ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
1. Odgovor na vprašanje g. Marijana Božiča glede ostanka vojaške rampe pri upravni
enoti
Odstranitev železja je bila naročena Komunalno stanovanjski družbi.
Pripravil: Peter Kete
2. Odgovor na vprašanje g. Josipa Trohe glede puščanja strehe na objektu CZ
Navedeno napako smo izvajalcu že reklamirali. Napako bo odpravil, ko bodo vremenske
razmere to dopuščale. Odprava napak bo poverjena usposobljenemu izvajalcu.
Pripravil: Peter Kete
3. Odgovor na vprašanje g. Kazimirja Čebrona glede ceste Potoče - Branik
Pobudo bomo upoštevali ter jo poskusili uvrstiti v proračuna za leto 2011 ter 2012 oziroma v
Načrte razvojnih programov za naslednje 4-letno obdobje.
Pripravil: Peter Kete
4. Odgovor na vprašanje g. Alojza Klemenčiča
- glede vodotokov med Stomažem in Lokavcem
Pobudo bomo posredovali na Agencijo RS za okolje v Novi Gorici, ki je pristojna za
navedeno problematiko. Na problem bomo opozorili tudi njihovega pogodbenega izvajalca
Hidrotehnik.
Pripravil: Peter Kete
- glede izvajanja Odloka o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti
S strani Skupnosti občin Slovenije, ki je v letošnjem letu intenzivno sodelovala z Ministrstvom
za gospodarstvo pri usklajevanju predloga Zakona o pokopališki dejavnosti, smo prejeli
odgovor, da je bil predlog tega zakona nepredvideno umaknjen iz zakonodajnega postopka,
in da zaenkrat ni na vidiku kakršnekoli volje za ponovno obuditev postopka, kar pomeni, da
novi zakon ne bo kmalu sprejet.
Zato bo občina pričela s postopki za vzpostavitev ureditve, določene s sedaj veljavnim
odlokom.
Pripravila: Zlata Čibej
5. Odgovor na pobudo g. Marijana Božiča glede krožišča pri logističnem centru
V tem primeru gre za projekt, ki je v domeni Direkcije republike Slovenije za ceste, zato ji
bomo posredovali pobudo. Občina je skladno z zakonodajo samo plačnik del, ki odpadejo
nanjo (javna razsvetljava, pločniki ter ostala komunalna infrastruktura).
V kolikor bi se občina odločila, da bi investicijo vodila sama, jo mora Direkcija za to
pooblastiti. Na tak smo v zadnjih letih izvedli krožišče na BIS-u, odstavni pas za Dolgo
Poljano, ureditev križišča pred osnovno šolo Dobravlje, obnova ceste skozi Črniče ter
križišče za poslovno cono Mirce.
Pripravil: Peter Kete

6. Odgovor na vprašanje Radovana Štora glede Napoleonovega mostu
Za pregled stanja sta zadolžena g. Damijan Lavrenčič ter g. Dragotin Štokelj, ki bosta podala
predlog sanacije.
Pripravil: Peter Kete
7. Odgovor na pobudo Boruta Valesa glede novoletne okrasitve v KS
Obvestilo, da je potrebno pred priklopom novoletne okrasitve pridobiti soglasje Občine
Ajdovščina ter kontaktirati Elektro Primorska smo 03.12.2010 poslali vsem KS. OA je tudi že
izdala soglasje vsem KS, ki so to zaprosile, z navedbo, da mora okrasitev izvesti strokovno
usposobljena oseba ter, da se je potrebno za priklop obrniti na Elektro Primorska.
Pripravila: Mojca Božič
8. Odgovor na vprašanje Igorja Česnik glede časovne omejitve parkiranja na tržnici in
prepovedi tovornega prometa na parkirišču nogometnega stadiona.
