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POROČILO O DELU MEDOBČINSKE UPRAVE OBČIN ŠEMPETER-VRTOJBA, 

RENČE-VOGRSKO,  MIREN-KOSTANJEVICA, VIPAVA IN AJDOVŠČINA ZA 

OBDOBJE  

od 1.1.2018 do 31.12.2018 

 

 

Inšpekcija in redarstvo 

Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica je bila 

ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava 

občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS št. 112/08 in 24/2010) 

konec leta 2008, delovati pa je začela 15. aprila 2009. Leta 2013 se je Medobčinski upravi 

pridružila še Občina Vipava. 

Na željo Občine Ajdovščina, da se priključi že obstoječi medobčinski upravi, so občine z 

Odlokom o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi medobčinske uprave občin Šempeter-

Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava (Ur. l. RS, št. 63/2016, z dne 7.10.2016 in 

uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 8/2016) ter Odlokom o ustanovitvi organa skupne 

občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – 

Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 63/2016, z dne 7.10.2016 in uradno glasilo 

Občine Renče-Vogrsko, št. 8/2016) ustanovile medobčinsko upravo občin Šempeter-Vrtojba, 

Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina (v nadaljevanju MU), ki je začela 

delovati, dne 1.11.2016, v naslednji sestavi: vodja, ki je hkrati inšpektor, inšpektor za ceste, 

komunalne in druge zadeve iz pristojnosti občinskih odlokov, trije občinski redarji in svetovalka. 

V decembru 2016 se nam je pridružil občinski redar, ki je bil zaposlen v Občini Ajdovščina, v 

aprilu 2017 pa še dodatni občinski redar, ki je v mesecu decembru uspešno zaključil strokovno 

izobraževanje. V letu 2018 je tako delalo s polnimi pooblastili pet občinskih redarjev v petih 

občinah. 

 

MU je v letu 2017 pripravila in poslala zahtevek za sredstva na podlagi katerega je Občina 

Miren-Kostanjevica od države za delovanje MU za leto 2017 prejela 15.193,76 EUR, 

Občina Šempeter-Vrtojba 19.582,74 EUR, Občina Renče–Vogrsko je prejela 13.704,40 EUR, 

Občina Vipava 17.490,49 EUR in občina Ajdovščina pa 60.087,46 EUR. Skupna poraba MU v 

letu 2017 je bila 257.164,01 EUR, v letu 2018 pa 273.096,10 EUR, zahtevek za sredstva za leto 

2018 bomo posredovali na Ministrstvo za javno upravo - Služba za lokalno samoupravo, do dne 

31.03.2019. 

 

 

Medobčinska inšpekcijska in redarska služba je v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 na območju 

OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA obravnavala skupno 1.290 zadev, ki so v nadaljevanju 

specificirane v Tabeli 1,  Tabeli 2 in Tabeli 3. 

 



     

MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ŠEMPETER-VRTOJBA, RENČE-VOGRSKO,  
MIREN-KOSTANJEVICA, VIPAVA IN AJDOVŠČINA 

 

2 
 

 

Tabela 1: 

Redarska služba – število zadev v letu 2018  

  

OBČINA 
ŠEMPETER-
VRTOJBA 

OBČINA 
RENČE-
VOGRSKO 

OBČINA 
MIREN-
KOSTANJEVICA 

OBČINA 
VIPAVA 

OBČINA 
AJDOVŠČINA SKUPAJ 

UREJANJE RASTLINJA (OBREZOVANJE) 30 5 12 14 45 106 

RAVNANJE Z ODPADKI, KURJENJE 14 6 4 6 27 57 

ORANJE 0 0 0 1 1 2 

ŽIVALI IN ŽIVALSKI IZTREBKI, PSI BREZ POVODCA (ZAP. 
ŽIVALI) 15 5 7 6 50 83 

ZAPUŠČENA VOZILA 16 4 5 10 55 90 

OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE 1 0 1 1 10 13 

IZLIVANJE METEORNIH IN FEKALNIH VOD  NA JAVNO 
POVRŠINO 0 0 0 0 1 1 

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

UPORABA JAVNE POVRŠINE (dovoljenja) 80 31 18 19 106 254 

PROSJAČENJE 0 0 0 0 0 0 

NEVARNI OBJEKTI 0 0 0 0 0 0 

PROMET, CESTE, SIGNALIZACIJA 68 42 47 50 186 393 

SKUPAJ 224 93 94 107 481 999 

 

