ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV
Odgovor na vprašanje Bojana Mikuša glede stroškov udeležbe na sejmu v Cannesu:
Občina Ajdovščina se je udeležila sejma v Cannesu, MIPIM 2019, pod okriljem javne agencije
SPIRIT, ki je tudi letos zakupila razstavne prostore. Skupni stroški sejma (vstopnina,
nastanitev ter razstavni prostor) so znašali 8.077,02€, pokrila sta jih SPIRIT in ROD
Ajdovščina.
Iz Občine Ajdovščina so se sejma udeležili 4 zaposleni. Strošek Občine Ajdovščina je znašal
2.152,06€. V ta strošek so vštete dnevnice, stroški prevoza, gorivo, parkirnine, najem avta in
poslovno kosilo.
Pripravila: Andreja Vidmar Sukanović
Odgovor na vprašanje Jožka Premrna glede indeksa razvitosti:
1.
Koeficiente razvitosti občin določi Ministrstvo za finance na podlagi predpisane metodologije
kot merilo za sofinanciranje investicij občin, kot aritmetično povprečje standardiziranih
vrednosti kazalnikov v občini / aritmetično povprečje standardiziranih vrednosti kazalnikov v
državi. Občina Ajdovščina je imela v obdobju od leta 2011 naslednje kazalnike:
- v letih 2011 in 2012 koeficient 1,08,
- v letih 2013 in 2014 koeficient 1,04,
- v letu 2015 koeficient 1,00,
- v letih 2016 in 2017 koeficient 0,98 in
- v leti 2018 in 2019 koeficient 0,99.
Koeficient razvitosti občine ni najboljši pokazatelj razvoja občine v določenem obdobju oziroma
letu, ker se standardni kazalniki, ki so podlaga za izračun koeficienta, nanašajo na »stare«
podatke (npr. pri določitvi koeficienta za leto 2019 je pri kazalniku »osnova za dohodnino na
prebivalca občine« upoštevano povprečje v eur za časovno obdobje 2012-2015.
2.
Najbolj celovito orodje za spremljanje razvoja na lokalni ravni je sistem Zlati kamen, ki
omogoča primerjavo z drugimi občinami v Sloveniji in regiji ter odkriva glavne primerjalne
prednosti in šibke točke občine. Za potrebe sistema Zlati kamen se vsako leta izdela ISSO
analiza. V sestavljeni indeks je bilo v začetni fazi vključenih 54, zdaj pa že 61 kazalnikov z
osmih področij (demografija, učinkovitost, gospodarstvo, trg dela, izobraževanje, življenjski
standard, socialna kohezija s politično kulturo in okolje). Kazalniki so urejeni v tri skupine:
kazalnike stanja, aktivnosti in razvojne dinamike.
Občina Ajdovščina razvojno napreduje. Leta 2017 je zasedla med vsemi 212 občinami 56.
mesto, lani 36., letos pa 30. mesto. Leta 2018 je prejela Zlati kamen za najbolj prodorno občino
v regiji Zahodna Slovenija. V obrazložitvi nagrade je navedeno: »Ajdovščina se je uvrstila v
finale kot občina, ki se uspešno preobraža iz tradicionalnega industrijskega kraja v središče
visokotehnološke industrije, ki je v zadnjem času naredila izrazit zasuk v modernost.«
Analiza ISSO za Občino Ajdovščina - leto 2019:
Glede na vrednost sestavljenega indeksa ISSO je Ajdovščina uvrščena na 30. mesto. Pri tem
je posebej pomembno, da je razvoj kraja precej enakomeren in da na nobenem področju ni
zares kritičnih odstopanj.
Vrednosti sestavljenih indeksov so nadpovprečne na šestih področjih od osmih. Glavni
ajdovski adut je trg dela – in to ne samo zaradi pokrizne dinamike. Izrazito močne vrednosti
(uvrstitev med zgornjo četrtino slovenskih občin) imajo še indeksi na področjih okolja,

gospodarstva in življenjskega standarda. Na področju izobrazbe je Ajdovščina uvrščena prav
na mejo prvega kvartala. Tudi na demografskem področju, ki je sicer šibka točka regije, so
vrednosti kazalnikov za Ajdovščino v glavnem nadpovprečne.
