ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV
Odgovor na vprašanje Mihe Kaplja v zvezi z domnevnim oškodovanjem javnega zavoda
GRC Ajdovščina pri zaposlitvi gasilca konec leta 2018
Nadzorni odbor je na pobudo Sveta zavoda GRC Ajdovščina v plan dela za leto 2019 vključil
tudi nadzor postopka izbire kandidata za gasilca po javnem razpisu z dne 12. 11. 2018. Svet
zavoda ima pristojnost, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti sproži postopke v zvezi z
oškodovanjem javnega zavoda.
Pripravila: Mojca Remškar Planinc
Odgovor na vprašanje Janeza Tratnika v zvezi z zadolžitvijo občine
Stanje zadolžitve Občine Ajdovščina je na dan 31. 12. 2018 znašalo 10.000.018,93 €.
Odplačevanje vseh posojil poteka v skladu z amortizacijskimi načrti.
V spodnji
teh.
zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

preglednici je razvidno stanje dolga po posameznih posojilih in datumi odplačila lekreditodajalec
Intesasanpaolo bank d.d.
Delavska hranilnica d.d.
SKB banka d.d.
Intesasanpaolo bank d.d.
skupaj
MGRT* – parkirišča Vipavski križ
MGRT* – kanalizacija in vodovod Dobravlje
MGRT* – glasbena šola
MGRT* – kanalizacija in vodovod Lokavec
MGRT* – ureditev Kastre
skupaj

preostanek dolga
483.022,45
1.587.423,80
3.341.688,53
3.859.842,22
9.271.977,00

datum odplačila
1. 12. 2021
30. 9. 2024
16. 11. 2026
3. 1. 2031

83.555,54
52.705,59
242.000,00
95.453,80
254.327,00
728.041,93

15. 9. 2026
15. 9. 2026
31. 12. 2028
15. 9. 2028
15. 9. 2028

vse skupaj
10.000.018,93
*Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – posojilo se ne šteje v največji možni obseg
zadolžitve občine
Pripravila: Karmen Slokar
Odgovor na vprašanje Alojza Klemenčiča v zvezi s pošiljanjem gradiva za seje sveta in
v zvezi z javnostjo gradiv za seje sveta
Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina v 23. členu določa, da se vabilo z gradivom
pošlje prejemnikom v elektronski obliki, v primerih, ko to ni mogoče, pa v fizični obliki po pošti
ali z osebno vročitvijo. Način dostopa do gradiva smo pojasnili v informaciji o dostopu do
gradiva, ki ste jo svetniki prevzeli skupaj s prenosnim računalnikom.
Gradivo je dostopno ob sklicu seje, t.j. takrat, ko po elektronski pošti prejmete vabilo na sejo.
Shranjujemo ga na ftp, v mape, poimenovane po sejah. Svetniki imate z uporabniškim imenom
in geslom možnost dostopa do gradiva kadarkoli.
Bližnjica do gradiva je pripravljena zgolj za primere hitrega dostopa do gradiva zadnje seje z
namenom, da gradivo odprete in shranite na svoj računalnik, tako da ga lahko pregledujete
tudi če nimate možnosti internetne povezave. Z aktiviranjem bližnjice gradivo shranjujete

