Odgovor na vprašanje svetnika Adama Rasporja glede odlagališa Dolga Poljana
Kakšno je trenutno stanje odlagališa v Dolgi Poljani, kako e sploh poteka zapiranje?
Prvi sektor odlagališa je bil dokonno prekrit leta 2005, drugi pa leta 2012. Dejavnost
odlaganja mešanih komunalnih odpadkov (MKO) na lokaciji je potekala do februarja 2013,
skladišenje pa do konca leta 2013. V obdobju 2011 – 2013 se je odlagalo izkljuno na
obmoju 3. sektorja odlagališa. V 2016 je bil dokonno prekrit tudi izpostavljeni del (to je z
MKO zapolnjen del površja 3. sektorja odlagališa). Septembra 2017 je bilo pridobljeno
okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za obratovanje odlagališa za as zapiranja odlagališa (za
3. sektor) in po zaprtju (za 1. in 2. sektor).
V 2019 se je dokonno morfološko izoblikovalo tudi tretji sektor odlagališa, za kar se je
uporabilo inertne materiale (pretežno odpadne zemljine od gradbenih izkopov na obmoju
zgornje Vipavske doline). Poleg tega se je izdelalo krožno pot na vrhnji terasi, zagotovilo
odvodnjavanje ter instaliralo biofilterno kopo nad jaškom pasivnega plinjaka. Decembra
2019 smo s strani ARSO prejeli dokument ''Obvestilo o obveznostih upravljalca
odlagališa'', s katerim se celotno odlagališe smatra za dokonno zaprto (v prilogi k
odgovoru).. OVD iz leta 2017 ostaja v veljavi, upošteva pa se samo tiste dikcije, ki se nanašajo
na izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališa. To obdobje bi naj po Uredbi trajalo kar 30 let.
Kaj se razume pod zaprtjem odlagališa glede na to, da je to zbirni center, ki se nahaja v
okviru Centra za ravnanje z odpadki Ajdovšina. Ali gre za zaprtje samega odlagališa ali
celotnega zbirnega centra?
Odlagališe nenevarnih odpadkov ima lahko status aktivnega objekta, objekta v zapiranju ali
zaprtega objekta. Odlagališe pod Dolgo Poljano je bilo aktivno do leta 2013, v obdobju
2013 – 2019 so se na njem izvajala zapiralna dela, od leta 2019 pa je zaprto.
Kompleks centra za ravnanje z odpadki (CERO) Ajdovšina sestoji iz ve tehnoloških enot,
od katerih predstavlja zaprto odlagališe samo eno izmed teh enot. Degradirane površine
zaprtega odlagališa se smiselno uporablja za izvajanje drugih dejavnosti ravnanja z odpadki
(skladišenje in manipulacija z raznimi frakcijami odpadkov, vsakoletno nanašanje komposta
po zelenih površinah odlagališa, ipd.).
Ko bo prišlo do zaprtja, kam se bojo deponirali odpadki, v kolikor se jih bo odvažalo na
oddaljene lokacije, ali lahko obani priakujejo nov val podražitev tokrat komunalnih storitev?
Že od leta 2014 se MKO odpremlja na obdelavo in odstranjevanje na oddaljene lokacije. Isto
se dogaja z loeno zbranimi frakcijami odpadkov (veinoma se jih posredno preko
pooblašenih družb odpremlja v reciklažo ali energetsko izrabo). MKO je najprej odvažal
Saubermacher na obdelavo in sežig v Avstrijo. Obini Ajdovšina in Vipava sta v letu 2017 s
Snago Ljubljana podpisali ''Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za
gospodarski javni službi obdelave doloenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov''. Odlok je bil sprejet na
obinskih svetih obeh obin. Se pa od takrat naprej MKO odpremlja v RCERO Ljubljana, kjer
MKO najprej mehansko in biološko obdelajo, nastale gorljive frakcije pa ''izvažajo'' na sežig
oz. energetsko izrabo v tujino. Cena brez DDV, ki nam jo po toni zaraunava Snaga je 137,2
EUR za obdelavo odpadkov in 215,4 EUR za odlaganje s tem, da se za odlaganje zaraunava
7% od skupno odpeljanih koliin. Cene se oblikujejo skladno z zakonskimi predpisi,
Elaborate o cenah potrjujejo vsi župani pridruženih obin na Svetu RCERO Ljubljana.
