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POBUDE IN VPRAŠANJA OBČINSKEGA SVETA Z ODGOVORI

24. SEJA OBČINSKEGA SVETA, 24. april 2013

1. Pobudo ali vprašanje je podal: svetnik Branko Orel
Svetnik opozori na problematiko oranja kmetov do ceste, kar je nesprejemljivo. Ţeli, da občina sankcionira
tako ravnanje, ter da je občinski svet obveščen kakšni ukrepi so bili izrečeni.
Odgovor:
Problematiko oranja kmetov na kmetijskih zemljiščih je bila predstavljena v prejšnjem občinskem
glasilu. Namreč, tozadevno problematiko spremlja medobčinska inšpekcija, pa tudi redarska sluţba
takorekoč vse leto. Cilj je osvestiti orače, da ne orjejo bliţje od enega metra vzporedno s cestnim
svetom in ne bliţje od štirih metrov, ko orjejo pravokotno na cestno telo – obračanje delovnih
strojev (traktorjev) na svojem zemljišču in ne na cesti.
Ta zapoved oranja je predpisana v 5. členu Zakona o cestah, in sicer zaradi varovanja varne
uporabe ceste.
Med terenskim ogledom stanja cest v Občini Miren-Kostanjevica , dne 22.4. 2013 sem zaznal oranje
ob javni poti št. 759012, na parceli, št. 676 k.o. Bilje. Lastnika oz. lastnico parcele sem v smislu
ozaveščanja o pravilnem oranju, informiral o določilih Zakona o cestah.
Ker ni bilo direktnega posega v javno pot, ampak oranje zemlje na svoji lastni parceli, sem stranko
informiral o postopku nadaljnjih aktivnosti, ki so pogojene z izdajo soglasja občine, kot lastnice
zadevne javne poti ( npr. morebitna postavitev ograje).
Dne 26. 4. 2013 sem v tej zadevi zvedel ponovni ogled stanja na terenu in nisem ugotovil
nepravilnosti.
Dušan Bremec, inšpektor