vedno v isto mapo, zato je smiselno vsebine prejšnjih sej sproti brisati. Za primere, ko bi z
uporabo bližnjice (gre za poseben program) pri dostopu do gradiva nastale težave, je še vedno
zagotovljen dostop do gradiva v mapi seje na ftp.
Pripravila: Mojca Remškar Planinc
Odgovor na vprašanje Alojza Klemenčiča v zvezi z javnostjo gradiv za seje občinskega
sveta
4. odstavek 14. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina določa, da imajo člani
občinskega sveta dolžnost varovati zaupne podatke (to so podatki, varovani z zakonom,
drugim predpisom ali aktom občine ...), za katere izvejo pri svojem delu, in ohraniti njihovo
tajnost. Med zaupne podatke spadajo tudi osebni podatki (podatki, varovani z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov). Iz mnenj Informacijskega pooblaščenca izhaja, da so podatki o
kandidatih za javno funkcijo osebni podatki, in je za njihovo javno objavo potrebna osebna
privolitev kandidatov. Če takšne privolitve ni, javna objava ali kakršnokoli drugo posredovanje
teh podatkov javnosti, ni dopustno.
Pripravila: Zlata Čibej
Odgovor na vprašanje Janeza Tratnika v zvezi s terenskim vozilom Ford Ranger
Ford Ranger ima prevoženih 14.340 km na dan 26. 3. 2019. Namen uporabe službenega vozila
je razviden iz posameznih potnih nalogov, ki so bili izdani za uporabo tega vozila.
Pripravila: Zlata Čibej
Odgovor na vprašanje Zvonka Vidmarja, kakšna je možnost, da bi prebivalci ob Vipavski
cesti (od krožišča do KS Žapuže, 10 do 11 objektov) prišli pod KS Žapuže
To vsebino (spremembo območja krajevne skupnosti) ureja 18. člen Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in naslednji) in 66. člen Statuta Občine Ajdovščina
(Uradni list RS št. 44/12 in naslednji).
Pobudo za spremembo območja krajevne skupnosti lahko da zbor občanov krajevne skupnosti
ali najmanj pet odstotkov volivcev s tega območja. Pobudo se naslovi na Občino Ajdovščina.
Pobuda mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet odločanja, pisno
obrazložitev zahteve in obvezno prilogo (seznam volivcev, ki dajejo pobudo).
Župan pobudo pregleda. Če je sestavljena v skladu s predpisi, jo uvrsti na dnevni red prve
naslednje seje občinskega sveta.
Občinski svet mora pobudo obvezno obravnavati in jo lahko sprejme ali zavrne.
Če jo sprejme, župan skliče zbor občanov za tangirano območje.
Na zboru občanov občani glasujejo o predlagani pobudi.
Glede na ugotovljeno voljo občanov Občinski svet Občine Ajdovščina s spremembo statuta
spremeni območje krajevnih skupnosti, oziroma statuta ne spremeni in ohrani dosedanje
stanje.
Sprememba območja lahko prične veljati šele po izteku tekočega mandata sveta krajevne
skupnosti.
Kot že navedeno, je zaradi takšne spremembe treba spremeniti statut občine, poleg tega tudi
odlok, ki določa volilne enote in število članov sveta krajevne skupnosti, ter geodetsko
spremeniti meje krajevnih skupnosti Ajdovščina in Žapuže.
Če prebivalci s tangiranega območja želijo priti pod KS Žapuže, bi se zaradi spremembe
območja KS v tem delu po vsej verjetnosti spremenile tudi meje naselja (izločitev iz naselja
Ajdovščina, priključitev k naselju Žapuže). Zato bi ti prebivalci morali spremeniti tudi naslove