 

Tabela 2: 

Inšpekcijska služba – št. zadev v letu 2018 

  

OBČINA 
ŠEMPETER-
VRTOJBA 

OBČINA 
RENČE-
VOGRSKO 

OBČINA 
MIREN-
KOSTANJEVICA 

OBČINA 
VIPAVA 

OBČINA 
AJDOVŠČINA SKUPAJ 

ŽIVALI IN ŽIVALSKI IZTREBKI, PSI BREZ POVODCA (ZAP. 
ŽIVALI) 6 0 0 0 0 6 

UREJANJE RASTLINJA (OBREZOVANJE) 23 8 12 4 15 62 

RAVNANJE Z ODPADKI, KURJENJE 27 15 16 35 75 168 

ORANJE 1 4 4 1 5 15 

OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE 3 12 8 5 10 38 

NADZOR NAD STANJEM OBČINSKIH CEST, PROMET 42 17 20 25 86 190 

IZLIVANJE METEORNIH IN FEKALNIH VOD NA JAVNO 
POVRŠINA 5 2 3 1 10 21 

POSEG V OBCESTNI PAS (mejni zid, postavitev ograje) 25 15 17 19 39 115 

NEVARNI OBJEKTI 0 0 0 0 1 1 

UPORABA JAVNE POVRŠINE (dovoljenja) 55 34 27 25 80 221 

USTNA OPOZORILA - OSVEŠČANJE 290 72 88 82 350 882 

SKUPAJ 477 179 195 197 671 1.719 

 

Iz obeh tabel je razvidno, da je bilo največ ukrepov na področju nadzora uporabe javnih površin, 

zlasti v varovanem pasu občinskih cest, če izključimo ustna opozorila in osveščanja, ki se 

nanašajo na vse postavke iz tabel.  
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Pri nadzoru ugotavljamo, da ljudje še vedno niso ustrezno seznanjeni z obveznostmi pridobivanja 

soglasij in dovoljenj za posege v varovalni pas občinske ceste (npr.: vzdrževalna dela na fasadah 

stanovanjskih hiš, obnovah ograj, zasaditev živih mej, vzpostavitev priključkov na občinsko javno 

cesto, postavitev delovnega odra ipd.).  

V primeru odkritja nepravilnosti občane najprej opozorimo, da dela ustavijo, na občini pridobijo 

ustrezno dovoljenje in nato dela izvedejo v skladu s pogoji, ki so navedeni v dovoljenju.  Ali so  

dela izvedena v skladu s pogoji, preverimo na terenu. Kljub izboljšani situaciji nadaljujemo z 

nadzorom in osveščanjem, saj lahko le tako izboljšamo razmere, ter zagotovimo bolj varen 

promet v občini.  

 

V letu 2018 ugotavljamo, da se je v Občini Miren-Kostanjevica z izvajanjem rednega nadzora in 

osveščanja, število kršitev povezanih z razraščanjem rastlinja na ceste in pločnike oziroma javno 

dobro bilo primerljivo s številom v primerjavi s predhodnim letom. 

V prihodnosti bomo vsekakor nadaljevali z nadzorom, osveščanjem in opozarjanjem lastnikov, s 

spodbujanjem k obrezovanju, bodisi živih mej bodisi vejevja, ki posega na ceste, pločnike 

oziroma na javno dobro. 

 

Na področju inšpekcijske in redarske službe nismo zaznali bistvenih kršitev na področju oranja 

njiv ob občinskih cestah in javnih poteh. Nekaj oračev, ki so nameravali orati preblizu ceste in 

obračati traktorje na cestišču, kar ima lahko za posledico poškodovanje le-te oziroma povzroča 

nevarnost za udeležence v prometu, smo osvestili s pravim načinom oranja. Kljub izboljšanemu 

stanju, s ciljem ohranjanja in zaščite cestnega telesa, bomo z nadzorom in osveščanjem 

nadaljevali.  

