OBČINSKI SVET
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
Št.: 00703-10/2017-2
Bukovica, 17. 10. 2017

ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, ki je bila v torek,
17. oktobra 2017, ob 16:00 uri
v dvorani Zorana Mušiča v Kulturnem domu v Bukovici
Sejo je sklical in vodil župan Občine Renče-Vogrsko, Aleš Bucik. Začela se je ob 16:00.
Na sejo so bili vabljeni: člani občinskega sveta, člani nadzornega odbora, občinska uprava, poročevalci in
mediji.
Na seji so prisotni:
1. člani občinskega sveta in župan:
Boris Čoha, Nedeljko Gregorič, Jožef Hvalica, Aldo Mozetič, Marjan Murovec, Dušan Nemec,
Albinca Pisk, Franko Pregelj, Zmaga Prošt, Radovan Rusjan, Marjan Rutar, Marko Švara, Katarina
Valič in Borut Zorn.
2. Občinska uprava in mediji.
Odsotni: Vanda Ožbot
Župan Aleš Bucik pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
Prisotnih je 14 članov občinskega sveta. Občinski svet je sklepčen.

Ad 1.

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Župan pove, da umika 6. točko dnevnega reda, ker je poročevalka službeno odsotna. Predlagani naslednji
dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Obravnava in sprejem dnevnega reda
Poročilo o poslovanju javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Poročilo o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
Poročilo predstavnika Občine Renče-Vogrsko v Svetu zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo
Nova Gorica
5. Poročilo o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
6. /
7. Predstavitev postopka spremembe Občinskega prostorskega načrta
8. Potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 26. 9. 2017
9. Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje seje
10. Vprašanja in pobude svetnikov
11. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
11.a) Volitve v Državni svet – elektor,
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11.b) Volitve v Državni svet – kandidat,
12. Sklep o soglasju Glasbeni šoli Nova Gorica k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki
13. Poročilo o izvajanju projekta Zdravstveni dom Renče
Razprave ni bilo.
Župan, da na glasovanje dnevni red 20. redne seje
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Dnevni red 20. redne seje je potrjen.
Vanda Ožbot je prišla ob 16.09.
Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.

Ad 2. Poročilo o poslovanju javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Župan preide na drugo točko dnevnega reda, poročilo o poslovanju Javnega zavoda Goriška knjižnica in da
besedo direktorici Ireni Škvarč.
Irena Škvarč poda poročilo o delu Goriške knjižnice v letu 2016. Goriška knjižnica je splošna knjižnica,
namenjena uporabnikom vseh starostnih skupin in različnih interesov. S svojo dejavnostjo se nenehno
odziva na potrebe okolja. Ob tem pa poskuša vse enote povezati v en sistem, ki bo omogočal ustrezne
pogoje delovanja in pretok informacij za vse vrste uporabnikov. Imajo 9 organizacijskih enot, ki poleg
osrednje knjižnice obsegajo še 7 krajevnih in potujočo knjižnico, ki je v letu 2016 obiskovala 86 postajališč
v 56 krajih. V lanskem letu je Bibliobus obiskoval vrtec in osnovno šolo na Vogrskem in v Bukovici, podjetje
Polident ter kraje Gradišče, Bukovica, Volčja Draga ter Vogrsko. S svojim delovanjem pokrivajo področje
šestih občin, ki imajo skupaj več kot 58.000 prebivalcev, kar 24 občanov teh občin, pa je tudi članov
knjižnice. Prepričani so, da bi ob upoštevanju neprenosljivosti izkaznice bilo teh članov še več. Pogoje za
delo njihovega zavoda zagotavlja šest občin. Poleg Mestne občine Nova Gorica so še občine: Brda, Kanal
ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba ter Ministrstvo za kulturo. Stroški, ki jih
pokrivajo občine, se delijo na skupne stroške in stroške posameznih občin. Vsaka občina mora sama
pokrivati stroške, ki nastanejo v enotah neposredno na njenem območju. Vsaka občina ustanoviteljica pa
mora prispevati sredstva za pokrivanje skupnih stroškov v deležu, ki sorazmerno ustreza številu njenih
prebivalcev. V letu 2016 je bil delež Občine Renče-Vogrsko v višini 7,41%. V financah to pomeni 55.144,00
EUR. Ta sredstva so razdeljena na stroške dela in materialne stroške in stroške za nakup knjižničnega
gradiva. Stroški za nakup knjižničnega gradiva so bili v obsegu 13.050,00 EUR. To pomeni, da smo s temi
sredstvi pridobivali tako gradivo za knjižnico v Novi Gorici, za krajevno knjižnico Renče in potujočo
knjižnico. Sredstva za nemoteno poslovanje smo pridobili iz javnih in tudi iz lastnih sredstev. Leta 2016 kot
tudi vsa predhodna leta so po najboljših močeh poslovali gospodarno in skrbeli za ravnovesje med prihodki
in odhodki. So likvidni, izpolnjujejo njihove obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih, za kar se zahvaljujejo
predvsem njihovim občinam, ki jim omogočajo tak način delovanja. V skladu z Zakonom o knjižničarstvu je
Goriška knjižnica tudi osrednja območna knjižnica, saj opravlja za širšo goriško območje naloge, določene
v zakonu. Splošna knjižnica na obmejnem območju, ki zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva tudi
Slovencem v zamejstvu in pomaga pri razvoju knjižnic slovenske manjšine v Italiji. Obe nalogi jim financira
Ministrstvo za kulturo. Delovanje knjižnice so v okviru nalog obmejnosti in območnosti razširili na celotno
goriško območje, to je območje, kjer delujejo knjižnice: Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Mestna knjižnica in
čitalnica Idrija ter Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin in pa tudi v Italijo, kjer živijo Slovenci, to sta bivši Goriška
in Videmska pokrajina. Za nakup knjižničnega gradiva je bilo leta 2016 na voljo 3 % manj sredstev kot leto
prej. Vendar so s temi sredstvi pridobili 2 % več gradiva kot leto prej. Nabava knjižničnega gradiva je tudi v
letu 2016, predvsem zaradi razumevanja in plačilne točnosti s strani financerjev, potekala nemoteno. V
primerjanju podatkov zadnjega desetletja pa ugotavljajo, da se sredstva konstantno nižajo. V letu 2016 so
namreč prejeli 25 % manj sredstev za nakup knjižničnega gradiva kot pred desetimi leti. So pa v tem času
uvedli pomembno pridobitev – Biblos. To je prva slovenska e-knjižnica, ki deluje od leta 2013. Zadnji
podatki prav tu prikazujejo velik porast izposoje. Tako so v letu 2016 zabeležili kar 62% več izposoje kot
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leto prej. Vzrok temu je tudi večji nabor gradiva, saj so v lanskem letu ponudili skoraj 1.000 slovenskih Eknjig, to je skoraj polovica nabora, ki ga ponuja Biblos. V letu 2016 je knjižnico obiskovalo približno 225.000
članov, ki so si izposodili več kot 800.000 enot gradiva. V osrednji knjižnici pa so zabeležili več kot pol
milijona obiskovalcev. Tako naj bi si povprečen član lani izposodil približno 51 enot gradiva, knjižnico pa je
zaradi izposoje na dom obiskal štirinajst krat. Tretjina aktivnih članov – to je tistih članov, ki so v obdobju
enega leta vsaj enkrat obiskali knjižnico in si izposodili ali vrnili gradivo, predstavljajo zaposleni. Dobro
tretjino mladi – to so predšolci, osnovnošolci in srednješolci, po 12 % pa študentje in upokojenci. V Goriški
knjižnici imajo približno 600 aktivnih članov, ki prihajajo iz te občine in obiskujejo katerokoli enoto v občini.
V lanskem letu se jih je vpisalo 61. Kar 7.706 obiskov pa so tej člani prispevali v osrednji knjižnici, kjer so si
izposodili skoraj 22.000 enot gradiva. V zadnjem času njihovim uporabnikom ponujajo vedno več
podatkovnih baz, portalov in drugih internetnih dejavnosti, ki pa niso pogojeni s fizičnim obiskom knjižnice.
Te podatke so združili pod naslovom virtualni obisk, ki postaja vedno bolj aktualen. V letu 2016 se je skoraj
podvojil v primerjavi z letom prej. Vsebuje obisk njihove spletne strani; facebook profila, portalov, ki so jih
sami ali v sodelovanju ustvarili, zakupljenih podatkovnih zbirk, e-knjižnice Biblos. Njihovo delovanje
nadgrajujejo s številnimi prireditvami in drugimi organiziranimi dogodki za različne skupine uporabnikov.
Največji obisk so zabeležili pri Goriških dnevih knjige ter pri izvajanju projekta Knjižne poslastice.
Dejavnosti pogosto strnejo v različne projekte, s katerimi želijo knjižnico približati širšemu krogu
uporabnikov, pri tem pa veliko pozornosti namenjajo mladim. V lanskem letu so tako začeli z novim
projektom Knjižne popslastice, katerega cilj je najstnikom s pomočjo gostov, znanih osebnosti na zabaven
način približati bralno kulturo, jih spodbuditi k branju in kritičnemu razmišljanju. V letu 2016 so bili njihovi
promotorji branja: Lado Bizovičar, Dejan Zavec in Arne Hodalič. Tudi projekt Rastem je namenjen mladim.
Z njim želijo mlade usmerjati k prepoznavanju in uporabi kvalitetnih in relevantnih e-virov, ki so dostopni na
spletu ter jim predstaviti e-vire, ki jih knjižnica naroča ali soustvarja. Zavedajo se namreč težav mladih pri
prepoznavanju kvalitetnih e-virov in kritičnem presojanju spletnih objav. Spodbujanje bralne kulture je
pomemben del njihovega dela, ne le z mladimi, tudi odraslim bralcem poskušajo približati knjigo oziroma
jim pomagati pri usmerjanju njihovega branja. V sodelovanju s primorskimi splošnimi knjižnicami so v
lanskem letu že desetič pripravili projekt Primorci beremo. Aktivno sodelujejo tudi na spletnem portalu
dobreknjige.si. V knjižnici so organizirali Bukva klepet, ki je namenjen mesečnemu klepetu o knjigah. V letu
2016 je Krajevna knjižnica Renče pridobila 382 enot knjižničnega gradiva. Poleg knjig in video ter audio
gradiva, so v zadnjih letih začeli vse njihove krajevne knjižnice začeli opremljati s periodičnim tiskom, kar
se je izkazalo za zelo dobrodošlo. Večina enot je imela v lanskem letu na razpolago 11 naslovov slovenskih
revij s trajnejšimi vsebinami raznolikih tematik. V krajevnih knjižnicah si želijo novih naslovov revij, vendar
je velika težava pomanjkanje prostora in ustreznih stojal za periodiko. Krajevno knjižnico Renče je
obiskovalo približno 170 aktivnih članov, med njimi je bilo skoraj 60 % mladih, to so predšolci, osnovnošolci
in srednješolci. In prav to je zelo spodbuden podatek. Mladi očitno zelo radi zahajajo v knjižnico in njihova
naloga je, da jim ponudijo dovolj primernih in kvalitetnih vsebin, da jih v knjižnici obdržijo.
V Cobissu so namerili 2.500 obiskovalcev, ki so si izposodili dobrih 11.000 enot v renški knjižnici. To
predstavlja kar 20 % izposoje v vseh krajevnih knjižnicah njihove knjižnice. Večjo izposojo ima le knjižnica v
Solkanu, ki ima več gradiva, večjo odprtost in zaposlenega strokovnega delavca. Poleg knjižničnega
gradiva so si zelo radi izposojali tudi video in zvočno gradivo. Pri dejavnosti velja omeniti predvsem obiske
otrok iz vrtca, ki so prihajali v knjižnico poslušati pravljice ali si ogledovati slikanice. Aktivno sodelujejo z
občinami in s krajevnimi skupnostmi v želji, da izboljšajo prostorske pogoje v njihovih krajevnih knjižnicah.
V Solkanu jim je tako uspelo pridobiti dodaten prostor, v Kanalu pripravljajo nove prostore in internetno
povezavo za računalniško izposojo, v Šempetru pa načrtujejo kar novo krajevno knjižnico. Kot je že na
začetku dejala, je njihova naloga, da skrbijo za enoten sistem, ki bo omogočal ustrezne pogoje delovanja in
pretok informacij za vse vrste uporabnikov. V vseh enotah knjižnice. Zato se trudijo, da vzpostavijo čim bolj
primerljive pogoje tudi v krajevnih knjižnicah, vendar pa žal zelo počasi napredujejo. Krajevne knjižnice
potrebujejo prostore, ki ustrezajo standardom za splošne knjižnice, s pripadajočo opremo. Potrebujejo pa
tudi strokovno usposobljenega delavca, bibliotekarja, ki lahko skrbi za kvalitetno izvajanje storitev. Ob
izpolnjevanju teh pogojev pa bi morali razmišljati tudi o ustrezni odprtosti teh njihovih enot.
Za zaključek, da se še malo pohvali… Delo njihove knjižnice je širše prepoznano in njihovi projekti
odmevajo tudi v drugih knjižnicah. V letu 2016 so jih večkrat predstavili v Sloveniji in tujini kot primere dobre
prakse. Prejeli so tudi dve nagradi: nagrado Združenja splošnih knjižnic za organizacijo in izvedbo
izobraževanj pod naslovom Vrednotenje književnosti v knjižničarstvu in Razvoj bralne kulture. Na 32.
slovenskem knjižnem sejmu je komisija v kategoriji e-knjige oziroma elektronski mediji, povezani z
založništvom in knjigo, podelila priznanje za leto 2016 internetnemu portalu dobreknjige.si, ki so ga ustvarili
prav v njihovi knjižnici v sodelovanju s Knjižnico Koper. Želijo si, da bi tudi v prihodnje imeli priložnost
prisluhniti njihovim uporabnikom in ugoditi njihovim potrebam, ki pa so usklajene z začrtanimi cilji knjižnice.
Stran 3 od 30