V kolikor do zaprtja zbirnega centra ne bo prišlo, prosim za natanno pojasnitev kakšne
dejavnosti se na CERO Ajdovšina pod Dolgo Poljano sedaj že odvijajo in kakšne dejavnosti
se nameravajo še v bodoe.

Dejavnosti ravnanja z odpadki, ki se izvajajo na obmoju kompleksa CERO Ajdovšina
lahko razdelimo v naslednje konceptualno/ tehnološke sklope:
1. Centralno zbiranje odpadkov nastalih na obmoju obin Ajdovšina in Vipava
• Zbirni center za prevzem in razvršanje vsakršnih vrst komunalnih odpadkov
prispelih s pošiljkami od direktnih dovozov obanov
• Center za prevzem, razvršanje in skladišenje komunalnih odpadkov pripeljanih
z vozili javnega podjetja, zbranih na odjemnih mestih, ekoloških otokih, na
domovih obanov ali ob akcijah zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov
• Center za prevzem, razvršanje in skladišenje nekaterih vrst nekomunalnih
odpadkov
2. Pretovarjanje odpadkov, priprava odpadkov za odpremo ter odprema
• Pretovorna postaja z nivojskimi rampami in plošadmi za mešane komunalne
odpadke (MKO), mešano odpadno embalažo, odpadni papir/ karton idr. vrste
odpadkov
• Balirnica
3. Obdelava odpadkov
• Kompostarna (prejem in skladišenje bio-odpadkov iz gospodinjstev, zelenega
odreza idr. vrst biorazgradljivih odpadkov, deloma tudi blato KAN; njihovo
drobljenje in mletje; higienizacija, sejanje, zorenje in skladišenje komposta)
• Center za ravnanje z gradbenimi odpadki
• Predelovalnica gorljivih loeno zbranih odpadkov v trdno gorivo
4. Odstranjevanje predobdelanih odpadkov
• Površine zaprtih sektorjev odlagališa (trosenje pregnitega dehidriranega blata
ter komposta brez specifikacije po brežinah in bermah v poletnem asu,
skladišenje v drugih letnih asih)
• Vetrozašitni nasip z varovalnim gozdom (vgrajevanje odpadnih zemljin v nasip
in pogozdovanje nasipa)
Komentar na trditev svetnika: » Ta dejavnost se že vrsto let odvija pod vasjo Dolga Poljana
in njeni vašani ter vašani bližnjih vasi živijo na obmoju, ki predstavlja potencialno
nevarnost, saj je to obmoje pod vplivom odlagališnih plinov in odcednih voda«:
Emisije plinov in vodnih onesnažil so zanemarljive in tudi potencialno ne predstavljajo
nikakršne
ne nevarnosti za obane.
nikakrš
obane V Ajdovšini je bil razvit posebni tip nizko-stroškovnega
komunalnega odlagališa imenovan ''visoko-prepustna trajnostna deponija'' (VPTD).
Poglavitno okoljevarstveno karakteristiko tega tipa odlagališa predstavlja hitra stabilizacija
odlagališnega telesa že kmalu po izvedbi konne prekrivke posameznega odlagališnega
sektorja in s tem povezano eliminacijo dolgoronega okoljevarstvenega tveganja na lokaciji
ter produktivno korišenje zakljuenih površin odlagališa za izvajanje komplementarnih
dejavnosti ravnanja z odpadki.
Pripravil: Luka Jeji, direktor KSD

Odgovor na pobudo svetnika Dejana Škvara glede postavitve ograje ob Hublju v Palah
Skladno z vašo pobudo bomo poiskali ponudbe za izvedbo ograje, pred izvedbo montaže
pa bo potrebno pridobiti tudi soglasje Direkcije RS za vode, ker bi bila namešena ograja v
varovalnem pasu vodotoka Hubelj, v kolikor bo naložba uvršena v rebalans prorauna.
