Odgovor na vprašanje svetnika Tratnika o zaposlitvah na evropskih projektih
Konec leta 2014 so bili na evropskih projektih trije zaposleni za določen čas, danes so
v oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve, na evropskih projektih, ravno tako
zaposlene tri osebe za določen čas, vezano na čas trajanja projekta. Število zaposlenih
in čas trajanja zaposlitev na projektih je vedno odvisna od uspešnosti na prijavah na
projekte. Z iztekom projekta zaposlenim preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas
na projektu.
Pripravila: Gordana Krkoč
Odgovor na vprašanje svetnika Angela Vidmarja o postavitvi odsevnikov za
zmanjšanje trkov z divjadjo
Občina Ajdovščina bo po pridobitvi podatkov s strani lovskih družin na območju
Ajdovščine o prehodih divjadi čez občinske in državne ceste pričela z projektom
postavitve novih odsevnikov. Projekt bo razdeljen na dva dela in sicer na območje ob
občinskih ter območje ob državnih cestah.
Pripravil: Jošt Černigoj
Odgovor na vprašanje svetnika Davida Korena o glede izvedbe fug ter
odvodnjavanja po Prešernovi ulici
Fuge ter odvodnjavanja po Prešernovi ulici je izvedeno tako, kot je predvideno s
projektno rešitvijo. Investitor je glede kvalitete izvedbe fug izvajalcu že dne 6.2.2019
pisno posredoval nekatere pripombe, ki še niso rešene.
Čiščenje zunanjih površin ter rešetk sicer po potrebi izvaja KSD, ki bo za vzdrževanje
skrbela tudi po primopredaji objekta. Ob tem pa je potrebno poudariti, da je
Prešernova ulica v funkciji že skoraj leto in se doslej v zvezi z odvodnjavanjem niso
pokazale nobene pomanjkljivosti.
Pripravil: Peter Kete
Odgovor na vprašanje svetnika Matjaža Bajca o glede stanja na projektu
Vodovod Col – Podkraj
Izgradnja vodovoda Col – Podkraj je del projekta z delovnim naslovom Celovito
Hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj – Skuk.
Projektna dokumentacija za vodovod od Cola do Podkraja ter naprej do Hrušice je
pripravljena. Pridobljene so vse služnostne pogodbe, v teku je parcelacija za objekt
vodohrana v Podkraju (z lastnikom je dogovorjeno, da bo zemljišče predal brezplačno).
Za celoten projekt je že od 28.12.2018 v teku predhodni postopek, kjer Agencija RS za
okolje ugotavlja, ali bo potrebno za projekt izpeljati postopek celovite presoje vplivov
na okolje. V postopku so pridobljena vsa mnenja soglasodajalcev iz katerih izhaja, da
postopki celovite presoje niso potrebni. Ne glede na vsa mnenja pa nam je Agencija
dne 2.10.2019 poslal poziv za izjasnitev o dejstvih in okoliščinah, ki jih je ugotovil v
postopku. Iz dopisa izhaja, da bo potrebno za projekt speljati postopke pridobitve
okoljevarstvenega dovoljenja. Agencija to utemeljuje z velikostjo projekta, lokacijo
posegov (Natura 2000, del naselja Podkraj je v širšem vodozbirnem območju Podlipe),
tveganji zaradi hrupa ter drugih vplivov na naravo. Na navedeni poziv smo se kot
investitor odzvali, ter strokovnimi mnenji ugotovitve zavrnili, na dokončno odločitev
Agencije RS za okolje pa še čakamo. V primeru odločitve, da je postopek celovite

