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6. točka 18. seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 18. redni seji dne obravnava in sprejme:
Na podlagi 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) in 16.
člena Statuta Občine Ajdovščina ( Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 ) je Občinski svet
Občine Ajdovščina na svoji 18. redni seji dne 4.2.2021 sprejel
OCENO O IZVAJANJU OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2020
1. člen
Občinski svet se je seznanil s:
- Poročilom PP Ajdovščina o delu na območju občine Ajdovščina v letu 2020,
- Poročilo Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda
- medobčinske inšpekcije in medobčinske redarske službe v letu 2020 in
- Poročilom občinske uprave glede izvajanja ukrepov Občinskega programa občine
Ajdovščina v letu 2020.
2. člen
Občinski svet sprejme naslednjo Oceno o izvajanju aktivnosti in ukrepov za doseganje
operativnih ciljev Občinskega programa varnosti Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: OPV) za
leto 2020:
1. Področje varnosti cestnega prometa
Na področju prometne varnosti stanje ostaja primerljivo s preteklimi leti. Izrečenih je bilo manj
ukrepov v cestnem prometu kot v letu 2019.
2. Varstvo javnega reda in miru
Zaradi epidemije COVID-19 je bila odpovedana večina prireditev. S strani pristojnih služb ni bilo
ugotovljenih hujših kršitev varstva javnega reda in miru.
3. Zmanjševanje kriminalnih dejanj
Trend števila obravnavanih kaznivih dejanj še naprej pada, prav tako število velikih tatvin. Na
področju premoženjske kriminalitete so bili značilni vlomi v objekte. Število kaznivih dejanj
nasilja v družini se je povečalo.
4. Varovanje okolja in varnost objektov naravne in kulturne dediščine
Poveljnik CZ Občine Ajdovščina je zaradi epidemije COVID-19 izdal več sklepov in odredb, s
katerimi se je za javnost zaprlo določene javne prostore in površine, z namenom zaščite
gasilcev se je na območju občine prepovedalo kurjenje.
Sile za zaščito in reševanje so intervenirale na več požarih, v naravnem okolju in v naseljih.
Največji požar nad naseljem Dolga Poljana je zahteval večdnevno gašenje in požarno stražo.
Občino so jeseni prizadele poplave, sočasno se je sprožilo nekaj manjših zemeljskih plazov in
zemeljskih usadov.
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3. člen
Ocena o izvajanju aktivnosti in ukrepov za doseganje operativnih ciljev OPV za leto 2020
prične veljati takoj.
Tadej Beočanin, l. r.
župan
Obrazložitev
1. Pravni temelj področja:
- Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17)
- Statut Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18).
2. Cilji sprejema ocene:
Občinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV) je strateški dokument, ki so ga občine dolžne
sprejeti na podlagi Zakona o občinskem redarstvu, ki občinam narekuje obvezno ustanovitev
redarske službe z namenom zagotavljanja boljšega stanja lokalne varnosti in uresničevanju
potreb občanov glede splošne varnosti, varnosti v cestnem prometu ter vzdrževanja javnega
reda in miru.
OPV Občine Ajdovščina je bil sprejet leta 2009 in noveliran v letu 2018. Izvajanje predvidenih
aktivnosti in ukrepov je v pristojnosti policije, medobčinske inšpekcije in medobčinske redarske
službe, občinske uprave, javnega podjetja KSD d.o.o. Ajdovščina in drugih služb oz. izvajalcev.
Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Ajdovščina za leto 2020 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 dediščine.
Občina Ajdovščina je v letu 2020 prenesla izvajanje nalog občinske inšpekcije in redarske službe
na Medobčinsko upravo Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda.
Medobčinska uprava je konec leta 2020 pričela s postopkom priprave skupnega,
medobčinskega programa varnosti za območje vseh treh soustanoviteljic.
3. Finančne posledice sprejema ocene:
Sprejem ocene o izvajanju ukrepov občinskega programa varnosti na občinski proračun nima
neposrednega vpliva.