hišnih številk, kar posledično pomeni tudi spremembo osebnih podatkov in s tem tudi njihovih
osebnih dokumentov.
Pripravila: Zlata Čibej
Odgovor na vprašanje Dragotina Štoklja, ki se nanaša na sanacijo odsekov ceste Col –
Podkraj
Občinska uprava je v preteklih letih z Direkcijo RS za infrastrukturo že večkrat poskušala
doseči dogovor glede sanacije podpornega zidu ob stanovanjski hiši Podkraj 1. Na zadnjem
sestanku je bil sklenjen dogovor, da Direkcija RS za infrastrukturo pripravi projektno
dokumentacijo za sanacijo zidu. Po preverbi pri vzdrževalcu državnih cest projekti še niso
končani. Sanacija drugega odseka ceste pa bo izvedena v letošnjem letu.
Ker pisnega odgovora še nismo prejeli, bo dokončen odgovor posredovan na naslednji seji
Občinskega sveta Občine Ajdovščina.
Pripravil: Jošt Černigoj
Odgovor na vprašanje Dragotina Štoklja v zvezi z dokončanjem hodnika za pešce na
krajevni cesti LK 001 741 »Pot do Kuriva I«
V trenutno veljavnem proračunu niso predvidena sredstva za dokončanje hodnika za pešce
na tej lokaciji. Ob rebalansu proračuna za leto 2019 se bo preverilo možnost umestitve tega
projekta v nov proračun.
Pripravil: Jošt Černigoj
Odgovor na vprašanje Adama Rasporja v zvezi z izgradnjo hodnika za pešce ob
regionalni cesti R1-207 »Col – Črni Vrh« v naselju Col
Krajevna skupnost Col je na eni izmed preteklih sej krajevne skupnosti izglasovala odločitev o
izvedbi krožišča na križanju cest R1-207 »Col – Črni Vrh« in RT-936 »Col – Predmeja«. Ob
uvrstitvi krožišča v program investicij DRSI-ja se bo preverilo še umestitev hodnika za pešce
v smeri od novega krožišča proti Črnemu Vrhu do zaključka naselja Col. V prihodnjem mesecu
je na tem območju tudi predvidena začasna postavitev merilnika hitrosti in izdelava analize na
podlagi pridobljenih meritev.
Pripravil: Jošt Černigoj
Odgovor na vprašanje Marjana Vidmarja v zvezi z dvema mostovoma v vasi Dolenje
Za most oziroma propust (poškodovan) pod avtobusnim postajališčem v Dolenjah je
pripravljena projektna dokumentacija. Projektna dokumentacija obsega širitev propusta tako
na levo kot na desno stran ter umestitev hodnika za pešce na eni strani. Izvedba rekonstrukcije
mostu se bo izvedla ob zagotovitvi finančnih sredstev v proračunu.
Most na lokalni cesti LC 001 121, ob stanovanjski hiši Dolenje 25B, je bil izveden skladno z
projektom ob rekonstrukciji lokalne ceste Dolenje - Vrtovče. Občinska uprava bo opravila ogled
mostu in preverila možnost razširitve na desno stran v smeri Dolenje – Vrtovče, saj na tej strani
mostu hodnik za pešce ni zvezen.
Pripravila: Jošt Černigoj, Damijan Lavrenčič

Stanje aktivnosti sanacije zadrževalnika Vogršček
Občina Ajdovščina se je v mesecu februarju udeležila sestanka na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, kjer so nam bile predstavljene aktivnosti glede sanacije pregrade
Vogršček ter namakalnega razvoda. Konec leta 2018 je podjetje dr. Duhovnik izdelalo študijo
o oceni stanja razvoda namakalnega sistema, ki je pokazala, da je obnova namakalnega
razvodnega sistema racionalnejša od novogradnje.
Za sanacijo akumulacije je izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, opravljena je
tudi recenzija projektne dokumentacije. Postopek vodi Ministrstvo za okolje in prostor.
Pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo je predvidena v drugi polovici leta 2019 (oktober).
Pričetek gradbenih del se predvideva v pričetku leta 2020, zaključek pa v marcu 2021.
Akumulacija se bo v letu 2020 delno napolnila, da bo zagotovljena možnost namakanja tudi v
letu 2020. Sredstva za obnovo zadrževalnika so zagotovljena v proračuni Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvu za okolje in prostor.
Predvidene aktivnosti Občine Ajdovščina v zvezi novogradnje namakalnega sistema na
območju občine Ajdovščina
Občina Ajdovščina bo v letošnjem letu (2019) začela s pripravo dokumentacije za uvedbo
namakalnega sistema. Postopek uvedbe namakalnega sistema se prične z ozaveščanjem
lastnikov zemljišč na predvidenem namakalnem območju. V omenjenem postopku je
pomemben in odločilen pogoj, da investitor (Občina Ajdovščina) pridobi soglasja lastnikov
zemljišč, ki imajo v lasti najmanj 67 % površin na predvidenem namakalnem območju. Uvedba
agromelioracije je tudi ključna za kasnejše kandidiranje na javnem razpisu Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje operacije.
Občina bo, s ciljem ozaveščanja, seznanjanja in informiranja, v prihodnjih mesecih po
krajevnih skupnostih, na predvidenem namakalnem območju, organizirala sestanke in
predstavitve za ključne deležnike. Predvidevamo, da bo dokumentacija za vložitev vloge za
uvedbo namakalnega sistema pripravljena do konca leta 2019. Ciljni datum za kandidiranje na
razpisu MKGP, za sofinanciranje operacije, je leto 2021.
Pripravila:
Doris Grmek in Janez Furlan
Odgovor na vprašanje Dejana Škvarča glede števila novih delavnih mest, ki so bila
ustvarjena v obdobju prejšnjega mandata župana (2014 - 2018).
Podatek o tipu zaposlitve (določen ali nedoločen čas) se statistično spremlja na nivoju
posameznega poslovnega subjekta. Omenjen podatek spremlja Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije lahko podatek o številu
zaposlenih in tipu zaposlitve za vsak presečni datum posreduje le za posamezno pravno
osebo. Sumarnih podatkov zavod ne spremlja. Sumarne podatke spremlja Statistični urad
Republike Slovenija in sicer s podatkom o “št. aktivnega prebivalstva” po občini delovnega
mesta.
Podatek zajema vse zaposlene osebe, samozaposlene osebe ter kmete. Podatek ne loči med
zaposlitvijo za določen oziroma nedoločen čas, niti med zaposlitvijo za poln delovni čas
oziroma skrajšani delovni čas.
Iz podatka o številu delovno aktivnega prebivalstva je torej mogoče interpretirati število
delovnih mest na določenem območju (na območju občine).
V občini Ajdovščina je bilo tako novembra 2014 zaposlenih, samozaposlenih ter kmetov 5.581,
v oktobru 2018 pa 6.620.
Razlika v obravnavanem obdobju znaša 1.039 zaposlenih.
Pripravil: J. Furlan