Želijo nadaljevati z njihovimi aktivnostmi z že začetimi projekti, glede na potrebe uporabnikov pa jih
prilagajati. Prav tako bodo izpolnjevali naloge, ki jim jih nalaga in tudi financira Ministrstvo za kulturo, s
katerimi pridobivajo na prepoznavnosti v širšem okolju.
Župan se zahvali direktorici za to izčrpno poročilo. Predvsem je vesel, da je knjižnica v Renčah tako
obiskana in da občani, predvsem otroci, veliko berejo. Odpre razpravo.
Radovan Rusjan se zahvali za besedo. On je s tem izčrpnim poročilom zadovoljen, se pravi, tudi kar se tiče
te občine, da se prebivalci aktivno vključujejo v knjižnico in da tam vzamejo knjige in jih berejo. Zmeraj so
tako nastrojeni, da iščejo neke stvari v teh poročilih… Ni slišal nič od te knjižničarke Julke Gorjan, ali to
pomeni, da je slaba ali dobra ali kakorkoli. Vsekakor je ena taka, ki je predana tej knjižnici že vrsto let in bi
bilo prav malo njo omeniti v tem poročilu. Samo toliko.
Irena Škvarč pove, da je gospa Julka, res predana knjižnici in zelo skrbno varuje njihovo gradivo in
ga izposoja. Vendar je že v poročilu omenila, da pogrešajo strokovne delavce v knjižnicah. Vsi
vedo, marsikdo marsikaj zna pa zato še ni usposobljen za delo. Vsi znajo pisati in brati pa zato ne
morejo učiti prvega razreda opismenjevanja. Tako je tudi v knjižnici. Tam ni samo gola izposoja
gradiva, je tudi veliko strokovnega dela, ki pa res zahteva strokovno znanje in tukaj ne želi
izpostaviti posebej gospe Julke, ker imajo podobne težave v vseh krajevnih knjižnicah, ki niso v
Mestni občini Nova Gorica. Tukaj to pogrešajo in res je njihova želja, da bi počasi prišli do te faze,
da bi lahko tudi v krajevnih knjižnicah imeli zaposlenega bibliotekarja, ki bi imel ustrezno znanje in
kvalitetno skrbeti za zbirko in jo predstavljati in jo tudi nuditi uporabnikom.
Župan da besedo Borutu Zornu.
Borut Zorn pohvali poročilo direktorice, ki je kar izčrpno. Opravlja funkcijo tudi predsednika Krajevne
skupnosti Renče, tako da ga konkretno zanima, kako bi lahko še izboljšali samo dejavnost v renški
knjižnici? Kaj je treba še postoriti, da bi izboljšali kvaliteto same izposoje, samih prostorov in pa boljše
delovanje vsega skupaj?
Irena Škvarč pove, da je omenila v poročilu, da so vse njihove krajevne knjižnice, ne samo
kadrovsko temveč tudi prostorsko zelo podhranjene. Razen Solkanske, ki ima nekoliko več
prostora. Vse delujejo na kvadraturi približno 50 m2 in to je občutno premalo. V 50 m2 so jim
natrpali v vsako enoto 10.000 enot gradiva. In tam potem primanjkuje prostora za druge dejavnosti,
razen za izposojo. Če otroci prihajajo v knjižnico, bi lahko imeli ure pravljic, bi lahko imeli kakšno
predavanje, kakšen literarni večer. Danes so zelo popularni bralni klubi, se ljudje sestajajo,
pogovarjajo o knjigah, skupaj berejo… Zelo je zanimivo tudi medgeneracijsko sodelovanje, da none
berejo vnukom ali jim pripovedujejo o spominih iz preteklosti. Zdaj, če knjižnica že prostorsko tega
ne more omogočati, vse te stvari odpadejo. In tega je škoda. Prav knjižnica v Renčah je aktivna in bi
lahko še več nudila uporabnikom. Ona verjame, da bi ob Julki moral biti tukaj vsaj še nekaj ur
bibliotekar z nekim strokovnim znanjem, ki bi lahko uvajal te aktivnosti. Prav danes je imela
zanimivo gospo, jo je klicala po telefonu z ene vasi iz Mestne občine Nova Gorica, kjer tudi imajo
krajevno knjižnico. In je rekla, ker pač se ukvarja s pisanjem otroških knjig, da so jo ustavile starejše
gospe in jo vprašale, zakaj se pa one ne bi dobivale? Da so videle po televiziji, da se gospe
dobivajo in pogovarjajo o knjigah. Ali bi bilo možno tudi v njihovem kraju, v njihovi knjižnici kaj
takega? In jo je vprašala, če bi lahko ona imela te pogovore… Ja super. Če imajo tudi tu
prostovoljca v občini, ki bi to radi počel ali po dogovoru z občino… To so drobne stvari, ko ni treba
veliko, ampak kvaliteta pri tem se pa močno dvigne.
Župan vpraša, če je prav razumel, bi potrebovali tudi večje prostore. Koliko metrov potrebujejo?
Irena Škvarč pravi, da po standardih 250 m2.
Župan pove predsedniku krajevne skupnosti, da bodo imeli, glede na to, da se bo spraznil star
zdravstveni dom, kar nekaj možnosti za ureditev tega.
Zmaga Prošt pohvali celovito poročilo na stošestnajstih straneh. Resnično pregledno, od tistega osnovnega
do posameznih sklopov. Vesela je seveda, da je dober odziv, to kar je zdaj poudarila, tudi občanov iz
občine Renče-Vogrsko. Da obiskujejo knjižnice in Bibliobus tukaj, na svojih tleh, in seveda so tudi v Novi
Gorici, ker je seveda bogata in raznolika ponudba, prisotni. Posebej jo veseli ta njihova vloga obmejnosti,
da segajo čez mejo in se povezujejo in so zelo uspešni in zato tudi deležni teh priznanj. Tako da, čestita
vsem v kolektivu. Očitno so mlade privabili s temi sodobnimi, virtualnimi portali, kar tudi dokazuje večje
število izposoje. Predvsem pa misli, da centralna knjižnica dejansko bogato živi s temi drobnimi dogodki in
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prireditvami, kot so srečanja, literarni večeri, predavanja, razstave raznolikih skupin, ki si jih lahko ogledajo.
Za renško knjižnico, hvala Bogu da jo imajo, da imajo gospo Julko, ampak resnično bi bilo prav, da tudi kot
svetniki razmišljajo, kaj se da in kako lahko kot občina pomagajo, da pridobijo vsaj četrt strokovnega
delavca, bibliotekarja, v prihodnjem letu. Glede na to, da bodo delali te prostorske rošade s pridobitvijo
novega objekta tudi mogoče ustreznejše prostore. Ker ve, da za marsikoga je kar problem zdaj v 1.
nadstropje pri njih iti in eno skupino otrok noter pripeljat, se z njimi ukvarjati… Otroci rabijo veliko prostora,
so omejene možnosti. Tako da naj nadaljujejo in upa, da bodo pri sestavljanju proračuna imeli kaj posluha
za korak naprej.
Župan da besedo Marjanu Murovcu.
Marjan Murovec se zahvali za besedo in pove, da imajo v osnovni šoli tudi še eno knjižnico, ki je sicer še
osnovnošolska. Verjetno, da je malo drugače koncipirana kot ta, ki jo imajo na Trgu. Zanima ga, ali je
možno te dejavnosti, ki jih kot osrednja knjižnica želijo, da bi jih bilo možno uresničiti v tej premajhni
knjižnici, udejanjati tudi v osnovnošolski knjižnici? Namreč, omenjeno je bilo, da je bil pet kratni obisk otrok
iz vrtca, ki so prišli v njihovo knjižnico v 2016. Ne vedo verjetno, koliko je teh obiskov v osnovni šoli, je bolj
specialno namenjena za to starost otrok. Z ozirom na to, da imajo v neposredni bližini dve različni knjižnici,
ali je možno tu najti neko sodelovanje, da bi ta manjko po površinah nadomestili vsaj v prihodnjem
obdobju? Hvala.
Irena Škvarč pravi, da šolsko knjižnico slučajno pozna, ker je pred dvajsetimi leti učila na Osnovni
šoli Renče, in če se ni v tem času povečala, se je spomni kot ne pretirano velike. Tudi šolska
knjižnica, spomni se, da sta bili takrat tam dve knjižničarki. Ja, tako povezovanje je zmeraj
dobrodošlo in je super, če je to prostorsko omogočeno. Je pa tudi res, da šola v popoldanskem
času ima prazne prostore, kjer se lahko marsikaj izvaja in eno tako sodelovanje knjižnica in šola,
misli, da ne bi nihče temu nasprotoval. To bi bilo vsekakor dobrodošlo. Če je razumevanje, če je
beseda na besedo, se da tudi to izpeljat. Misli, da je tudi to ena rešitev.
Župan se direktorici zahvali in preide na naslednjo točko dnevnega reda.