Tadej Beočanin, l. r.
župan
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januar 2021

ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE V LETU 2020
Na delo Policijske postaje Ajdovščina je vplivala varnostna problematika, predvsem
izvajanje aktivnosti v zvezi zajezitve epidemije Covid 19. Postopki s kršitelji so iz
terena oddaljili oz. zadržali policiste, kar je posredno vplivalo na počutje prebivalcev
(slabša odzivnost policije).
Na področju prometne varnosti je stanje primerljivo kot v primerjalnem obdobju z
letom 2019. Izrečenih je bilo manj ukrepov v cestnem prometu kot v letu 2019. V
prometnih nesrečah je bilo 17 telesno poškodovanih. Policisti so v tem obdobju delo
intenzivirali zlasti v najhujše kršitve cestno prometnih prekrškov (kršitve povezane z
vožnjo pod vplivom alkohola in prepovedanih drog, kršitve vožnje brez veljavnega
vozniškega dovoljenja oz. v času prepovedi vožnje).
Delo na področju javnega reda je na območju policijske postaje zaznamovalo nekaj
prireditev, ki so zahtevale večje angažiranje policije. Tekom leta je bila pozornost
posvečena ukrepanju zoper vse oblike nasilja. Hujših kršitev javnega reda in miru PP
Ajdovščina v letu 2020 ni imela.
Na področju ilegalni migracij na območju PP, ne beležimo izstopajoče problematike,
na kar je po našem mnenju vplivalo doslednejše pokrivanje južne meje.

DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH
PREPREČEVANJE ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE
Na področju kriminalitete v letu 2020 beležimo 174 obravnavanih kaznivih dejanj. V
skupni strukturi prevladujejo kazniva dejanja zoper premoženje. Preiskanost kaznivih
dejanj in aktivnosti PP na tem področju ocenjujemo kot dobro (52,9%).
Glede na notranjo strukturo premoženjskih kaznivih dejanj smo obravnavali 34 velikih
tatvin, 53 tatvin ter 35 kaznivih dejanj poškodovanje tuje stvari. Za premoženjsko
kriminaliteto so značilni predvsem vlomi v različne objekte.
S področja kaznivih dejanj zoper življenje in telo smo obravnavali 5 kaznivih dejanj
povzročitve telesne poškodbe ter 10 kaznivih dejanj Nasilje v družini. Pri izvajanju
nalog nismo zasledili oblik organizirane kriminalitete.

Na področju mamil smo

obravnavali 2 kaznivi dejanji in 2 prekrška po Zakon o proizvodnji in prometu s

prepovedanimi drogami. Na območju občine smo obravnavali 4 kazniva dejanja
Ponarejanja denarja.
VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI
LJUDI IN PREMOŽENJA
Zagotavljanju varnosti in vzdrževanju javnega reda smo posvečali posebno
pozornost. Pri tem smo sodelovali s pristojnimi inšpekcijskimi službami, predvsem
zdravstveno in tržno. Posebno pozornost smo namenili varovanju človekovih pravic
in svoboščin v policijskih postopkih, predvsem pri odvzemih prostosti, kršitvah
povezanih z nasiljem v družini. Za razliko od preteklih let pa ni bilo izkazanih večjih
potreb angažiranosti policije na javnih prireditvah, zaradi hrupa pa v gostinskih
lokalih…
Policisti Policijske postaje Ajdovščina so v letu 2020 na območju občine Ajdovščina
obravnavali 140 kršitev predpisov s področja javnega reda in miru. Med omenjenimi
kršitvami so prevladovale kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru (43) in
Zakona o nalezljivih boleznih (51). Organizatorji so na PP Ajdovščina podali manjše
število prijav prireditev predvsem zaradi omejitev v zvezi epidemije Covid 19. Pri
izvedbi le teh Policijska postaja Ajdovščina ne ugotavlja večjih kršitev javnega reda in
miru oz. drugih kršitev.
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA
Območje Policijske postaje Ajdovščina velja za izredno tranzitno območje, z velikim
deležem tujih udeležencev v prometu, tako v smeri državne meje z Republiko Italijo
ali v notranjost Republike Slovenije oz. proti vzhodu. Zgrajena hitra cesta pozitivno
vpliva na razbremenitev prometa skozi naselja in s tem, delno, na stanje prometne
varnosti. Značilnost zimskih razmer (burja, sneg) so večkratne zapore hitre, glavne in
regionalne ceste, predvsem za tovorni promet.
V tem obdobju se je na območju občine Ajdovščina zgodilo 49 prometnih nesreč.
Med omenjenimi prometnimi nesrečami je še vedno največ prometnih nesreč zaradi
neprilagojene hitrosti, nepravilne strani oz. smeri vožnje, neupoštevanja pravil o
prednosti in premika z vozilom.

