MEDOBCTNSKA UPRAVA OBerN SEMPETER-YRTOJBA, RENdE-VOGRSKO,
MIREN-KOSTANJEVICA rN VTPAVA

poRoerlo o DELU MEDoBCTNSKE UnRAVE oBCrN SevrpntBR-vRToJBA,
nsNin-vocRsKo, MrREN-KosrANJEVrcA rN vrpAVA zA oBDoBJE
o

d 1.1.2015 do 31.12.2015

In5pekciia in tedatstvo
Medobdinska uprava obdin Sempetet-Vttojba, Rende-Vogrsko in Miren-I(ostanievica je bila
ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi organa skupne obdinske uprave Medobdinska uptava

obdin Sempeter-Vttojba,Rende-Vogrsko in Miren-I{ostanjevicz (Jt.L RS 5t. 112/081n24/20!0)
konec leta 2008, delovati pa je zatela 1,5. Apiila2009.
Na ieljo obdine Ytpava, da se prikljudi ie obstojedi medobdinski upravi, je z Odlokom o
prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi otgana. skupne obdinske uprave Medobdinska
uprava obdin S.mp"t"t - Vtojba, Rende - Vogrsko in Miren - I(ostanjevica (lJr. l. RS, 5t.

/2012 z

n

Uradno glasilo Obdine Rende-Vogrsko, 5t. 1,3 /201,2) ter Odlokom
o ustanovitvi skupne obdinske uprave Medobdinska upnva obdin Sempeter-Vrtojba, RendeVogtsko, Mfuen-I(ostanjevica in Vipava (Jt. L RS, 5t. 1,03/201,2, z dne 24.1,2.2012 in Uradno
glasilo Obdine Rende-Vogtsko, 5t. 1,3/201,2) pri5lo do mziiriwe medobdinske uprave, l<r je zztela
deiovati s 7.1,,201,3, V MU so zaposleni vodja, ki je hkrati inipektor, inipektor z^ ceste,
komunalne in druge zadeve iz pristojnosti obdinskih odlokov, trije obdinski redarji in svetovalka.
Na ieljo Obdine Ajdovidina trenutno potekajo aktivnosti za pnldjutitev le-te k nali MlJ. Zandt
taziiritve MU je predvidena v naslednjem letu dodatna zaposlitev tteh obdinskih redarjev.
1,03

dne 24.1,2.201,2

MU je v letu 2015 pipnvila in poslala zahtevek za sredstva na podlagi katerega bo Obdina
Miren-I{ostanjevica od ddave za delovanje MU za Ieto 2074 ptejela 27.768,00 EUR. Prvi del
nakazrla v vi5ini 6.530,40 EUR je L,e prcjelz drugi del v viSini 1,5.237,60 EUR pa mota dtL,ava
nzkazat obdini do 29.7.2016. Obdina Sempeter-Vrtojba bo prejela 27,998,08 EUR, Obdina
Rende-Vogtsko bo ptejela 1,9.330,20 EU& Obdina Vipava pa 25.025,32 EUR. Skupna ponba
MU v Iel;u 201,4 je znz{ala 789.449,94 EUR, v letu 2015 pa 1,93.928,49 EUR. Zahtevek zaleto
2015 bomo posredovali na MinistrsFto zz pravosodje, sektor za Iokzlno samoupravo do dne
31.3.201,6,

Medobdinska indpekcijska sluZba je v obdobju od 1.1.2015 do 31.1,2.2015 na obmodiu OBCINE
MIREN-KOSTANJEVICA obnvnavala skupno 1,143 zadev, ki so v nzdaljevanju specificirane
v Tabeli 1, Tabeli 2 in Tabeli 3.