Pripravila Alenka Aadež Kobol
Odgovor na ponudbo svetnika Igorja Aesnika za
za vzpostavitev evidence javnih površin
po KS
Odgovor na pobudo za vzpostavitev evidence javnih površin je bil podan v dodatnem
gradivu za 9. sejo obinskega sveta, novembra 2019 (pobudo podal svetnik Janez Tratnik) .
Geodet KSD je izdelal popis zelenic po KS. Po pridobljenih podatkih o parcelah po KS in
ceni/m2 stroškov vzdrževanja bi vzdrževanje površin na obmoju celotne obine potrebovali
med 70.0000 - 100.000 eur za 3 x letno košnjo. Navedeni predlog ni bil uvršen v proraun za
leti 2020 in 2021. Izvedli bomo oglede po KS, da pridobimo bolj natanne podatke, katere
javne površine bi bilo smiselno oddati v prodajo, katere pa bi se vzdrževale. Na podlagi teh
podatkov bomo pripravili predlog za naslednji rebalans prorauna.
Pripravila Alenka Aadež Kobol
Odgovor na vprašanje g. Premrna glede uinkovitosti Regijske razvojne agencije ROD.
Medsebojna primerjava delovanja in primerjava uspešnosti razvojnih agencij je izjemno
težka ali celo nemogoa. Razvojne agencije v Sloveniji so veinoma organizirane kot javni
zavodi ali kot gospodarske družbe. Pomembna razlika med agencijami pa izhaja tudi iz nalog,
ki so jim zaupane s strani ustanoviteljev. V Goriški regiji obstajajo 4 razvojne agencije od
katerih sta 2 organizirani kot javni zavod, 2 pa kot gospodarska družba (d.o.o.).
Regijske razvoja agencija Rod je organizirana kot javni zavod. Njeno uspešnost z vidika
pridobivanja virov lahko prikažemo skozi kadrovski nart z viri financiranja. Iz kadrovskega
narta izhaja, da je bilo v zavodu na dan, 01.01.2020 zaposlenih 11 zaposlenih, od katerih se
1,2 zaposlena financirata iz državnega prorauna, 5,66 zaposlenih iz prorauna obin ter 4,14
iz prorauna EU. Regijsko razvojno agencijo Rod smo želeli primerjati s Posoškim razvojnim
centrom, ki je v goriški regiji, enako kot Rod, organiziran kot javni zavod, žal pa nam ni uspelo
pridobiti primerljivih podatkov.
Ocenjujemo, da je Regijske razvojen agencije Rod deluje dobro ter dosega želene rezultate
in cilje.
Pripravil: Janez Furlan
Odgovor na vprašanje g. Klemenia
Klemenia glede objave rezultatov izvedenih javni razpisov
in pozivov.
Rezultati javnih razpisov in pozivov se objavljajo na enak nain in na istem mestu kot se
objavljajo sami razpisi in pozivi. Rezultate se obiajni objavi po zakljuku in realizaciji
razpisov, ko se dejansko ugotovil kateri ukrepi, investicije, projekti so bili izvedeni. V
januarju 2020 je bil opravljen pregled objav poroil. Manjkajoa poroila so bila dopolnjena.

Poroila najdete na spletni strani Obine Ajdovšina pod zavihkom javni razpisi, na povezavi:
https://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javni_razpisi/. V kolikor niso pripeta oz.
dodana posameznemu javnemu razpisu, so objavljena v loenem poroilu znotraj tega
zavihka.
Pripravila: Janez Furlan in Mojca Remškar Planinc
Odgovor na vprašanje g. Premrna glede stanja zadolženosti obine na dan 31. 12. 2019
Stanje skupne zadolžitve Obine Ajdovšina na dan 31. 12. 2019 je znašalo 13.755.661,75 eur.
Od tega je zadolžitev pri poslovnih bankah, ki se šteje v najveji možni obseg zadolževanja
znašala 12.667.378,40 eur. Zadolžitev pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki
se ne všteva v najveji možni obseg zadolževanja pa je znašala 1.088.283,35 eur.