Policisti so nadzorovali promet predvsem v jutranjih urah med 07.00 in 08.00, na
mestih, kjer potekajo varne poti v šolo. Prav tako pa so nadzirali promet v času
prepovedi (burja, sneg,…), v smislu zavarovanja ljudi in premoženja, po potrebi pa so
tudi izločali tovorna vozila. Parkiranje tovornih vozil je bilo večinoma organizirano na
mestni obvoznici v Ajdovščini oz. so se tovorna vozila izločala že na Vrtojbi in na
cestninski postaji Nanos. V kolikor je bilo to mogoče, je bil organiziran obvoz po reg.
cesti Ajdovščina – Črni vrh – Godovič.
V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO
PP Ajdovščina je v letu 2020 nadaljevala s projekti na področju v skupnost
usmerjenega policijskega dela in v okviru preventivne dejavnosti izvajala naloge v
skladu z letnim načrtom dela PP in izvedla vse planirane naloge. Izvedeni so bili
projekti Vsi za večjo varnost; Slovenija pripni se; Varna pot v šolo. Pri izvajanju nalog
s področja v skupnost usmerjenega dela je PP Ajdovščina zastavila cilje
intenziviranja tovrstnega dela policije v sodelovanju z lokalnima skupnostmi občine
Ajdovščina in Vipava, tako v skupnem izvrševanju aktivnosti z varnostnimi sosveti
občin in na nižjih nivojih v krajevnih skupnostih in z občani samimi. Namen vseh
dejavnosti je bilo približevanje policijskih storitev ljudem in zagotavljanje stalne
navzočnosti policistov, zlasti vodij policijskih okolišev, med ljudmi, s čimer naj bi
policija prispevala k povečanju njihove varnostne zavesti in občutka varnosti.
Preventivne dejavnosti na področju kriminalitete so bile usmerjene v svetovanje
žrtvam kaznivih dejanj, državljanom pa preko medijev, ter sodelovanje na javnih
prireditvah, okroglih mizah, sestankih in predavanjih, ki so jih organizirale javne
ustanove in nevladne organizacije… Pri svetovanju pa je bil dan poseben poudarek
na posamezne skupine ljudi (šolarji, med vrstniško nasilje, nasilje v družini,
hendikepirani,…).

Marko TERBOVŠEK
KOMANDIR POLICIJSKE POSTAJE
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR III

Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Ajdovščina
Poročilo občinske uprave - izvajanje ukrepov Občinskega programa Občine Ajdovščina v letu 2020

1. OBČINSKE JAVNE POVRŠINE, REKREACIJSKE POTI IN DRUGE POVRŠINE, NA KATERIH SE
ZADRŽUJEJO PREBIVALCI
•

Občinske ceste in javne površine

V letu 2020 je bil sprejet nov Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Ajdovščina.
Primerjava z odlokom iz leta 2013 pokaže, da se je v novem odloku kategoriziralo za 21 km več
cest. Nove kategorizirane ceste so posledica izgradnje poslovnih in obrtnih con, ter lažjega
zajema podatkov, ki jih omogočajo nova nova tehnologija. Vzporedno z Odlokom o
kategorizaciji občinskih cest, se je zajemalo tudi podatke o nekategoriziranih cestah, tako da se
predvideva, da bo imela Občina Ajdovščina v letu 2021 natančne podatke o vseh cestah in poteh
na območju občine.
V mesecu avgustu se je zaključilo z večjimi gradbenimi deli na območju starega mestnega jedra
Kastre ter se uvedlo cono za pešce, kjer je vožnja motornih vozil prepovedana oziroma je
dovoljena samo izjemam, ki izpolnjujejo pogoje za vstop. S tem posegom se je v centru mesta
zagotovilo velik in prometno varen prostor pešcem kolesarjem in uporabnikom posebnih
prevoznih sredstev. V povezavi z izgradnjo kolesarskih in peš površin, ki se izvajajo na območju
Goriške ceste in vipavske ceste, bo mesto Ajdovščina pridobilo na večji prometni varnosti in
manjšemu onesnaženju okolja, ki ga povzroča motorni promet.
Kljub epidemiji Covid 19, ko je bila odpovedana večina prireditev ki zahtevajo cestne zapore, je
bilo število cestnih zapor primerljivo prejšnjim letom. Izvedenih cestnih zapor v letu 2020 je bilo
79. Tako veliko število cestnih zapor je odraz večjega števila gradenj novih poslovnih con ter
komunalnega opremljanja naselji. V zvezi s tem sta obveščanje prebivalcev in pravilna
postavitev cestnih zapor ključna dejavnika pri zagotavljanju varnosti udeležencev v cestnem
prometu. Obveščanje poteka preko spletne strani.
V občini imamo sedaj 10 merilnikov, 9 stacionarnih ter eno mobilno enoto, ki jo premikamo po
potrebi. Hitrosti petih merilnikov se prikazujejo na spletni strani. Podatki zbrani s pomočjo
merilnika hitrosti, ki jih beležijo merilniki hitrosti (poleg hitrosti se pridobi še podatek o času ter
številu vozil), se uporabljajo pri projektiranju novih prometnih površin ter pri zagotavljanju
prometne varnosti.

