ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV
-

Odgovor na vprašanje g. Josipa Trohe glede izgradnje vodovoda od izvira
Hublja do Lokavca ter glede sanacije ceste Lokavec-Brod- Gorenje
Projekt izgradnje vodovoda od izvira Hublja do Slokarjev se bo pričel v prihodnjih
mesecih. Na majski seji bo obravnavan DIIP. Skladno s proračunskimi zmožnostmi
je predvidena dinamika izgradnje v letih 2013, 2014 ter 2015. Obnova ceste med
zaselkoma Brod ter Gorenjami bo torej možna v letu 2014. Za celovito obnovo bo
potrebno, poleg sredstev za vodovod, v proračunu za leto 2014 zagotoviti dodatna
sredstva za celovito rekonstrukcijo navedenega cestnega odseka.
Pripravil: Peter Kete
-

Odgovor na vprašanje Nadje Ušaj Pregeljc glede tega, če lahko Avrigo ne
dovoli ustavljanja drugim avtobusom na avtobusni postaji oziroma ne
dovoli vstopanja potnikom na druge avtobuse?
Avrigo ima sklenjeno najemno pogodbo za avtobusno postajo iz katere tudi izhaja,
da lahko avtobusno postajo uporablja za izvedbo postajnih storitev. Avtobusi lahko
parkirajo/ ustavljajo na najetih peronih zgolj s soglasjem Avriga, ki pa to storitev
lahko tudi zaračuna (običajno tudi jo). Prav tako je vstopanje in izstopanje potnikov
v skladu s predpisi dovoljeno le na primerno označenih mestih, ki pa so na površini
avtobusne postaje le peroni, ki jih ima v najemu Avrigo.
Pripravila: Vida Šuštar
- Odgovor na vprašanje Valentina Krtelja glede urnika Pilonove galerije
Pilonova galerija ima dva različna urnika, enega za stalno razstavo zbirke Vena
Pilona to je ob ponedeljkih od 8.00-12.00, od torka do petka pa od 8.00 – 16.00,
sobote, nedelje in praznike imajo zaprto, po predhodnem dogovoru pa si je možno
zbirko ogledati tudi izven urnika. Drugi urnik pa ima Pilonova galerija za občasne
razstave, ki jih organizira in to je ponedeljek od 8.00 -12.00, od torka do petka od
8.00-17.00 in nedelje od 15.00 - 18.00, sobote in praznike je zaprto. Prav tako pa je
možen ogled izven urnika po prehodni najavi in vodstvo po stalni zbirki in občasnih
razstavah. Urniki so objavljeni na spletni strani Pilonove galerije in so glede na
obiske turistov primerni, saj se vedno lahko najavijo in Pilonova galerija poskrbi za
ogled tudi izven objavljenega urnika.
Pripravila: Gordana Krkoč
-

Odgovor na vprašanje Mitje Tripkovića glede pobude za ustanovitev
muzeja burje in glede pobude za sadiko za novorojence

Ustanovitev muzeja burje
Pobuda za ustanovitev »muzeja burje« za Ajdovščino je vsekakor zanimiva, istočasno
pa predstavlja velik turistično razvojni potencial. Za realizacijo pobude bo potrebno v
prihodnje zagotoviti sredstva za oblikovanje koncepta »muzeja burje« ter pripravo
potrebne investicijske in gradbene dokumentacije. Sredstva za slednje v proračunu
občine niso zagotovljena, prav tako niso zagotovljena ali predvidena niti sredstva za
izvedbo. Predlagamo, da se za omenjeno pobudo poizkusi poiskati evropske finančne
vire, tako za izdelavo potrebne dokumentacije kot tudi za izvedbo. Pobudo je seveda
možno realizirati tudi kot pobudo privatnega oziroma zasebnega investitorja.

Pripravila: Gordana Krkoč in Janez Furlan
Pobuda za sadiko za novorojence
Tudi pobuda, da bi novorojencem poleg denarnih sredstev podarili bon za sadiko, je
zanimiva in dobrodošla. Do konca letošnjega leta bomo preverili možnosti za operativno
izvedbo prejete pobude, tako da bi jo mogoče lahko začeli izvajati v naslednjem letu, za
novorojence rojene v letu 2014. V nadaljevanju vam navajam še nekaj podatkov v
povezavi s predvidenim številom sadik, ki bi jih v tem primeru morali zagotoviti. V
zadnjih letih se število novorojencev v občini Ajdovščina povečuje - v letu 2011 233
novorojencev, v letu 2012 266 novorojencev, od tega jih je iz mesta Ajdovščina okrog
90 na leto. V letošnjem letu pa kaže, da bo število primerljivo z lanskim.
Pripravila: Jerica Stibilj
-

Odgovor na vprašanje Dušana Mikuža glede stroškov zimske službe

1. Stroški zimske službe 2012/2013, ki so jih imela posamične KS navajamo v naslednji
tabeli:
KS
STROŠEK
Ajdovščina
195,30
Batuje
0,00
Bela
0,00
Brje
0,00
Budanje
145,97
Cesta
396,00
Col
48.131,94
Črniče
158,40
Dobravlje
0,00
Dolenje
0,00
Dolga Poljana
413,87
Lokavec
203,99
Kamnje
0,00
Otlica
30.719,16
Planina
271,14
Podkraj
41.015,56
Predmeja
19.905,35
Selo
65,10
Skrilje
180,00
Stomaž
78,12
Šmarje
819,06
Vrtovin
65,10
Žapuže
828,00
SKUPAJ
143.592,06
Pripravila: Mojca Božič
2. Stroški zimske službe 2012/2013 na lokalnih cestah, ulicah in parkiriščih:
Podajam stroške vzdrževalca KSD d.o.o. in planirana sredstva za zimsko službo
2012/2013:

- lokalne ceste
117.965,29 EUR (plan 61.628,00 EUR)
- ulice
20.574,78 EUR (plan 7.755,00 EUR
2.383,81 EUR (ni bilo v planu)
- parkirišča
----------------------------------------------------------------------------skupaj porabljeno: 140.923,88 EUR (planirano 69.383 EUR) => 2x poraba sredstev
glede na planirana sredstva.
3. Stroški zimske službe CPG Nova Gorica (na državnih cestah):
Po informacijah, ki smo jih uspeli pridobiti, je v povprečju njihova zimska služba 3x
presegla plan - vrednosti del v zneskih nam niso želeli posredovati.
Pripravil: Damijan Lavrenčič
Ajdovščina, 20.5.2013
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