ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV
-

Odgovor na vprašanje g. Jana Zelinšþka glede kontejnerjev za kosovne odpadke,
glede odgovora za v Ajd. ne subvencioniramo del plaþila vrtca za tiste starše, ki
imajo kredit in glede odziva drugih županov na Obþino Cerknico, glede sredstev
za CERO

Kontejnerji za kosovne odpadke
Naþin izvajanja odvoza kosovnih odpadkov je v skladu z Obþinskim odlokom o ravnanju z
odpadki in v skladu z osnutkom Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki. Na enak naþin
se odvoz kosovnih odpadkov izvaja že veþ let tudi v velikem številu drugih komunalnih
podjetij (Vrhnika, Piran, Koper, Idrija, Krško, Tržiþ, Snaga Ljubljana, Kranj, Celje...). V
veþini teh podjetij poteka naroþanje preko spletne naroþilnice ali dopisnice, ki jo obþani
prejmejo pri položnici.
V našem podjetju smo poleg spletnega naroþanja ali oddaje pisne naroþilnice, ponudili
tudi telefonsko številko za naroþanje odvoza kosovnih odpadkov.
Težav s telefonskim naroþanjem odvoza kosovnih odpadkov nismo zasledili. S stranko, ki
naroþi odvoz, se uskladimo oziroma brez težav dogovorimo za dan prevzema kosovnih
odpadkov. V primeru, da ima stranka veþ kot 2 m3 kosovnih odpadkov, o þemer smo
seznanjeni že pri telefonskem naroþilu, odpeljemo tudi poveþano koliþino, z doplaþilom po
ceniku.
Na obmoþju obþine Ajdovšþina planiramo postavitev dveh Zbirnih centrov II. reda. Zbirna
centra bi obþanom, ki so od CERO Dolga Poljana najbolj oddaljeni, omogoþala enostavno
oddajo vseh tistih odpadkov, ki se ne zbirajo na ekoloških otokih.
Ogled možne lokacije v Gojaþah (obþinsko zemljišþe) je bil s predstavniki Obþine
Ajdovšþina in KSD d.o.o. že izveden v mesecu februarju, na Colu pa še išþemo primerno
lokacijo.
Postavitev Zbirnih centrov bi v primeru potrjenih lokacij, planirali v planu za leto 2015.
Ajdovšþina, 6.3.2014
Ajdovšþina

Komunalno stanovanjska družba d.o.o.

Subvencioniranje vrtca za tiste starše, ki imajo kredit
Mestna obþina Nova Gorica staršem od 2. do 6. dohodkovnega razreda zniža plaþilo
programa vrtca za en dohodkovni razred, þe predložijo dokazila o reševanju prvega
stanovanjskega problema v MO Nova Gorica in so izpolnjeni še drugi pogoji navedeni v
sklepu o doloþitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v mestni obþini Nova
Gorica. V Obþini Ajdovšþina je bila pred leti taka pobuda že dana na obþinski svet, pa ni
bila sprejeta, z obrazložitvijo, da obþina za plaþilo programov vrtca nameni velik del
proraþunskih sredstev (v proraþunu 2014 2.007.930€) in bi dodatne olajšave za starše ta
delež še poveþale. Kot informacijo: Mestna obþina Nova Gorica ima cene programov vrtca
prvega in drugega starostnega obdobja za cca. 12% višje kot Obþina Ajdovšþina, kar je
velik plus za naše obþane, ki imajo poleg tega v þasu poletnih poþitnic možnost 100%
enomeseþne oprostitve plaþila vrtca, þe so odsotni 20 zaporednih delovnih dni. V Novi
Gorici je potrebno za zaþasni poletni izpis plaþati 50% cene programa doloþene po
odloþbi. Vse olajšave v MO Nova Gorica veljajo le za prvega otroka, v Obþini Ajdovšþina
pa za vse hkrati vkljuþene otroke iz družine. Vsaka obþina ima cene programov vrtca in
dodatne olajšave za starše drugaþe doloþene s sklepom in jih je težko primerjati med
seboj. Dejstvo pa je, da vsi straši nimajo stanovanjskega kredita in je v tem primeru nižja