Ad 3. Poročilo o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova
Gorica
Župan preide na tretjo točko DR - poročilo o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo
Nova Gorica. Besedo preda direktorici javnega zavoda.
Petra Kokoravec se prisotnim predstavi in pove, da vodi zavod dve leti in pol. Zdravstveni dom Nova Gorica
je zavod, ki zaposluje 260 ljudi. Pokrivajo delovanje oziroma izvajajo svojo dejavnost na območju vseh
šestih občin ustanoviteljic. In delujejo na dvajsetih lokacijah. Ker so v slovenskem merilu posebnost,
nobeden od zdravstvenih domov ostalih ne deluje na tako številnih lokacijah. V 2016 se lahko pohvalijo, da
so uspešno poslovali, saj so uspeli realizirati ves namenjen program. Je bilo pa to leto še kar burno, saj jih
je doletelo kar nekaj novosti. Prva se jim je zgodila takoj na začetku leta, in sicer je bila to selitev dežurne
službe iz centra Nove Gorice v urgentni center. Imeli so nemalo težav ali izzivov, da so se nekako
dogovorili z bolnico, kako bi to dejavnost izvajali, saj so z Ministrstva dobili samo, da ne reče okvirni dekret,
da je potrebno s tem pač začeti delovati. Potem v marcu se je zgodila naslednja novost, in sicer je bil
uveden E-recept. Tisti, ki so njihovi uporabniki, so morda imeli priliko videti, da na začetku stvari niso tekle
tako, kot bi morale. Kolikor so se lahko, so se pripravili na to, vendar so bile tiste začetne porodne težave.
Kar se je dalo, so odpravili in misli, da to teče. Je pa res, da na začetku je bil sistem še dokaj mlad in
nedodelan. V drugi polovici leta se jim je zgodila ena potnica, ki je ravno tako se srečevala s temi začetnimi
težavami, vendar so nekako uspeli v par mesecih to spraviti do te mere, da zadeve tečejo. Proti koncu leta
pa je bila še ena posebnost, in sicer zdravniška stavka, ko je tri tedne delo teklo bolj ali manj moteno.
Trudili so se, da bi bilo za uporabnike čim manj moteče, istočasno so zdravnikom to stavko morali
omogočiti. Poleg tega je bila ena taka posebnost v letu 2016, da so praktično vse leto aktivno sodelovali v
čezmejnem projektu EZTS, kjer so pripravljali mehke vsebine s področja mentalnega zdravja, čezmejnega
naročanja in pa fiziološke nosečnosti. Za leto 2016 so ponosni predvsem, da so uspeli realizirati ves
program, poleg tega pa so uspeli v tem letu pridobiti dodatne programe, za katere so se že kar nekaj let
borili. In sicer, uspeli so vse njihove splošne ambulante nadgraditi z referenčno ambulanto. To je, če morda
ne vedo, dodatna polovička diplomirane medicinske sestre v vsako splošno ambulanto, ki je namenjena
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predvsem spremljanju kroničnih bolnikov in izvajanju preventivne dejavnosti. Dobili so dodatnega 0,7 tima
splošne ambulante, kar se ni zgodilo zadnjih 10 let; dodatnega fizioterapevta, za kar so si tudi več let
prizadevali; in pa dodatne delavnice v zdravstveno vzgojnem centru - preventivne dejavnosti.
Uspelo jim je razširiti laboratorij v Novi Gorici, tako da so vzpostavili dodatno odvzemno mesto in so na ta
način lahko v laboratorij umestili nov, zmogljivejši aparat, ki jim omogoča dodatno laboratorijsko preiskavo.
Ob poslušnosti vseh občin ustanoviteljic so v letošnjem letu končno uspeli urediti mrliško pregledno službo,
za kar so vsem njim hvaležni, ker zdaj ta služba nemoteno teče in je urejena tako, kot so si dolga leta
želeli. Prav tako so veseli, da jim je v letu 2016 uspelo obdržati dejavnost medicine dela, prometa in športa,
saj jim je zdaj do konca leta zaposleni zdravnik odpovedal delovno razmerje in so bili kar precej v stiski, kje
dobiti ta profil in so kar nekako zdravnico le uspeli zaposliti. V tem letu so imeli od večjih nakupov nakup
reanimobila, to je reanimacijsko vozilo v vrednosti 180.000,00 EUR. Program, kakor je omenila, je bil v
celoti realiziran. Celoukupno gledano seštevku na pedopsihologiji so celo realizirali več programa, tako da
so iz drugih regij pridobili še določen procent programa. Presegali so program na fizioterapiji in okulistiki.
Glavarinsko preseganje v vseh splošnih ambulantah, od otroških in ginekologiji. Nekoliko manj je bilo
realiziranega programa na ultrazvoku in dermatologiji, ki sta bila tudi njihova nerešena izziva v leto 2016.
Dermatologa imajo priznanega za 1,2 tima, pa so v letu 2016 uspeli realizirati 0,6 tima, čeprav se za
letošnje leto lahko pohvali, da je situacija boljša. Na ultrazvoku so od 1,4 programa realizirali 1,1, drugi del
pa so proti koncu se uspeli dogovoriti še z dvema ultrazvočistoma, tako da, učinek v lanskem letu še ni bil
viden, bo pa gotovo v letošnjem.
Nerešen izziv so jim ostali zdravniki družinske medicine, malo zaradi dodatnih programov, drugo pa bolj
zaradi daljših bolniških odsotnosti in so imeli malo težav z nadomeščanjem. Tri leta so iskali logopeda in ga
v letu 2016 še niso videli rešitve. V letu 2017 pa je to poglavje že rešeno. Želeli so si v letu 2016, da bi jim
razširili program v Centru za mentalno zdravje, saj ocenjujejo, da je ta program, ki je vezan predvsem na
dejavnost z malimi, z zelo malimi otroci, prenizko ocenjen in bi si zaslužili, da bi bilo te dejavnosti več. Da
bi lahko te otroke hitreje obravnavali. In potem sta še dva taka organizacijska izziva, in sicer je prostorska
stiska v zavodu velika. Tu v Renčah konkretno izvajajo dejavnost splošne ambulante z referenčno
ambulanto in patronažno službo. In mora reči, da tukaj bodo kmalu se obeta, imeli nove lepe prostore.
Sicer se pa s prostorsko stisko največ srečujejo v Šempetru in Novi Gorici. In drugi njihov velik minus je pa
dosegljivost ambulant. V letu 2016 bistvenih rešitev niso imeli, v 2017 iščejo možne rešitve in bi v tej točki
apelirala na župana, ki bo v kratkem dobil pismo na kolegij županov, če bi jim občine pomagale
sofinancirati klicni center, ker mislijo, da bi to njihovo dosegljivost izboljšalo. Poleg tega so vse leto skrbeli
za redna izobraževanja njihovih zaposlenih. Uspeli so obdržati standardizacijo procesov dela po ISO
standardu in se na koncu leta lahko pohvalijo, da je zavod pozitivno posloval.
Župan se zahvali za poročilo. Pove, da je sam vedno zadovoljen, ko vidi, da imajo zavode s pozitivnim
rezultatom. Huje bi bilo pokrivanje negativnega rezultata. Drugo vprašanje je, ali je sploh prav, da imajo ti
javni zavodi pozitiven rezultat. Boljše da imajo nulo, kot uporabniki. Vendar, glede na to, da so eni redkih, ki
ta višek tudi vlagajo nazaj v dobrobit občanov, ga to ne moti. Tako da, ta zdravstveni dom je največji
partner pri občinskem projektu novega zdravstvenega doma v Renčah in bodo imeli res lep zdravstveni
dom in misli, da bodo lahko vsi na to ponosni. Pravi naj še naprej tako dobro delajo in vlagajo v prostore in
kvaliteto zdravstvenih uslug, ki jih nudijo občanom.
Odpre razpravo.
Zmaga Prošt pravi, da je v Renčah uvedena referenčna ambulanta že kar nekaj časa. Vpraša ali imajo
mogoče podatek, v kolikšni meri je družinska zdravnica razbremenjena zdaj, ko ima pomoč te medicinske
sestre?
Petra Kokoravec odgovori, da s konkretnimi podatki prav za ambulanto Renče ne. Zdravnica je
razbremenjena vseh preventivnih pregledov, ki jih je morala v prejšnjem letu narediti. Govorim zelo
okvirno, vendar bistvenega odstopanja od tega ni. Približno stodvajset pregledov preventivnih prvih
je morala zdravnica narediti in zagotovo še vsaj toliko ali več spremljanja kroničnih bolnikov. Tega
dela je zdaj razbremenjena. Mogoče bolj kot razbremenitev, gre pri referenčni ambulanti za to, da
so pacienti, kar se preventivne dejavnosti tiče, bolj natančno pregledani. Ker si lahko ta sestra
vzame veliko več časa, kot si ga je prej zdravnica, in se zelo bolj posveti samemu preventivnemu
pregledu. Več časa si lahko vzame po posameznih postavkah. Naprej pove, da številčnega podatka
za posamezne ambulante, koliko je neodzivnikov, nimajo. Ker je bil to nekako pilotni projekt in se
tudi na nivoju niti hiše niti navzven ne beležijo. Nekaj neodzivnikov je, zagotovo več, kot pri kurativni
dejavnosti, ker gre za preventivo. Se pa trudijo, da vsakega posameznika povabijo večkrat, in če je
ob treh vabilih še vedno neodzivnik, potem ambulanta prosi za pomoč patronažno službo. Oni v
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hišo ne vstopajo kot policaji, tako da je vedno potem sreča, če tega posameznika dobijo doma. Misli
pa, da so bile referenčne ambulante dobro sprejete.

Ad 4. Poročilo predstavnika Občine Renče-Vogrsko v Svetu zavoda Zdravstveni dom
Osnovno varstvo Nova Gorica
Župan, preide na naslednjo točko DR in da besedo Floridi Petelin.
Florida Petelin pove, da je predstavnica Občine Renče-Vogrsko v Svetu zavoda zdravstvenega doma
osnovno varstvo z začetka letošnjega leta. Tako, da so bili tudi njej zanimivi podatki, ki jih je gospa
direktorica predstavila danes. Nekje od leta, od marca meseca, ko je postala članica, je svet imel dve seji,
in sicer prva je bila v aprilu, kjer so sprejemali Sklep o prerazporeditvi sredstev za pokrivanje dodatnih
stroškov investicije prav za ta zdravstveni center v Renčah. Sklep je bil potrjen in tako so se odprla vrata za
graditev vsega, kar se zdaj gradi v Renčah. Druga seja pa je bila v začetku septembra, kjer so se seznanili
z delovanjem Sveta zavoda v prvem polletju tega leta. Ugotovili so, da deluje v skladu z letnim načrtom in
pozitivno ter poročilo potrdili. Tako spremlja delovanje zavoda kot celote, saj tukajšnji občani uporabljajo
storitve v ambulanti v Renčah, kakor tudi na celotnem območju, ki ga pokriva zdravstveni dom Nova
Gorica. Seveda, s posebno pozornostjo pa sledijo gradnji novega objekta v Renčah, ki že dobiva končne
obrise.
Razprave ni bilo.

Ad 5. Poročilo o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova
Gorica
Župan, preide na peto točko DR, in sicer Poročilo o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica. Besedo preda v. d. direktorju Darku Tomšiču.
Darko Tomšič pove, da je zavod v letu 2016 ustvaril 3.303.000,00 EUR prihodka, to je 6,8 % več kot v
enakem obdobju 2015 oziroma procent več od planirane realizacije. Za Zavod je predvsem pomembno, da
je v celoti realiziral pogodbeni program dela z zdravstveno zavarovalnico. Izpad je bil v študentski
ambulanti, kjer se problematika ponavlja. Zaradi velikega absentizma pacientov na dogovorjene termine ter
posledično več nujne medicinske pomoči. Dodatno v zadnjih letih vplivajo na slabšo situacijo študentskih
ambulant tudi glavarinski sistem v zobozdravstvu. Ta je povzročil, da so te ambulante zadrževale paciente
tudi po dopolnjenem osemnajstem letu starosti. Zavod je kljub temu izpolnil 100 % pogodbeni program
oziroma 4,3 % več kot v letu 2015. Prihodki so se povečali predvsem zaradi večje realizacije iz naslova trne
dejavnosti, ukinitve glavarinskega sistema, prevzema dodatnih točk storitve odraslega zobozdravstva v
drugi polovici leta ter posledično tudi večjega prihodka iz naslova prodaje zobozdravstvenih storitev na
osnovi prostovoljnega zavarovanja. Cena zobozdravstvenih storitev na osnovi pogodbe z zdravstveno
zavarovalnico se je v povprečju povečala samo za 1 % v letu 2016. Ostali prihodki ostajajo na ravni
predhodnega obdobja. Nekateri so se bistveno zmanjšali. Struktura prihodkov iz 2016 je bila 88 % iz
naslova javne službe in 12 % iz naslova trga. Zavod je imel v tem letu 3.262.000,00 EUR odhodkov, kar je
5,7 % več, kor v predhodnem obdobju. In skladno s planiranimi odhodki. To pomeni, da je ustvaril
40.000,00 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Medtem ko so materialni stroški kljub precej večji
realizaciji ostali na približno isti ravni kot v predhodnem letu, pa so se zmanjšali stroški amortizacije,
predvsem zaradi manjše investicijske aktivnosti. Stroški storitev so se predvsem zaradi nadomeščanj in
večjega zbliževanja povečali. Ravno tako so se povečali stroški dela, predvsem zaradi napredovanj in
izplačila regresa za letni dopust. Predtem je bil regres v javnih zavodih omejen. Ostali stroški so manjši,
tako načrtovani kakor tudi v primerjavi z 2015. Poudariti je potrebno, da je poslovanje iz naslova javne
službe še vedno na meji rentabilnosti, praktično negativno, ker cena zdravstvene storitve ne pokriva vseh
stroškov. Ter da je ugoden rezultat na osnovi dobre tržne realizacije, pridobitve dodatnega programa v
dogovoru z zdravstveno zavarovalnico, dobrega materialnega poslovanja in manjše investicijske aktivnosti.
Investicije v letu 2016, so planirali 150.000,00 EUR, dejansko pa so realizirali 120.000,00 EUR, torej nekaj
manj. Kadri, zavod je imel konec leta zaposlenih šestinsedemdeset javnih uslužbencev, ob koncu leta
2016, od katerih so 3 pripravniki, stažisti in ena zobozdravnica na specializaciji. Na začetku leta je na
osnovi sporazumne odpovedi, prenehala z delom v zavodu zobozdravstvena asistentka v ZD Miren, ter na
osnovi redne upokojitve v začetku avgusta še ena čistilka. Kot že poudarjeno v začetku tega poročila, so se
v drugi polovici leta soočili z dvema sporazumnima odpovednima, in sicer je v drugi polovici avgusta
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sporazumno prenehala delovati delovno razmerje specialist ortodontije v Šempetru ter oktobra še specialist
v protetiki. Za vsa prosta delovna mesta so objavili javne razpise. Razen za specialista ortodonta smo za
vse kadre uspeli pridobiti zamenjavo na osnovi redne zaposlitve. Na razpis za ortodonta se ni prijavil nihče
in tu mora poudariti, da tudi letos so ponovno razpisali prosto delovno mesto in ga bodo morali še enkrat.
Na razpise se nihče od specialistov ne prijavlja. Na razpis za ortodonta se ni prijavil nihče, zato so se za
nemoteno delo dogovorili s specialistko iz ZD Tolmin in ZD Ajdovščina ter z njihovo strokovno vodjo,
specialistko zobne in čeljustne ortopedije za nadomeščanje. V zavodu so na področju kadrov poslovali v
skladu z izhodišči Vlade. Finančni tok je bil pozitiven, tako da za tekoče poslovanje imajo dovolj sredstev.
Zavod je zadolžen tudi za organizacijo javne službe nujne medicinske pomoči v regiji, kar je brez večjih
težav bilo tudi izvedeno. Ob koncu pa je potrebno poudariti, da je poslovanje javne službe še vedno na meji
rentabilnega, ker cena ne krije vseh stroškov poslovanja. Veliko stroškovnih mest je še vedno negativnih,
predvsem zaradi dejstva, da cena zobozdravstvene storitve ne krije v celoti rednega dela in amortizacije.
Dobre rezultat Zavoda izhaja predvsem iz dobre organizacije dela, ki se odraža na dobrem materialnem
poslovanju, dobri tržni realizaciji in kontrolirani investicijski aktivnosti. Ob tem je pomembno, da v skladu s
poslanstvom Zavoda, le-ta vsako leto realizira 100 % pogodbenega programa z zdravstveno zavarovalnico.
Dobro delovanje zavoda se potrjuje tudi z majhnim številom pritožb pacientov, teh je bilo samo 7, od katerih
vse niso bile niti pritožbe, ampak samo opozorila oziroma prošnje za obrazložitve. Večina pritožb se
nanaša predvsem na nerazumevanje pravic pacientov, ki jih določa zakonodaja oziroma zdravstvena
zavarovalnica. Vse pritožbe so bile rešene oziroma so bili podani ustrezni odgovori. Zavod vzdržuje tudi
sistem ISO standard 9001, ki ga letno posodablja. Na osnovi notranje in zunanje presoje zavod redno
posodablja sistem in odpravlja napake, pri čemer se vsi predlogi in rešitve redno obravnavajo na
strokovnem svetu.
Razprave ni bilo.