Na področju socialne kohezije je Ajdovščina uvrščena nekje v sredino. Občina nekoliko
zaostaja le pri proračunski učinkovitosti. Ocenjujemo, da gre za kratkoročnejši pojav (obdobje
manjše investicijske aktivnosti, učinki zadolževanje v bližnji preteklosti, relativna rast odhodkov
za javno upravo – ki pa še vedno ostajajo zelo nizki) in ne za znake nekih resnejših težav. Vsaj
glede na 61 kazalnikov, vključenih v analizo ISSO, Ajdovščina trenutno nima izrazitih šibkih
točk. Če upoštevamo tudi kontekst podatkov, nobena od šibkejših uvrstitev ne razkriva nekih
globljih strukturnih težav, ampak so povezane z nekimi specifičnimi zunanjimi okoliščinami.
Primer: Ajdovščina je najslabše uvrščena na področju investicij, spodbujenih s sredstvi eko
sklada. Uvrstitev je pričakovana za kraj z blago submediteransko klimo.
Trenutna podoba razvojnega položaja Ajdovščine je torej zelo dobra. Še posebej visoke
vrednosti imajo kazalniki, ki merijo doseženo stanje. Najšibkejše vrednosti imajo dinamični
kazalniki, kar je pogost in dokaj normalen pojav pri močno razvitih krajih. A v celoti gledano je
tudi glede na indeks dinamike sprememb Ajdovščina uvrščena nadpovprečno. To je še bolj
nazorno, če pogledamo uvrstitve Ajdovščine glede na sestavljeni indeks ISSO: Ajdovščina je
od kriznih let na začetku desetletja napredovala za 27 mest. Če so bili razvojni izzivi takrat
povezano s krizo in z reševanjem problemov, ki jih je ta sprožila, je zdaj pozornost lahko
usmerjena v to, kako maksimalno izkoristiti precejšnje razvojne potenciale kraja. Od odgovora
na to vprašanje je odvisno, kako odporen bo kraj pričakal naslednjo krizo.
Izstopajoče prednosti občine:
- Aktivnosti za spodbujanje podjetništva,
- Gibanja na trgu dela,
- Vitalnost in mladost kraja,
- Okolje,
- Študijska aktivnost prebivalstva.
Razvojni izzivi občine:
- Podjetništvo,
- Struktura in število delovnih mest,
- Privlačnost za priseljevanje,
- Okolje.
Pripravila: Mojca Remškar Planinc
Odgovor na vprašanje Matjaža Bajca o statistiki branja zapisnikov sej Občinskega sveta
Občine Ajdovščina na občinski spletni strani - v zadnjih treh mesecih:
Statistika ogleda podstrani z zapisniki sej izkazuje naslednje obiske:
- 10. 12. 2018: datoteka je bila odprta 19x,
- 04. 01. 2019: datoteka je bila odprta 31x,
- 06. 02. 2019: datoteka je bila odprta 34x,
- 13. 03. 2019: datoteka je bila odprta 34x,
- 19. 04. 2019: datoteka je bila odprta 8x.
Opomba: Če kdo ne sprejme piškotkov, ga Google ne zabeleži, zato je število ogledov nekoliko
višje od navedenih številk.
Pripravila: Sanda Hain

Odgovor na vprašanje Janeza Tratnika glede parcele 1252/1 k.o. Ajdovščina glede tega,
kdo je najemnik prostorov oz. glede lastniških razmerij:
Občina Ajdovščina ima z Republiko Slovenijo, upravljavcem Ministrstvom za obrambo,
sklenjeno Pogodbo o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo, in sicer za potrebe zaščite,
reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
Občina je sicer v preteklem letu glede te nepremičnine na Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo podala vlogo za brezplačen prenos lastninske pravice na Občino Ajdovščina,
skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. O vlogi še ni bilo odločeno.
Pripravila: Vida Šuštar
Odgovor za gozdne ceste – gradivo za zaključni račun:
Gradivo za zaključni račun je bilo v delu, ki se nanaša na poročilo o opravljenih vzdrževalnih
delih na gozdnih cestah, popravljeno - priložen je samo seznam. Po ponovni preverbi priložene
dokumentacije smo ugotovili, da so vse navedene ceste na našem območju, prav tako je bil
točen tudi priložen prvi obračun. Plane vzdrževanja, kontrolo in nadzor nad izvedbo
vzdrževalnih del izvaja Zavod za gozdove, ki pred izstavitvijo računa Občini prehodno pripravi
primopredajni zapisnik in preveri obračun izvedenih del.
Odgovor pripravila: Alenka Čadež Kobol
Odgovor na vprašanje Janeza Tratnika glede % zaposlenih na GRC, ki odpade na tržno
dejavnost, omejitvah zaposlenih ter prevažanja vode, kot tržne dejavnosti, s strani
bivšega direktorja:
Tržno dejavnost opravljajo vsi operativni gasilci. Delež je naveden v letnem poročilu GRC za
leto 2018, prav tako je v poročilu navedena in obrazložena metoda za izračun tega deleža.
