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MnoonerNsre upneve oniIN SnMpsTBR-vRToJBA, neNdn-vocnsro,

MrREN-KoSrANJEvICA, vIpAvA rN eyoovSeiwa

poRoerl-o o DELU MEDOBCTNSKE UPRAVE OBerN SBiUpETBR-VRTOJBA,
RENCE-VOGRSKO, MrREN-KOSTANJEVTCA, VTPAVA IN AJDOVSime Ze

oBDOBJE
od 1,1.2016 do 31.12.2016

Inbpekcija in redarswo
Medobdinsk^ upr^v^ obiin Sempeter,-Vrtojba, Rende-Vogrsko in Miren-I(ostanjevica je bila
ustanovliena z Odlokom o ustanoyitvi otgana skupne obdinske uprave Medobdinska uprava
obdin Sempeter-Vrtojba, Renie-Vbgrsko in Miren-I(ostzn)evica (Jt. l. RS 5t. 112/08 rn24/2010)
konec leta 2008, delovati pa je zatela 15. apnla 2009. Leta 2013 se je Medobdinski upravi
pridruiila 5e Obdina Vipava.

Na ieljo Obdine Ajdov5dina, da se pnkljudi ie obstojedi medobtinski upravi, so obdine z

Odlokom o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi medobdinske uprave obiin S.mp"t.t-
Vrtojba, Rende-Vogrsko, Miren-I(ostanjevica in Vipava Qt. l. RS, 5t. 63/201,6, z dne7.70.2016 in
uradno glasilo Obdine Renie-Vogrsko, 5t. 8/201.6) ter Odlokom o ustanovifri organa skupne
obiinske uprave Medobiinska uprava obdin Sempeter - Vttojba, Rende - Vogrsko, Miren -
I(ostanjevica,Ytpava in Ajdov5dina (Jt. L RS, {t. 63/2016, z dne 7.10.2016 in uradno glasilo
Obiine Rende-Vogrsko, 5t. 8/201,6) ustanovile medobiinsko upravo obiin Sempeter-Vrtojba,
Rende-Vogrsko, Miren-I(ostanjevica, Ytpava in Ajdoviiina (v nadaljevanju MU), ki je zatela
delovati, dne 1,.11.2016, v naslednji sestavi: vodja, ki je hkrati in5pektor, inipektor zz ceste,
komunalne in druge zadeve iz pristojnosti obdinskih odlokov, trije obdinski redarji in svetovalka.
V decembru 2076 se nam je pridruiil obiinski redar, ki je bil zaposlen v Obdini Ajdov5dina. V
teku je postopek zaposlitve 5e enega obdinskega redarja.

MU je v letu 201,6 prtptavila in poslala zahtevek za sredstva na podlagi katetega bo Obiina
Miren-I(ostanjevica od driave za delovanje MU za leto 2015 prejela 22.400,25 EUR. Prwi del
nakaztJa v viSini 5.600,06 EUR je i,e prejela drugi del v vi5ini 16.800,19 EUR pa mota dri,ava
nakazat obiini do 31.1.2017. Obiina Sempeter-Vrtojba bo prejela 28.575,45 EUR, Obdina
Renie-Vogrsko bo prejela 18.889,70 EUR, Obtina Vipava pa 25.529,45 EUR. Skupna poraba
MU v letu 2015 1e znaiala 793.928,49 EUR, v letu 2016 pa 217.661,48 EUR. .Zahtevek za leto
2016 bomo postedovali na MinisftsFro za pravosodje, sektor za lokalno samoupravo do dne
31.3.201t.

Medobdinska in5pekcijska in redarska sluZba je v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016na obmodju
OBdINE MIREN-KOSTANJEVICA obravnavala skupno 1.207 zad.ev, ki so v nadaljevanju
specificirane v Tabeli 1, Tabeli 2 inTabelt 3.
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MEDoBCTNSKA upRAvA osilN SBNrpstBn_vRToJBA, nnxis_vocRsKo,
MrREN-KosrANJEVrcA, vrpAVA rN e;oovSirwe

Tabela L:

Redarska sluiba - Stevilo za.dev v letu 20L6

Tabela2:
InSpekciiska sluiba - 5t. zadev v letu 2016

oserNn
Sevprtrn-
VRTOJBA

OBCINA

neuir-
VOGRSKO

.oBCtNA ,.',

MIREN*

rorrnmrv,rcA

oedrNn
VIPAVA

oeerNn
ruoov5drrua

SKUPAJ

ZIVALI IN ZIVALSKI IZTREBKI, PSI BREZ

PoVoDcA (ZAP. ZIVALI)
2 0 2 0 U 4

UREJANJE RASTLINJA (OBREZOVANJE} t2 A 4 z 0
RAVNANJE Z ODPADKI, KURJENJE 5 J Z L4
ORANJE 7 5 4 0 77
oGLASEVANJE IN PLAKATIRANJE 0 0
NADZoR NAD STANJEM oBEINSKIH
CEST, PROMET

15 9 J 1 54

IZLIVANJE METEORNIH IN FEKALNIH

VoD NAJAVNo PoVRSINo
0 L 'll 0 0

MEJNI ZID, POSTAVITEV OGRAJE
(poses v obcestni oas)

a
1 2 7

NEVARNI OBJEKTI J 0 0 1 5
UPORABA JAVNE povRs|rue

(dovolienia) 105 4L 4L 28 0 195

usrNA oPozoRrrn - osvESearu:r 196 OI t3 oz 20 412
SKUPAJ a)z L2S 115 LO2 28

Iz obeh tabel je razvtdno, da je bilo najvei ukrepov na podrodju nadzora uporabe javnih povriin,
zlasti v varovanem pasu obdinskih cest, ie izkljuiimo ustna opozor.ila in osve5ianja, ki se
nanaSajo na vse postavke iz tabel. Pli nadzoru ugotavljamo, da ljudje 5e niso usftezno seznanjeni
z obveznostmi pridobivanja soglasij in dovoljenj za posege v varovalni pas obiinske ceste (npr.:
vzdri,evalna dela na fasadah stanovanjskih hi5, obnovah ograj, zasaditev iivih mej, vzpostavitev
prikljuikov na obiinsko javno cesto, postavitev delovnega odra ipd.).
V primeru odkritia nepravilnosti obiane najptej opozorimo, da dela ustavijo, na obiini pridobijo
ustrezno dovoljenje in nato dela izvedejo v skladu s pogoji, ki so navedeni v dovoljenju. Ali so

OBCINA

SrvprtrR-
VRTOJBA

oBEINA
nerute-
VOGRSKO

OB'CINA

MIREN. .]

KOSTAN,TEVICA

oefrNe
VIPAVA

OBEINA

ruoovStlrun
SKUPAJ

U REJANJE RASTLINJA (OBREZOVANJ E) 5Z IJ q r 0 55

RAVNANJE Z ODPADKI 4 I I 3 1 LT

ORANJE 0 0 0 0 0 0
ZIVALI IN ZIVALSKI IZTREBKI, PSI BREZ

PovoDcA 1znn. Zrvnrt) 5 0 I 0 0 6

znpuSeerun vozru q ) 22 1 35

OGLASEVANJE IN PLAKATIRANJE 5 L 0 n 7
IZLIVANJE METEORNIH IN FEKALNIH

VOD NA JAVNo PoVRSINo
0 0 0 0 0

MEJNI ZID, POSTAVITEV OGRAJE
(poseg v obcestni pas) 0 0 o T 0 1

UPORABA JAVNE POVRSINE
(dovolienia) /b 4T ,1 28 0 166

PRoSJAEENJE 0 0
PROMET, CESTE, SIGNALIZACUA 15 z U 1 21.

SKUPAJ 140 o4 40, 55 302
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dela izvedena v skladu s pogoji, preverimo na terenu. I9"b izboljiani situaciji nadaljujemo z

nadzorom in osve5ianjem, saj lahko le tako lahko izboljlamo razmere, ter zagotovimo bolj varen

promet v obiini.