presoje vplivov na okolje potreben, se bomo odločili za integralni postopek pridobitve
gradbenega dovoljenja skladno s 50. členom GZ.
Pripravil: Peter Kete
Odgovor na vprašanje svetnika Matjaža Bajca glede sanacije ceste na Vodice in
nedokončane ulice Vena Pilona v Ajdovščini
Ceste na Vodice je glede na nujnost sanacije v prednostni prioriteti, zato se bo že v
naslednjem letu pristopilo k sanaciji najbolj potrebnih odsekov.
Glede dokončanja del na ulici Vena Pilona v Ajdovščini so v naslednjem letu planirana
sredstva zgolj za ureditev obračališča na koncu te ulice pri stanovanjski hiši Vena Pilona
77. Dokončanje ureditve pločnikov, javne razsvetljave in končne plasti asfalta je
planirano v letu 2022.
Pripravil: Damijan Lavrenčič
Odgovor na vprašanje svetnice Brune Kastelic glede popravila ograje na cesti od
bivše pošte do pokopališča v Črničah
Popravilo ograje je bilo naročeno KSD Ajdovščina in je tudi že izvedeno.
Pripravil: Damijan Lavrenčič
Odgovor na vprašanje svetnika Ivana Krašna glede popravila spolzkega asfalta
na relaciji Budanje - Duplje - Log
Odločitev je bila, da se spolzkost cestišča odpravi z rezkanjem asfalta. Ta odsek ceste
je tudi že na strani Občine Vipava. KSD Ajdovščina, kot vzdrževalec ceste, je dela
naročil podjetju Kolektor CPG in o tem obvestil tudi Občino Vipava. Rezkanje asfalta je
že izvedeno.
Pripravil: Damijan Lavrenčič
Odgovor na vprašanje svetnika Marjana Vidmarja glede netipičnih objektov
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina (Ur. gl. občine Ajdovščina,
št. 1/98, Ur. l. RS, št. 92/05, 108/06, 45/08, 19/09, 100/11, 14/12, v nadaljevanju: Odlok o
PUP) v 21. členu dopušča, da je pri eventualnem odstopanju od navedenih zahtev
oblikovanja potrebno uravnovesiti posodobljena tehnološka in oblikovna izhodišča z
obstoječimi arhitekturnimi kvalitetami oz. vrednotami in pridobiti soglasje občine. Ta
določba je bila v Odlok o PUP vnesena predvsem na pobudo investitorjev in
projektantov, ki so hoteli uporabiti sodobnejša tehnološka in oblikovna izhodišča pri
izdelavi projektne dokumentacije in gradnji objektov. Zaradi varovanja kakovostnih
značilnosti naselij, predvsem tistih, ki so del naselbinske dediščine, je odstopanje
možno le, če je sprejemljivo tudi z vidika varstva kulturne dediščine.
Pripravila: Irena Raspor
Odgovor na vprašanje svetnika Mitje Tripkovića glede poročila oz. predstavitve
Sopotnika

Odgovor na vprašanje se nahaja v prilogi - Sopotniki. V uvodu je predstavljen strnjen
pregled izvajanja storitve, v nadaljevanju pa se nahajajo bolj podrobna trimesečna
poročila, za eno letno obdobje izvajanja storitve od septembra 2018 do septembra
2019.
Pripravila: Zavod Sopotniki, Jerica Stibilj
Odgovor na vprašanje svetnice Andreje Škvarč glede prepovedi rabe in ponujanja
alkohola ter kajenja v prostorih in na zemljiščih, ki si jih KS delijo s šolami
V zvezi z navedenim problemom je bil organiziran sestanek z ravnateljih 4 osnovnih
šol, kjer si šole delijo prostore s krajevnimi skupnostmi. Ugotovljeno je bilo, da prihaja
do težav samo pri nekaterih prireditvenih prostorih, ki so zelo tesno povezani s prostori
šole. Za te se bo poiskalo individualne rešitve, ki bodo skladne z zakonodajo.
Pripravila: Katarina Ambrožič
Odgovor na vprašanje svetnika Bojana Mikuša glede izobešanja zastav po
krajevnih skupnostih
Obvezno izobešanje slovenske zastave predpisuje Zakon o grbu, zastavi in himni
Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94).
Izobešanje občinske zastave predpisuje Odlok o simbolih Občine Ajdovščina (Uradni
list RS, št. 22/2017).
Uporabo evropske zastave pa določa Uredba o uporabi zastave in himne Evropske
unije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/04). (Evropska zastava je vedno
izobešena najmanj skupaj s slovensko zastavo, v naši občini vedno skupaj izobešamo
slovensko, evropsko in občinsko zastavo.)
Izobešanje zastav po krajevnih skupnostih ni obvezno, je pa priporočljivo – ob pogoju,
da imajo krajevne skupnosti primerno infrastrukturo (nosilce, drogove …). Zastave so
lahko stalno izobešene na stavbah, kjer imajo krajevne skupnosti svoje sedeže, ali pa
občasno, na praznike in ob drugih priložnostih, ki jih predpisujeta zakon in občinski
odlok (ob državnih praznikih, ki jih določa zakon, v Ajdovščini izobešamo zastave tudi
na občinski praznik ter ob različnih pomembnejših prireditvah). Občasno izobešene
zastave se sname dan po prenehanju razloga, zaradi katerega so bile izobešene (ali
kasneje, če za to obstaja objektivni razlog).
Občina Ajdovščina je pred dobrim letom vsaki krajevni skupnosti priskrbela slovensko
in občinsko zastavo. Pričakuje pa se, da bodo krajevne skupnosti same poskrbele tako
za pravilno izobešanje zastav, kot tudi za nakup zastav v primeru, če jih nimajo ali če
so poškodovane – raztrgane, obledele … Prav tako menimo, da ni potrebe po
obveščanju o tem kdaj se zastave izobesi. Je pa Urad župana vedno na voljo za vso
pomoč in informacije v zvezi s protokolom izobešanja zastav, česar se krajevne
skupnosti tudi pogosto poslužujejo.
Pripravila Sanda Hain
Odgovor na vprašanje g. Alojza Klemenčiča glede največjih zaposlovalcev v občini
Ajdovščina.