S skladu z dogovorom z županom dne 10.12.2010 se bo na parkirišču ob tržnici spremenilo
območje kratkotrajnega parkiranja iz 2 ur na 45 min. Tak ukrep je med drugim izveden že
pred stavbo Občine Ajdovščina in trgovino NKD, nasproti lekarne Sonček. Krajše obdobje
(predlagano 15 min) ni smiselno, saj se v roku 45 min opravi nakupe v širšem območju
Lavričevega trga (trgovina Fama, tržnica, Kukaj,…). V 15 min intervalu je otežkočen tudi
nadzor občinskega redarja zaradi velikosti nadzorovanega območja (C2, C3, Pošta, tržnica,
Lavričev trg, Zdravstveni dom,…). Po naših ocenah je poleg postavitve prometne
signalizacije potrebno poskrbeti tudi za stalni nadzor prometa s strani občinskih redarjev.
Vzdrževalcu ceste bo izdana odločba o spremembi območja kratkotrajnega parkiranja.
Na nogometnem stadionu se bo naročilo postavitev prometne signalizacije za prepoved
prometa za tovorna vozila razen za potrebe živilskega sejmišča in nogometnega stadiona.
Pripravil: Miha Ergaver
9. Odgovor na vprašanje Neve Božič Lozar glede posredovanja prošnje mater, ki
imajo starejše prizadete otroke glede namestitve v primeru bolezni ali smrti staršev
Po podatkih, ki nam jih je posredoval CSD, je v našem okolju na voljo možnost nastanitve v
VDC Stara Gora oziroma stanovanjski skupnosti Dutovlje. Za podrobnejše informacije in
predstavitev še drugih možnih oblik nastanitve pa se lahko starši obrnejo na Center za
socialno delo Ajdovščina, ki v zvezi s tem nudi potrebno pomoč.
Pripravila: Jerica Stibilj
10. Odgovor na pobudo Tadeja Beočanina glede obravnave soglasja k Statutu zavoda
za šport in imenovanja članov v Svet zavoda
Sklep o imenovanju članov v svet Zavoda za šport Ajdovščina je pripravljen za obravnavo na
3. seji 23.12.2010, gradivo za soglasje k Statutu pa bo pripravljeno za eno izmed prihodnjih
sej Občinskega sveta, ker terja nekoliko več priprave.
Pripravila: Katarina Ambrožič

11. Odgovor na pobudo Nadje Ušaj Pregeljc glede pomoči Glasbeni šoli pri sanaciji
zamakanja ene večjih učilnic na Gregorčičevi ulici

Stanje učilnic in vzrok zamakanja si je prejšnji teden ogledal tudi naš vzdrževalec. Skupaj z
vzdrževalcem Glasbene šole sta naredila popis potrebnih del za odpravo zamakanja in
ocenjuje se, da bodo stroški bistveno manjši kot je prvotno predvidevala Glasbena šola.
Sredstev za popravilo v proračunu za leto 2010 nimamo predvidenih in jih zaradi konca
proračunskega leta tudi ne moremo zagotoviti, bomo pa pobudo poskušali uvrstiti v proračun
za leto 2011. Za zagotovitev takojšnjega popravila se bomo pogovorili z Glasbeno šolo o
možnostih izvedbe popravila z njihovimi lastnimi sredstvi (morebitni pričakovani presežek iz
leta 2010).
Pripravila: Katarina Ambrožič
12. Odgovor na vprašanje Josipa Troha glede službenih telefonov
Občina Ajdovščina ima trenutno z družbo Mobitel d.d. sklenjeno naročniško razmerje za 21
mobilnih telefonskih številk. 6 telefonskih številk odpade na GSM vmesnike, zaposleni
razpolagajo s 14 telefonskimi številkami, ena telefonska številka je dodeljena predsedniku v
svetu zavoda Rod. Omenjena dodelitev mobilnega telefona je posledica nujnosti po
dosegljivosti predsednika. Za vse telefonske številke se vodi ločeni račun, kar pomeni, da je
poraba limitirana. Prekoračitev limita se avtomatsko zaračuna uporabniku telefona. Običajni
limit znaša 10,31 oziroma 20,00 € mesečno. Izjema je vodja oddelka za investicije, župan in
tajnik.