MEDOBEINSKA UPRAVA OBEIN SEMPETER-VRTOJBA, RENEE-VOGRSKO,
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Tabela 1:
Redatska slulba

-

Stevilo zadev v letu 20L5
OBCINA SEMPETERVRTOJBA

OBCINA RENCE-

OBCINA

VOGRSKO
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SKUPAJ

UREJANJE RASTLINJA

(OBREZOVANJE)
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3

bL

RAVNANJE Z ODPADKI

o
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1

0
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8

0
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0
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U

2
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0

0
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3

7

38
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ZIVALI IN ZIVALSKI IZTREBKI
(ZAP. ZIVALI)
ZAPUSCENA VOZILA
OGLASEVANJE IN PLAKATIRANJE

UPORABAJAVNE POVRSINE

(dovolienia)
PROSIAEENIE
PROM ET,.CESTE, SIGNALIZACIJA
SKUPAJ

Tabela2z
In5pekciiska sluiba

-

0

5t. zadev v letu 2015
OBCINA SEMPETERVRTOJBA

OBCINA RENCE-

OBCINA

VOGRSKO

VIPAVA

SKUPAJ

PSI BREZ POVODCA IN PASJI
LAJEZ

2

0

2

b

2

0

10

10

3

0

16

ORANJE

2

1

0

o

OGLASEVANJE IN PLAKATIRANJE

t

0

t

2
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t2

10

69

110

46

24

t97

45

t9

18

ttt

ztt

85

53

413

UREJANJE RASTLINJA
(OBREZOVANJE)
RAVNANJE Z ODPADKI,
KURJENJE

NADZOR NAD STANJEM
OBEINSKIH CEST, PROMET

UPORABAJAVNE POVRSINE

(dovoljenja)
USTNA OPOZORILA OSVESEANJE
SKUPAJ

MEDOBCTNSKA UPRAVA OBerN SEMPETER-VRTOJBA, RENCE-VOGRSKO,

MIREN-KOSTANJEVICA rN VIPAVA

Iz obeh tabel je tazidno, da je bilo najvei ukrepov na podrodju nadzora uporabe javnih povrlin,
zlasi v varovarrem pasu obdinskih cest, de izkljudimo ustria opozotl'la in osveddanja, ki se
nana6ajo na vse postavke iz tabel Pri nadzoru ugotavljamo, da ljudje 5e niso ustrezno seznanjeni
z obveznostmi pridobivanja soglasij in dovoljenj za posege v varovalni pas obdinske ceste (npr.:
vzdti,evalna delz nz fasadah stanovanjskih hi5, obnovah ograj, zasaditev iivih mej, vzpostavitev
prikljudkov na obdinsko javno cesto, postavitev delovnega odra ipd.).
V primeru odkdtja nepravilnosti obdane najprej opozorimo, da dela ustavijo, na obdini pddobijo
usftezno 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. Klj"b izboljlani situaciji nadoJlwjemo z
nadzotom in osveddanjem, saj lahko Ie tako lahko izboljdamo t^zrnere, ter zagotovimo botj varen
pfomet v obdini.
Ugotavljamo, da se je v letu 2015 v Obdini Miren-Kostanjevtca Stevilo kr5itev povezanih z
tazta{tatjem rastlinia na ceste in plodnike ozroma javno dobto v pdmerjavi z lanskim letom
povedalo, zato nadaljujemo z izvzjanjern rednega nadzota,ljudi osve5damo in opozagarno. Y
sodelovanju z obdinsko upravo in krajevno skupnostjo smo udinkovito izvedli ureditev iivih mej
ob javni prometni povrdini na obmodju knjzBtlje. V prihodnosti bomo nadaljevali z nadzotom,
osveSianjem n opozztlanjem lastnikov s spodbujanjem k obrezovanju, bodisi Zivih mei bodisi
vejevja, ki posega na ceste, plodnike ozttomana javno dobro.