V občini Ajdovščina je po podatkih Statističnega urada (september 2019) 6.840
delovnih mes vključno z delovnimi mesti v kmetijstvu (134). Občanov Občine
Ajdovščina je po podatkih Statističnega urada (december 2018) 4001 zaposlenih na
območju občine Ajdovščina, na območju občine Ajdovščina je zaposlenih tudi 134
kmetov. V Občine Vipava, Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba in Renče – Vogrsko na delo
odhaja 2537 občanov občine Ajdovščina, iz istih občin pa prihaja v Ajdovščino 1376
ljudi.
Podatka o številu zaposlenih tujcev v uradnih evidencah niso javno dostopne.
Največji zaposlovalci v občini Ajdovščina so:
ZAP. ZAPOSLOVALEC POVPREČNO ZAP.
ŠT.
ŠT.
ŠT.
ZAPOSLENIH
NA DAN
31.12.2018
1.
Mlinotest d.d.
477
11.
2.
Incom d.o.o.
369
12.
3.
Fructal d.d.
279
13.
4.
CPG d.d.
190
14.
5.
Vrtec Ajdovščina
162
15.
6.
ZD Ajdovščina
130
16.
7.
8.
9.
10.

SGG
Tolmin
d.o.o.
KSD Ajdovščina
d.o.o.
OŠ Ajdovščina
DSO Ajdovščina

ZAPOSLOVALEC

116

17.

POVPREČNO
ŠT.
ZAPOSLENIH
NA DAN
31.12.2018
Pipistrel d.o.o.
80
SŠ. Veno Pilon
77
Petrič d.o.o.
77
Tekstina d.o.o.
72
OŠ Dobravlje
71
Pipistrel Vertical
69
Solutions d.o.o.
Codognotto d.o.o.
65

95

18.

OŠ Šturje

59

91
82

19.
20.

Stopar PGM d.o.o.
Bia
Separations
d.o.o.

54
52

Skupaj 20 največjih zaposlovalcev zaposluje 2667 ljudi, kar predstavlja 38,99% vseh
zaposlenih v občini Ajdovščina.
Pripravil: Janez Furlan
Odgovor na vprašanje Janeza Tratnika glede hrambe drsališča
Dne 9. 12. 2019 je bil opravljen ogled skladiščnih prostorov CZ občine Ajdovščina na
Ribniku. Med terenskim ogledom je bilo ugotovljeno, da se v delu skladišča, ki ga
uporablja podjetje Latnik d.o.o., Goriška cesta 64, 5270 Ajdovščina, nahajajo sestavni
deli za ''drsališče''. Podjetje ima te skladiščne prostore v uporabi že dlje časa, po
zbranih informacijah so tu skladiščili že pred letom 2009, od vsega začetka naj bi bilo
na tem mestu skladiščeno tudi ''drsališče''. Dokumentacije o predaji skladišča v
uporabo podjetju Latnik d.o.o. in o predmetih, ki se tam skladiščijo, v arhivu nismo
našli.
Podjetje Latnik d.o.o. je od oktobra 2019 s sklepom št. 842-1/2013-49 z dne 16. 10. 2019
vključeno v sile zaščite in reševanja v občini Ajdovščina.
Pripravil: Matevž Brataševec

Odgovor na vprašanje Janeza Tratnika vezano na krajo brezpilotnega letala - imena
in priimki oseb
Izključena je kakršnakoli povezava zaposlenih oseb v občinski upravi s kaznivim
dejanjem odtujitve brezpilotnega letala s pripadajočo opremo. Prav tako nikomur od
zaposlenih ne moremo očitati naklepnega ravnanja, ki bi bilo vzrok za nastalo škodo.
Občina se zato ni odločila za uveljavljanje odškodninske odgovornosti zaposlenih. Kot
smo napisali v prejšnjem odgovoru, so bile v kaznivem dejanju ključne okoliščine
dogodka in ne kršitve zaposlenih.
Zaradi izvedenega kaznivega dejanja smo v občinski upravi naredili analizo, ki je pri
ravnanju z opremo izkazala določene pomanjkljivosti, in nato izvedli ukrepe, da smo te
nepravilnosti odpravili.
Imen in priimkov zaposlenih ne bomo navedli. Gre za osebne podatke. Poleg tega
menimo, da bi bilo navajanje osebnih podatkov zaposlenih v povezavi s kaznivim
dejanjem sporno in bi ugledu zaposlenih neupravičeno škodilo.
Pripravila: Mojca Remškar Planinc