Ad 7. Predstavitev postopka spremembe Občinskega prostorskega načrta
Župan preide na naslednjo točko DR, Predstavitev postopka spremembe občinskega prostorskega načrta.
Pove, da se je zakonodaja spremenila leta 2006, ko je nastala Občina Renče-Vogrsko. Takrat so bili vsi
uperjeni v prihodnost, kaj se bo lahko naredilo na področju urejanja prostora. Na koncu so bili nekateri
morda razočarani. Sam je eden izmed njih, ker Zavod za varstvo kulturne dediščine ni znal prisluhniti in ni
odobril poslovne cone in gradnje parka tehnične kulture v glinokopu na Vogrskem. Te dni se srečuje
ponovno z večino prevoznikov, ki potrebujejo terminale ob avtocesti in ne v notranjosti. Danes je avtocesta
zagotovo zelo pomembna žila, okoli katere se razvija veliko gospodarskih dejavnosti. V občinskem OPN-ju
sprejetem leta 2010, je bilo to izključeno, ker se je načrtovalo izgradnjo poslovne cone na Vogrskem. Zato
se je omejilo industrijske dejavnosti v poslovni coni v Bukovici oziroma v Volčji Dragi. Tokrat se bo treba
potruditi, da bi ta projekt izpeljali. Vprašanje je, koliko bo posluha za to na Zavodu za varovanje kulturne
dediščine. Veliko ljudi je tudi pričakovalo pozidavo na razpršenih področjih. Razpršena gradnja je v OPN-ju
prepovedana. Zaradi česar je bilo kar nekaj razočaranih občanov. Veliko težav je z objekti, ki nimajo
javnega dostopa, tudi teh je kar nekaj. Pri izdaji gradbenega dovoljenja upravna enota najprej preveri, ali
ima gradnja dostop do javne ceste. Pove, da je v Občini Renče-Vogrsko veliko takih objektov, ki nimajo
javnega dostopa. Tako da, to možnost spremembe, ki so jo zdaj vpeljali… sicer pravi sam zakon, da je
potrebno vsaki dve leti preverjati pobude občanov. Tu se je nazadnje preverjalo letos spomladi in je bilo
pobud relativno malo. Petinpetdeset pobud se je nabralo v tem času in pri tem je bilo pet takih, ki bi lahko
pile vodo in bi prišlo do spremembe. Prejšnji teden se je po hišah poslalo obvestila ter pozvalo vse, da
pregledajo in razmislijo ter dodajo svoje pobude do 10. 12. 2017. Torej, skoraj dva meseca je časa, da se
pogleda, kje je možno širiti stanovanjsko gradnjo, kakor tudi gradnjo za poslovne aktivnosti. Oziroma, če so
tudi kakšne druge javne potrebe. Meni, da je smiselno, da spremembe predstavi urbanist Vili Fabčič, da bi
vedeli v katero smer razmišljati. Ta postopek bo trajal približno 1 leto, postopek sprejetja OPN pa 7 let.
Pove, da je bila Občina Renče-Vogrsko med hitrimi, saj so nekatere občine, ki še vedno nimajo sprejetega
OPN-ja. Svetnike in svetnice pozove naj razmislijo in pomagajo, da se ustvari okolje, ki bo v čim večji meri
zadovoljilo potrebe občanov. Da je politika razvoja občine pravilna, kaže tudi dejstvo, da je Občina RenčeVogrsko edina od vseh ostalih, ki so nastale iz Mestne občine Nova Gorica, povečala število prebivalcev v
zadnjih desetih letih. Besedo da poročevalcu Viljemu Fabčiču.
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Viljem Fabčič poroča, da zakon predpisuje vsaki dve leti preveriti do takrat prispele pobude in se do njih
opredeliti. Zakonodajalec je obljubil, da bo pripravil pravilnik, po katerem se bo te pobude obravnavalo in se
do njih opredelilo, vendar je ostal na pol poti in naloge ni zaključil. Tako da ni predpisa, kako se
opredeljevat do pobud. Te pobude se prouči z različnih strokovnih vidikov, ki so potrebni za pripravo OPNja. Na podlagi tega se potem občina odloči, ali gre v spremembo prostorskega načrta ali ne. Zakon ne
predpisuje obveznosti občine, da izpelje spremembo, ampak zgolj to, da se opredeli do zbranih pobud.
Glede opredeljevanja do pobud pove, da je to ključna faza, v kateri se opravi glavna preveritev skladnosti
pobud z zakoni. Izkušnje kažejo, da se zakonodaja s spreminjanjem vedno bolj zapleta. V pripravi je nov
Zakon o urejanju prostora in nov Zakon o graditvi objektov. Kakšna bo vsebina tega zakona, se v tem
trenutku ne ve, ker se z vsakim korakom diametralno spreminja določene postavke. Kakorkoli, vse skupaj
bo bolj zapleteno in dolgotrajno. Res je pa tudi, da se interpretacija zakonodaje, ki se v teh letih ni
spreminjala zaostruje. Tako, da se nekateri nosilci urejanja prostora, ki se prej niso oglašali, sedaj kar
poglabljajo v dokumente. Kar se tiče usmeritev pri dajanju pobud, občina zgolj nekoliko odloča o tem.
Zakonodaja je glede tega 100 %, kar pomeni, da ji v celoti ni mogoče zadostiti. Kljub temu se tako spelje,
da se določenim pobudam, lahko ugodi. Če bi šli avtomatsko po črki zakona, potem ne bi spravili čisto
nobene spremembe skozi. Nekaj določb pa je enoznačnih. Na primer razpršena gradnja, vsaka pobuda, ki
se nanaša na spremembo namenske rabe v stavbno zemljišče in se lokacija ne stika z obstoječim stavbnim
zemljiščem. To se šteje kot razpršena gradnja, ki je po Uredbi o prostorskem redu v Sloveniji prepovedana.
Takšne pobude se samodejno izločijo že v prvem koraku. Pri posegih na poplavna zemljišča, pa je odvisno
od tega, v kakšnem razredu poplavne ogroženosti je parcela in glede na vrsto gradnje, so določene
prepovedi. Na primer stanovanjska gradnja se konča že pri srednjem razredu poplavne ogroženosti. Teh
površin je v tem dolinskem dnu kar nekaj in to je v principu izločilni kriterij. Torej, na takšnih površinah
stavbnih zemljišč ne smemo načrtovati. Seveda, v podoben predal gredo tudi vodna zemljišča, omejitve pa
so tudi ob obalnih zemljiščih. To so pasovi ob potokih. Težava so tudi obstoječa nepozidana stavbna
zemljišča. Še vedno je veliko nepozidanih površin v območjih stavbnih zemljišč. V takšnih primerih po
Uredbi o prostorskem redu Slovenije širitev naselja ni dopustna. Če na območju obstajajo nepozidana
stavbna zemljišča ali degradirana urbana območja, torej zapuščeni objekti, ki propadajo. Ta območja imajo
prednost pri novo gradnjah pred širitvijo pozidave. Zelo pogosto je to izločilni kriterij, ki onemogoča širitev.
Razume, da je težko razlagati občanom, da se jim ne more odobriti spremembe namembnosti, ker je v
občini preveč nepozidanih stavbnih zemljišč ali degradiranih območij. Pristojno ministrstvo se pa tega
določila strogo drži. Problematične so vse širitve na najboljša kmetijska zemljišča. Vedno bolj rigorozno
postaja tudi področje varstva narave. Večina občine je v Naturi 2000. Tu je tudi območje naravnih vrednot,
zavarovana območja iz naslova varstva in ohranjanja narave. Zavod za varstvo narave poudarja, da to ni
izločilni kriterij, vendar praksa tega ne potrjuje. Kar se tiče varstva kulturne dediščine, po izkušnjah sodeč
niso tako težavni. Ker se v glavnem nanašajo na obstoječa stavbna zemljišča. V kolikor pa so ta varovanja
izven obstoječih stavbnih zemljišč, gre praviloma za arheološka območja, ki niso neki izločilni kriterij za
zavrnitev teh pobud, pač pa terjajo samo izvedbo predhodnih raziskav. Seveda je še nekaj drugih omejitev,
vendar je potrebno vsako pobudo podrobno in posamič obravnavati. Spremembe OPN-ja niso samo glede
širitve stavbnih zemljišč na račun kmetijskih ali gozdnih zemljišč. Pri zbiranju ponudb o spremembah OPN
poudari, da so zlasti dobrodošle tiste, ki se nanašajo na kaj drugega. Na primer odzivi prebivalcev, ki dajo
neke konstruktivne predloge za izboljšanje bivalnih pogojev. Takšne rešitve, ki se jih lahko implementira v
OPN. Zlasti so to kakšne spremembe, ki se tičejo besedilnega dela prostorskega načrta, se pravi odlok,
določbe glede oblikovanja, glede odmikov. Glede na to, da je v uvidu celovita sprememba prostorskega
načrta, to pomeni, da so lahko predmetne tudi take pobude, ki se lahko tičejo samega strateškega dela, za
to je zdaj pravi trenutek. Strateške pobude niso tiste, kjer bo lahko kdo kaj zidal, pač pa nekaj kar
generalno na splošno moti prebivalstvo. Na primer lokacija gospodarskih con, morda delitev čistih
stanovanjskih območij, kjer je lahko tudi kombinacija s kmetijami oziroma s podeželsko gradnjo. Tu gre za
potencialne konflikte, ki jih obstoječi prostorski načrt lahko sproža v prostoru. Zdaj je priložnost, da se
takšne pobude izrazijo. Kasneje se bo proučilo, na kakšen način se lahko konstruktivnim pobudam
prisluhne in se jih umesti v dokument. Vedno več je tudi pobud za spremembo iz stavbnih zemljišč v
kmetijska, zaradi strahu pred nepremičninskim davkom in podobnimi dajatvami. V tem primeru ni
avtomatizma, kljub temu, da Ministrstvo za kmetijstvo teži k temu, da ima čim več kmetijskih zemljišč, temu
ni več tako. V novelaciji Zakona o kmetijskem zemljišču so celo dodali določbe, v kakšnih primerih se lahko
stavbna zemljišča spreminjajo nazaj v kmetijska. Apelira na to, da naj občani razmislijo tudi o kakšnih
drugih ureditvah prostorskega načrta, ne samo o spremembah rab. Torej na splošno, tudi s strateškega
vidika. Kje se želi šole, kakšno prometno ureditev se želi. Vse te vsebine se sedaj lahko prouči … V prvi
fazi bo šlo samo za opredelitev do pobud, potem se pa vidi, kaj od tega gre naprej v proces. Nerodno je, da
Stran 9 od 30

