ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV
-

Odgovor na vprašanje Brune Kastelic glede stanja v Zdravstvenem domu Ajdovščina
oz. zdravnikov splošne medicine.

Odgovor v prilogi. Pripravila direktorica ZD Ajdovščina, Boža Ferfolja
-

Odgovor na vprašanje Brune Kastelic umestitev plinovodnega omrežja na območju
Občine Ajdovščina.

Na območju Občine Ajdovščina so sprejeti sledeči državni prostorski akti, ki se nanašajo na
prenosno plinovodno omrežje:
- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za kompresorsko postajo Ajdovščina (Uradni
list RS, št. 55/06);
- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do
Lucije (Uradni list RS, št. 88/12);
- Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice
(Uradni list RS, št. 17/15);
- Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3,
M3B, R31A, R32 in R34 (Uradni list RS, št. 97/15);
 Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–
Šempeter pri Gorici (Uradni list RS, št. 6/18).
Po območju občine poteka meddržavno prenosno plinovodno omrežje že iz 80-let prejšnjega
stoletja. Trasa je bila umeščena v prostor v tedanjem času in se je ohranila tudi pri predlogu
rekonstrukcije obstoječega prenosnega plinovoda M3, M3B, R31A, R32 in R34 in pri predlogu
umestitve novega vzporednega prenosnega plinovoda M3/1. Večja razlika v trasi je v bližini
zadrževalnika Vogršček, kjer je trasa deviirala zaradi vodnega zadrževalnika, in manjše
deviacije, ki so bile potrebne bodisi zaradi nestabilnosti terena bodisi zaradi območij ohranjanja
narave. Nova je tudi trasa prenosnega plinovoda od kompresorske postaje Ajdovščina do meje
z Občino Vipava, ki v nadaljevanju vodi do Lucije. Vsi prostorski dokumenti za prenosne
plinovode so objekti državnega pomena in v pristojnosti države, zato je občina v postopku
sodelovala le z izdajo smernic in mnenj, s ponudbo prostorov za javne razgrnitve in javne
obravnave ter z zbiranjem pripomb, skladno z zakonodajo. Vsi predlogi prostorskih aktov in
okoljskih poročil so bili javno razgrnjeni in izvedene so bile javne obravnave, vendar se teh
postopkov ni udeležilo večje število občanov (do 5). Občina ves čas postopka, tudi v sedanjem
času, posreduje zainteresiranim občanom kontaktne osebe investitorja Slovenski plinovodi
d.d. in projektanta Projekt d.d. Nova Gorica, s katerimi je možno minimalno uskladiti potek
trase ali samo tehnično rešitev.
Občina ni dala večjih pripomb na potek trase prenosnega plinovoda M3/1, ker bi vsaka
umestitev nove trase pomenila nov poseg v prostor z vsemi omejitvami z naslova varovalnih
pasov in ker ni bilo nobenega večjega nasprotovanja občanov ali organizirane javnosti. Z
drugih občin so se po poteku javnih razgrnitev sicer pojavile pobude, naj se prenosni plinovod
M3/1 umesti vzdolž hitre ceste, vendar se hitra cesta na območju Občine Ajdovščina preveč
približuje poseljenim površinam, da bi bila takšna umestitev trase z vidika razvoja poselitve
bolj sprejemljiva.
Pripravila:
Irena Raspor

-

Odgovor na vprašanje svetnika Angela Vidmarja glede ščurkov na Tovarniški

Do sedaj se je zatiranje ščurkov izvajalo na poziv občanov. Konkretno se je v lanskem letu to
izvajalo v kompleksih C2 in C3 ter na Župančičevi ulici. V tem letu nameravamo to storitev
vključiti v redne postopke vzdrževanja javne kanalizacije.
Predlagamo, da se občani, ki bivajo na Tovarniški ulici, obrnejo na nas, da dogovorimo kdaj
in kako bi izvedli potrebne ukrepe.
Pripravila: Egon Stopar
Peter Kete
-

Odgovor na vprašanje svetnika Angela Vidmarja glede intenzivnega gospodarjenja z
gozdom

Vprašanje smo pisno naslovili na Zavod za gozdove in Direkcijo RS za ceste. Ko prejmemo
odgovor, vas bomo o tem tudi pisno obvestili.
Pripravila: Alenka Čadež Kobol
-

Odgovor na vprašanje svetnika Marjana Vidmarja glede označitve širine mostu čez
reko Vipavo v Dolenjah

Ob rekonstrukciji ceste Ajdovščina - Dolenje se je cestišče širilo na desno stran, kar je
povzročilo zamik osi ceste na obstoječem mostu čez reko Vipavo. Iz tega razloga se je
postavilo prometno signalizacijo, ki voznika opozarja na oviro ter ga usmerja levo. Iz smeri
Dolenj se os ceste ni spreminjala in se cestišče izven mostu ujema z cestiščem na mostu.
Ukinitev ali zožanje hodnikov za pešce bi pomenilo zmanjšanje varnosti za pešce, saj v primeru
nevarnosti ti nimajo prostora za varen umik. Na podlagi ogleda terena se bo iskalo rešitev, ki
zadostila varnostnim zahtevam vseh udeležencev v prometu.
Pripravil: Jošt Černigoj
-

Odgovor na vprašanje svetnice Suzane Krašna glede aktivnostih gasilcev na območju
nekdanje stavbe 3 OŠ Danila Lokarja

Nekdanja stavba 3 OŠ Danila Lokarja je z vidika zaščite in reševanja zelo primerna (velikost,
višina, stopničasta gradnja) za izvedbo vaj gasilcev in drugih enot zaščite in reševanja. V
lanskem in letošnjem letu so bile zato izvedene tri vaje na tem območju, dve napovedani in
ena nenapovedana. V primeru izvedbe vaj do rušitve objekta, bomo občane predhodno
obveščali o izvedbi le teh.
Pripravil: Jošt Černigoj
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