Na podrodju inlpekcijske in tedatske slulbe ie vedno obdasno opaLamo poskuse nepravilnega
orania njiv ob obdinskih cestah in javnih poteh, 5e posebej v kraju Orehovlie ob javni poti
Orehovlje - Bitje. Nekaj otadev, ki so nametavah orai preblizu ceste in obtadati ttaktotle na
cesti5iu, kar ima lahko za posledico podkodovanje le-te oziroma povzto(a nevatnost za
udeleience v prometu, smo osvestili s pravim nadinom otanja. Predvsem se je ta problematika
pojavllala v pomladnih in jesenskih mesecih, zato bomo kljub izboljianemu stanju, s ciljem
ohranjania tn za{tite cestnega telesa. Nadaljevali bomo z ntdzorom irr osveldanjem. V
sodelovanju z obtinsko upravo je bila name5dena obvestilna tabla, ki seznanja oraie s pravilnim
nadinom otanja, z upo5tevanjem predpisanih odmikov.

V letu 2015

smo veliko pozornosti namenili stanju na cestah

in prometni

signaidzactji. Nadzirali

smo ptavilnost postavitve prometne stgniltzactje pred gradblltikanzlizacijskega sistema v Mimu
in Orehovljah. Redno spremljamo ptetodnost obcestnih odtokov in jarkov, di5denje bankin, zlasti

na poplavnih obmodjih ter neptavilnosti javljamo pristojnim sluibam, sai le tako lahko
preptedimo zastoje vode in poplavljanje cestiSda, ter posledidno nevamost v prometu. V zimskem
iasu smo veliko pozomosti namenili razmet^m na obdinskih cestah in obve5dali vzdtL,evalca
glede posipavznja cest in javnih povriiri v primeru zmtzah. V primeru z^zrL ve kakrdnekoli
nepravilnosti obvestimo izvzjalca ozttoma vzdti,evalca cest v Obdini Miren-I(ostanjevica, to je
Cestno podjetje Nova Gorica d.d., ki neptavilnosti v najkraj5em moZnem dasu odpravi.
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Aktivno smo izvajali nadzor nad stanjem kutturrrih spomenikov in objektov v lasti Obdine MfuenI{ostanjevica, s poudatkom na Cetje in Pot miru ter njihove okolice in dostopnih poti.
Opozagah in osveddali smo tudi lastnike psov, naj pobirajo izttebke za svojimi ljubljendki z javnth

povtlin. Tekode sodelujemo s koncesionaqem,l<tzagotavlla javno sluibo zagotzvLlanlazavei{tz
za zapa{tene Livals. predvsem tz naslova zagotovitve ulova, ptevoza, namestitve in oskbe
zapuldenih Liva[ v zaveti5du. Zagotavlla tudi veterinatsko pomod zapuidenim Ltvalim.
Ugotavljamo, da se je stanje na podtodju zapu$denih vozrl.v primerjavi s preteklim letom nekoliko
poslabdalo. Nadaljevali bomo z ukepi za zmanjlanje Stevila teh vozil na javnth povr5inah, saj leta onesnalujejo okolje ter kvarijo podobo nale okolice.
Nadaljevali smo z nadzorompravilnosti plakatranla, ter ugotovili, da biswenih krSitev ni bilo.

Nadzitali smo urejenost ekololkih otokov ter osveidali ljudi glede ptavilnega odlaganjz n
lodenega zbtanja odpadkov. OpaL,amo, da 5e vedno nekated obdani ne lodujejo pravilno
odpadkov. V okviru nvajanja, nadzora nad stanjem ekoloikih otokov ozroma kontejnetskih mest
lahko zaldjudimo, da so le ti pdmerno vzdfrevati, zakat gre pohvala koncesionarju. Opazili smo
nepravilno odlaganje avtomobilskih delov na ekololkem otoku, odvrlene gospodinjske odpadke
v natavt. V vseh pdmedh smo odkrili kr5itelia, ki je odpadke odpeljal in vzpostavil prvotno stanje.
Odkriti smo nepravilno odlaganje odpadkov iz gospodinistev na kontejnerskih mestih. O tem
smo obvestjli koncesiona\a, H je v zelo kratkem dasu posktb eI za odsftanitev le teh. Ocenjujemo,
da je sodelovanje s podjetjem l(omunala Nova Gotica d.d. zgledno.
V sodelovanju z obdinsko upravo, krajevno skupnostjo in I(omunalo d.d. smo udinkovito izvedli
akcijo fizltnega pregleda pravilnosti lodevanja odpadkov na ekoloikem otoku v naselju Bilie.