cena programov vrtca za vse starše ugodnejša, kot dodatna olajšava za stanovanjske
kredite.
Pripravila: Gordana Krkoþ
Odziv drugih županov na Obþino Cerkno, glede sredstev za CERO
Župan Obþine Cerkno je izpostavil problematiko Obþine Cerkno in sicer, da Obþina ne
more v letu 2014 izpolniti svojih pogodbenih obveznosti do projekta RCERO zaradi
stroškov vezanih na naravne nesreþe. »Z navedenim so se župani strinjali« (Cit.; Zapisnik
65. seja Sveta regije z dne, 05.02.2014). Svet regije v zvezi s to informacijo ni sprejel
nobenega sklepa.
Pripravila: Drago Vidrih in Janez Furlan
-

Odgovor na vprašanje g. Mitja Tripkoviüa glede seznama izplaþanih sejnin in
honorarjev vseh svetnikov v tem mandatu do 31.12.2013 ter honorarja svetnikov kot
þlanov nadzornih svetov javnih zavodov, glede ocene stroškov delovanja koalicije
in glede ocene stroškov delovanja koalicije
Seznam izplaþanih sejnin in honorarjev vseh svetnikov v tem mandatu
Iz vsebine vprašanja je razvidno, da bo svetnik zaprošene podatke potreboval za
raziskavo oziroma za knjigo »Ali se oblast splaþa«, kar pomeni, da gre za rabo podatkov
v zasebne namene svetnika. Zato obþinska uprava teh podatkov ne more posredovati
preko instituta »vprašanja in pobude svetnikov«, ampak preko zahteve za dostop do
informacij javnega znaþaja. Vsebinsko gre za ponovno uporabo informacij javnega
znaþaja, na podlagi tretjega odstavka 4. þlena ZDIJZ, ki doloþa: »Ponovna uporaba
informacij javnega znaþaja pomeni uporabo s strani fiziþnih oseb ali pravnih oseb za
pridobitne ali nepridobitne namene, razen za prvotni namen v okviru javne naloge, zaradi
katerega so bili dokumenti izdelani.«.
Obþinska uprava ne razpolaga z vsemi zaprošenimi podatki, ampak samo s podatki o
prejemkih þlanov obþinskega sveta.
Pripravila: Zlata ýibej
Ocena stroškov delovanja koalicije
Koalicija je posvetovalna in sodelujoþa skupina sestavljena iz svetnikov koalicijskih strank
in list v obþinskem svetu ter je izbrana oblika za uþinkovitejše delovanje na obþinski
volitvah veþinsko podprte obþinske politike.
Delovanje koalicije na sestankih materialno, po navodilu in odgovornosti župana,
obravnavamo kot posvetovalni sestanek župana, tako kot so drugi posvetovalni sestanki z
malo, veþ ali veliko udeleženci s politiþno ali drugaþno vsebino ter se stroški vodijo kot
stroški delovanja vladajoþe in odgovorne obþinske politike oziroma obþine. Stroškov
sestankov koalicije ne vodimo posebej, kot tudi ne stroškov drugih posvetovanj in
podobnih sestankov ter pobuda g. Tripkoviüa, da bi to sedaj specificirali, zame ni
utemeljena.
Seveda ima tudi opozicija pravico do enakih možnosti za delovanje v obþinski politiki.
Lahko ima sestanke v prostorih obþine. Take pobude doslej ni bilo in bi ji takoj ugodili, þe
bi se pojavila.
Pripravil: župan Poljšak Marjan