Lokacije stacionarnih mobilnikov hitrosti »Vi vozite« v letu 2020:
Naselje
Col
Otlica
Lokavec
Črniče
Dobravlje
Cesta
Plače
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
Ob domu krajanov
Lokavška cesta
Cesta mimo srednje šole

Mobilni prikazovalnik je bil v letu 2020 postavljen v krajevnih skupnostih Ajdovščina, Vipavski
Križ, Vrtovin, Velike Žablje in Ustje.
V letu 2020 sta bila števca prometa prestavljena iz Goriške ceste na tovarniško cesto. Pridobljeni
podatki bodo uporabljeni in upoštevani pri načrtovanju rekonstrukcije Tovarniške ceste.
Zaradi zagotavljanja preglednosti priključkov javnih poti je bilo v preteklem letu uvedenih več
inšpekcijskih postopkov. V postopkih, ki so se zaključili, se je izboljšala prometna varnost.
Težave s povečanim mirujočim prometom ter posledično pomanjkanjem parkirnih mest za
osebna vozila se že več let pojavljajo predvsem v okolici Zdravstvenega doma Ajdovščina. V letu
2020 se je zaposlenim v ZD Ajdovščina zagotovilo parkirna mesta na območju parkirišč podjetja
Fructal d.d.. Ta sprememba je sprostila parkirna mesta tik ob stari stavbi zdravstvenega doma,
ki so sedaj namenjena ranljivejšim skupinam.
Naraščanje tranzitnega prometa na hitri cesti H4 in pomanjkanje počivališč za tovornjake ob
njej prisili voznike, da za potrebe počitka zapustijo hitro cesto in v bližini izvoza iščejo brezplačna
parkirna mesta. V letu preteklem letu se situacija kljub rednih kontrol redarstva ni izboljšala.
Tovornjaki parkirajo predvsem na cestah v poslovnih conah Tale in Pod železnico, ter na
območju bencinskega servisa MOL.
Javne površine znotraj naselij predstavljajo površine v splošni rabi, na katerih se prebivalci
srečujejo in zadržujejo. Zaradi svoje vloge lahko postanejo tarča skupin ali posameznikov, ki
namerno, zaradi malomarnosti ali nesreče povzročajo škodo na površinah, urbani opremi in
objektih. Med najbolj ogrožene spadajo urbana oprema (smetnjaki, klopi…) in igrala na otroških
igriščih. V letu 2020 smo na območjih športnih igrišč in otroških igral zaznali nekaj posamičnih
primerov opreme.
•

Rekreacijske poti in druge površine:

V letu 2020 je bila zaradi epidemije COVID-19 odpovedanih večina športnih in drugih prireditev,
ki so se izvajale v preteklih letih. Zaradi omejitev gibanja občanov na lastne občine, so
rekreativne in druge izletniške točke na območju občine Ajdovščina tako obiskovali predvsem

