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1. INTERVENCIJSKE POTI
Na obmoju obine Ajdovšina se je v letu 2019 zgodil dogodek, ko je zaradi parkiranih
vozil na intervencijski poti prišlo do oviranja reševalnega vozila, zato reševalno vozilo
na kraj prireditve ni prispelo v predvidenem asu (kot e intervencijska pot ne bi bila
zaparkirana). Po tem dogodku obinska uprava pri izdaji upravnih aktov organizatorje
prireditev zadolži za urejanje parkiranja vozil obiskovalcev in udeležencev prireditev.
V primeru obsežnejših intervencij (veji požar, teroristini napad), v katerih je
udeleženo veje število ljudi, so proste intervencijske poti kljunega pomena za
uspešno reševanje.
V letu 2020 naj se uvede sistem pregledništva oziroma nadzora intervencijskih poti ob
prireditvah.
2. OB7INSKE JAVNE POVRŠINE, REKREACIJSKE POTI IN DRUGE POVRŠINE, NA
KATERIH SE ZADRŽUJEJO PREBIVALCI
•

Obinske ceste in javne površine

V letu 2019 je Obina Ajdovšina izdelala in sprejela Plan razvoja in vzdrževanja
obinskih cest za obdobje 2020 – 2024. Analiza obinskih cest je pokazala, da je ve
odsekov v slabem stanju ter so primerni za takojšnjo sanacijo. Pri sanaciji bi morali dati
prednost lokalnim cestam, ker so prometno bolj obremenjene od javnih poti in se na
njih praviloma razvijajo višje hitrosti. Potrebne sanacije vseh poškodovanih odsekov
obinskih cest z razpoložljivimi finannimi sredstvi ne bo mogoe zagotoviti.
Na cestni infrastrukturi (prometni znaki in druga signalizacija) so bili prisotni primeri
vandalizma t.j. poškodovanja infrastrukture s strani neodgovornih posameznikov.
Obina Ajdovšina je v letu 2019 zaela z izgradnjo kolesarskih in peš površin na
obmoju mesta Ajdovšine. Zakljuili smo z izgradnjo prve od štirih faz na Goriški in
Vipavski cesti. Z izgradnjo kolesarskih površin se poveuje varnost kolesarjev, hkrati pa
se poveuje tudi število kolesarjev. Ta ukrep bo pripomogel k zmanjšanju motornega
prometa v središu Ajdovšine, ki obremenjuje Goriško cesto ter okolico šol in vrtcev.

Zaradi vejega števila investicij v javno in zasebno infrastrukturo (prenova starega
mestnega jedra, izgradnja kanalizacijskega in vodovodnega sistema, izgradnja obrtnih
con, zakljuek izgradnje glasbene šole) se je na obmoju Ajdovšine v letu 2019 izdalo
ez sto cestnih zapor. V zvezi s tem sta obvešanje prebivalcev in pravilna postavitev
cestnih zapor kljuna dejavnika pri zagotavljanju varnosti udeležencev v cestnem
prometu. Obvešanje poteka preko spletne strani.
Na obmoju podružnine osnovne šole v Lokavcu je bil v letu 2019 postavljen nov
merilnik hitrosti. V obini imamo sedaj 9 merilnikov, 8 stacionarnih ter eno mobilno
enoto, ki jo premikamo po potrebi. Hitrosti petih merilnikov se prikazujejo na spletni
strani. Podatki zbrani s pomojo merilnika hitrosti, ki jih beležijo merilniki hitrosti
(poleg hitrosti se pridobi še podatek o asu ter številu vozil), se uporabljajo pri
projektiranju novih prometnih površin ter pri zagotavljanju prometne varnosti.
Lokacije stacionarnih mobilnikov hitrosti »Vi vozite« v letu 2019:
Naselje
Col
Otlica
Lokavec
Črniče
Dobravlje
Cesta
Ajdovščina 1
Ajdovščina 2

Podrobna lokacija
Cesta Podkraj -Col
Pred osnovno šolo
Pred osnovno šolo
Pred osnovno šolo
Pred osnovno šolo
Ob hišni številki Cesta 52
Lokavška cesta
Cesta mimo srednje šole

Lokacije mobilnega merilnika hitrosti »Vi vozite« v letu 2019:
Naselje
Dolenje
Col
Col
Batuje
Ravne
Gradišče