-

Odgovor na vprašanje g. Alojza Klemenþiþa glede poroþila o stanju na podroþju
varnosti in kriminalitete, glede dovoljenj za gradnjo hotela Pigal, glede parkirišþ pri
novi šoli in glede pogodbe z ministrstvom ter glede sanacije gretja v Rizzatovi vili
Poroþilo o stanju na podroþju varnosti in kriminalitete
Poroþilo o varnosti in kriminaliteti pripravi Policija. Poroþilo za leto 2013 bo, po
informacijah PP Ajdovšþina, pripravljeno do sredine meseca marca.
Pripravil: J. Furlan
Dovoljenja za gradnjo hotela Pigal
Odbor za okolje in prostor je na svoji 15. redni seji dne 26.3.2008 podal pozitivno mnenje
na predlagano širitev hotela Gold Club, pod pogojem, da mora biti pred pridobitvijo
uporabnega dovoljenja za objekt hotela konþana tudi podzemna garaža.
Investitor je preuredil in razširil pritliþje objekta, medtem ko naþrtovane nadzidave objekta
hotela z novimi prenoþitvenimi kapacitetami še ni izvedel.
Pripravila: Irena Raspor
Pogodba o sofinanciranju investicije Osnovne šole Danila Lokarja
Pogodba z ministrstvom je podpisana in je v prilogi odgovorov.
Pripravila: Alenka ý. Kobol
Sanacija gretja v Rizzatovi vili
Glede sanacije ogrevanja v Rizzatovi vili se je kot najboljša rešitev izkazala lokalno
ogrevanje preko klimatskih naprav – loþeno po prostorih z dvemi zunanjimi enotami za
vsako nadstropje posebej. Zbrali bomo ponudbe za izvedbo. Sredstva za izvedbo bo
potrebno zagotoviti z rebalansom proraþuna, ker navedena investicija trenutno ni zajeta v
proraþunu.
Pripravila: Alenka ý. Kobol
-

Odgovor na vprašanje g. Radovana Štora glede priprave pregleda plaþila davka
na kmetijska zemljišþa
Obþina Ajdovšþina je iz Ministrstva za finance septembra 2013 prejela »Simulacije
prihodkov na nepremiþnine po obþinah«. Podatki so izdelani na podlagi do takrat izdelanih
evidenc (cen in davþnih stopenj) in se bodo najverjetneje od konþnih precej razlikovali. Za
obþino Ajdovšþina so podatki naslednji:
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Pripravila: Marica Žen Brecelj
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Odgovor na pobudo g. Marijana Božiþa glede postavitve klopi pred Mercatorjem
in ob cesti nad krožišþem

Pobudo za postavitev klopi ob cesti nad krožišþem smo posredovali Komunalno
stanovanjski družbi. Prouþili bomo možno lokacijo za postavitev.
Pripravila: Alenka ý. Kobol
-

Odgovor na vprašanje g. Valentina Krtelja, glede poškodovanosti šturskega
mostu in glede pobude za postavitev klopi med Ajd. In pokopališþem ter v
novem delu pokopališþa

Poškodovanost šturskega mostu
Z g. Valentinom Krteljem sva si ogledala stanje vozne plošþe pod mostom. Morebitnih
razpok in poškodovanosti mostu pri pregledu nisva ugotovila. Bo pa potrebno vodovodno
cev, ki preþi Hubelj pod mostom, izolirati in zašþititi s premazom.
Pripravil: Damijan Lavrenþiþ
Postavitev klopi med Ajdovšþino in pokopališþem ter v novem delu pokopališþa
Pobudo za postavitev klopi smo posredovali Komunalno stanovanjski družbi. Prouþili
bomo možne lokacije za postavitev.
Pripravila: Alenka ý. Kobol
-

Odgovor na vprašanje g. Josipa Troha glede parcel – Slano blato ter glede inf.
glede CERA (tudi glede denarja, ki smo ga vložili v ta projekt)