Tudi v letu 2018 smo veliko nadzora namenili stanju na občinskih cestah, zlasti v bližini gradbišč 

in v poslovni coni Miren, s ciljem preprečevanja nejasnega odvijanja prometa zaradi pomanjkljive 

prometne signalizacije in morebitnih poškodb cestnega telesa. Posebno aktivnost smo izvajali v 

vasi Lokvica, in sicer med gradnjo vodovodnega priključka Cerje in kasnejše sanacije 

vodovodnega sistema zaradi prej nastalih poškodb. 

 

Redno spremljamo pretočnost obcestnih odtokov in jarkov, čiščenje bankin, zlasti na poplavnih 

območjih ter nepravilnosti javljamo pristojnim službam, saj le tako lahko preprečimo zastoje 

vode in poplavljanje cestišča, ter posledično nevarnost v prometu. Med poplavljanjem reke 

Vipave smo veliko pozornosti namenili pravilnosti postavitve prometne signalizacije, ki je 

preprečevala vožnjo  na poplavna območja. 

 

V zimskem času smo veliko pozornosti namenili razmeram na občinskih cestah in obveščali 

vzdrževalca glede posipavanja cest in javnih površin v primeru zmrzali. V primeru zaznave 

kakršnekoli nepravilnosti obvestimo izvajalca oziroma vzdrževalca cest v Občini Miren-

Kostanjevica, to je Kolektor CPG, d.o.o. Nova Gorica, ki nepravilnosti v najkrajšem možnem 

času odpravi.  
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Aktivno smo izvajali nadzor nad stanjem kulturnih spomenikov in objektov v lasti Občine Miren-

Kostanjevica, s poudarkom na Cerje in Pot miru ter njihove okolice in dostopnih poti.  

Opozarjali in osveščali smo tudi lastnike psov, naj pobirajo iztrebke za svojimi ljubljenčki z javnih 

površin. Tekoče sodelujemo s koncesionarjem, ki zagotavlja javno službo zagotavljanja zavetišča 

za zapuščene živali predvsem iz naslova zagotovitve ulova, prevoza, namestitve in oskrbe 

zapuščenih živali v zavetišču, ter zagotavljanja veterinarske pomoči zapuščenim živalim.  

Tudi v bodoče bomo nadaljevali z nadzorom, osveščanjem in informiranjem koncesionarja 

(zavetišče za zapuščene živali). 

Ugotavljamo, da je bilo stanje na področju zapuščenih vozil v primerjavi s preteklim letom 

podobno. Nadaljevali bomo z ukrepi za zmanjšanje števila teh vozil na javnih površinah, saj le-ta 

onesnažujejo okolje ter kvarijo podobo naše okolice. 

 

Na področju plakatiranja je bilo nekaj več kršitev v času lokalnih in državnozborskih volitev. V 

primeru kršitev smo skladu s svojimi pooblastili ukrepali. Tudi v prihodnje bomo pozorni na 

problematiko nepravilnega parkiranja. 

 

Nadzirali smo urejenost ekoloških otokov ter osveščali ljudi glede pravilnega odlaganja in 

ločenega zbiranja odpadkov. Opažamo, da še vedno nekateri občani ne ločujejo pravilno 

odpadkov. Težave se na tem področju konstantno pojavljajo, zaradi tega bolj sodelujemo s 

podjetjem Komunala d.d. in občinsko upravo. Vsi skupaj poskušamo odkriti povzročitelje, ki 

nepravilno odlagajo odpadke, kar pa je v praksi zelo težko. Izvedli smo kar nekaj skupnih akcij 

detajlne kontrole ločevanja komunalnih odpadkov na kraju samem s ciljem odkrivanja morebitnih 

povzročiteljev. Akcija je potekala v smeri osveščanja občank in občanov. Ponovno so se začeli 

pojavljati odpadki rabljenih avto delov, sicer ob zbirnem centru Kras, pa tudi v Mirnu.  Vsaka 

koristna informacija o povzročiteljih nam bo dobrodošla, saj neznani storilec najverjetneje le-to 

izvaja doma« na črno«. V okviru izvajanja nadzora nad stanjem ekoloških otokov oziroma 

kontejnerskih mest lahko zaključimo, da so le ti primerno vzdrževani, za kar gre pohvala 

koncesionarju. Ocenjujemo, da je sodelovanje s podjetjem Komunala Nova Gorica d.d. zgledno.  