Odgovor na svetniško vprašanje
Zavod Sopotniki trenutno deluje v 15 slovenskih občinah:
Enota1: Sežana, Divača in Hrpelje-Kozina,
Enota2: Sevnica,
Enota3: Brežice,
Enota4: Krško,
Enota5: Kočevje,
Enota6: Postojna,
Enota7: Pivka,
Enota8: Ajdovščina,
Enota9: Ankaran,
Enota10: Litija in Šmartno pri Litiji,
Enota11: Slovenj,
Enota12: Cerknica.
V vseh enotah storitev opravljamo z enim namenskim vozilom, z izjemo Enote Kočevje, kjer
storitev sočasno izvajamo z dvema namenskima voziloma.
Zaenkrat zagotovo lahko potrdimo, da v začetku leta 2020 storitev začnemo izvajati v občini
Idrija. Smo v pogovorih glede vzpostavitve storitve s še več občinami po Sloveniji.

Statistični podatki za obdobje september – december 2018
Število aktivnih uporabnikov storitve: 73 novih uporabnikov, skupno na 31. 12. 2018: 73
uporabnikov (navedeni so le tisti uporabniki, ki so še na 27. 11. 2019 aktivni uporabniki
storitve)
Število opravljenih prevozov: 178 prevozov
Število prevoženih kilometrov: 5.881 km
Povprečna dolžina posameznega prevoza: 30,8 km
Povprečna oddaljenost bivališča uporabnikov od središča mesta: 4,59 km

Delež prevozov glede na glavni namen poti:

Število prostovoljcev: 33 novih prostovoljcev, skupno na 31. 12. 2018: 33 prostovoljcev; od
teh 16 aktivnih
Število opravljenih ur prostovoljskega dela: 325 ur

Statistični podatki za obdobje januar – avgust 2019
Število aktivnih uporabnikov storitve: 67 novih uporabnikov, skupno na 31. 8. 2019: 140
uporabnikov (navedeni so le tisti uporabniki, ki so še na 27. 11. 2019 aktivni uporabniki
storitve)
Število opravljenih prevozov: 495prevozov
Število prevoženih kilometrov: 17.217 km
Povprečna dolžina posameznega prevoza: 30,3 km
Povprečna oddaljenost bivališča uporabnikov od središča mesta: 4,72 km, povprečna
oddaljenost vseh aktivnih uporabnikov: 4,67 km
Delež prevozov glede na glavni namen poti:

Število prostovoljcev: 5 novih prostovoljcev, skupno na 31. 8. 2019: 21 aktivnih
prostovoljcev
Število opravljenih ur prostovoljskega dela: 820 ur

Statistični podatki za celotno obdobje (od začetka delovanja do 27. 11. 2019):
Število aktivnih uporabnikov storitve: 186 (navedeni so le tisti uporabniki, ki so še na 27.
11. 2019 aktivni uporabniki storitve)
Število opravljenih prevozov: 909 prevozov
Število prevoženih kilometrov: 28.034 km
Povprečna dolžina posameznega prevoza: 31,1 km
Povprečna oddaljenost bivališča uporabnikov od središča mesta: 4,67 km
Delež prevozov glede na glavni namen poti:

Število prostovoljcev: 21 aktivnih prostovoljcev
Število opravljenih ur prostovoljskega dela: 1.430 ur

Marko Zevnik

direktor Zavoda Sopotniki

PREGLED DELA ZA OBDOBJE: SEPTEMBER - DECEMBER 2018
Zavod Sopotniki je v občini Ajdovščina pričel z izvajanjem storitve s septembrom 2018 v sodelovanju z
Občino Ajdovščina in Zavodom za šport Ajdovščina.
Na terenu je v navedenem obdobju aktivno sodelovalo 14 prostovoljcev.
V septembru smo opravili 24 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo) in prepeljali 17 različnih
uporabnikov, kar pomeni, da so nekateri storitev koristili večkrat. Prostovoljci so bili na terenu 48 ur
in v tem času prevozili 735 kilometrov.
V oktobru smo opravili 53 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo) in prepeljali 32 različnih
uporabnikov, kar pomeni, da so nekateri storitev koristili večkrat. Prostovoljci so bili na terenu 86 ur
in v tem času prevozili 1.721 kilometrov.
V novembru smo opravili 44 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo) in prepeljali 27 različnih
uporabnikov, kar pomeni, da so nekateri storitev koristili večkrat. Prostovoljci so bili na terenu 101 ur
in v tem času prevozili 1.857 kilometrov.
V decembru smo opravili 57 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo) in prepeljali 33 različnih
uporabnikov, kar pomeni, da so nekateri storitev koristili večkrat. Prostovoljci so bili na terenu 90 ur
in v tem času prevozili 1.568 kilometrov.