Pripravil: J. Furlan
13. Odgovor na pobudo Mitja Tripkoviča glede biomase ozirom učinkovite rabe
energije
Predstavljena pobuda je brez dvoma pomembna, hkrati pa zahteva širšo razpravo in
celostnejši pristop in ne le odgovor v nekaj vrsticah. Občina Ajdovščina je v skladu z
zakonodajo s področja energije ter na podlagi sprejetega lokalnega energetskega koncepta
občine, dolžna le tega uskladiti oziroma posodobiti najkasneje v letu 2012; na podlagi iste
zakonodaje pa je občina dolžna letno poročati ministrstvu o izvajanju akcijskega načrta
energetskega koncepta. Ožjo razpravo v zvezi s tem bomo morali opraviti do konca januarja
(rok za oddajo poročila je 31.01. tekočega leta za preteklo leto), širše pa v okviru obravnave
in potrditve novega lokalnega energetskega koncepta občine (predvidoma v letu 2011 ali
pričetku 2012). Obravnave konkretnih pobud v tem trenutku ne moremo napovedati.
Pripravil: J. Furlan
14. Odgovor na vprašanje Ivana Krašna glede projekta izgradnje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (GOŠO)
Občina Ajdovščina je skupaj s še 9-imi drugimi občinami kandidirala na razpisu Ministrstva
za visoko šolstvo znanost in tehnologijo za namen izgradnje odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij. Nosilka prijave je Občina Tolmin. V postopku oddaje
prijave je bilo potrebno izbrati zasebnega soinvestitorja ter izvajalca nadzora. Pri tem je bilo
kar nekaj zapletov ter zahtevkov za revizijo. Revizijski postopku so uspešno zaključeni.
Rezultate razpisa pričakujemo v začetku prihodnjega leta.
Pripravil: J. Furlan
15. Odgovor na vprašanje Valentina Krtelja glede starega skladišča CZ.
Staro skladišče CZ ostaja v lasti Ministrstva za obrambo. Prvotno je bilo mišljeno, da bo
omenjen objekt ter pripadajoče zemljišče del »kupnine« za poplačilo novozgrajenega objekta
CZ v logističnem centru. Pridobitev tega objekta in zemljišč je namreč sovpadalo z strategijo

vzpostavljanja Univerzitetnega središča Kosovel. Trenutno, se v zvezi z odkupom
omenjenega zemljišča in objekta (starega) ne vodijo nobeni postopki.
Pripravil: J. Furlan
16. Odgovor na vprašanje g. Dušana Mikuža in g. Alojza Klemenčiča v zvezi s
pismenimi ponudbami zasebnega podjetja občanom za urejanje lastniških razmerij
Občina Ajdovščina je seznanjena z dopisi zasebnega podjetja, ki se ukvarja s
posredovanjem pri urejanju premoženjsko pravnih zadev. Zasebno podjetje je občanom
poslalo ponudbo za zastopanje v primerih gradnje (ali obstoja) javne infrastrukture – last
Občine Ajdovščina, na zemljiščih, ki so še vedno v zasebni lasti.
V zvezi s tem, se je na Občini Ajdovščina oglasilo kar nekaj občanov, nekateri izmed njih so
pripravljeni svoje nepremičnine brezplačno izročiti v javno dobro. Vsem strankam smo
pojasnili, da se urejanje lastništva postopoma ureja, da je obseg neurejenega lastništva, kot
posledica družbene lastnine v prejšnjem sistemu izredno velik in da ni pričakovati, da bo
stanje v celoti rešeno v kratkem času. V glavnem so stranke to pojasnilo sprejele z
razumevanjem, do sedaj se je le ena izmed lastnic odločila, da lastništvo rešuje s pomočjo
odvetniške pisarne.
Kot že rečeno, se Občina Ajdovščina zaveda problematike ureditve katastrskega stanja in v
okviru možnosti namenja za te namene vsako leto določena finančna sredstva. Tako so bila
v preteklih letih na novo geodetsko izmerjena naselja Črniče, Vipavski Križ, Cesta, Plače,
Selo in Male Žablje.
Za vse investicije, ki jih izvaja sedanja Občina Ajdovščina, pa se katastrsko stanje uredi
sproti, takoj po končani investiciji.
Kratka informacija o zgornjem bo objavljena tudi v naslednji številki časopisa Prepih.
Pripravila: Sonja Lovrekovič