občani občine Ajdovščina. Ob poplavah v mesecu septembru je bila na poljskih in ostalih
označenih rekreativnih poteh povzročena velika materialna škoda.
2. OBJEKTI
V občini Ajdovščina se nahaja večje število praznih objektov. Določeni objekti so zanimivi za
zbirališča mladoletnih in starejših prestopnikov. V mestu Ajdovščina je zadnjih treh letih ključno
težavo predstavljala stavba 3 bivše OŠ Danila Lokarja, ki je bila v letu 2020 porušena.
Občina Ajdovščina ima za prazne objekte sklenjeno pogodbo s KSD d.o.o. Ajdovščina, ki izvaja
pregledniško službo in ureja okolico, na tak način se tudi zagotavlja večja varnost objektov in
ljudi, ki se tam zadržujejo.
3. NARAVNE IN DRUGE NESREČE
Kot drugje po Sloveniji je bila tudi na območju občine Ajdovščina v letu 2020 z vidika naravnih
in drugih nesreč na prvem mestu epidemija COVID-19. V letu 2020 je bila epidemija razglašena
skupaj 152 dni, v tem času je bilo v naši občini potrjeno okuženih 724 oseb. Z namenom
omejitve širjenja epidemije, je poveljnik CZ Občine Ajdovščina izdal več sklepov in odredb, s
katerimi se je za javnost zaprlo določene javne prostore in površine, z namenom zaščite gasilcev
se je na območju občine prepovedalo kurjenje. Ob tem je štab CZ, sploh v prvem valu epidemije,
aktivno deloval na izdelovanju in nabavi osebnih in skupnih zaščitnih ter razkuževalnih sredstev.
Štab CZ je z veliko pomočjo in sodelovanjem lokalnih gospodarstvenikov izdeloval razkužilo,
maske za prebivalstvo, maske za otroke,… poleg izdelave sredstev smo pridobili tudi veliko
mednarodne pomoči. Nekaj opreme in sredstev je bilo razdeljenih med gospodarstvenike in
fizične osebe, ostalo pa predstavlja strateške zaloge OA. Epidemija se nadaljuje tudi v leto 2021.
Razen epidemije COVID-19 smo se v občini Ajdovščina v letu 2020 soočili tudi z drugimi
naravnimi nesrečami. Sile za zaščito in reševanje so imele največ dela s požari, sploh s požarom
nad Dolgo Poljano, ki je prvič izbruhnil 16. 9., takrat so ga pogasili poklicni gasilci GRC Ajdovščina
in prostovoljni gasilci iz celotne Gasilske zveze Ajdovščina in GZ Vipava. Ogenj je bil omejen 16.
9. zvečer, od takrat do petka 18. 9. je na požarišču delovala požarna straža, ki je gasila in
preventivno zalivala pogorišče. Požarna straža se je po oceni požarišča, v petek 18. 9. zjutraj
umaknila, ker je bilo požarišče dalj časa neaktivno. Kmalu po odhodu požarne straže, je na
požarišču ponovno zagorelo, ogenj se je zaradi burje hitro razširil, zato so poklicni in prostovoljni
gasilci potrebovali pomoč kolegov iz celotne severno primorske regije, na pomoč je priskočila
tudi helikopterska enota Slovenske vojske. Ogenj je bil 18. 9. zvečer lokaliziran, 19. 9. je potekalo
aktivno gašenje požarišča in roba požara. Požarna straža je na mestu ostala do torka 22. 9.
V poletnem času, je zaradi suše zagorelo tudi več manjših požarov v naravi, ki pa niso prizadeli
večjih območji. Na tem področju bi bilo potrebno v prihodnje več pozornosti nameniti požarni
varnosti naravnega okolja in osveščanju občanov. Poleg požarov v naravi, je v letu 2020 zagorelo
tudi v stanovanjskih objektih in na prevoznih sredstvih. 26. 3. je zagorelo v družinski hiši v
Lokavcu. Zaradi močne burje gasilci, kljub hitremu in številčnemu posredovanju, hiše niso uspeli
rešiti.
V začetku septembra smo imeli težave s požari v mestu Ajdovščina, najprej je v nočnem času
zagorelo v smetnjaku za papir na Grivški poti, iz katerega se je ogenj razširil na vozila parkirana

v bližini. Zgorela so 4 vozila. Pet dni pozneje pa sta dva avtomobila zgorela pod nadstreškom
stanovanjskega bloka na Livadi. Oba dogodka je zaradi suma kaznivega dejanja preiskovala
Policija. Izkazalo se je, da je 24 urna prisotnost poklicnih gasilcev GRC Ajdovščina in njihovo hitro
posredovanje, tako v prvem kot v drugem primeru preprečilo nastanek še večje gmotne škode,
na Livadi pa je hitro posredovanje obvarovalo zdravje in življenje ljudi. Zato bi bilo potrebno
razmisliti o možnostih za širitev poklicne enote GRC, ker v nekaterih primerih vsaka minuta
odloča o izidu intervencije.
Septembra so Ajdovščino prizadele tudi poplave, posledično tudi nekaj manjših zemeljskih
plazov in zemeljskih usadov. Poplave so škodo povzročale 25. 9., ko je po daljšem sušnem
obdobju na območju občine padla večja količina padavin, tako da smo bili priča meteornim
poplavam, sploh v vaseh pod in zahodno od Čavna, največ težav je bilo v Lokavcu, Črničah,
Vrtovinu in na Brjah, ter na posameznih lokacijah v mestu Ajdovščina.
4. INTERVENCIJSKE POTI
V letu 2020 se je uredilo več poti. Največji projekt je bila rekonstrukcija požarne preseke na
Gojaški gmajni v dolžini cca 2 km. Interventni dostop se je uredilo tudi na Škol, ker je v zadnjem
času tam večkrat zagorelo. Dostop je urejen z vzhodne strani, na začetek dostopa je bila
postavljena rampa, ki onemogoča dostop ostalim vozilom. Prostovoljna gasilska društva so v
letu 2020 na svojih območjih izvajala redne preglede požarnih poti.
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