V zvezi z omejitvami zaposlenih v vprašanju ni bilo konkretizirano, na kakšne omejitve se
vprašanje nanaša. V kolikor bi se omejitve nanašale na podatke, ki so po GDPR varovani kot
posebna vrsta osebnih podatkov, je potrebno preveriti, če obstaja ustrezna zakonska podlaga
oziroma soglasje posameznika, na katerega se podatki nanašajo, da so lahko ti podatki
obravnavajo v okviru instituta svetniškega vprašanja, v nasprotnem primeru bi lahko prišlo do
nezakonite zlorabe tega instituta, kar bi imelo več negativnih posledic za naslovnika in druge
udeležence.
Informacija, da je bivši direktor GRC izvajal tudi prevoze vode, kot tržne dejavnosti, drži. Je pa
ta dejavnost, kot izhaja iz podatkov letnega poročila GRC za leto 2018, le ena izmed tržnih
dejavnosti, ki jo izvaja zavod.
Odgovor pripravila: Irena Štokelj
Odgovor na vprašanje Janeza Tratnika glede prodajne cene vozila Berlingo s strani GRC
ter namena uporabe vozila 1:
Vozilo Citroen Berlingo je bil s strani GRC prodan za 400 € brez DDV oziroma 488 € EUR z
DDV.
Vozilo 1, torej Ford Ranger, je bilo namesto Berlinga kupljeno za namene poveljniškega vozila.
Že ob nakupu je bilo upoštevano, da se ga v prihodnosti, v primeru potreb lahko dodatno
nadgradi z vitlom, zaščito tovornega dela …

Odgovor pripravila: Irena Štokelj in Blaž Mlečnik
Odgovor na predlog Mihe Kaplja, da se svetnikom pošlje zapisnike delovnih teles v roku
dva dni po seji:
Gradivo za seje odborov in komisij je dostopno vsem svetnikom na naslovu: ftp/svet/ODBORI
IN KOMISIJE 2018-2022. Občinska uprava shrani gradivo na ftp ob sklicu seje delovnega
telesa.
Svetnikom je omogočen vpogled v zapisnike sej delovnih teles ob sklicu seje, na kateri je
predvidena potrditev zapisnika (hkrati, ko se z njimi seznanijo člani delovnih teles).
Odgovor pripravila: Mojca Remškar Planinc
Odgovor na vprašanje Mihe Kaplja glede nakupov in prodaj nepremičnin za obdobje od
leta 2010:
Odgovor je pripravljen v obliki izpisa konto kartic odhodkov in prihodkov od nakupov in prodaj
nepremičnin od leta 2010 do leta 2018 in je priloga na koncu vseh odgovorov.
Odgovor pripravila: Karmen Slokar
Odgovor na vprašanje Mihe Kaplja glede imenovanja v odbore lastnikov podjetij, ki
sodelujejo z občino
Po določilih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije veljajo za občinske funkcionarje
(župan, člani občinskega sveta) omejitve poslovanja na področju javnega naročanja,
podeljevanja koncesij ali javno zasebnega partnerstva. Na drugih področjih poslovanja pa
morajo funkcionarji spoštovati dolžnost izogibanja nasprotju interesov.
Za člane delovnih teles občinskega sveta, ki niso občinski funkcionarji, navedene omejitve
poslovanja ne veljajo, morajo pa ti člani spoštovati dolžnost izogibanja nasprotju interesov, kar
pomeni, da se morajo, v primeru, da so sami udeleženi v postopku ali poslu, ki ga obravnava
to delovno telo, izločiti iz vseh faz odločanja v konkretni zadevi. Takšno stališče izhaja iz
sistemskega načelnega mnenja Komisije za preprečevanje korupcije št. 06211-9/2012/23 z
dne 3.7.2012. Člani delovnih teles ob kandidiranju podpišejo tudi izjavo, da njihovo delovanje
ne bo v nasprotju z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter da so seznanjeni
z mnenjem komisije, s katerim se zavežejo k izogibanju nasprotju interesov, oz. k proaktivni
transparentnosti.
Iz navedenega izhaja, da so lastniki podjetij, ki sodelujejo z občino, lahko imenovani kot zunanji
člani v delovna telesa občinskega sveta, pod pogojem, da se dosledno izogibajo nasprotju
interesov (izločitev v konkretnih postopkih, in podobno).
Odgovor pripravili: Zlata Čibej, Erika Zavnik
06211-9/2012/24 3.7.2012
Odgovor na vprašanje Andreje Škvarč glede izgradnje kanalizacij ter čistilnih naprav:
Občinski svet Občine Ajdovščina je decembra 2016 potrdil operativna programa oskrbe s pitno
vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih ter padavinskih voda v Občini Ajdovščina. Oba
programa sta dostopna na spletni strani občine.