Tabela 3:
Nadzor cestnega prometa

-

in5pektotla in redarii 2015
OBCINA

OBCINA

Seuperen-

nErute-

VRTOJBA

VOGRSKO

oedNn

SKUPAJ

VIPAVA

tvttRu:oe t PRoMET (prekrSki,

302

10

Lt7

443

2.985

925

1511

6.436

UGOVORI

8

0

7

9

ootodse

6

0

1

7

USTAVITEV POSTOPKA

7

0

t

L0

0

0

?

izdani PN)
USTNA

oPoZoRILA, oSVESEANJE, PoJASNILA

SKLEPI

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO

0

0

0

0

ODGOVORI

9

I

7

27

3.320

936

1638

6929

SKUPAJ

MEDOBeTNSKA UPRAVA OBCIN SEMPETER-VRTOJBA, RENdE-VOGRSKO,
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Iz Tabele 3 je tazvrdno, da je bilo izvedeno

najved aktivnosti. oz. ukrepov z izdajanjem ustnih
opozodl in osveidanja nakraja samem. Cilj slulbe je, da udelei,ence v cestnem prometu ozavesti
o pravilnem tavnanjt, ter tako z^gotovivamost.

Na podtodju mirujodega prometa je redarska sluZba v Obtini Miren-I{ostanjevrca obnvnavala
najved kriitev povezanih z neptavilnim patl<ttanjem na prostorih za tnvaltde, plodnikih in mestih,
ki niso namenjena parkiranju, kot so intervencijske poti in avtobusna postajaliSda. ZabeIeL,eoih i.
bilo 14 prekrSkov. Od tega so krSitelji platah,11 prekrSkov, preostali nepladani prekriki pa so bili
poslani v Tzteg^vo na trURS. Menimo, da so se zadeve glede mirujodega prometa v obiini kar
dobro utedile, bomo pa z tadzotom vsekakor redno nadaljevali.

V MU aktivno mesedno sodelujemo s Policijsko uptavo Nova Gorica. V ta namen smo v prvih
Soiskih dneh skupaj orgarnzrah meiane patnrlje in tako pripomogli k vedji vamosti otrok v blitini
vrtca in osnovfie 5ole. Prav tako smo v okviru medanih patruli izvajal konec Ieta nadzor na
podrodju mirujodega prometa ozroma cestno prometnih prekrSkov. Orgzrnzbam so bili tudi
strokovni.posveti - sestanki glede usklajevanja operativnih nalog in tzmenjave izkuSenj s predlogi
reSitev.

Cilja naSega sodelovanja je v vzpostaviwi partnerskega odnosa tako z obdani kot instituciiami in
posledidno omogoditi boljSe in bolj varne pogoje za Livllenje in delo ljudi v Obdini MirenI(ostanjevicz. To lahko doseiemo le s stalnim nadzorom terena obdine, z na{o odzivnostjo,
dosegljivostjo na teteflu, telefonsko dosegljivostjo, ter dobrim sodelovanjem s pristojnimi
institucijami (Policijsko upravo Nova Gori.ca, Civilno za{tito v obiini, I{omunalo Nova Gorica

d.d., Cestnim podjetjem Nova Gorica d.d., drugimi inlpekcijskimi slulbami, osnovno 5olo,
vrtcem, gasilci idr.). Odlidno sodelujemo z obdinsko upravo Obdine Miren-I(ostanjevica.
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Sempeter pri Gorici, dne 18.1.2016

Vodja medobdinske uprave
Tadei Mori
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