Odgovor na vprašanje Alojzija Klemenčiča glede ograje na letališču Ajdovščina
Glede vzdrževanja ograje ob letališču Ajdovščina smo upravniku letališča Aeroklubu Josip
Križaj, dne 28. 3. 2019 poslali dopis, v katerem zahtevamo pregled poškodovanih delov ograje
in začetek postopkov za njihovo sanacijo.
Pripravil: Jošt Černigoj
Odgovor na vprašanje svetnice Andreje Škvarč glede objave priloge operativnega
programa oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih in padavinskih voda na spletni
strani Občine
Operativni program za oskrbo s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda s prilogo – Tabela 13 - Plan investicij je objavljen na spletni strani Občine Ajdovščina:
Katalog informacij javnega značaja: Seznam strateških in programskih dokumentov po
vsebinskih sklopih, Gospodarske javne službe – link .
https://www.ajdovscina.si/katalog_informacij_javnega_znacaja/katalog_informacij_javnega_z
nacaja/
Dodatno smo ga objavili še domači strani Občine Ajdovščina v rubriki Gospodarske javne
službe – link:
https://www.ajdovscina.si/gospodarske_javne_sluzbe/odvajanje_in_ciscenje_odpadnih_in_p
adavinskih_voda_/
https://www.ajdovscina.si/gospodarske_javne_sluzbe/oskrba_s_pitno_vodo/
Pripravila: Alenka Čadež Kobol
Odgovor na vprašanje Jožka Premrna glede prodaje zemljišč na območju OC POD
ŽELEZNICO:
Veljavni predpisi ne predvidevajo objave rezultatov javnih dražb oz. javnih zbiranj ponudb oz.
doseženih cen pri prodaji občinskih nepremičnin, kot je npr. to predvideno pri javnem
naročanju. S tem transparentnost ni okrnjena, zagotovljena je v okviru javnosti dražbe oz.
javnega odpiranja ponudb, ki se ga lahko udeleži kdorkoli, tudi oseba, ki ne draži oz. ni oddala
ponudbe.
Pri prodajah občinskih nepremičnin na javnih dražbah v 2018 (v preteklem letu ni bilo prodaje
v okviru postopka javnega zbiranja ponudb) so bile nepremičnine vedno prodane po izklicni
ceni (za vse obrtne cone 40 €/m2). Enako velja za prodajo zasedenih stanovanj. Izjema od
prodaje po izklicni ceni je bila prodaja stavbnih zemljišč na območju ulice Na Brajdi, kjer sta
bila dražitelja dva in je bila dosežena višja cena (izklicna 50 €/m2, prodajna 68 €/m2). V
primeru prodaj na podlagi neposrednih sklenitev pogodb je prodajna cena opredeljena v javno
objavljeni nameri. V praksi ni bilo primera, ko bi se v postopku neposredne prodaje po objavi
namere prijavil dodaten interesent (v tem primeru bi se občina o ceni pogajala).
Na dražbi zemljišča Pod železnico dne 22. 3. 2019 je bila izklicna cena 28 €/m2, takšna je bila
tudi dosežena cena. V tem primeru je šlo za 2. javno dražbo. Na 1. dražbi je bila izklicna cena
40 €/m2, bila je neuspešna, saj se k dražbi ni nihče prijavil. Skladno s predpisi o ravnanju s
stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko v takih primerih v
naslednjih razpisih dražbe izklicna cena zniža do max. 30 % od ocenjene vrednosti, kar se je
napravilo v tem primeru. Dražitelj je bil le en, ki je ponudil novo izklicano ceno. Občina je sicer
nepremičnino dobila v last z nakupom v stečajnem postopku družbe Fluid d.o.o. (kot solastnino
(delež ½) večje parcele 3521, kjer je bila nadalje napravljena parcelacija in ureditev mej ter
delitev solastnine s SLO-CAR d.o.o). Nakup je bil opravljen po ceni 18,73 €/m2.