Ugotavljamo, da se je v letu 201,6 v Obtini Miren-I(ostanjevica 5tevilo krSitev povezanih z

razra{taniem rastlinja na ceste in plodnike ozrtoma javno dobro v primerjavi z lanskim letom
povedalo, zato nadaljujemo z rzvajanjem tednega nadzota,ljudi osve5iamo in opozatjamo. Y
sodelovanju z obdinsko upravo smo udinkovito izvedli ureditev Zivih mej ob javni prometni
povr5ini na obmoiju I(rasa. V prihodnosti bomo nadaljevali z nadzorom, osve5ianjem in
opozarlanjem lastnikov s spodbujanjem k obrezovanju, bodisi Livilh mej bodisi vejevia, ki posega

na ceste, ploinike ozuomana javno dobro.

Na podrodju indpekcilske in tedatske.sluZbe 5e vedno obdasno opaL,amo nepravilno oranje njiv
ob obiinskih cestah in javnih poteh, 5e posebej v kraju Orehovlje ob javni poti Orehovlje - Bi1fe.

Nekaj oradev, ki so nameravah oratt preblizu ceste in obraiati traktorje na cestiSiu, kar ima lahko
za posledico polkodovanje le-te ozuoma povztota nevarnost za udeleLence v prometu, smo
osvestili s pravim nadinom oranja. Predvsem se je ta problematika pojavljala v pomladnih in
jesenskih mesecih, zato bomo kl1ub izboljianemu stanju, s ciljem ohnnjanja in za5iite cestnega

telesa nadaljevali z nadzor.om in osveidanjem. V sodelovanju z obiinsko upravo so bile
namediene obvestilne table, ki seznanjajo orade s pravilnim nadinom oranja, z upoitevanjem
predpisanih odmikov.

V letu 2016 smo veliko pozornosti namenili stanju na cestah in prometni signaltzzciji. Nadziraf
smo pravilnost postavitve promethe stgnahzzcije pred gradbi5di ob in na javnih cestah (izgadnja
optidnih poyez^v v Temnici in Hudem Logu). Redno spremljamo pretodnost obcestnih odtokov
in jarkov, diSdenje bankin, zlastt na poplavnih obmodjih ter neptavilnosti javljamo pristojnim
sluZbam, saj le tako lahko prepredimo zastoje vode in poplavljanje cestiSda, ter posleditno
nevarnost v pfometu. V zimskem dasu smo veliko pozornosti namenili razmer^m na obiinskih
cestah in obveiiali vzdrL,evalca glede posipavanja cest in javnih povriin v primeru zmrzah. Y
primeru z^zrv^ve kakr5nekoli nepravilnosti obvestim o tzvajalca ozrroma vzdri,evalca cest v Obiini
Miren-I(ostznjevica, to je Cestno podjetje Nova Gorica d.d., ki nepravilnosti v najkrajdem

moinem dasu odptavi,

Aktivno smo izvajzh nadzornad stanjem kulturnih spomenikov in objektov v lasti Obdine Miren-
I(ostanjevica, s poudarkom na Cerje in Pot miru ter njihove okolice in dostopnih poti.

Opozarlalt in osveSdali smo tudi lastnike psov, naj pobirajo iztrebke za svojimi ljubljendki z javnth

povr5in. Obve5deni smo bili o psih btez povodca na obmodju vasi I(ostanjevica na I(rasu in
vedkrat izvr5ili terenski nadzor Tekode sodelujemo s koncesionagem, ki zagotavlja jzvno sluZbo

zagotavllanja zaveiida za zapu{tene Livalt predvsem tz naslova zagotovitve ulova, prevoza,
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namestitve in oskrbe zapu5ienih Livah v zavetiStu. Zagotavlja tudi veterinarsko pomoi
zapuiienim Livalim.

Ugotavljamo, da se je stanje na podroiju zapuiienih vozil v
izboljialo. Nadaljevali bomo z ukrepi za zmanjianre itevila
onesnaiujejo okoije ter kvarijo podobo naie okolice.

primerjavi s preteklim letom nekoliko
teh vozil na javnih povriinah, saj le-ta

Nadaljevali smo z nadzotom pravilnosti plakaitanja, ter ugotovili, da bistvenih kriitev ni bilo.