V letu 2018 smo opravili 178 prevozov, oddelanih je bilo 325 prostovoljskih ur in prevoženih je bilo
735 km. V bazo uporabnikov smo do konca decembra sprejeli 75 starejših občanov Ajdovščine.

GRAFIČNI PRIKAZ STATISTIČNIH PODATKOV:
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TOČKA A:
Prevoze smo v navedenem obdobju vršili iz naslednjih naselij občine Ajdovščina.
September:
Ajdovščina
Dobravlje
Potoče
Žapuže
Oktober:
Ajdovščina
Col
Dolga Poljana
Kovk
Kožmani
Otlica
Podkraj
Potoče
Predmeja
Zavino
Črniče
Šmarje
Žapuže
November:
Ajdovščina
Budanje
Dolga Poljana
Kovk
Kožmani
Lokavec
Otlica
Potoče
Ustje
Črniče
Šmarje

December:
Ajdovščina
Budanje
Dolga Poljana
Kožmani
Lokavec
Otlica
Podkraj
Potoče
Predmeja
Ustje
Zavino
Žapuže

TOČKA B:
SEPTEMBER

občina
Nova Gorica
Ajdovščina

število prevozov

delež
14 58,3%
10 41,7%

OKTOBER

občina
Nova Gorica
Ajdovščina

število prevozov

delež
28 52,8%
25 47,2%

NOVEMBER

občina
Nova Gorica
Ajdovščina

število prevozov

delež
23 52,3%
21 47,7%

DECEMBER

občina
Nova Gorica
Ajdovščina

število prevozov

delež
29 50,9%
28 49,1%

NARAVA OPRAVKOV
SEPTEMBER:

OKTOBER:

NOVEMBER:

DECEMBER:

Pripravila:
Anu Kahuna, vodja programa Zavod Sopotniki

PREGLED DELA ZA OBDOBJE: JANUAR - MAREC 2019
Zavod Sopotniki je v občini Ajdovščina pričel z izvajanjem storitve s septembrom 2018 v sodelovanju z
Občino Ajdovščina in Zavodom za šport Ajdovščina.
Na terenu je v navedenem obdobju aktivno sodelovalo 17 prostovoljcev.
V bazo uporabnikov smo sprejeli 111 starejših občanov Ajdovščine.
V januarju smo opravili 51 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo) in prepeljali 29 različnih
uporabnikov, kar pomeni, da so nekateri storitev koristili večkrat. Prostovoljci so bili na terenu 85 ur
in v tem času prevozili 1.570 kilometrov.
V februarju smo opravili 70 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo) in prepeljali 38 različnih
uporabnikov, kar pomeni, da so nekateri storitev koristili večkrat. Prostovoljci so bili na terenu 126 ur
in v tem času prevozili 2.180 kilometrov.
V marcu smo opravili 72 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo) in prepeljali 40 različnih
uporabnikov, kar pomeni, da so nekateri storitev koristili večkrat. Prostovoljci so bili na terenu 106 ur
in v tem času prevozili 2.389 kilometrov.

V prvem tromesečju 2019 smo opravili 193 prevozov, oddelanih je bilo 317 prostovoljskih ur in
prevoženih je bilo 6.139 km. Povprečna razdalja prevoza je bila v prvem tromesečju 29,6 km.
V bazo uporabnikov smo do konca marca sprejeli 111 starejših občanov Ajdovščine.

GRAFIČNI PRIKAZ STATISTIČNIH PODATKOV:
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TOČKA A:
Prevoze smo v navedenem obdobju vršili iz naslednjih naselij občine Ajdovščina.
Januar:
Ajdovščina
Col
Kožmani
Lokavec
Otlica
Podkraj
Stomaž
Ustje
Zavino
Črniče
Žapuže
Februar:
Ajdovščina
Budanje
Ajdovščina
Col
Dobravlje
Dolga Poljana
Kožmani
Otlica
Podkraj
Potoče
Ustje
Črniče
Žapuže

marec

Marec:
Ajdovščina
Budanje
Gojače
Kožmani
Lokavec
Male Žablje
Malo Polje
Otlica
Plače
Podkraj
Vrtovin
Črniče
TOČKA B:
JANUAR

občina
Nova Gorica
Ajdovščina

število prevozov

delež
28 54,9%
23 45,1%

FEBRUAR

občina
Ajdovščina
Nova Gorica

število prevozov

delež
35 50,0%
35 50,0%

število prevozov

delež
37 51,4%
35 48,6%

MAREC

občina
Nova Gorica
Ajdovščina

NARAVA OPRAVKOV
JANUAR:

FEBRUAR:

MAREC:

Koordinacija
Vodstvo zavoda Sopotniki je v letu 2018 / 2019 opravilo sedem usposabljanj po štirih različnih
izobraževalnih modelih, ki so se nanašala na usposabljanja koordinatorja enote in prostovoljcev. Eno
usposabljanje smo izvedli v sodelovanju s partnersko nevladno organizacijo zavodom Dobra pot.
Vseskozi smo občino obveščali o zaznanih izzivih, ki jih predstavlja električno vozilo.
Električno vozilo sedaj uspešno polnimo in po poročanju koordinatorja enote to ne predstavlja več
večjega problema.
Uvedli smo nadomeščanje za koordinatorja enote, gospo Tonjo Ferjančič
Izziv še vedno predstavlja dnevna obremenitev koordinatorja enote.
Veseli dejstvo, da smo se v mesecu marcu uspeli dogovoriti z ajdovskim podjetjem Fructal d.d., ki
nam bo odslej redno doniral njihove izdelke, Frutabele in sokove. Le te bodo lahko med vožnjo
koristili naši prostovoljci in uporabniki.
Vseskozi skrbimo za nadgrajevanje IT sistema. V prvem tromesečju so bila opravljena naslednja dela:
1) avtomatsko generiranje dokumentov za ureditev prostovoljskega dela v Zavodu Sopotniki

(Dogovor o izvajanju prostovoljskega dela, Izjava prostovoljca, Dovoljenje za uporabo službenega
vozila, Pristopna izjava za zavarovanje)
2) v administratorski vmesnik je bil dodan modul za merjenje zadovoljstva strank (integracija s
SurveyMonkey storitvijo) za opravljanje telefonskih anket,
3) izvedba spletne aplikacije “Prostovoljski portal” v react.js tehnologiji za komunikacijo med vodjo
programa, lokalnimi koordinatorji in prostovoljci, funkcionalnost elektronskega koledarja, hipna
sinhronizacija z administratorskim vmesnikom,
4) posodobitev administratorskega vmesnika za integracijo z novim prostovoljskim portalom,
5) integracija zalednega sistema z Loggly.com storitvijo za pregledno spremljanje uporabe,
obremenjenosti in napadov na informacijski sistem,
6) popravek za nemoteno uporabo Google Drive storitve v administratorskem vmesniku in v
prostovoljskem portalu (popravek za delovanje znotraj HKOM-Komunikacijsko omrežje državnih
organov),
7) v administratorski vmesnik dodana možnost brisanja dnevnih poročil,
8) beležnje podatkov o oddaljenosti uporabnika (starostnika) od najbližjega mesta za kakovostnejšo
statistično analizo,
9) beleženje podatkov o zaposlitvenem statusu prostovoljcev za kakovostnejšo statistično analizo,
10) elektronsko beleženje datuma veljavnosti Dogovora o prostovoljskem delu z avtomatskim
predhodnim opozarjanjem pred potekom.

Pripravila:
Anu Kahuna, vodja programa Zavod Sopotniki

PREGLED DELA ZA OBDOBJE: APRIL - JUNIJ 2019
Zavod Sopotniki je v občini Ajdovščina pričel z izvajanjem storitve s septembrom 2018 v sodelovanju z
Občino Ajdovščina in Zavodom za šport Ajdovščina.
Na terenu je v navedenem obdobju aktivno sodelovalo 18 prostovoljcev.
V bazo uporabnikov smo sprejeli 131 starejših občanov Ajdovščine.
V aprilu smo opravili 64 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo) in prepeljali 35 različnih
uporabnikov, kar pomeni, da so nekateri storitev koristili večkrat. Prostovoljci so bili na terenu 109 ur
in v tem času prevozili 2.246 kilometrov.
V maju smo opravili 67 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo) in prepeljali 34 različnih
uporabnikov, kar pomeni, da so nekateri storitev koristili večkrat. Prostovoljci so bili na terenu 101 uro
in v tem času prevozili 2.139 kilometrov.
V juniju smo opravili 56 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo) in prepeljali 34 različnih
uporabnikov, kar pomeni, da so nekateri storitev koristili večkrat. Prostovoljci so bili na terenu 94 ur
in v tem času prevozili 2.312 kilometrov.

V prvem polletju 2019 smo opravili 380 prevozov, oddelanih je bilo 621 prostovoljskih ur in
prevoženih je bilo 12.836 km. Povprečna razdalja prevoza je bila v prvem tromesečju 31 km.
V bazo uporabnikov smo do konca junija sprejeli 131 starejših občanov Ajdovščine.

