Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik.

Za naročilo pokličite na številko 080 4321.
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DESTINACIJA ZA AKTIVNI

IN ZELENI TURIZEM
ŽUPAN TARIK ŽIGON

o dejavnostih, projektih, naložbah in načrtih v občini

OBČINA RENČE - VOGRSKO se z vstopom v
Zeleno shemo slovenskega turizma zavezuje, da bo
spodbujala trajnostni razvoj in zelene zgodbe.

V

vaši občini dajete Kako pomemben je turizem kot
velik pomen ohra- gospodarska panoga za vašo
njanju ter spodbu- občino in kako dobro sodelujejanju razvoja kme- te s sosednjimi občinami?
tijstva in podeželja – pred V občini Renče - Vogrsko se načrkratkim je zaživela spletna tr- tno ukvarjamo s tem, da bi turigovina lokalno pridelane hrane zem postavili kot eno izmed poTržnica na borjaču. Kakšni so membnih gospodarskih panog. V
zadnjem času je veliko projekodzivi kupcev in tudi pridetov v fazi izvedbe, kjer
lovalcev?
se vpostavlja turističV projektu sta poleg
Kot občina so
na infrastruktura, s
Občine Renče - Vodel skupnega Zavokatero bomo lahgrsko še Občina
da za turizem Nova Goko še bolj zaniAjdovščina in Merica in Vipavska dolina, ki
mivi za obiskostna občina Nova
jo navzven, na tujih in domačih trgih, pozicionira
valce. Prav tako
Gorica, glavni kokot destinacijo za
smo kot občina
ordinator projekaktivni in zeleni
ta pa je Razvojna
del skupnega Zavoturizem.
da za turizem Nova Goagencija Rod iz Ajdovščine. Spletni porrica in Vipavska dolina, ki
nas navzven, na tujih in dotal Tržnica na borjaču je zaživel pred kratkim, tako da nekih mačih trgih, pozicionira kot destiotipljivih statističnih podatkov še nacijo za aktivni in zeleni turizem.
ni. So pa ob lansiranju portala de- Ravno zdaj smo tudi v fazi pridobiževale pohvale z vseh strani. Prav vanja znaka Slovenia green, s katetako se ostale občine z našega ob- rim se zavezujemo k zeleni politiki
močja že zanimajo, da bi se projek- delovanja. S sosednjimi občinami
tu pridružile.
delujemo odlično in usklajeno. Pri-

V kratkem se bodo začela
dela za ureditev brežin reke
Vipave med starim mostom
in mlinom v naselju Renče.

Župan občine Renče - Vogrsko Tarik
Žigon na razstavi o industrijski
dediščini in obrteh v občini v
Kulturnem domu Bukovica
pravljajo pa se tudi skupne akcije z
drugimi regijami.
Kakšni so vaši načrti za občino v bližnji prihodnosti? Katere bodo preostale pomembnejše aktivnosti, naložbe v letošnjem letu in katere projekte
še načrtujete?
Kar zadeva turizem, načrtujemo
v bližnji prihodnosti izvedbo turistične infrastrukture: postavljen je
muzej tehniške dediščine obmo-

stoječih konjeniških poti z željo, da
na tem področju nastanejo novi turistični produkti. V sklopu projekta »Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih
vrst in habitatnih tipov ob rekah –
GREVISLIN« se bodo v kratkem začela dela za ureditev brežin reke Vipave med starim mostom in mlinom v naselju Renče ter ureditev
povezovalne poti ob cesti Bukovica–Renče, med krožiščem in starim
mostom čez Vipavo. Med najpo-

MUZEJ 1. SVETOVNE VOJNE

Nadejajo
se, da bi letos zaključili projekt postavitve muzeja
prve svetovne vojne na prostem na Vinišču, ki bo
del znane Poti miru, ki poteka vzdolž nekdanje
soške fronte.
čja v Bukovici; v teku je postavitev muzeja sanitete prve svetovne
vojne v Renčah; začela se je izgradnja ptičje opazovalnice v glinokopu v Renčah ter kolesarsko-sprehajalne pot ob reki Vipavi. Nadejamo
se, da bi letos zaključili projekt postavitve muzeja prve svetovne vojne na prostem na Vinišču, ki bo del
znane Poti miru, ki poteka vzdolž
nekdanje soške fronte. Prav tako
bomo pristopili k nadgradnji ob-

membnejšimi projekti, ki se bodo
prav tako začeli letos, so hidravlične izboljšave na vodovodnem sistemu Mrzlek, ki bo delno krit s kohezijskimi sredstvi, ter izgradnja
fekalnega sistema (kanalizacije) in
priključitev na povezovalni fekalni
trakt do čistilne naprave v Vrtojbi.
Cilj obeh projektov je zagotovitev
neoporečne pitne vode na območju celotne občine ter osnovnih komunalnih standardov.