Namen občine pri nakupih in prodaji nepremičnin po obrtnih conah ni ustvarjanje dobička.
Na občino so se več let obračali gospodarski subjekti in izrazili interes po zemljiščih, na katerih
bi radi gradili objekte za izvajanje gospodarske dejavnosti. Na občino pa so se obračali oz.se
obračajo ravno zato, ker na trgu primernih zemljišč ni - niso primernih površin ali oblik (glede
na potrebe investicije) ali pa niso komunalno opremljena ali pa ne dosežejo soglasja z lastniki.
Občina se je na te pobude, potrebe odzvala, saj smatra, da bo tako pripomogla h
gospodarskem razvoju, povečanju števila delovnih mest in blagostanja družbe na območju
občine nasploh. Tako je začela s sistematičnimi nakupi, da proste, nepozidane površine v
okviru svojega lastništva zloži, jih ustrezno razparcelira, komunalno uredi in tako dejansko
omogoči pozidavo con. V fazi urejanja zemljišč je zelo pomembno enotno lastniško stanje, saj
bistveno olajša razne upravne postopke (geodetske pridobitve gradbenih dovoljenj …),
olajšano je pridobivanje nepovratnih sredstev, npr. za komunalno ureditev, saj ni potrebno
zbiranje soglasij posamičnih lastnikov in podobno. V določeni fazi ureditve parcel oz. con nato
občina posamične parcele proda, s posebno zahtevo, da kupec do določenih datumov opravi
ustrezne aktivnosti na kupljenem zemljišču. S tem se omogoča racionalna izkoriščenost
obrtnih con, preprečuje se špekulacije (da bi nekdo zemljišča kupoval zgolj z namenom
dobička pri nadaljnji prodaji), končno pa, kot rečeno, zagotavlja spodbujanje gospodarskega
razvoja.
Kar se tiče konkretnih nakupov Pod železnico: večji del zemljišč na območju cone je bilo
odkupljeno na dražbi FLUID d.o.o po zgoraj navedeni ceni (slaba 2 ha, namenjena nadaljnji
prodaji), so tudi že vsa prodana, po ceni 40 €/m2, z izjemo prej navede parcele (28 €/m2. V
preostalih primerih je bila povprečna cena nakupov ravno tako 40 €/m2. V nekaterih primerih
je odstopala navzdol (nakup v sodnem izvršilnem postopku družbe ROLFIX d.o.o. po cca 16
€/m2), v nekaterih pa navzgor. V primeru nakupov prodajne pogoje postavlja prodajalec,
postopek tudi ni zakonsko reguliran kot v primeru prodaj. Poudariti je potrebno, da je ob
nakupih (za vse namene, opredeljene v prejšnjem odstavku) občina postavljena pred dejstvo,
da je bil prodajalec voljan prodati le celotno parcelo (četudi bi občina kupila le del parcele), ali
pa je prodajalec vztrajal pri določeni ceni. Tako z vidika finančne kot časovne racionalnosti je
to običajno ugodneje, kot če bi občina vztrajala pri svoji ceni oz. za pridobitev zemljišč sprožila
postopke razlastitve. Občina tako pri odločitvi o sprejemu ponujene cene večkrat tehta med
različnimi vidiki in se v primerih, ko določitev prodajne cene ni predpisana v okviru raznih
postopkov (stečaji, dražbe, prodaja premoženja RS in subjektov, v katerih imam lastnino RS),
vedno pogaja in teži k temu, da povprečna cena nakupov ne bi presegla 40 €/m2.
Pripravila: Vida Šuštar
Odgovor na vprašanje g. Jožka Premrna glede izvajanja del po Kastri
Prenova infrastrukture ter zunanje ureditve po Kastri se izvaja počasneje, kot bi si vsi skupaj
želeli. Vendar je potrebno ob tem upoštevati naslednje:
Dela potekajo na območju arheološkega najdišča KASTRA, ki sodi med prvih 5
najpomembnejših staroveških najdišč v državi.
Sestavni del projektne dokumentacije ter gradbenih dovoljenj za prenovo Kastre so tudi
projektni pogoji in soglasja pristojnega Zavoda za varstvu kulturne dediščine, ki jih je p ZVKD
na osnovi opravljenih arheoloških raziskav sproti dopolnjeval. Kot primer je v prilogi dopolnitev
teh pogojev z dne 3. 4. 2017, kjer so v točki 6 opisani postopki ter pogoji izvajanja del.
Odkrite arheološke najdbe na Lavričevem trgu so izrednega pomena ter zahtevajo spremembe
že pripravljene projektne rešitve, ki je bila izbrana na javnem natečaju. Odkrite ter ustrezno
prezentirane arheološke najdbe bodo namreč predstavljale zgodovinske temelje ter identiteto
Ajdovščine. Zadnje zasedanje pristojne strokovne komisije, ki je obravnavala ter načelno
potrdila projektne rešitve na to temo, je bilo v petek, 22. 3. 2019.
Doslej je bila dokončana večina pogodbenih del na Prešernovi ulici, kjer bo potrebno izvesti le
še rezkanje fug ter namestiti urbano opremo. Po Lavričevem trgu trenutno poteka gradnja