pridejo te pobude potem, ko postopek že steče. Saj je zelo težko razlagati, zdaj pa ni čas za to. Strateške
vsebine je treba rešiti na samem začetku, ne pa sredi postopka.
Župan predlaga, da odbor za okolje in prostor čim prej skliče sejo in oceni kaj je v javnem interesu. Kaj bi
ljudje potrebovali: šole, ceste, poslovno infrastrukturo, parkirišča, karkoli. Občina poskuša biti prijazna do
občanov s tem, ko ne uveljavlja davka na nepozidana stavbna zemljišča, čeprav je zakonsko predpisano,
da je to potrebno. Posledično občani ta zemljišča šparajo za otroke, vnuke in tako naprej. Pojavi pa se
vprašanje ali je to dobro, ker zaradi teh zemljišč se novim ne dovoljuje spreminjati namembnosti. Na
prostor gledajo ljudje zelo različno, odvisno od lastnih potreb in kje se nahajajo. Sam meni, da je
degradirano območje ob avtocesti, ki je lahko žila in nosilec vsega razvoja. Nerazumno se mu zdi, da
Zavod za varstvo kulturne dediščine tam onemogoča gradnjo. Začela se je faza ponovne gospodarske
rasti, na občino se vse pogosteje obračajo podjetniki, ki potrebujejo prostore za opravljanje svojih
dejavnosti. Veliko je tudi tujih investitorjev, ki pričakujejo relativno hitre odgovore. Sam meni da občina
nima dovolj ustreznih prostorov za to. V Novi Gorici je teh con kar nekaj, vendar so na napačnih lokacijah
ali pa predraga glede na tržno vrednost zemljišč, ki so jo investitorji pripravljeni plačati. Obstaja veliko
nerodnosti, vendar se je o tem potrebno pogovoriti in ugotoviti kako se bo spodbujalo ponovno
gospodarsko rast. V nadaljevanju odpre razpravo.
Aldo Mozetič vpraša, ali je možno umestitev Industrijske cone na Vogrskem v OPN, glede na spremembe
zakonodaje od sprejetja OPN-ja do danes?
Viljem Fabčič odgovori, da spremembe zakonodaje niso bile takšne, da bi to kakorkoli olajšale.
Glede tega je še vedno enak postopek z istimi akterji. Pravi pa, da obstaja upanje.
Župan omeni, da so določene spremembe takšne, da bi to lahko omogočale. Sicer pa niso še
potrjene na Vladi.
Viljem Fabčič pove, da je to nakazano v prilogi nove zakonodaje. Glede na to, kako jo spreminjajo
mimo vseh javnih obravnav, on dokler ne bo uveljavljeno, ne bi govoril o tem. Nastavljeno pa je
tako, da bi bili to dejansko mnenje dajalci, ne pa odločujoči v postopku.

Ad 8. Potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 26. 9. 2017
Župan preide na naslednjo točko DR in sicer potrditev zapisnika 19. redne seje. Odpre razpravo.
Nedeljko Gregorič pove, da je prišlo do napake in sicer pri njegovem vprašanju namenjenem direktorici
Tehnološkega parka, opaža precej izpuščene vsebine. Predlaga, da se ponovno preveri, kako je bilo
njegovo vprašanje zastavljeno. Odgovor je sicer v kontekstu, ki je bil podan s strani direktorice, vprašanje
pa je nepopolno napisano. Predvsem se nanaša na tisti del prihodkov iz prodaje, kjer je omenil, da je
pretežni del prihodkov iz prodaje misli, da 64 %. Želi, da se preveri in popravi njegov komentar glede
najemnin. Zaradi tega je direktorico vprašal, kaj bodo storili, da bodo te prihodke povečali in s katerimi
dejavnostmi nameravajo to narediti. V zapisniku pogreša ta del svojega vprašanja.
Naslednja pripomba se nanaša na del poročila, ki je bilo pripravljeno s strani direktorice Lekarne Nova
Gorica. Ponovno je njegovo vprašanje pomanjkljivo napisano. Vprašanje se je glasilo, ali posluje Lekarna v
Renčah pozitivno? Da ali ne. To je izpuščeno. Ti dve pripombi ima na zapisnik, prosi, če se to doda.
Nataša Gorkič Barle pove, da bo zvočni zapis poslušala še enkrat in popravila zapisnik.
Župan pove, da se bo zapisnik sprejemalo na naslednji seji, ko bodo dobili popravljeno verzijo.

Ad 9. Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje seje
Župan preide na naslednjo točko DR in prosi direktorico občinske uprave, da prebere županovo poročilo.
Beti Čufer prebere: » Na področju okolja in prostora se izvajajo redna vzdrževala dela na občinskih cestah.
V sklopu vzdrževalnih del, ki jih krije vzdrževalec vodovodnega sistema, se izvaja rekonstrukcija 50 m
vodovoda Mohorini - Preglji. Izvaja se čiščenje naplavin in poseg odstranitev plavja na Bazarščku na
odseku od odtoka v Vipavo do vstopnje pri jezeru ob podjetju Marteks v skupni dolžini cca 700 m. Čiščenje
naplavin v Oševljeku pri mostu, v Arčonih, posek zarasti znotraj pretočnega profila na Lijaku na odseku od
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odtoka v Vipavo do Vogrskega, na skupni dolžini 3,5 km; košnja vodotokov na poljih Bukovica, Merljaki,
Renški Podkraj, Renče, Vogrsko, Okroglica in Lijak. Z Odborom za okolje in prostor ter predsedniki vseh
teh KS je bil usklajen nabor predvidenih investicijsko vzdrževalnih del za izvedbo do konca leta 2017.
Na področju družbenih dejavnosti se je odvilo kar nekaj dogodkov. Kotalkarski klub Renče in naša občina
sta v okviru projekta Šport za zdravje, 28. septembra organizirala predavanje vrhunskega športnega
psihologa dr. Mateja Tuška na temo Otroci in šport, ki se ga je udeležilo veliko število mladih športnikov,
njihovih staršev in mentorjev. Zaradi velikega zanimanja bomo s prakso organiziranja predavanj in drugih
vrst izobraževanj na področju športa, v okviru projekta Šport za vse vsekakor nadaljevali. Zadnji petek v
septembru je bilo tradicionalno srečanje društev upokojencev občine, ki našim upokojencem veliko pomeni,
saj se ga vsako leto udeleži veliko število ljudi, letos pa je bilo število udeležencev celo rekordno. V petek je
bil v dvorani Angela Mlečnika v okviru Glasbenih večerov v Bukovici izveden koncert, ki sta ga z združenimi
močmi izvedla Goriški pihalni orkester in Pihalni orkester Vogrsko. Obiskovalci so dvorano napolnili do
zadnjega kotička, kar je še dodatno pripomoglo k odličnemu vzdušju. Društvo Kul-tu-ra je v soboto v
sodelovanju z Društvom Gradičkovci organiziralo 8. pohod po Gregorčičevi poti. Ob tej priložnosti so se
spomnili tudi 70. obletnice priključitve Primorske k matični domovini in 70. obletnice gradnje Nove Gorice in
v ta namen organizirali tudi predavanje sociologa Jožeta Šušmelja od Gregorčičeve Gorice do Nove
Gorice. Društvo Škulja je v nedeljo izvedlo škuljado z opeko v Arčonih, pred tem pa se je udeležilo tudi več
tekmovanj izven občine, med drugim tudi v Italiji in na Hrvaškem. V nedeljo je Območno združenje borcev
Nova Gorica v sodelovanju z našo krajevno organizacijo Renče izvedlo tradicionalni, že 11. pohod iz
Mohorinov na Trstelj, v spomin na 1. kraško četo in prvega padlega partizana Emila Bizjaka. Včeraj je imel
naš novi Sosvet za kulturo na županovo povabilo svojo prvo sejo, na kateri so med drugim obravnavali
predlog novega lokalnega programa za kulturo za naslednje štiri letno obdobje. V tem času od zadnje seje
je bila tudi podpisana pogodba z Elesom za služnost za daljnovod, v postopku podpisovanja pa je tudi
pogodba z Danilom Mozetičem za nepremičnino za Zdravstvenim domom v Renčah. Hvala.«
Župan da besedo Nataši Gorkič Barle, da poroča o sprejetih sklepih s prejšnje seje.
Nataša Gorkič Barle poroča:
na 19. redni seji, so svetniki potrdili zapisnik 18. redne seje; zapisnika 14. in 15. dopisne seje.
Zapisniki so objavljeni na spletni strani Občine Renče-Vogrsko.
- Sprejeli so tudi:
o Oceno izvajanja OPV
o drugo dopolnitev ravnanja z nepremičnim premoženjem
o in se seznanili s polletnim poročilom za obdobje januar - junij 2017
o imenovali so predstavnika v Svet glasbene šole, ta sklep je bil posredovan imenovanemu in
javnemu zavodu
o ustanovili so Sosvet za kulturo, sklep o ustanovitvi je bil objavljen v zadnji številki uradnih
objav.

