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ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV

Vanda Ožbot – vprašanje št. 1:
Krajevne skupnosti so samostojne pravne osebe, za izvrševanje njihovih finančnih načrtov
se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe ter določbe odloka o
proračunu občine. Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren
predsednik sveta krajevne skupnosti. Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti
opravlja nadzorni odbor občine. Kakšne kriterije uporabljajo krajevne skupnosti za določanje
zneskov po podjemnih pogodbah za tajnike, je torej vprašanje na katerega občinska uprava
ne more odgovoriti. Za to vprašanje so pristojni predsedniki KS oz. sveti KS.
Opozoriti pa je treba, da zneski, ki jih svetnica Vanda Ožbot v svoji zahtevi navaja (konto
402902 Plačila po podjemnih pogodbah) tudi ne pomeni nujno, da je to zgolj realizacija
podjemnih pogodb za tajnike, saj krajevne skupnosti lahko sklepajo podjemne pogodbe tudi
z drugimi osebami.
Ločimo dve kategoriji uporabnikov proračunskih sredstev in sicer neposredne in posredne.
Neposredni proračunski uporabniki občine Renče-Vogrsko so:
 Občinski svet
 Nadzorni odbor
 Župan
 Občinska uprava
 Režijski obrat
 KS Bukovica – Volčja Draga
 KS Renče in
 KS Vogrsko
Njihovi finančni načrti so vsako leto vključeni v proračun in predloženi občinskemu svetu v
sprejem.
Finančni načrti posrednih uporabnikov proračuna – javni zavodi pa niso del proračuna občine
in jih tudi ne sprejema občinski svet. Njihove finančne načrte sprejme njihov pristojni organ
(npr. svet zavoda) in niso obvezna priloga proračuna. Občinski svet občine Renče – Vogrsko
pa bo tudi v letošnjem letu, enako kot lani, na eni izmed naslednjih sej obravnaval predlog
Poslovnega in finančnega načrta za leto 2015 Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške.
Vanda Ožbot – vprašanje št. 2:
Občina Renče-Vogrsko je 20. 6. 2008 z gospodarsko družbo Viva d.o.o. sklenila najemno
pogodbo za obdobje 15 let. Pogodbeni stranki sta sklenili, da Občina najame del zemljišča s
parc. št. 483/3 k.o. 2319-Bukovica v izmeri 1500 m2, katere lastnik je Viva d.o.o., Viva d.o.o.
pa najame zemljišče s parc. št. 610/2 k.o. 2319-Bukovica, katere lastnik je Občina RenčeVogrsko. Občina je zemljišče najela z namenom uporabe zemljišča kot obvoza za potrebe
razširitve križišča in deloma za izgradnjo oz. rekonstrukcijo priključkov na križišče. Ker je pri
rekonstrukciji šlo zgolj za vzdrževalna dela na javni infrastrukturi, za ta poseg ni bilo
pridobljeno gradbeno dovoljenje in posledično tudi ne uporabno dovoljenje.
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Za ureditev preostalega dela ceste LC 284311 je potrebno odkupiti nekaj delov zemljišč. Ta
zemljišča so za odkup predvidena v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto
2015, ki je priložen predlogu proračuna za leto 2015.
Vanda Ožbot – vprašanje št. 3:
Glasbene večere v Bukovici organizira Glasbeno društvo Nova na podlagi vsakoletne
pogodbe. Ne gre za neposredno financiranje iz proračuna, ampak za plačilo storitev na
podlagi pogodbe in izdaje računov. Obračuni temeljijo na dejanski realizaciji pogodbenih
stroškov po odbitku prihodkov iz naslova prodaje vstopnic in abonmajev.
Izvajalec storitve je s pogodbo zavezan, da skladno s predhodnim soglasjem Občine izvede
vse potrebne postopke v organizaciji prireditev, kar je:
- koordinacija z nastopajočimi in napovedovalci, ki vključuje tudi pripravo in
sklepanje dogovorov oz. pogodb o izvedbi nastopov in pogodbena izplačila,
- izdelava plakatov, vabil, koncertnih listov, abonmajev,
- koordinacija javnega oglaševanja (TV in radio oglaševanje, oglaševanje s plakati
in vabila,…),
- ureditev dvorane, koordinacija s pristojno občinsko tehnično službo,
- prijava prireditev SAZAS-u,
- zagotovitev redarske službe,
- rezervacija in prodaja abonmaja in vstopnic.
Občina zagotavlja sredstva za kritje stroškov organizacije in izvedbe prireditev iz pogodbe v
višini razlike med dejanskimi stroški posamezne prireditve in med prihodki od prodaje
vstopnic na osnovi računov, ki jih občini izstavlja izvajalec najkasneje v roku dvajsetih
delovnih dni po izvedeni prireditvi. Na računu za nakazilo pogodbenih sredstev za kritje
stroškov posameznih koncertov morajo biti navedeni naslednji podatki o zaračunanih
stroških, ki pred odbitkom prodanih vstopnic ne smejo presegati ocenjene vrednosti
posameznega dogodka:
- cena nastopajočih
- prevoz stolov brez ročajev iz Točke Nova Gorica (po potrebi glede na vrsto
koncerta),
- izposoja in prevoz klavirja (po potrebi glede na vrsto koncerta),
- stroški oglaševanja v javnih medijih,
- stroški izdelave plakatov, letakov, koncertnih listov, abonmaja,
- stroški plakatiranja v občinah Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in MirenKostanjevica,
- stroški obračuna avtorskih pravic s strani SAZAS,
- organizacija in koordiniranje dogodka.
Končna poraba sredstev za organizacijo in izvedbo projekta »Glasbeni večeri v Bukovici« je
skladna z vsakoletnimi pogodbami. Poraba v letu 2012 znaša 15.015,21 EUR, v 2013
24.610,58 EUR in v 2014 26.283,65 EUR. Ocena stroškov za leto 2015 brez upoštevanja
odbitkov od prodanih vstopnic znaša 24.450 EUR.
Število prodanih vstopnic mesečno variira glede na vrsto koncerta, saj se npr. za koncerte v
Dvorani Z. M. proda manj vstopnic. Večji koncerti (npr. ob kulturnem prazniku, za Dan žena)
so bili oproščeni plačila vstopnine.
Število prodanih vstopnic po letih:
- 2012: 633, (prost vstop februar, marec)
- 2013: 434, (prost vstop februar, marec, september)
- 2014: 547, (prost vstop februar).
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Ker:
-