komunalne infrastrukture ter priprave za pričetek izvajanja zunanje ureditve. Skupaj s
projektantom ter izvajalcem smo si zadali cilj, da bi bila dela dokončana do 31. 8. 2019.
Navedeni datum pa ne velja za dokončanje odprte prezentacije. Odkrite temelje ter ostanke
rimskih zidov bo potrebno ustrezno konservatorsko zaščititi. Za ta dela nam ZVKD pripravlja
strokovne usmeritve, usposobljenega izvajalca bomo izbrali na javnem razpisu.

Slika 1: prstan iz rimskih časov

Polega navedenega se vzporedno izvaja prenova obstoječih komunalnih priključkov za vse
objekte na Prešernovi ulici ter Lavričevem trgu, ki so s prenovo tangirani. Obstoječe elektro
omrežje bo prestavljeno v kabelsko kanalizacijo, v celoti so obnovljeni vsi kanalizacijski ter
vodovodni priključki, na novo se gradi plinovodno ter optično omrežje. Vse našteto zahteva
veliko usklajevanj z lastniki objektov, ki jim je izvedba vseh naštetih priključkov
subvencionirana iz proračuna.
Vrednost pogodbenih del z izbranim izvajalcem gradnje znaša 2.933.514 € z DDV. Po osnovni
projektni rešitvi je bila predvidena prezentacija ostalin v tlaku za celotno območje Lavričevega
trga, o stroških spremenjene rešitve bomo lahko govorili, ko bodo zbrane vse ponudbe.
Pogodbena vrednost arheoloških raziskav znaša 495.574,97 € z DDV. Za izvedbo post
arheološke analize najdb bo potrebno v naslednjih treh letih zagotoviti dodatna sredstva,
ocene vrednost teh del bo pripravil ZVKD.
Vrednost del doslej opravljenega nadzora znaša 39.220 € brez DDV, v letu 2019 je za ta
namen predvidenih dodatnih 22.500 €.
Pripravil: Peter Kete
Odgovor na svetniško vprašanje ga. Brune Kastelic v zvezi s predlogom postavitve
zbirnega centra za kosovne odpadke:
V KSD d.o.o. smo pred leti ukinili takratni sistem zbiranja kosovnih odpadkov, ki je potekal
dvakrat letno s postavljanjem kontejnerjev za kosovne odpadke na javnih zemljiščih. Zaradi
»zbiralcev« kovin in koriščenja kontejnerjev za odlaganje vsakršnih, tudi klavničnih
odpadkov, je takšen način zbiranja postal nevzdržen. Po preverjanju sistemov zbiranja
kosovnih odpadkov v drugih občinah ter njihovih pozitivnih in negativnih izkušnjah, smo se
odločili za način zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat. Obenem je to eden od dveh
načinov, ki je predpisan v Uredbi o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja
komunalnih odpadkov (l. 2017).
‐ O načinu zbiranja kosovnih odpadkov občane vsakoletno seznanjamo z več objavami na
položnici in v lokalnem časopisu.

