ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV
Odgovor na vprašanje Janeza Tratnika, kdo je bil zadolžen za brezpilotno letalo ter
kakšni bodo ukrepi oz. sankcije v tej zvezi
V zadevi odtujitve brezpilotnega letala gre za oškodovanje javnega premoženja v kaznivem
dejanju.
Pravice in dolžnosti javnih uslužbencev, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti odgovornosti,
izhajajo zlasti iz Zakona o javnih uslužbencih, Odloka o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave Občine Ajdovščina, Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest v občinski upravi občine Ajdovščina in pogodb o zaposlitvi. Po ugotovitvah analize
direktorice občinske uprave obstaja odgovornost za nastalo škodo s strani šestih javnih
uslužbencev in poveljnika CZ. Odgovornost se deli med posamezne osebe, njihove
posamezne odgovornosti pa se med sabo prepletajo, tako da ni mogoče opredeliti, za kolikšen
del škode je odgovorna posamezna oseba. Ni bilo ugotovljeno, da bi katera od oseb izvršila
kaznivo dejanje v zvezi z odtujitvijo opreme.
Javni uslužbenci so odškodninsko odgovorni za škodo, ki jo protipravno povzročijo delodajalcu
pri delu ali v zvezi z delom naklepno ali iz hude malomarnosti. Za odgovornost javnega
uslužbenca za povzročeno škodo se zahteva višja stopnja krivde, ki jo mora delodajalec
dokazati. Po ugotovitvah direktorice je pri vseh osebah izključeno, da bi škodo povzročili
naklepno. Pri odgovornosti za nastalo škodo iz razloga hude malomarnosti je potrebno javnim
uslužbencem dokazati, da bi se morali in mogli zavedati, da lahko zaradi njihovega ravnanja
pride do nastanka škode, pa so lahkomiselno mislili, da do škode ne bo prišlo, ali da jo bodo
lahko odvrnili. Analiza je izkazala določene pomanjkljivosti/kršitve pri ravnanju z osnovnimi
sredstvi. V zvezi s tem je občinska uprava izvedla ukrepe, da so se pomanjkljivosti odpravile.
Zoper javne uslužbence in poveljnika CZ ni bil podan noben predlog za uveljavljanje njihove
odgovornosti, ker so bile po presoji župana in direktorice občinske uprave v tej zadevi ključne
okoliščine dogodka (po naši presoji so storilci kaznivega dejanja dobro poznali objekt hrambe,
dostop, kako se izvaja videonadzor itd.) in ne kršitve zaposlenih.
Za nakup brezpilotnega letala smo prejeli nepovratna finančna sredstva kot partner v projektu
Holistic v okviru jadranskega čezmejnega programa IPA. Marca 2018, ob zaključku projekta
Holistic, smo bili s strani organa upravljanja v Italiji in Službe vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko obveščeni, da so cilji doseženi in da se je projekt uspešno zaključil. Občina
Ajdovščina v tej zvezi z letalom nima nobenih obveznosti.
Pripravila: Mojca Remškar Planinc
Odgovor na vprašanje Janeza Tratnika glede oddajanja oz. uporabe prostorov na
Ribniku – dopolnitev odgovora na vprašanje, postavljeno na 5. redni seji
V odgovoru smo navedli, da ima Občina Ajdovščina 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. Na 7. redni seji
je g. Tratnik izpostavil, da odgovor ni eksakten, saj je vprašal, kdo je najemnik oz. kdo uporablja
prostore in v kakšnem razmerju je z občino.
Dodajamo pojasnilo, da nepremičnine po sklenjeni Pogodbi o oddaji nepremičnine v
brezplačno uporabo uporabljajo pripadniki sil za civilno zaščito.
Pripravila: Mojca Remškar Planinc

Odgovor na vprašanje Brune Kastelic glede nepreglednosti priključka Malovše in
Gojače iz smeri Nove Gorice
Nepreglednost priključka državne ceste R2-444 in lokalne ceste Vrtovin – Gojače – Malovše
je bila prijavljena na inšpektorat RS za infrastrukturo, ki je pristojen za nadzor na državnih
cestah. Inšpektorica je odredila vzdrževalcu omenjene ceste odstranitev vej, ki so segale v
preglednostni trikotnik priključka, kar je vzdrževalec tudi upošteval. Preglednost na
omenjenem odseku je zagotovljena za predpisano projektno hitrost priključka.
Pripravil: Jošt Černigoj
Odgovor na vprašanje Zvonka Vidmarja glede zarisa sredinske črte na Poti v Žapuže
Za zaris sredinske črte mora širina ceste znašati minimalno 5,5 metra. V kolikor je širina ceste
manjša, se lahko zariše robno prekinjeno črto. V kolikor je cesta omejena z robniki, se robnih
črt ne zariše.
Pripravil: Jošt Černigoj
Odgovor na vprašanje svetnika Bojana Mikuša – podvoz pod hitro cesto
Opravljen je bil ogled stanja na podvozu pod HC, pod picerijo Anja. Ob pregledu je bil podhod
poplavljen, peš promet ni bil mogoč. Ugotovljeno je bilo, da je problem zaradi nastalih usedlin
v melioracijskem jarku, ki preprečujejo odtekanje vode iz podhoda, saj je višina jarka višja od
višine podhoda. Potrebno bi bilo poglobiti dno jarka, da bi voda normalno odtekala, zato smo
se obrnili na Sklad kmetijskih zemljišč, ki je zadolžen za vzdrževanje melioracijskih jarkov.
Izgradnja pločnika trenutno ni predvidena v proračunu, za to bi potrebovali okrog 3.000 € na
postavki za vzdrževanje poljskih poti.
Pripravila: Alenka Čadež Kobol
Odgovor na vprašanje svetnika Matjaž Bajca glede vzdrževanja zelenic po KS
KSD smo naročili izdelavo katastra zelenic, ki so bodisi javno dobro ali v lasti Občine
Ajdovščina. Po izdelavi bomo kontaktirali tudi krajevne skupnosti in pripravili ponudbo, ki se jo
bo obravnavalo pri pripravi proračuna za leto 2020.
Pripravila: Alenka Čadež Kobol