Ad 10. Vprašanja in pobude svetnikov
Župan preide na 10. točko DR. Besedo preda Albinci Pisk.
 Albinca Pisk: Pove, da je občinski svet na eni od zadnjih sej potrdil nov izračun cen za vodovode in
kanalizacijo. Nekatere sovaščane seveda to moti. Razlaga povišane cene je, da je to tudi dajatev za
praznjenje greznic. Zato sprašuje ali se bo to praznjenje greznic izvajalo, po nekem seznamu oziroma
ali se lahko pokliče za praznjenje?
Župan: Pove, da bodo svetniki dobili pisni odgovor.
Pisno posredovan odgovor:
Posredujemo obvestilo podjetja Vodovodi in kanalizacije d.d., ki je objavljeno na njihovi ter tudi na naši
občinski spletni strani. Za vse informacije se občani lahko obrnejo na spodaj navedene telefonske številke.
Storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)
Do sedaj je bilo praznjenje greznic prepuščeno lastnikom objektov. Pogosto so praznjenje in odvoz izvedli
nepooblaščeni izvajalci, ki tudi niso imeli možnosti za ustrezno obdelavo prevzetega materiala. Ta je
nekontrolirano končal na različnih mestih v okolju.
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V skladu z veljavno zakonodajo in sprejetimi občinskimi sklepi s 1.7.2017 uvajamo na področju
Občine Brda, Občine Miren-Kostanjevica, Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba in Občine
Renče-Vogrsko sistematično opravljanje storitev v zvezi z greznicami in MKČN kot obvezno gospodarsko
javno službo.
Storitev vključuje praznjenje greznic oziroma odvoz blata iz usedalnika MKČN in oceno obratovanja MKČN
enkrat na tri leta. Storitev bomo obračunavali mesečno skupaj z ostalimi komunalnimi storitvami.
Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo praznjenje izvajal na podlagi
načrta praznjenj in o tem obvestil uporabnika najmanj 15 dni pred načrtovanim datumom.
V kolikor uporabniku načrtovani datum ne bi ustrezal, bo lahko pisno oz. po e-pošti zahteval nov termin
praznjenja (najmanj 8 dni pred načrtovanim datumom), vendar ne več kot enkrat.
Storitev bomo zaračunavali mesečno glede na m3 porabljanje vode, odčitane na vodomeru. V
primeru, da se poraba vode ne meri z vodomerom, bo zaračunan pavšal na podlagi števila prijavljenih oseb
(0,15 m3/osebo na dan). Mesečno se bo zaračunavala tudi omrežnina za greznice (cena na mesec).
Uporabnik, ki se ukvarja z registrirano kmetijsko dejavnostjo, ima možnost, da greznično goščo in blato
MKČN uporabi kot gnojilo v kmetijstvu in se zato storitev praznjenja greznic in MKČN ne opravlja in ne
zaračunava. Navodila dobi pri izvajalcu javne službe.
Informacijska pisarna
Vsem občanom in občankam nudimo na sedežu družbe brezplačno in strokovno svetovanje s
področja ravnanja z odpadno vodo.
Urnik za stranke:
Ponedeljek - četrtek od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 14.00
Petek od 8.00 do 11.00
- telefonska številka centrala: 05 33-91-100,
- e-pošta: vikng@vik-ng.si
- spletna stran: http://www.vik-ng.si/
- prodajni oddelek: 05 33-91-121, 05 33-91-117,
- tehnični sektor: 05 33-91-119, 031 869-325.
 Franko Pregelj: Pove, da se ob poteh in ob kanalizaciji pojavlja veliko podgan; govori za Žigone. Kdo
tukaj lahko ukrepa – pri deratizaciji? Je to komunala, vodovodi, občina?
Župan: Pove, da bodo svetniki dobili pisni odgovor.
Pisno posredovan odgovor:
Za deratizacijo je pristojna družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Občinska uprava je že
stopila v stik z njimi glede izpostavljene problematike. Dogovorjeno je, da se bo zadevo začelo reševati
še v tem koledarskem letu.
 Boris Čoha: Na eni od predhodnih sej se je obravnavalo problematiko odlaganja odpadkov in s tem
povezanega ločevanja odpadkov. Urejanje odlagališč in predelava oz. predelava starih kontejnerjev, ki
so imeli manjše odprtine. Koliko je bilo tega do sedaj narejenega in kaj se predvideva za bližnjo
prihodnost?
Župan: Pobiranje in odlaganje odpadkov je vsebina, ki se tiče vseh šest občin. Do sedaj se je
občinam uspelo uskladiti, da se bo odlagalo odpadke v Zagorju. Načeloma je dogovorjeno vse, do
podpisa pogodbe pa še mora priti. Mora priti do novega leta, ker če ne bodo to kvoto, ki je
namenjena našim občinam, oddali nekam drugam. Dosežena pa je najnižja cena, to je 95 evrov za
tono, brez prevoza. S CERO Zagorje, kjer je pet občin ustanoviteljic, je potrebno skleniti javno javno
partnerstvo in tako se bo tam lahko odlagalo odpadke.
Drugo vprašanje pa je zbiranje odpadkov. Pri zbiranju odpadkov se stvar tudi komplicira, predvsem
zaradi tega, ker se spreminja lastništvo Komunale. Komunala je v zadnjih sedmih letih ponovno
dobila drugega lastnika. In vse občine do tega nimamo enakega stališča. Sam zagovarja, in misli da
bo tudi občinski svet imel enak pogled, da zbiranje odpadkov mora biti javno gospodarska služba,
ki se izvaja v javnem sektorju oz. da se tega ne prepusti zasebnim podjetjem. Stvari, ki se zdaj
peljejo, se ne peljejo v to smer. Zaradi tega vsaj tri občine poskušajo razpisati koncesijo. Tri občine
pa želijo – vključno z občino renče-Vogrsko, da bi Komunala bila javno podjetje. Pogovori so zelo
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pogosti, rešitve pa zaenkrat še ni. Prepričan je, da bo do novega leta prišla takšna ali drugačna
rešitev. Sam zagovarja opravljanje javne službe v javnem podjetju. Te problematike se zavedamo,
vendar je to potrebno uskladiti s šestimi občinami, kar pa ni enostavno. Včasih se zdi, da smo prišli
do konca, nato se nekdo premisli in se stvar poruši. Spremeniti je potrebno tudi tehnični pravilnik,
saj se s tem tehničnim pravilnikom dejansko določi nivo zbiranja, tudi čistoče in higiene, ki se bo
odvijala okoli teh odpadkov.
 Jože Hvalica: Daje pobudo za označitev kraja Vogrsko na začetku naselja Vogrsko pri potoku
Ozlenšček. Prometni znak, ki označuje začetek in konec naselja Vogrsko, je postavljen na državni cesti
Tri hiše - Volčja Draga tako, da izključuje dobršen del vasi oz. zaselka Lijak ter s tem prebivalce
Vogrskega. Omenjeni del Lijaka očitno ne spada v naselje Vogrsko; tako mislijo vsi mimoidoči. Severna
meja občine Renče-Vogrsko in s tem KS Vogrsko je namreč na potoku Ozlenšček, severno od
glinokopa, kjer je ob rekonstrukciji državne ceste že bil postavljen prometni znak, ki je označeval
začetek in konec naselja Vogrsko. S postavitvijo prometnega znaka na mejo KS in občine, bi zmanjšali
tudi hitrost prometa skozi naselje, ki predstavlja velik problem za vse prebivalce ob tej cesti. Problem je
vključevanje na cesto s hišnih dovozov, izhod iz avtoceste, hoja otrok v šolo in še in še. Pove, da je tam
preko 30 uvozov in izvozov; da je tam 26 hiš, ki niso več kot 30 metrov od ceste in da ni pločnika. Meni,
da je potrebno pripeljati nekoga iz Direkcije, ki si bo to ogledal in začel poslušati. Žalostno je, da ljudje,
ki pridejo in iščejo določene občane, se obrnejo pri tabli konec naselja Vogrsko. In zato so ljudje ob
cesti zgroženi. To je za tam stanujoče resen problem. Vsi se sprašujejo, kako je mogoče, da je tam doli
omejitev 50, tu pa niti 70; da je tam pločnik, tu ga ni. Meni, da bi bilo prav, da bi našli nek način in
zadevo v primernem postopku rešili.
Župan: Meni, da to ni predmet obravnave na Občinskem svetu. Zadeva bo posredovana odboru za
okolje in prostor in poskušalo se bo dobiti odgovorne iz Direkcije za ceste, da povedo, kakšno
stališče je. Ker to ima z enega vidika pozitivne učinke, z drugega pa negativne. Sam vidi kot rešitev
krožno križišče ob izhodu z avtoceste, ki bi že samo po sebi zmanjšalo hitrost. To bi bil en ukrep, ki
bi ga bilo potrebno nujno narediti, potem pa bi bilo treba razmišljati še v predlagani smeri.
 Radovan Rusjan: Pove, da se večkrat, predvsem ob nedeljah, sprehaja s psom po občini. In prejšnjo
nedeljo, ko je šel, so imeli tu lovci en lov na male živali in so streljali kar vse povprek. Misli, da je eden
streljal mimo njega v vodo. Ne ve ali imajo oni kakšne predpise ali nimajo. Bilo jih je več takih
sprehajalcev, nekateri so se ustrašili in tekli stran. Zato daje pobudo, da o tem kot občina obvestimo
preko našega občinskega redarstva ali kakorkoli, da se ukrepa. Tu gre za varnost ljudi. Sam se je
počutil ogroženega. Sam pa ni proti temu, da streljajo, samo naj se primerno označijo in primerno
zavarujejo lovišče.
Župan: Pove, da je seznanjen, da je bil v nedeljo pogon. Lovci lahko streljajo 200 metrov od hiš. Za
zadružnim domom je bilo sigurno v tem koridorju. Je pa res, da kmetje zelo pritiskajo na lovce.
Kmetje norijo, da jim žival naredi ne vem koliko škode.
 Marko Švara: Najprej pozdravi pobudo Jožkota, na to problematiko je sam opozoril že v začetku
mandata. Kolikor ve, je bila že seja o tem, da bi se zmanjšala hitrost, ampak je bil odgovor negativen s
strani Direkcije. Sam predlaga omejitev 70 km/h. Njegovo vprašanje pa se nanaša - v bistvu je to
vprašanje postavil že pred letom dni - in sicer, kako uspešni smo pri pridobivanju evropskih sredstev?
Sicer finančna perspektiva je od leta 2014, država se hvali oz. Vlada se hvali, kako visoko rast ima.
Kolikor je seznanjen, pa še vedno ni objav javnih razpisov s strani države in občine se pri tem mučijo.
Sicer pa, nekje je prebral, da nekatere občine kljub temu pridejo do določenih sredstev, ampak vseeno
ga zanima, ker se bližamo koncu mandata, koliko se še lahko v tem letu naredi, koliko denarja je občina
sploh pridobila s perspektive 2014? Oz. če ni pridobila, na katere razpise se je prijavila, kakšen je njihov
namen ter vrednost sofinanciranja? In kaj se namerava prijaviti v prihodnosti… Je mogoče pomagala
katerim organizacijam in podjetjem do pridobitve teh sredstev in v kakšni meri?
Župan: Pove, da bodo svetniki dobili pisni odgovor.
Pisno posredovan odgovor:
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I. Program sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2014-2020
Razpisi za standardne projekte so bili objavljeni dne 15. junija 2016, prispelo je 160 projektih predlogov, v
sofinanciranje je bilo odobrenih 27.
Na tem razpisu je Občina Renče-Vogrsko sodelovala kot partner v 5 –tih projektih, in sicer:
 OASISTIMEMACHINE – »Časovni stroj: valorizacija oaz jezerske favne,
mokrišč in
koliščarskih vasi«
Vodilni partner:
- Comunità collinare del Friuli (San Daniele, Fagafna,..)
Slovenski partnerji:
- Občina Renče-Vogrsko
- RRA Severne primorske
- Javni zavod krajinski park ljubljansko barje
Italijanski partnerji:
- Občina Staranzano
- Občina Cavallino-Treporti
Pridruženi partnerji:
- Društvo za opazovanje ptic Slovenije
- Goriške opekarne d.d.
Kratek opis projekta:
S partnerstvom, ki se razteza od Beneške lagune pa vse do Ljubljanskega barja, se na razpis Slo-Ita
prijavlja projekt na temo revalorizacije pomena mokrišč, tako z naravovarstvenega kot s turističnega vidika.
Tematika projekta je usmerjenja k ohranjanju in promociji naravnih in kulturnih vrednot, ter izboljšanju
turistične infrastrukture. Predvidene aktivnosti na Območju občine Renče-Vogrsko so izgradnja
povezovalne poti med starim in novim mostom v Renče, dograditev kolesarskih povezav proti Prvačini in
Mirnu, ukrepi za izboljšanje kakovosti vode na jezeru v Volčji Dragi, strokovne podlage za pripravo OPPN
za sanacijo obstoječih glinokopov (Vogrsko, Renče), ter priprava strokovnih naravovarstvenih učnih vsebin.
Vrednost projekta za Občino Renče-Vogrsko znaša 320.000,00 €; stopnja EU sofinanciranja 85%.
Predviden rok za rezultate prijave: maj 2017; Predviden rok izvedbe: september 2017 do september 2019.
Trenutno stanje:
Projekt je bil odobren, vendar ne bo sofinanciran zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.
 SOCNET – Čezmejna socialna mreža za skupne rešitve socialnega vključevanja starejših