Slano blato
Urejanje prostora je v þasu sprejema Odloka o programu priprave lokacijskega naþrta za
vplivno obmoþje plazu Slano Blato v Obþini Ajdovšþina (Uradni list RS, št. 23/2004) urejal
Zakon o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003-popravek),
58/2003 - ZZK-1, 33/2007 - ZPNaþrt, 108/2009 - ZGO-1C, 79/2010 Odl. US: U-I-85/09-8,
80/2010 - ZUPUDPP (106/2010-popravek)). Prostorske ureditve državnega pomena v
sedanjem þasu urejata Zakon o prostorskem naþrtovanju ZPNaþrt (Uradni list RS, št.
33/2007, 70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 - ZUPUDPP (106/2010-popravek),
43/2011 - ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 - ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Odl. US: U-I43/13-8) in Zakon o umešþanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
ZUPUDPP (Uradni list RS, št. 80/2010 (106/2010-popravek), 57/2012).
Obþina ni zakonsko predpisan pobudnik, koordinator, investitor ali izdelovalec državnih
prostorskih aktov. Prav tako po zakonu ni þlan prostorske konference oziroma þlan stalne
delovne skupine koordinatorjev in državnih nosilcev urejanja prostora. V postopku priprave
državnih prostorskih aktov lahko sodeluje le skladno z zakonom. V primeru državnega
prostorskega naþrta za vplivno obmoþje plazu Slano Blato v Obþini Ajdovšþina lahko
obþina sodeluje le v postopku seznanitve obþin z osnutkom državnega prostorskega
naþrta.
Obþina v postopku priprave državnega prostorskega naþrta ni nosilec urejanja prostora, ki
daje prvo mnenje k osnutku in drugo mnenje k predlogu državnega prostorskega akta.





Javnost (v nadaljnjem besedilu: obþani) ima v postopku priprave državnega prostorskega
naþrta podobne možnosti vplivanja na naþrtovano prostorsko ureditev kot obþina. Obþina
poda smernice z vidika izvajanja njenih lokalnih javnih služb ter njene usmeritve povezane
z obstojeþimi in predvidenimi prostorskimi akti. Obþina poda koordinatorju tudi vse podatke
iz njene pristojnosti, ki so pomembni za pripravo naþrta, pa niso bili upoštevani pri pripravi
pobude. Obþani pa imajo možnost od objave pobude na spletnih straneh koordinatorja
nanjo dati predloge, priporoþila, usmeritve, mnenja in pobude. Koordinator in pobudnik
lahko v tem þasu z namenom podrobnejše seznanitve javnosti organizirata tudi posvet.
V postopku javne razgrnitve in javne obravnave študije variant s predlogom najustreznejše
variante ali rešitve in okoljskega poroþila imajo obþani možnost dajanja pripomb in
predlogov. Obþine pa podajo mnenje o upoštevanju smernic z vidika izvajanja njenih
lokalnih javnih služb ter druge pripombe in predloge na predstavljeno gradivo. Koordinator,
pobudnik, investitor in izdelovalec prouþijo pripombe in predloge javnosti. V roku 60 dni
koordinator in pobudnik zavzameta stališþe do pripomb in predlogov, danih v okviru
seznanitve obþanov in obþine, koordinator pa ga objavi na svojih spletnih staneh in pošlje
obþinam. V kolikor se pripombe nanašajo na prostorske ureditve, ki niso predmet študije
variant, jih koordinator in pobudnik ne obravnavata.
V postopku javne razgrnitve in javne obravnave osnutka državnega prostorskega naþrta,
okoljskega poroþila in osnutka odloþitve o okoljevarstvenem soglasju imajo obþani možnost
dajanja pripomb, mnenj in predlogov. Obþine pa podajo mnenje o tem, ali naþrt še vedno
sledi njihovim smernicam in ali naþrt upošteva pogoje, ki jih je obþina podala v postopku
javne razgrnitve in javne obravnave študije variant s predlogom najustreznejše variante ali
rešitve. Koordinator, pobudnik, investitor in izdelovalec prouþijo pripombe in predloge
javnosti in obþine. V roku 60 dni koordinator in pobudnik zavzameta stališþe do pripomb in
predlogov, danih v okviru seznanitve obþanov in obþine, koordinator pa ga objavi na svojih
spletnih staneh in pošlje obþinam. V kolikor se pripombe nanašajo na prostorske ureditve,
ki niso predmet osnutka naþrta, jih koordinator in pobudnik ne obravnavata.
Obþina in obþani sicer lahko dajejo pobude (npr. za spremembo vplivnega obmoþja),
pripombe in predloge… izven zakonsko predpisanega postopka, vendar jih stalna delovna
skupina ni dolžna upoštevati. Iz tega razloga se problematika izpostavlja tudi na raznih
neformalnih sreþanjih ali na sestankih s pristojnimi. Upravni delavci obþin ne morejo
samovoljno izvajati aktivnosti, ki jih zakon ne predpisuje.
Pripravila: Irena Raspor
-

