strošek Občine Ajdovščina (prehrana, gorivo, stojelomi društev pod okriljem GZA) je
10.626,00 EUR (dejanski stroški + ocena stroškov strojelomov in refundacij v višini
2.500,00 EUR)
Strošek GZ severnoprimorske (sem so vključeni stroški vseh GZ, ki so sodelovale na
intervenciji, predvsem strojelomi na vozilih) je cca 20.000,00 EUR;
Strošek Slovenske vojske (helikopter in cisterna za točenje helikopterskega goriva) je cca
20.000,00 EUR (Bell – 5.000,00 EUR/ura) + 30.000,00 EUR (Cougar 7.500,00 EUR/ura) +
500,00 EUR (cisterna). Skupaj 55.500,00 EUR.

Skupaj so ocenjeni stroški intervencije nad Dolgo Poljano cca 86.126,00 EUR.
PREISKAVA POŽIGA
Po današnjih podatkih Policijska postaja Ajdovščina, ki preiskuje požig, trenutno še nima osumljencev za
kaznivo dejanje. Komandir PP Ajdovščina pa zatrjuje, da je nedvomno prišlo do požiga povzročenega s
strani človeka. Preiskava je še v teku, ko bo zaključena bodo pristojnim podali zaključke.
PREVENTIVNI PROGRAMI / OZAVEŠČANJE
Občina Ajdovščina trenutno nima posebnih preventivnih programov namenjenih izboljšanju požarne
varnosti in požarnemu osveščanju v naši občini. Ozaveščanje in preventiva pri mladostnikih potekajo v
okviru vsakoletne prireditve Igrajmo se za varnost. Poleg tega pa preventivi in ozaveščanju delujejo
posamezna prostovoljna gasilska društva in osrednja gasilska enota GRC Ajdovščina. Tekom leta prirejajo
preventivne akcije v smislu predstavitve gasilstva, ozaveščanja mladine o požarni varnosti in nevarnostih

ognja, nekatera društva pa prirejajo tudi gasilske krožke za mladino. Glede na pretekle dogodke, pa bo
veljalo razmisliti o celostni organizaciji preventivnih programov na temo požarne varnosti.
Pripravil: Matevž Brataševec