Nadzirali smo utejenost ekololkih'i otokov ter osveitali liudi glede pravilnega odlaganja in
loienega zbftania odpadkov. opai'amo, da 5e vedno nekateri obiani ne loiujejo pravilno
odpadkov' v okviru izvaiania nadzora nad stanjem ekolo5kih otokov ozromakontejnerskih mest
lahko zakliuiimo, da so le ti primerno vzdr.i,evari, zakargre pohvaia koncesionarju. opazili smo
nepravilno odlaganje avtomobilskih delov na ekoloikem otoku. odkrih smo nepravilno odlaganje
odpadkov iz gospodinjstev na kontejnerskih mestih. O tem smo obves jli koncesionarja, ki je v
zelo kratkem iasu poskrbel za odstranitev le teh. ocenjuiemo, da je sodelovanje s podjetjem
I(omunala Nova Gorica d.d. zgledno.

Tabela 3:

Nadzor mirujodega prometa v letu20l6
oeerr{a
Seuperen-
VRTOJBA

OBCINA

Rerudr-
VOGRSKO

oedNrn
VIPAVA

oeerMn
nloovSerrue SKUPAJ

pnrrRSxt - tzonltt pw
138 74 T,,ffi"",F-E.,F.: z4 5 187

usrNA opozoRru, osveSeauE, poJAsNtLA
zt 15 905 ryES+E r482 4LO oJ)b

UGOVORI
2 0 ;t 4' ;e,,5''1"4

0 0 2
OOLOfae - prekrikovni organ 3 0 T 

rF, 
.Si 

ii 
{id 0 0 5

SKLEPI - prekrSkovni organ 0 0 { s ,#+ 4,F pj 0 0 0
ODGOVORI

0 ffi I 0 8

SKUPAJ
2863 919 1507 4r5 6756

Iz Tabele 3 je nzvidno, da je biio izvedeno najvei
opozoril in osve5tan)a naknju samem. Cilj sluibe je,
o pravilnem nvnanju, ter tako zagotovivarnost.

Na podroiju mirujotega prometa je redarska sluiba v obiini Miren-I(ost anjevtca obravnavalanajvei kriitev povezanrh z neptavtrnkn parkiranjem na prostorih namenje nrh za parkiranjeinvalidov, ploinikih in mestih, ki niso nameniena parkiranju, kot so intervencijske poti inavtobusna postajalisia ' zaberei,enrh je bilo 6 prekrSkov. En je bil plaian, pet pa smo jih poslali viztelavo na FURS.

aktivnosti oz. ukrepov z

da udeleience v cestnem

'izdajanjem ustnih
prometu ozavesti
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V MU aktivno sodelujemo s policijo. V ta namen smo v prvih Solskih dneh skupaj organizralt
melane patrulje in tako pripomogli k veiji varnosti otrok v bliiini vrtca in osnovne Sole. prav
tako smo v okviru meSanih paftulj izvaials, konec leta nadzor na podroiju mirujoiega prometa
ozttoma cestno ptometnih prekrskov. Otgantztalt so bili tudi sftokovni posveti - sestanki glede
usklajevanja operativnih nalog in izmenjave izku5enj s predlogi teiitev. Sicer pa pi izvajanjrt
terenskega nadzora, v primeru sumljivih zadev v iim kraj5em tasu obvestimo policijo. S temi
aktivnostmi pripomoremo k prepretevanju oz. odkrivanju kaznivih dejanj.

Inipekcijska sluZba v okviru deiavnosti.in informiranja javnosti prtpravlja strokovne prispevke za
obiinsko glasilo. Sodeluje tudi v obijnSki komisiji za tehnidno utejanjeprometa.

Cilja na5ega sodelovanja je v vzpostavitvi partnerskega odnosa tako z obiani kot institucijami in
poslediino omogotiti bolj5e in bolj. varne pogoje za Liv\lenje in delo ljudi v Obiini Miren-
I(ostanjevica' To lahko doseiemo le s stalnim nadzorom terena obtine ter dobrim sodelovaniem
s pristoinimi institucijami policijsko upravo Nova Gorica, Civilno zaitito v obiini, I(omunalo
Nova Gorica d.d., Cestnim podjetjem Nova Gorica d.d,, drugimi inSpekcijskimi sluibami,
osnovno 5olo, vrtcem, gasilci idr.).

Stevilka: 02101 -1 / 2015-3
x^
Sempeter pri Gorici, dne 18.L2017

Vodja medobiinske

TadejMori
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