‐

‐

‐

‐
‐

Na vsakem ekološkem otoku je na vidnem mestu postavljena tablica z informacijami kako
ravnati s kosovnimi odpadki in s telefonsko številko na katero občan pokliče za odvoz teh
odpadkov. S klicem na mobilno številko smo občanom še bolj olajšali oddajo odpadkov,
saj jim ni potrebno izpolnjevati naročilnice, kot v drugih občinah (izpolnimo jo mi pri
občanu). Odzivi gospodinjstev, ki so že koristila takšen način odvoza, je zelo pozitiven.
Občani lahko koristijo možnost, da trije sosedje naročijo 7 m3 kontejner za kosovne
odpadke, ki je postavljen na dvorišču nosilca naročila – odvoz je brezplačen oziroma se
vsakemu gospodinjstvu upošteva, da je izkoristil letni brezplačni odvoz 2 m3 kosovnih
odpadkov.
Če ima gospodinjstvo veliko količino kosovnih odpadkov in potrebuje 7 m3 kontejner,
katerega dostava in odvoz je zelo ugodna (34,86 € z DDV; drugod je preko 100 €), lahko
še na to ceno uveljavlja bonus, če v tekočem letu še ni koristil brezplačnega odvoza
oziroma ga tudi do konca leta ne bo (cena z bonusom je 24,90 € z DDV).
Če k gospodinjstvu ni možnosti dostopa s kamionom, uporabimo poltovorno vozilo ali
kombi.
Vsako gospodinjstvo lahko brezplačno odda kosovne odpadke ali katere druge ločeno
zbrane odpadke v Zbirnem centru pod Dolgo Poljano, v delovnem času Zbirnega centra.

Smatramo, da ima vsak občan oziroma gospodinjstvo možnost pravilno ravnati s kosovnimi
odpadki in da nima nobenega vzroka, da z njimi ravna nepravilno, razen če mu ni mar za izgled
ekološkega otoka, okolice ali narave in za spoštovanje obveznosti, ki jih ima kot povzročitelj
odpadkov. V KSD d.o.o. bomo pozornost namenili še dodatnemu osveščanju občanov, kako
pravilno ravnati s kosovnimi odpadki, prosimo pa tudi Svet krajevne skupnosti Črniče, da na
pravilno ravnanje opozori svoje krajane (morda na oglasnih deskah ali na zboru krajanov…).
Če so v okolju nastala črna odlagališča, je to dobro prijaviti medobčinskemu inšpektoratu, da
se prepreči nadaljnje širjenje.
Predloga o postavitvi manjšega zbirnega centra za zbiranje kosovnih odpadkov ne podpiramo,
ker menimo, da je naš sistem zbiranja dober in občanu prijazen, predvsem pa ga ne podpiramo
zaradi slabih izkušenj tistih komunal, ki imajo uveljavljen takšen način. Težave, ki spremljajo
takšne »zbirne centre« so odlaganje kosovnih odpadkov pred vhodom in rezanje mrežne
ograje. Posebno problematično je takšno zbiranje na bolj samotnih lokacijah. Takšen način
zbiranja odpadkov terja od uporabnika prav tako upoštevanje nekih pravil, predvsem
obratovalnega časa zbirnega centra in lastni dovoz odpadkov, za kar potrebuje npr. prikolico
(ki je vsi nimajo).
Tovrstnih zbirnih centrov nova Uredba iz l. 2017 ne predpisuje, je pa predpisan en zbirni center
na območju vsake občine. Zbirni center mora biti urejen po predpisih (tehtnica, skladiščni
prostori, zbiranje nevarnih odpadkov itd ….).
Pripravila: Silvana Kodrič – KSD d.o.o.
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