Pripravila: Karmen Slokar
Odgovor g. Premrnu na vprašanje o realizaciji prodaje zemljiš v letu 2019
Odgovor je bil svetniku posredovan po elektronski pošti dne 10.3.2020.
Pripravila: Barbara Regulj
Odgovor
Odgovor ga. Škvar glede hitre avtobusne povezave do Ljubljane
Hitra avtobusna povezava Ajdovšina - Ljubljana je bila vzpostavljena s 1.5.2020.
Pripravila: Mojca Remškar Planinc
Odgovor na predlog g. Kaplja glede postavitve defibrilatorja v okolici OŠ Dobravlje
Dobravlje
Na obmoju obine Ajdovšina imamo trenutno postavljenih 29 javno dostopnih
defibrilatorjev. Glede na razpoložljiva proraunska sredstva je v letošnjem letu predvidena
objava javnega naroila za dobavo in montažo 4 defibrilatorjev. Tone lokacije za javno
naroilo še niso doloene.
Pripravila: Jerica Stibilj
Odgovor g. Marjanu Vidmar glede izsekavanja in išenja potoka Jevšek
Vzdrževalec vodotokov, kot tudi potoka Jevšek je podjetje Hidrotehnik, zato smo na njih
naslovili pobudo za oišenje struge potoka. Odgovor je bil, da razpolagajo z mnenjem
Zavoda za ribištvo RS, da spada potok Jevšek med najustreznejše vodotoke na širšem
obmoju celotne Vipavske doline, ki lahko zagotavlja ustrezne življenjske pogoje za
preživetje izredno ogrožene evropske vrste primorske podusti.
Glede na zapisano v mnenju Zavoda za Ribištvo RS, pa je po izkušnjah vzdrževalca
vodotokov, izvedba odstranitve prekomerne zarašenosti struge potoka zelo otežena,
oziroma skoraj nemogoa. (v prilogi odgovor s strani Hidrotehnika z ene 17.07.2019, ki je bil
poslan tudi na KS Ustje).
Pripravil: Damijan Lavreni

Odgovor na vprašanje g. Uroša Štora in g. Janeza Tratnika glede vzdrževanja obinskih
cest
Za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti je zadolžena Komunalno stanovanjska družba, ki
je opravila celovite preglede na vseh odsekih kategoriziranih cest ter popisala vse kritine
toke, ki so potrebne popravila. Na podlagi tega je bil pripravljen prioritetni vrstni red in v
manjši meri zagotovljena sredstva za najbolj nujna popravila na obinskih cestah. Obinski
svet je program vzdrževanja potrdil na seji 9. redni seji obinskega sveta , novembra 2019.
Obe cesti (Col – Vodice, Dolenje – Planina) sta uvršeni v prioriteto 1. Za most v Dolenjah je
že izdelana projektna dokumentacija, trenutno poteka pridobivanje soglasja s strani
Direkcije RS za vode. Tekoa vzdrževalna dela na navedenih odsekih se izvajajo v okviru
razpoložljivih sredstev in po letnem planu vzdrževalca, zaradi nastale trenutne situacije so
vsa investicijska vzdrževalna dela na cestah zaasno zaustavljena do sprejema rebalansa
prorauna.
Pripravila: Alenka Aadež Kobol
Odgovor na vprašanje g. Kazimirja Aebrona glede oznaitve lokalne ceste Potoe
Preserje
Nobena izmed obinskih cest, ki so bile izvedene do leta 2015 na obmoju obine Ajdovšina
ni opremljena z obcestnimi smerniki. Smernike za prepreitev prehajanja divjadi pa se
smiselno postavlja na obcestne smernike. Ker je zgoraj naveden odsek ceste dolg 1,5 km,
strošek postavitve smernikov ne bi bil zanemarljiv. Za realizacijo ideje je predhodno
potrebno zagotoviti sredstva v proraunu.
Pripravil: Jošt Aernigoj