Podrobna lokacija
Avtobusno postajališče
Križišče cest Črni vrh – Col in Col – Predmeja
Križišče cest Col – Ajdovščina in Col – Podkraj
Cesta Selo – Batuje
Ob hišni številki Ravne 13 B
Ob hišni številki Gradišče 51

Težave s poveanim mirujoim prometom ter posledino pomanjkanjem parkirnih
mest za osebna vozila se pojavljajo predvsem v okolici Zdravstvenega doma
Ajdovšina, hotela ter obmoja C2. Na navedenem obmoju je frekvenca vozil zelo
velika (koncentracija stanovalcev, uporabnikov zdravstvenih, hotelskih in drugih
storitev, zaposleni). Medobinska redarska služba je mirujoemu prometu na tem
obmoju v letu 2019 namenjala ve pozornosti kot drugim obmojem v mestu.
Narašanje tranzitnega prometa na hitri cesti H4 in pomanjkanje poivališ za
tovornjake ob njej prisili voznike, da za potrebe poitka zapustijo hitro cesto in v bližini
izvoza išejo brezplana parkirna mesta. V letu 2020 naj se vozila usmerja na parkiriše
za tovorna vozila v neposredni bližini južne obvoznice. V tej zvezi naj se povea nadzor
javnih površin s strani medobinske redarske službe.
Javne površine znotraj naselij predstavljajo površine v splošni rabi, na katerih se
prebivalci sreujejo in zadržujejo. Zaradi svoje vloge velikokrat postanejo tara skupin

ali posameznikov, ki namerno, zaradi malomarnosti ali nesree povzroajo škodo na
površinah, urbani opremi in objektih. Med najbolj ogrožene spadajo urbana oprema
(smetnjaki, klopi…) in igrala na otroških igriših.
V letu 2019 na obmojih športnih igriš in otroških igral nismo imeli primerov
poškodovanja površin ali opreme.
•

Rekreacijske poti in druge površine

Na obmoju obine Ajdovšina se je v zadnjih letih povealo število pohodniških,
tekaških in kolesarskih poti, ki pa so dobro vzdrževane.
Gorska reševalna služba opaža porast nesre gorskih kolesarjev in padalcev, kar je
priakovano glede na razvoj teh dveh športov na obmoju obine Ajdovšina.
3. OBJEKTI
V obini Ajdovšina se nahaja veje število praznih objektov. Doloeni objekti so
zanimivi za zbirališa mladoletnih in starejših prestopnikov - v tej zvezi je potrebno
izpostaviti stavbo 3 bivše OŠ Danila Lokarja, kjer je v letu 2019 prihajajo do vlomov,
zaprosili smo za povean nadzor policije. Stavba 3 je v letu 2020 predvidena za
odstranitev.
Obina Ajdovšina ima za prazne objekte sklenjeno pogodbo s KSD d.o.o. Ajdovšina,
ki izvaja pregledniško službo in ureja okolico, na tak nain se tudi zagotavlja veja
varnost objektov in ljudi, ki se tam zadržujejo.
V letu 2020 naj se povea prisotnost medobinske redarske službe na lokacijah javnih
objektov, zlasti tam, kjer prihaja do vlomov in vandalizma.
4. NARAVNE IN DRUGE NESRE7E
V letu 2019 so bili v obini Ajdovšina med naravnimi in drugimi nesreami na prvem
mestu požari v naravi oziroma na prostem ter v zaprtih prostorih. Gasilci so posredovali
na ve manjših travniških požarih v suhem poletnem obdobju. Poleg manjših travniških
požarov smo se sooili z enim vejim gozdnim požarom, ki je izbruhnil konec avgusta.
Gasilci in helikopter SV so požariše omejili v enem dnevu, zaradi suhih razmer pa je
požarna straža trajala ves teden (na delih požariša se je pojavljal dim in ogenj). Pri
požarih v notranjih prostorih je šlo v najveji meri za dimniške požare, ki so posledica
slabega išenja dimnikov in neustreznih kontrol pristojnih služb.
V preteklem letu in tudi v letu poprej je mo zaznati manj intervencij zaradi vremenskih
vplivov kot so burja in poplave, ki so bile v preteklosti na prvem mestu med naravnimi
nesreami.
Posledice naravnih in drugih nesre so bile zgolj premoženjske narave.
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