Odgovor na vprašanje ga. Nadje Ušaj Pregelj glede novih prostorov za Glasbeno
šolo V.V. Ajd. In glede pobude za ureditev zagrajenega prostora za pse ob cesti
proti Fužinam

Novi prostori za Glasbeno šolo V.V. Ajdovšþina
Pobudo bomo prouþili in glede na možnosti predvideli sredstva v naslednjih proraþunih.
Pripravil: Janez Furlan
Zagrajen prostor za pse ob cesti proti Fužinam
Javno mesto je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod doloþenimi pogoji dostopen
vsakomur, razen površin, ki to ni oziroma kjer ni priþakovati veþjega števila ljudi. Z drugimi
besedami to pomeni, da mora biti pes v mestnem parku oziroma v naselju na povodcu.
Opustitev fiziþnega varstva psa je prekršek, ki se kaznuje z globo.
V Sloveniji je zelo malo urejenih pasjih parkov. V Ljubljani sta dva, v Kopru o postavitvi
parka razmišljajo, v Luciji imajo pasje igrišþe, v izolskem naselju Jagodje pasji park





dokonþujejo, vendar stanovalci ureditvi nasprotujejo, na Štajerskem pa takšnih površin ni.
Mesto Ajdovšþina ni veliko urbano ali turistiþno središþe, obkroženo je s kmetijskimi,
travnatimi in gozdnimi površinami, tako da takšnega parka še ne naþrtujemo. Vsekakor pa
poudarjamo, da morajo lastniki živali ravnati odgovorno:
Skrbnik živali mora z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti, da
žival ni nevarna okolici. Ne glede na okolje, v katerem pes živi, je za vsakega psa nadvse
priporoþljivo, da opravi vsaj osnovno šolanje oziroma teþaj poslušnosti. Dosledno izvajanje
teh dveh doloþil bo zagotovo prepreþilo marsikateri napad in ugriz. Podrobneje to ureja
Zakon o zašþiti živali, ki v 11. þlenu doloþa, da mora lastnik psa zagotoviti, da žival ni
nevarna okolici, iz 12. þlena zakona pa sledi, da morajo biti psi na povodcu in opremljeni z
nagobþnikom.
Pripravila: Irena Raspor
-

Odgovor na pobudo g. Angela Vidmarja glede posredovanje brošure O
odgovornem lastništvu psov vsem lastnikom psov
Poklicali smo na Veterinarsko upravo RS ter prosili, þe bi nam lahko posredovali nekaj
izvodov brošure. Brošure o odgovornem lastništvu psa nimajo veþ, je pa sicer
objavljena na njihovi spletni strani pod rubriko Publikacije in letna poroþila VURS.
Pojasnili so nam tudi, da ta brošura ni veþ aktualna, saj se je zakon od takrat že
spremenil.

Pripravila: Doris Grmek
Ajdovšþina, 3.3.2014
ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.