Oba dokumenta sta usklajena z državnima programoma odvajanja in čiščenja odpadnih voda
ter operativnim programom s pitno vodo ter državnima uredbama, ki pokrivata obe področji.
Na osnovi teh dokumentov so bile na območju naše občine določena aglomeracijska območja,
ki se bodo urejala z javno kanalizacijo. Območja so prikazana v občinskem prostorskem
informacijskem sistemu (ARSO – okolje).

Skladno s sprejetimi dokumenti se sedaj sočasno izvajajo investicije v izgradnjo kanalizacije
ter vodovodnega omrežja v naseljih Lokavec – Čohi, Male Žablje ter Dobravlje. Za izgradnjo
čistilne naprave Dobravlje bo v kratkem objavljen javni razpis. Pripravljena je projektna
dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo vodovodnega sistema
Stomaž, priprava dokumentacije za izgradnjo kanalizacije ter čistilnih naprav v Stomažu je v
zaključni fazi. V letošnjem letu bodo objavljeni še javni razpisi za izbiro izdelovalcev projektne
dokumentacije za kanalizacijo ter ČN v Podkraju, Višnjah ter na Cesti.
Pri pripravi strokovnih podlag za projektne naloge za pripravo projektne dokumentacije se sicer
naslanjamo na idejne zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda Občine Ajdovščina, izdelal
jih je IEI v letu 1997. Na nivoju idejnih zasnov so bila obdelana vsa naselja v občini skupaj s
predlogi za lociranje objektov čistilnih naprav. Vendar so to le predlogi. Dokončne lokacije
čistilnih naprav za posamezno naselje se iščejo v sklopu priprave projektne dokumentacije
DGD, PZI, ter v sodelovanju in soglasju s krajevno skupnostjo ter v dogovoru z lastniki
zemljišča. Primerne so lokacije, na katere teren naravno gravitira in ki se nahajajo v
neposredni bližini odvodnikov. S pripravo projektne dokumentacije za posamezna
aglomeracijska območja je smiselno pričeti, ko je investicija uvrščena v NRP. Tehnologija na
področju čiščenja odpadnih voda se namreč hitro spreminja ter napreduje.
V predlogu NRP, ki je v obravnavi na tej seji občinskega sveta, so investicije vnesene skladno
s potrjenimi operativnimi programi.
Odgovor pripravil: Peter Kete
Odgovor na vprašanje Alojzija Klemenčiča glede izvrševanja sklepov o odvzemu
javnega dobra in nadaljnji prodaji zemljišč:
Občinski svet odloča o ukinitvi/odvzemu/prenehanju javnega dobra. Končno odločitev o prodaji
sprejme župan. Res je, da se javno dobro v večini primerov ukinja ravno z namenom, da se
bo lahko nepremičnina prodala, tako je bilo tudi v primeru, ki ste ga navedli. V temelju pa
občinski svet presoja, če so izpolnjeni pogoji, da parcela oz. njen del ne izpolnjuje več pogojev
za javno dobro. Strinjamo se, da je v primeru, če iz kakršnih koli razlogov ne pride do izvršitve
sklepa občinskega sveta (v smislu izdaje odločbe in izbrisa javnega dobra iz zemljiške knjige,
ne pa v smislu prodaje), potrebno zadevo predložiti v informacijo oz. ponovno odločanje
občinskemu svetu.
Kar se tiče konkretne zadeve, slednja formalno še ni zaključena (ima še status: "v reševanju")
se pa lahko za konkretna pojasnila oglasite v oddelku za okolje in prostor.
Pripravila: Vida Šuštar
Odgovor na vprašanje Adama Rasporja glede izgradnje kolesarskih stez ter posledično
ožanja vozišča na Goriški cesti:
Goriška cesta skozi mesto Ajdovščina je bila pred izgradnjo južne obvoznice ter hitre ceste
skozi Vipavsko dolino del regionalne ceste R2-444 Razdrto – Selo – Nova Gorica in je bila tudi
temu primerno dimenzionirana. Nekateri odseki vozišča so zaradi velikega števila tovornih
vozil dosegali širino več kot osem metrov. Ob odprtju južne obvoznice je Goriško cesto skozi
naselje Ajdovščina v upravljanje prevzela Občina Ajdovščina in jo kategorizirala kot lokalno
zbirno cesto. Ob izgradnji krožišča pri policiji se je odsek med krožiščem in križiščem z Cesto
5. maja zožal s tedanjih 8,25 m na 6,5 m. Enaka širina vozišča se izvaja tudi ob sedanji
izgradnji kolesarskih stez. Ta ukrep bo prispeval k umiritvi prometa, širina vozišča 6,5 m pa
omogoča nemoteno srečanje dveh tovornih vozil maksimalne širine 2,55 m oziroma 2,80 m,
če upoštevam vzvratna ogledala. Po predaji kolesarskih stez v uporabo so vsi kolesarji dolžni
uporabljati kolesarske steze, saj so v nasprotnem primeru v prekršku. Vozišče na odseku, kjer
so kolesarske steze, lahko za vožnjo uporabljajo le kolesarji z licenco, kateri pa imajo običajno
spremstvo.

