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ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV

Vanda Ožbot – vprašanje št. 1:
Uporabno dovoljenje oz. natančneje komisijski pregled DRSC za pločnik Bukovica-Volčja
Draga še ni bil izveden. Trenutno so v izdelavi projekti PID, v teku pa so še geodetski
postopki zaradi izmer novograjenega stanja.
Prehod za pešce z avtobusnim postajališčem in pločnikom na nasprotni strani (ob nasadu
kaki jabolk) je bil predviden pred Kulturnim domom, vendar je Komisija DRSC za pripravo
strokovnega mnenja glede upravičenosti vzpostavitve avtobusnih postajališč, na ogledu dne
5. 6. 2014 ugotovila, da bi avtobusno postajališče poslabšalo prometno varnost in pretočnost
prometa na državni cesti, zato le-to ni sprejemljivo. Obstoječe stanje pa je komisija smatrala
za sprejemljivo. Trenutno se išče rešitev za pridobitev soglasja DRSC za izdelavo prehoda
za pešce pri križišču za Šampionko.
Vanda Ožbot – vprašanje št. 2:
Občina je v letu 2014 pridobila gradbeno dovoljenje za dokončno izgradnjo pokopališkega
kompleksa v Bukovici in izvedla javno naročilo za izgradnjo vežice in žarnega pokopališča.
Po podpisu pogodbe so bila najprej izvedena dela, ki so bila že pred leti, ob pridobivanju
zemljišč za izgradnjo kompleksa, dogovorjena z lastniki sosednjih zemljišč. Konec leta 2014
je bila investicija, zaradi zaključevanja treh večjih gradbenih posegov (Šola Renče, KD
Bukovica in pločnik) pri katerih je ministrstvo do občine, za že izvedena dela, dolgovalo cca
300.000 EUR, zaustavljena. Pogodba je bila podaljšana do 31. 12. 2015. V predlogu
proračuna za leto 2015 so predvidena sredstva za izgradnjo vežice in najnujnejšo zunanjo
ureditev in komunalno opremo.
Vanda Ožbot – vprašanje št. 3:
Vsakršen poseg v telo državne ceste terja soglasje DRSC, za kar pa je potrebno predhodno
izdelati ustrezno projektno dokumentacijo. Občinska uprava išče možnosti, da bi se sanacija
pomanjkljivih prehodov izvedla preko vzdrževalnih del.
Vanda Ožbot – vprašanje št. 4:
Odbor za koordinacijo prireditev, kot posvetovalno telo župana, je v skladu s 45. členom
Statuta Občine Renče-Vogrsko ustanovil župan, dne 20. 5. 2010. Člane odbora je izbral in
imenoval župan za mandatno dobo 4 let oz. je trajanje mandata članov vezano na mandat
župana. Mandat je članom odbora potekel 15. 10. 2014. Odbor v mandatu 2014 – 2018 ni bil
imenovan.
Prošnja za uporabo dvorane dne 5. 12. 2014 je bila obravnavana v skladu z določili
Pravilnika o oddajanju velike dvorane in dvorne Zorana Mušiča v kulturnem domu v Bukovici
v najem (Uradne objave v občinskem glasilu, št. 7/2012), ki ga je dne 19. 12. 2011 sprejel
župan na podlagi 7. člena Dogovora o upravljanju velike dvorane in dvorne Zorana Mušiča in
skupnih prostorov v kulturnem domu v Bukovici. Na podlagi zgoraj navedenega Pravilnika je
dobrodelna prireditev oproščena plačila najemnine.
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Marjan Murovec – vprašanje št. 1:
Tehnični pregled na objektu »Obnova kotlovnice in povezovalni trakt - OŠ Renče« je bil
opravljen dne 8. 10. 2014. Uporabno dovoljenje št. 351-453/2014/20 je bilo izdano dne 11.
11. 2014. V dogovoru med upravljavcem, investitorjem in izvajalcem, so se določeni,
dokončani deli objekta, uporabljali že od 15. 9. 2014 naprej, zaradi nemotenega izvajanja
pouka. Velika večina gradbenih in obrtniških del je bila do takrat že dokončana. Primopredaja
objekta je bila, po odpravi vseh ugotovljenih pomanjkljivosti, izvedena 31. 12. 2014. Vrednost
končnega obračuna znaša 1.163.865,64 EUR brez DDV. Glede na ponudbeno vrednost, je
bilo iz različnih razlogov privarčevanih 96.212,12 EUR brez DDV.
Marjan Murovec – vprašanje št. 2:
Vsa dokumentacija o kateri zaproša svetnik je na razpolago in na vpogled pri občinski upravi
Občine Renče-Vogrsko. Do nje je mogoče dostopati v skladu s Poslovnikom občinskega
sveta Občine Renče-Vogrsko oz. v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega
značaja.
Marjan Murovec – vprašanje št. 3:
Upravljavec vodovodnega omrežja Vodovodi in Kanalizacija Nova Gorica d.d., je v skladu z
Odlokom o oskrbi s pitno vodo zadolžen za vzpostavitev in vzdrževanje katastra
vodovodnega omrežja. Kataster je vsem zainteresiranim, brez prijave, dostopen na spletnem
portalu prostorskega informacijskega sistema (PISO).
Marjan Murovec – vprašanje št. 4:
Občina Renče-Vogrsko je vzpostavila in vzdržuje katastre gospodarske javne infrastrukture,
ki je v lasti občine. Pod to spada:





Banka cestnih podatkov v kateri so zbrani podatki o kategoriziranih občinskih lokalnih
cestah in javnih potek
Kataster vodovodov, ki vsebuje podatke o javnem vodovodnem omrežju v občini
Kataster kanalizacijskega omrežja, ki vsebuje podatke o zgrajenem javnem
kanalizacijskem omrežju v občini,
Kataster javne razsvetljave s seznamom PM omaric in priključenimi svetili.

Vodotoki in drugi odvodniki so v veliki večini last Republike Slovenije. Razen v primeru
obcestnih odvodnih jarkov, ki spadajo v cestno telo in so last občine, občina v druge
vodotoke nima pravice posegati.
Marjan Murovec – vprašanje št. 5:
Glede načina pošiljanja gradiva za seje Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, Poslovnik
v 21. členu ne določa nič natančnega; v letih delovanja Občinskega sveta pa se je razvil
pravni običaj. Ker je Poslovnik Občinskega sveta akt, ki ga sprejema Občinski svet, si
občinska uprava ne more in ne sme dovoliti, da bi vanj posegala, saj bi s tem posegla v
pristojnost Občinskega sveta.
V kolikor član Občinskega sveta želi, da občinska uprava pripravi Pravilnik o načinu
pošiljanja gradiva za seje Občinskega sveta, naj Občinskemu svetu predlaga v sprejem
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ustrezno dopolnitev Poslovnika Občinske sveta. Le tako bo namreč občinska uprava lahko
pristopila k pripravi takšnega dokumenta, kot ga svetnik omenja.
*Pobudo je obravnavala tudi Statutarno-pravna komisija.
Marjan Murovec – vprašanje št. 6:
Ker se morajo vprašanja oz. pobude svetnikov nanašati na delo člana Občinskega sveta v
svetu in njegovih delovnih telesih je bilo sklepati, da želi svetnik dostopati do aktov katerih
sprejemanje je v pristojnosti Občinskega sveta. Ti so objavljeni v Uradnih objavah v
občinskem glasilu in na svetovnem medmrežju in so tako javno dostopni; zakon pa določa,
da »organ lahko prosilcu ne posreduje zahtevane informacije, ki je dostopna v prosto
dostopnih javnih evidencah ali na drug način že enostavno javno dostopna (objava v
uradnem glasilu, publikacijah organa, medijih, strokovni literaturi, svetovnem spletu in
podobno), in mu posreduje samo napotilo, kje se informacija nahaja«.
Tako imenovani »interni akti« pa se ne nanašajo na delo člana Občinskega sveta v svetu in
njegovih delovnih telesih, zato ne morejo biti predmet vprašanj in pobud svetnikov. Vsekakor
pa so »interni akti« informacije javnega značaja, ki jih ima pravico zahtevati vsaka fizična ali
pravna oseba. Postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij
javnega značaja, ureja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. Za dostop do
informacije javnega značaja je potrebno izpolni vlogo, ki je dostopna na spletni strani občine,
pod rubriko »obrazci«, kjer je dostopen tudi cenik.
*Pobudo je obravnavala tudi Statutarno-pravna komisija.
Marjan Murovec – vprašanje št. 7:
Občina Renče-Vogrsko nikoli ni bila organizator silvestrovanj. Res pa je, da občina pokrije
nekatere materialne stroške za posamezne dogodke, ki jih organizirajo občani, se odvijajo na
območju Občine Renče-Vogrsko in so tem občanom tudi namenjeni.
Marjan Murovec – vprašanje št. 8:
Župan je na pobudo odgovoril na sami seji.
Marjan Murovec – vprašanje št. 9:
Poslovnik Občinskega sveta jasno določa, da se v primeru, ko je vprašanje ali pobuda pisno,
mora posredovati tistemu, na kogar se nanaša.
Glede na to, da iz vprašanj ni bilo razvidno na koga se nanašajo in so bila posredovana
zapisnikarju, so nanje odgovarjali župan in občinska uprava.

V Bukovici, 3. 2. 2015

Župan in Občinska uprava
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