GRAFIČNI PRIKAZ STATISTIČNIH PODATKOV:
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TOČKA A:
Prevoze smo v navedenem obdobju vršili iz naslednjih naselij občine Ajdovščina.
April:
Ajdovščina
Budanje
Kovk
Kožmani
Lokavec
Otlica
Podkraj
Vrtovin
Zavino
Črniče
Maj:
Ajdovščina
Budanje
Gojače
Kožmani
Male Žablje
Otlica
Podkraj
Predmeja
Ustje
Vrtovin
Črniče
Žapuže
Junij:
Budanje
Ajdovščina
Col

junij

Kovk
Kožmani
Otlica
Podkraj
Selo
Ustje
Črniče
Žapuže
TOČKA B:
APRIL

občina
Nova Gorica
Ajdovščina

število prevozov

delež
38 59,4%
26 40,6%

MAJ

občina
Nova Gorica
Ajdovščina

število prevozov

delež
38 56,7%
29 43,3%

število prevozov

delež
36 64,3%
20 35,7%

JUNIJ

občina
Nova Gorica
Ajdovščina

NARAVA OPRAVKOV
APRIL:

MAJ:

JUNIJ:

Koordinacija
Vodstvo zavoda Sopotniki vseskozi opravlja nadzor nad kakovostjo izvajanja storitve.
Mesec z največ prevozi v drugem tromesečju je bil maj, mesec z največ prevoženimi kilometri pa junij.
Enota v Ajdovščini vseskozi raste, v desetih mesecih delovanja je število uporabnikov narastlo na 131
starostnikov, kar govori o veliki potrebi po mobilnosti v ajdovski občini. Za delovanje enote vnaprej
predstavlja izziv doseči starostnike iz zaledja. Največji delež prevozov se namreč opravi iz Ajdovščine
(mesta). Skozi mesece je naraščal delež prevoz v Novo Gorico oz. Šempeter.
Izziv še vedno predstavlja dnevna obremenitev koordinatorja enote, ki večkrat izpostavi delovno
preobremnjenost (poleg Sopotnikov opravlja tudi delo v Hiši mladih).
Izvedli smo dve usposabljanji za koordinatorje enot: eno na temo dela z zahtevnimi uporabniki v
Sežani in drugo kot »e-izobraževanje« preko konferenčnega klica na temo dela s prostovoljci.
V mesecu aprilu sta se nam pridružila dva nova prostovoljca.
Posodobitve in novosti na internem informacijskem sistemu v drugem tromesečju:
- implementacija Koordinatorskega portala (v node.js in react.js tehnologiji), ki je namenjen
internemu komuniciranju med vodstvom Zavoda Sopotniki in lokalnimi koordinatorji enot ter
koordinatorjem na enem mestu nudi vsa potrebna e-gradiva (pravilniki, priročniki ipd.),
- vzpostavitev postopka izvedbe e-izobraževanj koordinatorjev preko konferenčnih klicev,
- v prostovoljski portal dodana funkcionalnost paginacije (delnega nalaganja vsebin z možnostjo
pomikanja nazaj k starejšim vsebinam) za hitrejše nalaganje in preglednejšo organizacijo vsebine,
- optimizacija hitrosti nalaganja mesečnega koledarskega pregleda rezerviranih prevozov,
- dodana funkcionalnost za kopiranje obstoječe rezervacije, ki omogoča hitrejše vanašanje
ponavljajočih se rezervacij (npr. večdnevno obiskovanje fizioterapije),
- v administratorski vmesnik dodana podpora za več več vozil v posamezni enoti (dodeljevanje

rezervacije na posamezno vozilo, povezava potnega naloga z vozilom, posodobitev logike za
samodejno ustvarjanje Dovoljenj za uporabo službenih vozil),
- posodobitem mobilne aplikacije s podporo za več vozil v posamezni enoti,
- razširitev administratorske aplikacije z modulom “Imenik zdravstvenih ustanov” za hitro iskanje
ustreznih kontakov.
Še naprej se bomo trudili prinašati dobro voljo in pozitivno naravnanost med starejše občane
Ajdovščine in bili Človek človeku Sopotnik.
Pripravila:
Anu Kahuna, vodja programa

PREGLED DELA ZA OBDOBJE: JULIJ - SEPTEMBER 2019

Zavod Sopotniki je v občini Ajdovščina pričel z izvajanjem storitve s septembrom 2018 v
sodelovanju z Občino Ajdovščina in Zavodom za šport Ajdovščina.

Na terenu je v navedenem obdobju aktivno sodelovalo 18 prostovoljcev.
V bazo uporabnikov smo sprejeli 155 starejših občanov Ajdovščine.

V juliju smo opravili 71 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo) in prepeljali 31
različnih uporabnikov, kar pomeni, da so nekateri storitev koristili večkrat. Prostovoljci so
bili na terenu 99 ur in v tem času prevozili 2.534 kilometrov.