Pripravil: Jošt Černigoj
Odgovor na vprašanje Alojzija Klemenčiča glede umestitve novega postajališča v vasi
Stomaž:
Leta 2011 je bil sprejet Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11 in 36/18),
ki podrobno določa pogoje za določitev lokacije ter minimalne projektno – tehnične elemente
in minimalne pogoje za ureditev avtobusnih postajališč na javnih cestah. Pred vzpostavitvijo
novega postajališča je potrebno določiti točno lokacijo postajališča ter pripraviti projektno
dokumentacijo. V primeru vzpostavitve avtobusnega postajališča na cestišču mora biti
pridobljeno strokovno mnenje komisije, sestavljajo pa ga predstavnik upravljavca ceste,
policije ter inšpekcije za ceste.
Pripravil: Jošt Černigoj
Odgovor na vprašanje Davida Korena glede ureditve parkirišča za starim mlinom:
Za ureditev parkirišč za starim mlinom smo skupaj s projektanti in izvajalci imeli več sestankov.
Skupna ugotovitev je bila, da mora biti sanacija izvedena na drugačen način, kot je bilo prvotno
zasnovano. Položene mreže in zatravitev se za tako frekvenco vozil ni obnesla in tudi v drugih
krajih se ubadajo s podobnimi problemi kot pri nas. Zato smo sanacijo zastavili tako, da se
obstoječe travne plošče z zemljino odstrani ter na novo izvede betonska parkirna površina v
debelini 15 cm, z armaturno mrežo, v dveh načinih finalizacije, kot zaglajen in kot štokan beton.
Vse ostalo, tudi robne in vmesne granitne kocke, ki označujejo parkirišča, ostanejo, kot so bile
položene. Trenutno smo v fazi zbiranja ponudb, sredstva za izvedbo so planirana v proračunu,
izvedba sledi v mesecu juniju. Na enak način planiramo tudi sanacijo parkirišč v Vipavskem
Križu (v prihodnjem letu).
Pripravila: Damijan Lavrenčič, Alenka Čadež Kobol
Odgovor na vprašanje Mihe Kaplja glede zaposlitve koordinatorja za evropske projekte
na razpisu z dne 21. 12. 2018 ter glede števila dodatno potrebnih koordinatorjev
evropskih projektov:
Občina Ajdovščina ima v oddelku za gospodarstvo in razvoje zadeve trenutno zaposlene 3
koordinatorje evropskih projektov in sicer za izvajanje naslednjih projektov: Crossitsafer,
Grevislin, Las sodelovanja, VIPava ter Life ViVaCCAdapt. Poleg omenjenih projektov je še 13
projektov v fazi ocenjevanja (Norveški sklad, Horizon 2020, Program Centralne Evrope,
Program Interreg Europe, Program Alpine Space, Program sodelovanja Slo-Ita, Finančni
mehanizem civilne zaščite ter Program Podonavja). Poleg navedenega so v pripravi tudi nove
prijave projektnih predlogov.
Na razpisu z dne 21. 12. 2018 je bila izbrana kandidatka, zaposlena na delovno mesto,
koordinator evropskih projektov, in sicer za izvajanje projekta LIFE ViVaCCadapt. Imena in
kontaktni podatki vseh koordinatorjev so dosegljivi na spletni strani Občine Ajdovščino pod
zavihkom Uprava/Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve.
V maju 2019 načrtujemo dodatno zaposlitev koordinatorja evropskih projektov in sicer za
izvajanje projekta sodelovanja LAS ter izvajanje strateškega porijeta Crossitsafer. Kandidat bo
izbran skladno s pogoji javnega razpisa z dne 10. 4. 2019.
V primeru pridobitve novih projektov, bo potreba po dodatnih zaposlitvah, usklajena z obsegom
predvidenih aktivnosti ter zagotovljenimi finančnimi sredstvi.
Pripravil: J. Furlan
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