 

Tabela 3: 

Nadzor mirujočega prometa v letu 2018 

  

OBČINA 
ŠEMPETER-
VRTOJBA 

OBČINA 
RENČE-
VOGRSKO 

OBČINA 
MIREN-
KOSTANJEVICA 

OBČINA 
VIPAVA 

OBČINA 
AJDOVŠČINA  SKUPAJ 

PREKRŠKI - IZDANI PN 563 11 27 170 912 1683 

USTNA OPOZORILA, OSVEŠČANJE, POJASNILA 2400 930 970 1300 3100 8700 

ZSV 2 0 0 0 2 4 

UGOVORI 6 0 0 0 6 12 

ODLOČBE - prekrškovni organ 7 0 0 0 8 15 

SKLEPI - PREKRŠKOVNI ORGAN 0 0 0 0 0 0 

ODGOVORI 16 0 6 6 3 29 

SKUPAJ 2994 941 1001 1511 3347 10443 
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Iz Tabele 3 je razvidno, da je bilo izvedeno največ aktivnosti oz. ukrepov z izdajanjem ustnih 

opozoril in osveščanja na kraju samem. Cilj naše službe je, da udeležence v cestnem prometu 

ozavestimo o pravilnem ravnanju, ter tako zagotovimo varnost. 

 

Na področju mirujočega prometa v Občini Miren-Kostanjevica je redarska služba zabeležila 27 

prekrškov od katerih jih je bilo 21 prostovoljno plačanih ostali pa so bili poslani v izterjavo 

FURS-u. Največ kršitev je bilo povezanih z nepravilnim parkiranjem na prostorih namenjenih za 

parkiranje invalidov, pločnikih in mestih, ki niso namenjena parkiranju, kot so intervencijske poti 

in avtobusna postajališča. V okviru pobud ob mednarodnem dnevu invalidov v mesecu 

decembru, smo intenzivno nadzirali pravilnost parkiranja na prostorih namenjenim invalidnim 

osebam. Take aktivnosti sicer opravljamo celo leto in bomo z njimi tudi v prihodnje nadaljevali.  

  

V MU aktivno sodelujemo s policijo. V ta namen smo v prvih šolskih dneh skupaj organizirali 

mešane patrulje in tako pripomogli k večji varnosti otrok v bližini vrtca in osnovne šole. Prav 

tako smo v okviru mešanih patrulj izvajali konec leta nadzor na področju mirujočega prometa 

oziroma cestno prometnih prekrškov. Organizirali so bili tudi strokovni posveti – sestanki glede 

usklajevanja operativnih nalog in izmenjave izkušenj s predlogi rešitev. Sicer pa pri izvajanju 

terenskega nadzora, v primeru sumljivih zadev v čim krajšem času obvestimo policijo. S temi 

aktivnostmi pripomoremo k preprečevanju oz. odkrivanju kaznivih dejanj. 

 

Inšpekcijska služba v okviru dejavnosti in informiranja javnosti pripravlja strokovne prispevke za 

občinsko glasilo. Sodeluje tudi v občinski komisiji za tehnično urejanje prometa. 

 

Cilja našega sodelovanja je v vzpostavitvi partnerskega odnosa tako z občani kot institucijami in 

posledično omogočiti boljše in bolj varne pogoje za življenje in delo ljudi v Občini Miren-

Kostanjevica. To lahko dosežemo le s stalnim nadzorom terena občine ter dobrim sodelovanjem 

s pristojnimi institucijami (Policijsko upravo Nova Gorica, Civilno zaščito v občini, Komunalo 

Nova Gorica d.d., Kolektor CPG, d.o.o., Nova Gorica, drugimi inšpekcijskimi službami, 

osnovno šolo, vrtcem, gasilci idr.). 

 

 

Številka: 02101-1/2019-3                                                                  Vodja medobčinske uprave 

Šempeter pri Gorici, dne 25.1.2019                                                               Tadej Mori 


