Odgovor na vprašanje svetnika Mihe Kaplja o prometni ureditvi v bližini nove
glasbene šole.
Parkirišče, namenjeno Glasbeni šoli Vinka Vodopivca Ajdovščina, je umeščeno v sklopu
večjega parkirišča ob vzhodni strani nekdanje stavbe 3 Osnovne šole Danila Lokarja.
Za namen hitrega vstopa in izstopa učencev glasbene šole ter prenos večjih glasbil je
bilo v sklopu glasbene šole zgrajeno avtobusno postajališče. Pri gradnji nove Osnovne
šole Danila Lokarja se je iskala rešitev za čim hitrejše vstopanje in izstopanje učencev,
ki jih skrbniki pripeljejo z osebnimi vozili. Mnenje Ministrstva za infrastrukturo je bilo,
da se na takem mestu zgradi avtobusno postajališče (ni nujno da dimenzijsko ustreza
pravilniku). Na avtobusnem postajališču namreč lahko ustavi tudi osebno vozilo za čas
vstopa in izstopa potnikov, če pri tem ne ovirajo avtobusnega prometa. Dodatno
označevanje v takem primeru ni predvideno.
Iz zgoraj navedenega razloga se je avtobusno postajališče predvidelo in izvedlo tudi
ob glasbeni šoli. Vozniki, ki pa vozilo parkirajo in ga zapustijo, morajo uporabiti bližnja
parkirišča.
Pripravil: Jošt Černigoj
Odgovor na vprašanje svetnika Mihe Kaplja o prometnih zastojih na Goriški cesti.
Trenutno največja težava Goriške ceste je preobremenitev z motornim prometom, saj
števci prometa beležijo čez 11.000 motornih vozil dnevno (lokacija pred Hubeljskim
mostom), kar za mestno ulico predstavlja veliko obremenitev. Za primerjavo se je v letu
2018 po južni Ajdovski obvoznici povprečno dnevno prepeljalo 5778 vozil, skozi naselje
Deskle 6312 vozil, skozi naselje Sežana 3384 vozil, po hitri cesti H4 mimo naselja Dolga
Poljana pa 16.200 vozil. Občina Ajdovščina in Direkcija RS za infrastrukturo zato
sodelujeta in iščeta rešitve za razbremenitev Goriške ceste. V kratkoročnih planih je
zato predvidena izgradnja krožišča na trenutno semaforiziranem križišču južne
obvoznice, nedavno pa sta bili zgrajeni dve krožišči (pod letališčem in ob nekdanji
cestni bazi). Razbremenitev mestnega središča z motornim prometom se pričakuje tudi
z izgradnjo povezovalne ceste med Lokavško cesto in ulico Quiliano. V primeru
prometne razbremenitve Goriške ceste se težave levega zavijanja ne bi izražale v
stanju, kot je današnje.
Pripravil: Jošt Černigoj
Odgovor na vprašanje svetnika Marjana Vidmarja o spremembi talne signalizacije
semaforiziranega križišča na južni obvoznici.
Na semaforiziranem križišču južne obvoznice sta pri zavijanju tovornih vozil
problematična kraka iz smeri HC proti Ribniku ter iz Ribnika v smeri centra. Ta zadeva
je bila izpostavljena tudi ob spremembi intervala zelene luči semaforja in postavitvi
dodatne luči za leve zavijalce, a se barvanje vozišč izvaja samo enkrat letno ter bi
predhodno potrebovali preverbo oziroma soglasje DRSI-ja, ker je obvoznica v
njihovem upravljanju. Ker se začetek gradnje novega krožišča začenja v zaključku tega
oziroma v začetku naslednjega leta, se bo sprememba izvedla v kolikor bo postopek
menjave kratek.
Pripravil: Jošt Černigoj

Odgovor na vprašanje svetnikov Bojana Mikuša in Dejana Škvarča o postavitvi
prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite« v Logu in pri Andlovcu.
Ker meritev hitrosti z prikazovalnikom hitrosti »Vi vozite« na lokaciji Log in Andlovec še
nismo izvajali, se bo mobilno enoto postavilo tudi na ti dve lokaciji. Obstoječe
prometne ureditve na teh odsekih so sicer stare že več let, a verjetno konfiguracija
vozišča ter poselitve voznika zavedejo in posledično vozi z višjo hitrostjo. Meritve se
bodo v prvi fazi izvajale z ugasnjenim prikazovalnikom, nato pa še z prižganim
prikazovalnikom, kar bo pokazalo primerjavo učinka prikazovalnika.
Pripravil: Jošt Černigoj
Odgovor na vprašanje svetnika Janeza Tratnika o označitvi občinske ceste s talno
signalizacijo.
V pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS,
št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19) je predviden zaris talnih oznak na cestah od širine 4,5 m
in več. Med 4,5 in 5,5 m širine je predviden zaris stranskih črt, na cestah širine več kot
5,5 m pa je predviden še zaris sredinske črte. Pri cestah širine manj kot 4,5 m pa zaris
črt ni predviden in je za označitev predvidena postavitev cestnih smernikov v cestno
bankino. Za cesto oziroma del ceste, naveden v vprašanju, je potrebno preveriti
ustrezno rešitev za označitev ceste v slabših vremenskih pogojih.
Pripravil: Jošt Černigoj
Odgovor na vprašanje svetnika Janeza Tratnika o Sklepu o določitvi in
organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in
pomoč v Občini Ajdovščina.
Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito,
reševanje in pomoč v Občini Ajdovščina z dne 16. 9. 2019, se nahaja v prilogi
odgovorom.
Pripravil: Matevž Brataševec
Odgovor na vprašanje svetnika Alojzija Klemenčiča, o številu zaposlenih tujih
državljanov.
Podatkov o številu zaposlenih tujcev se ne da pridobiti.
Pripravil: Janez Furlan
Odgovor na vprašanje svetnika Miha Kaplja glede osvetljenosti otroškega igrišča
ob Rizzatovi vili.
Otroško igrišče in ta del parka ob Rizzatovi vili je bolj slabo osvetljen. S KSD d. o. o.
Ajdovščina, ki je upravljalec javne razsvetljave v občini, bomo preučili možnost izvedbe
dodatne svetilke na tem območju.
Pripravil: Damijan Lavrenčič