V avgustu smo opravili 45 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo) in prepeljali 31
različnih uporabnikov, kar pomeni, da so nekateri storitev koristili večkrat. Prostovoljci so
bili na terenu 100 uro in v tem času prevozili 2.240 kilometrov.

V septembru smo opravili 68 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo) in prepeljali
43 različnih uporabnikov, kar pomeni, da so nekateri storitev koristili večkrat. Prostovoljci
so bili na terenu 129 ur in v tem času prevozili 2.534 kilometrov.

Od jan. do sep. 2019 smo opravili 564 prevozov, oddelanih je bilo 949
prostovoljskih ur in prevoženih je bilo 20.144 km. Povprečna razdalja prevoza je
bila v prvem tromesečju 28,67 km.
V bazo uporabnikov smo do konca sep. sprejeli 155 starejših občanov Ajdovščine.

GRAFIČNI PRIKAZ STATISTIČNIH PODATKOV:
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TOČKA A:
Prevoze smo v navedenem obdobju vršili iz naslednjih naselij občine Ajdovščina.
Julij:
Ajdovščina
Budanje
Gojače
Kovk
Kožmani
Planina
Podkraj
Potoče
Črniče
Žapuže
Avgust:
Ajdovščina
Budanje
Kožmani
Otlica
Planina
Podkraj
Predmeja
Ustje
Zavino
Žagolič

September:
Batuje
Col
Dolga Poljana
Kovk
Kožmani
Malo Polje
Otlica
Planina
Podkraj
Ajdovščina
Selo
Vrtovin
Črniče
Žagolič
Žapuže

TOČKA B:
JULIJ

občina
Ajdovščina
Nova Gorica

število prevozov

delež
40 56,3%
31 43,7%

AVGUST

občina
Ajdovščina
Nova Gorica

število prevozov

delež
23 51,1%
22 48,9%

SEPTEMBER

občina
Ajdovščina

število prevozov

delež
35 51,5%

Nova Gorica

NARAVA OPRAVKOV
JULIJ:

AVGUST:

SEPTEMBER:

33 48,5%

Koordinacija
Vodstvo Zavoda Sopotniki je vseskozi opravljalo nadzor nad kakovostjo izvajanja storitve.

Enota v Ajdovščini vseskozi raste, kar govori o veliki potrebi po mobilnosti v ajdovski
občini.

Navkljub poletnim mesecem je enota delovala živahno in kot da počitnic sploh ne bi bilo.
Prevozi so se vrstili, prostovoljci pa so pripadno opravljali prevoze z veliko zagnanostjo in
veseljem.

Ob koncu meseca septebra smo imeli manjšo težavo z avtomobilom - poškodba
pnevmatike, zato smo uporabili nadomestni avto Zavoda za šport Ajdovščina. Prevozi so
nemoteno potekali naprej.
Dobra zgodba meseca septembra je obeležitev Tedna mobilnosti in sprejem
prostovoljcev pri županu. To smo opravili 18. septembra. Župan Tadej Beočanin je sprejel
ajdovske prostovoljce programa Sopotniki in se jim zahvalil za več kot 1500 prostovoljnih
ur, ki so jih namenili projektu.
Zaželel jim je še veliko varnih kilometrov na poti in jim ob tem izročil manjša darilca. Še
prej pa se je tudi sam odpravil na sopotniško vožnjo in presenečeno občanko J. odpeljal
na pregled v bolnišnico. Sprejema se je udeležil tudi direktor ajdovskega Zavoda za šport
Uroš Pintar.
Našim partnerjem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.
Posodobitve in novosti na internem informacijskem sistemu v drugem tromesečju:
•

Dodan modul za ustvarjanje drugih potnih nalogov (za prevoz na izobraževanja,
usposabljanja, sestanke, za prevoz vozila na servis, čistilnico ipd.).

•

V administratorsko aplikacijo je bil dodan skupni imenik zdravstvenih ustanov po
Sloveniji za pomoč koordinatorjev pri iskanju direktnih številk do ordinacij.

•

V administratorsko aplikacijo so bili dodani elektronski obrazci: 1) za prijavo
prejete pobude za medijsko objavo, 2) za oddajo predloga za uvedbo novosti pri
delu s prostovoljci in uporabniki (starostniki), 3) za prijavo pobude za nadgradnjo
IT sistema, 4) za prijava napake v IT sistemu.

IZZIVI
Izzivi in sodelovanje vnaprej so bili med partnerji usklajeni na letnem sestanku v začetku
meseca oktobra 2019.
Še naprej se bomo trudili prinašati dobro voljo in pozitivno naravnanost med starejše
občane Ajdovščine in bili Človek človeku Sopotnik.
Pripravila:
Anu Kahuna, vodja programa
Matjaž Jazbar, koordinator enote Ajdovščina

