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Zadeva : Ocena izvajanja Obinskega programa varnosti Obine Ajdovšina za leto 2019
Predlagatelj: Tadej Beoanin, župan Obine Ajdovšina
Gradivo pripravil: Mojca Remškar Planinc, direktorica obinske uprave
Pristojno delovno telo:
telo -

3. toka 11. seje Obinskega sveta Obine Ajdovšina

Predlagam, da Obinski svet Obine Ajdovšina na 11.
11 . redni seji dne obravnava
obra vnava in
sprejme:
sprejme:
Na podlagi 6. lena Zakona o obinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) in
16. lena Statuta Obine Ajdovšina ( Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 ) je
Obinski svet Obine Ajdovšina na svoji 11. redni seji dne 30.1.2020 sprejel
OCENO O IZVAJANJU OB=INSKEGA PROGRAMA
PROGRAMA VARNOSTI OB=INE AJDOVŠ=INA
ZA LETO 2019
1. len
Obinski svet se je seznanil s:
- Poroilom PP Ajdovšina o delu na obmoju obine Ajdovšina v letu 2019,
- Poroilom Medobinske uprave obin Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, ReneVogrsko, Vipava in Ajdovšina na obmoju obine Ajdovšina v letu 2019 in
- Poroilom obinske uprave - izvajanje ukrepov Obinskega programa obine
Ajdovšina v letu 2019.
2. len
Obinski svet sprejme naslednjo Oceno o izvajanju aktivnosti in ukrepov za doseganje
operativnih ciljev Obinskega programa varnosti Obine Ajdovšina (v nadaljevanju:
OPV) za leto 2019:
1. Podroje varnosti cestnega prometa
Kljub temu, da so se izvajali vsi predvideni ukrepi, stanje prometne varnosti ostaja
primerljivo s prejšnjim letom (zasleduje se cilj nacionalnega programa varnosti t.j. ni
smrtnih žrtev in ni hudo telesno poškodovanih oseb zaradi prometnih nesre do l.
2022).
2. Varstvo javnega reda in miru
Število kršitev javnega reda in miru, obravnavanih s strani policije, se je glede na
preteklo leto zmanjšalo za 28%. Pri izvedbi javnih prireditev vejih kršitev javnega
reda in miru ne ugotavljamo.
Izjemi glede nedoseganja zastavljenih ciljev sta vezani na prisotnost medobinske
redarske službe na lokacijah, kjer prihaja do vandalizma, ter na ukrepanje zoper
vodnike psov - število obravnavanih primerov, povezanih z živalmi se je sicer glede
na preteklo leto zmanjšalo.
3. Zmanjševanje kriminalnih dejanj
Število obravnavanih kaznivih dejanj se je glede na preteklo leto zmanjšalo za 26%.
Izboljšala se je tudi preiskanost kaznivih dejanj in aktivnost policije na tem podroju.
4. Varovanje okolja in varnost objektov naravne in kulturne dedišine
Poveano število obravnavanih primerov na podroju ravnanja z odpadki je posledica
usmerjenega dela in sodelovanja pristojnih služb na tem podroju.
Ugotavlja se veje število kršitev, povezanih s kurjenjem v naseljih in v naravnem
okolju.
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3. len
Obinski svet zadolži obinsko upravo, da do konca leta 2020 pripravi drugo
novelacijo OPV.
4. len
Ocena o izvajanju aktivnosti in ukrepov za doseganje operativnih ciljev OPV za leto
2019 prine veljati takoj.
Tadej Beoanin, l. r.
župan
Obrazložitev
1. Pravni temelj podroja:
- Zakon o obinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17)
- Statut Obine Ajdovšina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18).
2. Cilji
Cilji sprejema ocene:
ocene:
Obinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV) je strateški dokument, ki so ga obine
dolžne sprejeti na podlagi Zakona o obinskem redarstvu (v nadaljevanju: ZORed) - ta
obinam narekuje obvezno ustanovitev redarske službe z namenom zagotavljanja
boljšega stanja lokalne varnosti in uresnievanju potreb obanov glede splošne
varnosti, varnosti v cestnem prometu ter vzdrževanja javnega reda in miru.
OPV Obine Ajdovšina je bil sprejet leta 2009 in noveliran v letu 2018. Izvajanje
predvidenih aktivnosti in ukrepov je v pristojnosti policije (PP Ajdovšina),
medobinske redarske službe (Medobinska uprava obin Šempeter-Vrtojba, MirenKostanjevica, Rene-Vogrsko, Vipava in Ajdovšina), obinske uprave, javnega podjetja
KSD d.o.o. Ajdovšina in drugih služb oz. izvajalcev.
Ocena izvajanja Obinskega programa varnosti Obine Ajdovšina v letu 2019 je
pripravljena po vsebinskih sklopih, skladno s cilji OPV:
1. Varnost cestnega prometa,
2. Varstvo javnega reda in miru,
3. Zmanjševanje kriminalnih dejanj,
4. Varovanje okolja in varnost objektov naravne in kulturne dedišine.
Obina Ajdovšina je v letu 2020 prenesla izvajanje nalog redarske službe na
Medobinsko upravo Mestne obine Nova Gorica, Obine Ajdovšina in Obine Brda,
S sprejemom ocene je predvideno, da Obinski svet Obine Ajdovšina zadolži
obinsko upravo, da do konca leta 2020 pripravi drugo novelacijo OPV.
3. Finanne posledice
posledice sprejema ocene:
ocene:
Sprejem ocene o izvajanju ukrepov obinskega programa varnosti na obinski proraun
nima neposrednega vpliva.
Tadej Beoanin, l. r.
župan
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