je Glasbeno društvo Nova izvajalec storitev v občini v okviru vsakoletnih pogodb
na enak način, kot ostali izvajalci storitev,
ni javni zavod,
ni neposredni uporabnik občinskega proračuna,
se ne prijavlja na javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture,
GD Nova ni dolžno podajati poročil Občinskemu svetu o organizaciji in izvedbi
svojih storitev.

Kontrola mesečnih računov: račune najprej pregleda strokovna služba družbenih dejavnosti v
smislu skladnosti s pogodbo in kontrole upravičenosti in namenskosti obračunanih stroškov,
nato pa računovodska služba kontrolira pravilnost predhodno pregledanih računov na
podlagi predpisanih računovodskih standardov.
Vse pogodbe se lahko podrobneje pregleda v strokovni službi družbenih dejavnosti. Vse
račune se lahko podrobneje pregleda v računovodski službi.
Vanda Ožbot – pobuda št. 4:
Z nepremičnim premoženjem je treba ravnati gospodarno in v skladu s predpisi, zato se
pobuda, da se prodajo ali zamenjajo vseh zemljišč, ki jih občina trenutno ne uporablja, ne bo
realizirala.
Marjan Murovec – pobuda št. 1:
Prilagamo pregled projektov, ki so bili v obdobju od 2008 do 2014 sprejeti in sofinancirani s
strani EU. Vsi projekti so bili realizirani in s strani občine ni nobenih obveznosti v letu 2015 in
naslednjih letih. V zaključnih računih občine Renče - Vogrsko, ki so tudi javno objavljeni na
spletni strani občine, so razvidni vsi podatki glede realizacije projektov.
Vsi drugi podatki pa so dosegljivi kot informacija javnega značaja.
Eu sredstva
Projekt
Obvoznica
Renče
Obnova KD v
Bukovici – I.
faza
Prizidek k OŠ
in vrtcu
Vogrsko
Obnova
kotlovnice in
vezni trakt OŠ
Renče
Obnova KD v
Bukovici II.
faza in
izgradnja
spominskega
parka Zorana
Mušiča
Croctal
Martinovanje
na Vogrskem
Obujamo
spomine

2008
402.838

2009
360.000

2010

2011

2012

Lastna
sredstva
2013

2014

2015
1.163.183

532.136

390.920

153.552

209.833

499.420

280.948

114.117

46.200
24.350
11.628

1.254.341

319.530

817.253

7.863
8.641
5.977
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puščamo sledi
Kupujmo
Goriško
Konjeniške
poti

2.732
4.053

1.476
9.578

Marjan Murovec – vprašanje št. 2:
Za vstavljanje uradnih dokumentov in zapisov na spletno stran občine je zadolžena Ana
Jovanka Koglot.
Marjan Murovec – vprašanje št. 3:
Na spletni strani pod zapisnikom konstitutivne seje je bil pravočasno objavljen zapisnik
konstitutivne seje. V decembru je imela Občina Renče-Vogrsko težave s spletno stranjo, za
kar so bili vzdrževalci spletne strani takoj obveščeni in pozvani, da nepravilnosti popravijo v
čim krajšem možnem roku. Med drugimi je bila posledica tega, da so se povezave do
določenih dokumentov pomešale med seboj, nekatere vsebine so bile celo izbrisane. Ena od
teh nepravilnosti je neprava povezava zapisnikov. Dne 15.2.2015 je bila popravljena
povezava do zapisnika konstitutivne seje in je delovala pravilno od 13.00 ure naprej.
O tem vas je že na seji obvestila Ana Jovanka Koglot.

V Bukovici, 17. 3. 2015

Župan in Občinska uprava
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