Vodilni partner:
- RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica
Slovenski partnerji:
- Dom upokojencev Nova Gorica
- Inštitut Antona Trstenjaka
Italijanski partnerji:
- Konzorcij VIVES
- Univerza v Vidmu (v dogovarjanju)
- Predstavnik z Dežele Veneto
Pridruženi partnerji:
- 6 občin Goriške regije, občine dežel FJK in Veneto
- Spominčica Alzheimer Slovenija
- MDDSZ
- Dežela FJK
Kratek opis projekta:
Projekt se nanaša na vzpostavitev mreže centrov za starejše v čezmejnem okolju. Z občinami, ki se bomo
vključile v projekt kot pridruženi partnerji, je dogovorjeno, da se zanje nabavi nujno opremo (cca. 15.000 €
na občino), potrebno za tak center. Opremo bo nabavil DUNG, ki ima koncesijo za vse storitve starostne
oskrbe (oprema bo prikazana v proračunu DUNG). Pogoj pa je, da posamezna občina poskrbi za ustrezen
urejen prostor, kjer bi tovrstna dejavnost potekala.
Trenutno stanje:
Projekt je bil odobren, vendar ne bo sofinanciran zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.
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 Smart CBC – Smart Cross border Camp (Pametno čezmejno območje)
Vodilni partner:
- Unioncamere Veneto (Italija)
Slovenski partnerji:
- Primorski tehnološki park Nova Gorica
- Tehnološki park Ljubljana in Univerza v Novi Gorici.
Pridruženi partnerji:
- Občina Renče-Vogrsko
Kratek opis projekta:
- Namen projekta je vzpostaviti institucionalno mrežo inovativnih akterjev, ki bodo podprli razvoj
čezmejne skupnosti talentov (motiviranih posameznikov z znanjem in kompetencami, kot so
podjetniki, inovatorji, raziskovalci, strokovnjaki itd. na specifičnih področjih), ki jih povezuje skupen
interes za razvoj novih inovativnih izdelkov, storitev in poslovnih modelov ter povezovanje s start-up
ter malimi in srednje velikimi podjetji.
Trenutno stanje:
Projekt je bil odobren, vendar ne bo sofinanciran zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.
 POTI MIRU 2
Vodilni partner:
- Fundacija Pot miru
Slovenski partnerji:
- ZRC SAZU
- Občina Miren-Kostanjevica (za občine Goriške regije)
Italijanski partnerji:
- Pokrajina Videm
- Občina Tržič/Monfalcone
Pridruženi partnerji:
- 6 občin Goriške regije
Kratek opis projekta:
Dograditev mreže tematskih poti na temo I. svetovne vojne. Vključitev območja Občine Renče-Vogrsko v
sistem. Ureditev in označitev manjkajočih odsekov, tisk zemljevidov, popis in označitev ostalin iz I. sv.
Vojne. Vrednost projekta za Občino Renče-Vogrsko cca 15.000 €.
Trenutno stanje:
Projekt je bil odobren, vendar ne bo sofinanciran zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.
 Zmanjševanje vodnih izgub - REWALOSS
Slovenski partner:
- Vodovodi in kanalizacije d.d.
Italijanski partnerji:
- Irisacqua
Pridruženi partnerji:
- Občina Renče-Vogrsko
Kratek opis projekta:
Glavni projektni rezultat bo trajnostno čezmejno upravljanje vodovodnih sistemov, katerega cilj je zmanjšati
vodne izgube in s tem zmanjšati stroške obratovanja. Z novim modelom skupnega upravljanja bo znatno
zmanjšanje vodnih izgub, kar bo omogočilo večjo varnost in zanesljivost obratovanja vodovodnih sistemov.
Trenutno stanje:
Projekt je bil odobren, vendar ne bo sofinanciran zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.
II. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin – Ministrstvo za
infrastrukturo in Evropski kohezijski sklad
2. septembra je bil objavljen javni razpis za energetsko prenovo stavb v lasti občin. Rok za oddajo prijav je
bil 12. december 2016.
Sofinanciranje v višini do 40% stroškov operacije. Minimalna višina operacija mora biti 500.000 € brez DDV
(JN) oz. 750.000 € brez DDV (JZP).
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 Energetska sanacija POŠ Bukovica
Kratek opis projekta:
Pripravlja se prijava energetske sanacije POŠ Bukovica. Zaradi višine operacije se predvideva skupna
prijava z občinama Hrpelje-Kozina in Divača. Predvidena je sanacija ovoja stavbe (fasade, stavbno
pohištvo), obnova kotlovnice, zamenjava svetil, druga g-o dela. Ocenjena vrednost investicije znaša
150.000 € brez DDV.
Trenutno stanje:
21. 4. 2017 smo prejeli Sklep Ministrstva za infrastrukturo o sofinanciranju v višini 73.966 €.
III. Javni razpis za sofinanciranje investicij v posodabljanje športnih objektov – Ministrstvo za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Na razpis smo 5.9. 2016 prijavili Sanacijo balinišča v Renčah, v skupni vrednosti 73.087 € z DDV.
Maksimalno sofinanciranje je v višini 39.316 €.
Trenutno stanje:
Merilo za izbor je bila višina investicije. Projekti prijaviteljev so se glede na višino investicije razvrstili od
najvišje do najnižje vrednosti, v sofinanciranje pa se je lahko uvrstilo prvih 13 projektov. Projekt je bil
odobren, vendar ne bo sofinanciran zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.
IV. Razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje investicij po 23.
členu ZFO-1
Na razpis smo prijavili sofinanciranje investicije Zdravstveni dom v Renčah, vloga nam je bila odobrena.
Sredstva, ki jih bomo prejeli v letošnjem letu bodo v višini 39.692 €, v letu 2018 pa 60.646 €.
Trenutno stanje:
Na MGRT smo že oddali zahtevek v višini 39.692 €, ki nam ga je ministrstvo tudi že odobrilo.
V. STRATEŠKI PROJEKTI
1. PROJEKTI POREČJA VIPAVE
 GREVISIN (zelena infrastruktura) – strateški projekt SLO-ITA
 VISFRIM (protipoplavni projekti) - strateški projekt SLO-ITA
 RENATURACIJA POREČJA REKE VIPAVE oz. VIPava (naravovarstveni projekt) – kohezijski
projekt Zavoda za ribištvo
V okviru aktivnosti, ki jih vodi Svet za Vipavo, ki združuje 6 občin v spodnji Vipavski dolini, predstavnike
Direkcije za vode, Zavoda za varstvo narave, Regijske razvojne agencije in Ministrstvo za okolje, se
pripravljajo trije projektni predlogi, ki bo črpali sredstva iz Kohezijskega sklada oz. iz Interreg programa
Slovenija – Italija in se bodo izvajali v porečju reke Vipave. Predvideni projekti so Renaturacija porečja
Reke Vipave (naravovarstveni projekt), Grevisin (zelena infrastruktrura) in Visfrim (protipoplavni ukrepi).
Sredstva na proračunski postavki so rezervirana za pripravo dokumentacije za prijavo na razpise. Izvedba
je predvidena v obdobju 2018 – 2020.
GREVISIN (zelena infrastruktura) – strateški projekt SLO-ITA
Partnerji na Slovenski strani so občine iz Vipavske doline (razen Šempeter-Vrtojba), RRA Severne
primorske, Inštitut za vode RS, ARSO, Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica. Aktivnosti na projektu so
usmerjene k vzpostavitvi zelene infrastrukture na porečju reke Vipave in Soče s poudarkom na Vipavski
dolini.
Zelena infrastruktura je opredeljena kot strateško načrtovano omrežje visokokakovostnih naravnih in polnaravnih območij in drugih elementov okolja, ki je načrtovano in upravljano tako, da zagotavlja širok spekter
ekosistemskih storitev tako na podeželju kot v urbanih območjih. Vključuje zelene prostore (ali modre v
primeru vodnih ekosistemov) in druge fizične strukture na kopnem (vključno z obrežji) in na morju.
Ekosistemske storitve, ki naj bi jih zelena infrastruktura zagotavljala so:
- Ekološka funkcija za zagotavljanje biotske pestrosti z vzpostavitvijo ekoloških koridorjev;
- Okoljska funkcija z ohranjanjem vodnih virov in varstvom pred erozijo;
- Klimatska funkcija za blaženje temperaturnih ekstremov in zmanjšanjem poplavne nevarnosti;
- Socialna funkcija z ustvarjanjem delovnih mest, učinkom na zdravje in privlačnost krajine;
- Kulturna funkcija z varstvom zgodovinskih in kulturnih virov, ter zagotavljanjem identitete in
prepoznavnosti krajin.
Občina Renče-Vogrsko v okviru projekta pripravlja nabor ukrepov na območju brežin reke Vipave v
Renčah. Gre za območje, ki je zaradi naravnih danosti in prometnega pomena izredno občutljivo za
kakršnekoli posege. Večfunkcijska zelena infrastruktura pa zagotavlja pristop, ki združuje različne poglede
na isto problematiko. Predvidena je sanacija brežin med starim mostom in mlinom v Renčah z izgradnjo
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protipoplavnega zidca, kar zagotavlja okoljsko funkcijo (varstvo pred erozijo), Klimatsko funkcijo
(zmanjšanje protipoplavne varnosti), Socialno in Kulturno funkcijo; protierozijska zaščita brežin pod jezom;
zasaditev ogoljenih brežin Vipave gorvodno v smeri Arčonov kot ekološke funkcije, ter preverba možnosti
zagotovitve dodatnih retenzijskih površin pod novim mostom kot ekološke in klimatske funkcije.
Ukrepi ostalih partnerjev: Ukrepi na žabeljskem polju (Ajdovščina), Retenzijske površine na Lijaškem polju
(Nova Gorica), (Miren-Kostanjevica),
Predvidena sredstva za partnerja Občina Renče-Vogrsko - 208.500,00 EUR. Predvideno sofinanciranje:
85% upravičenih stroškov.
VISFRIM (protipoplavni projekti) - strateški projekt SLO-ITA
Občina Renče-Vogrsko na projektu ne sodeluje neposredno, iz tega naslova relativno večji delež pri
projektu Grevisin.
RENATURACIJA POREČJA REKE VIPAVE oz. VIPava (naravovarstveni projekt) – kohezijski
projekt Zavoda za ribištvo
Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini
Nosilec projekta Zavod za Ribištvo. Občina Renče-Vogrsko ni neposredni partner. Predvideni so naslednji
ukrepi: Sanacija meandra Brje, Renaturacija meandra Dolenje, Ureditev vtoka v Novakovo Mlinščico,
Ureditev prehodnosti štirih pregrad na reki Vipavi, Odstranjevanje tujerodnih vrst želv (Renški meandri,
Bilje, Vogršček), Zasaditve mejic, Obnova habitata hribskega škrjanca; Ureditev povezovalne učne poti
od izvira do izliva reke Vipave (10 km Občina Renče-Vogrsko), postavitev ptičje opazovalnice na
območju Glinokopa v Renčah. 100% sofinancirano iz kohezijskih sredstev.
2. POTI MIRU
Zaenkrat razpis še ni bil objavljen, tako da obseg možnih sredstev še ni znan. Naša občina se vseeno že
pogovarja z drugimi partnerji (občine, Fundacija Poti miru..) glede sodelovanja pri tem razpisu.
3. CIVILNA ZAŠČITA
Zaenkrat razpis še ni bil objavljen, tako da obseg možnih sredstev še ni znan. Naša občina se vseeno že
pogovarja z drugimi partnerji (občine, Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost GE Nova Gorica..)
glede sodelovanja pri tem razpisu. Trenutne informacije so, da bodo sredstva namenjena bolj mehkim
vsebinam, kar pomeni raznim izobraževanjem gasilcev in civilne zaščite.
VI. DOGOVOR O RAZVOJU REGIJ
Dogovor o razvoju regij predvideva sofinanciranje projektov na regijski ravni iz kohezijskega sklada.
Predvidena višina sofinanciranja je 100% upravičenih stroškov, DDV ni upravičen strošek. V okviru
Dogovora za razvoj regij občina prijavlja ukrepe na naslednjih prednostnih naložbah:
- Prilagajanje podnebnim spremembam – protipoplavna varnost na porečju Reke Vipave. Višina
sredstev za dolino Vipave – 6.640.000 €. Občina Renče-Vogrsko: 315.000,00 – zagotavljanje
prevoznosti ceste Bukovica-Renče ob visokih vodah; protipoplavni nasipi; protipoplavni ukrepi na
pritokih Vipave. Ukrepe koordinira in izvaja Direkcija za vode za celotno porečje.
- Vlaganje v vodni sektor – gradnja javne infrastrukture za odpadno vodo in gradnja sistema za
oskrbo s pito vodo. Višina sredstev na ravni regije – 7.330.000, Občina Renče-Vogrsko – 1.600.000
– izgradnja povezovalnega fekalnega kanala Renče-Bilje, dograditev kanalizacijskega sistema,
Vodovod Bukovica-Bilje.
VII. PROJEKTI LAS V OBJEMU SONCA
1.) JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno
akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja za leto 2016
a.) Rekreacija na prostem v občinah Miren-Kostanjevica, Renče –Vogrsko in Šempeter –Vrtojba TREK– telovadnice na prostem
Naziv prijavitelja/vodilnega partnerja
operacije:
Ostali partnerji v operaciji:

Cobit d.o.o.




Občina Miren -Kostanjevica
Občina Renče - Vogrsko
KŠTM - Javni zavod za kulturo, šport,
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turizem in mladino Šempeter -Vrtojba
Con Sense Zavod za napredno
komunikacijo in izobraževanje
MM dogodki, organizacija dogodkov –
Jernej Medvešček s.p.
Društvo mladi Renče - Vogrsko

Celotna vrednost operacije (z DDV):
Višina upravičenih stroškov (brez DDV):
Sofinanciranje EKSRP:

40.628,86 EUR
35.805,53 EUR
25.063,87 EUR

KRATEK OPIS OPERACIJE:
Z namenom, da se na območju občin Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter – Vrtojba vzpostavi
prostor za kakovostno preživljanje prostega časa, mesto kjer se izvajajo aktivnosti za krepitev zdravja in
samozavesti ter krepi socialne stike, se je oblikovala operacija TREK - Rekreacija na prostem v občinah
Miren-Kostanjevica, Renče –Vogrsko in Šempeter –Vrtojba. Občina Šempeter – Vrtojba že ima nekaj
kapacitet za rekreacijo na prostem, občini Miren-Kostanjevica in Renče- Vogrsko pa ne, zato se v slednjih
dveh vzpostavljata telovadnici na prostem, za vse tri pa se v sklopu operacije tudi razvija posebno mobilno
orodje, s katerim se bo motiviralo uporabnike, jih informiralo o uporabi telovadnih orodij, jim na način
označitve dodatnih poti in virtualnih vaj na teh poteh ponudilo širši prostor za vadbo, mobilno orodje pa bo
uporabljeno tudi kot pripomoček za povezovanje generacij. Organizirane bodo tudi brezplačne vadbe na
način medgeneracijskega povezovanja in druženja.
VREDNOST ZAPROŠENIH SREDSTEV OBČINE RENČE – VOGRSKO: 9.675,88€ (DDV vključen)
ZNESEK SOFINANCIRANJA ZA OBČINO RENČE – VOGRSKO: 5.551,74€
LASTNA SREDSTVA: 4.124,15€
b.) Center tehniške dediščine – KUJ.ME
MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Naziv prijavitelja/vodilnega partnerja
operacije:
Ostali partnerji v operaciji:

Celotna vrednost operacije (z DDV):
Višina upravičenih stroškov (brez DDV):
Sofinanciranje EKSRP:

KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO
LOKOVEC
OBČINA RENCE - VOGRSKO
ŠC NOVA GORICA, BIOTEHNIŠKA ŠOLA
ŠEMPETER PRI GORICI
ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO,
MLADINO IN ŠPORT BRDA
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO
ZARJA BILJE
299.179,68 EUR
248.564,41 EUR
99.935,42 EUR

KRATEK OPIS OPERACIJE:
Na območju LAS v objemu sonca deluje več različnih akterjev tehnične kulture in med njimi so tudi skrbniki
tehniške dediščine. Nosilci ohranjanja tehniške dediščine med seboj niso povezani. Inštitucija, s katero vsi
strokovno sodelujejo, je Goriški muzej. Operacija CENTER TEHNIŠKE DEDIŠČINE »KUJ.ME« je
nadgradnja obstoječim praksam – identificira nosilce skrbi za tehniško dediščino, jih poveže in opolnomoči
za še učinkovitejše delovanje, z uporabo dobrih in novimi inovativnimi pristopi razvije nov produkt/storitev,
katerega dodana vrednost je, da je povezljiv s turistično ponudbo, podjetništvom in medgeneracijskim
prenosom znanj in kompetenc na podeželju, vse na načelih trajnosti.
Glavni cilj operacije je razviti, vzpostaviti in zagotoviti trajno delovanje CENTRA TEHNIČNE KULTURE
KUJ.ME kot inovativne platforme, ki spodbudi potenciale za razvoj novih storitev in dvig kakovosti življenja
prebivalcev. Z inovativnim modelom upravljanja s tehniško dediščino podeželja se vzpostavijo možnosti za
krepitev lokalne identitete, medgeneracijski prenos znanja in ustvarjanje podjetniških priložnosti. Dodana
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vrednost je obnova večnamenskega objekta v Lokovcu, ki je tudi vozlišče razpršene mreže točk tehniške
dediščine na območju LAS.
VREDNOST ZAPROŠENIH SREDSTEV OBČINE RENČE – VOGRSKO: 7.640,00 (DDV vključen)
ZNESEK SOFINANCIRANJA ZA OBČINO RENČE – VOGRSKO: 2.853,74€
LASTNA SREDSTVA: 4.786,26€
2.) JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za
lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v
letu 2017.

a.) Kulturno stičišče območja LAS v objemu sonca – KUL-STIK
Naziv prijavitelja / vodilnega partnerja
operacije:

OBČINA RENČE – VOGRSKO

Ostali partnerji v operaciji:

- VIDEO-PRO D.O.O
MESTNA OBČINA NOVA GORICA,
DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA
73.909,26€

Skupna vrednost celotne operacije
(z DDV, EUR):
Ocenjen znesek upravičenih stroškov
operacije (tekoče cene - brez DDV,
EUR):
Vrednost sofinanciranja ESRR (v EUR):

61.784,10€
49.427,28€

KRATEK OPIS OPERACIJE:
Operacija »KUL- STIK« se navezuje na širše območje LAS-a. V sklopu operacije želimo z uporabo in
promocijo kulturne dediščine ponovno aktivirati KD Bukovica v »Kulturno stičišče« širšega območja LAS, ki
bi skozi aktivnosti združevala deležnike in širšo populacijo. Na obravnavanem območju ugotavljamo, da
imamo več skupnih stičnih točk (Plesi v Bukovici, Zoran Mušič, Kulturni dom) ki posamezne zgodbe
združujejo v večjo celoto.
Z operacijo želimo izboljšati prepoznavnost in uporabo tega »Kulturnega stičišča« in hkrati povezati lokalno
kulturno dediščino z dediščino širšega območja, ki bi se posledično lahko razvijala tudi v nove turistične
produkte in poslovne priložnosti.
V sklopu operacije načrtujemo gradnjo nadstrešnice na ploščadi pri Kulturnem domu v Bukovici, ki bi
prostor še dodatno obogatila in mu dala dodano vrednost. S tem bi se lahko del kulturnega dogajanja
preselil tudi izven same stavbe, ter tako bil dostopen širši populaciji. Prostor predstavlja potencialno točno
združevanja, razvijanja novih poslovnih in kulturnih idej. V sklopu operacije želimo Kulturni dom v Bukovici,
njegovo bogato kulturno dediščino in izročilo približati in razširiti še na ostala območja v sklopu LAS-a. Zato
smo osnovali aktivnosti, ki se bodo zvrstile na različnih punktih in bodo hkrati vključevale sodelovanje širše
populacije, ranljivih skupin z željo po izobraževanju, spoznavanju, druženju, aktivnemu in kvalitetnemu
preživljanju prostega časa.
VREDNOST ZAPROŠENIH SREDSTEV OBČINE RENČE – VOGRSKO: 67.311,25€ (DDV vključen)
ZNESEK SOFINANCIRANJA ZA OBČINO RENČE – VOGRSKO: 44.161,02€
LASTNA SREDSTVA: 23.150,23€
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b.) Vzpostavitev skupne mladinske prostovoljske mreže za pomoč posameznikom in družinam
Mladi za mlade – Mladi za vse

Naziv prijavitelja / vodilnega partnerja
operacije:

Društvo za pomoč in informiranje na področju
socialnega zdravstva
-

Ostali partnerji v operaciji:

Skupna vrednost celotne operacije
(z DDV, EUR):
Ocenjen znesek upravičenih stroškov
operacije (tekoče cene - brez DDV,
EUR):
Vrednost sofinanciranja ESRR (v EUR):

Ustanova fundacija Bit Planota
Medobčinsko društvo prijateljev mladice za
Goriško
- ZIP Zavod za inovativno preventivo Nova
Gorica
- Društvo Mladi Renče – Vogrsko
- Občina Renče - Vogrsko
62.918,93€
61.962,13€
49.569,70€

KRATEK OPIS OPERACIJE:
Namen predlaganega projekta je vzpostaviti prostovoljsko mrežo, ki bo aktivirala mlade za pomoč starejšim
ter invalidom oz. ljudem s posebnimi potrebami. V mrežo bomo povezali organizacije, ki vključujejo mlade
in z njihovo pomočjo vzpostavili skupno prostovoljsko skupino mladih. Ključna vloga članov mreže bo v
animiranju mladih prostovoljcev za vključitev v prostovoljsko skupino mladih ter za sodelovanje v
prostovoljskih akcijah. Na ta način bomo prispevali k reševanju problematike, ki je na eni strani povezana z
družbeno integracijo mladih s pojavom »ekonomskega« izključevanja starejših oz. ljudi s posebnimi
potrebami in na drugi strani.
VREDNOST ZAPROŠENIH SREDSTEV OBČINE RENČE – VOGRSKO: 4.122,15€ (DDV vključen)
ZNESEK SOFINANCIRANJA ZA OBČINO RENČE – VOGRSKO: 2.703,05€
LASTNA SREDSTVA: 1.419,10€
c.) Grad Rihemberk, središče trajnostnega turizma GO – Dedi center Rihemberk
Naziv prijavitelja / vodilnega partnerja
operacije:

Mestna občina Nova Gorica

Ostali partnerji v operaciji:

Občina Renče – Vogrsko, Zavod za kulturo, turizem,
mladino in šport Brda, Video pro d.o.o, VDC Nova
Gorica, Kulturno prosvetno društvo Franc Zgonik
Branik

Skupna vrednost celotne operacije
(z DDV, EUR):

68.154,96 €

Ocenjen znesek upravičenih stroškov
operacije (tekoče cene - brez DDV,
EUR):
Vrednost sofinanciranja ESRR (v EUR):

62.172,39€
49.737,91€

KRATEK OPIS OPERACIJE:
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Operacija prinaša dodano vrednost pri vsebinah, ki spominjajo vse generacije na pomen ohranjanja
naravne in kulturne dediščine. Gre za nadgradnjo turistične ponudbe, ki je trajnostno naravnana in bo
dolgoročno omogočala goriškemu prostoru večje prihodke zaradi večjega obiska obiskovalcev in turistov. S
tem bo lokalno prebivalstvo upravičenih naselji obogateno za nov trajnostni turistični produkt. Glavni cilj je
vzpostaviti grad Rihemberk kot široko prepoznano in izrazito povezovalno središče kulturnega in
naravoslovnega turizma, s poudarkom na dediščinskem in trajnostnem turizmu. S tem bodo pridobila tudi
ostala vključena urbana naselja, saj se bodo promocijske aktivnosti naslanjale na celovito območje
(Šempeter, Bukovica, Dobrovo, Miren), ki se ponaša z dvorci, vilami in drugo kulturno dediščino.
VREDNOST ZAPROŠENIH SREDSTEV OBČINE RENČE – VOGRSKO: 2.004,00€ (DDV vključen)
ZNESEK SOFINANCIRANJA ZA OBČINO RENČE – VOGRSKO: 1.480€
LASTNA SREDSTVA: 524€
d.) Razvoj in implementacija poslovnega modela ter vzpostavitev podpornega okolja za projekt
»Odprte vasi«
Naziv prijavitelja / vodilnega partnerja
operacije:

TURISTIČNA ZVEZA NOVA GORICA

Ostali partnerji v operaciji:

Gregor Suhadolnik s.p.
Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Zavod za šport, turizem in mladinske dejavnosti
Šempeter–Vrtojba
Občina Renče - Vogrsko
Občina Miren – Kostanjevica
Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

Skupna vrednost celotne operacije
(z DDV, EUR):
Ocenjen znesek upravičenih stroškov
operacije (tekoče cene - brez DDV,
EUR):
Vrednost sofinanciranja ESRR (v EUR):

72.328,21€
61.175,25€
48.940,20€

KRATEK OPIS OPERACIJE:
Operacija želi oblikovati mrežo partnerjev, ki povezuje goriško podeželje v zanimivo turistično zgodbo –
ODPRTE VASI, vezi med naravo in ljudmi. Gostje bi na tak način doživeli življenje na vasi in se vključili v
vsakdanjik vaščana, kmetovalca, pridelovalca,… preko obiska, degustacij izdelkov in/ali sodelovanja v
procesu pridelave oz. izdelave produktov. Operacija bo izpolnjevala tudi zahtevo po ekološkem in
trajnostnem turizmu, saj bo ponujala bivanje v energetsko varčnih bivalnih eko hišicah ter zdravo in naravi
prijazno mobilnost z električnimi kolesi.
Operacija uvaja popolnoma nov koncept izvajanja in financiranja turistične dejavnosti, saj temelji na
franšiznem sistemu oddajanja eko bivalnih hišk in električnih koles, hkrati pa povezuje izredno pestro
paleto turističnih storitev in valorizacijo snovne in nesnovne kulturne dediščine.
VREDNOST ZAPROŠENIH SREDSTEV OBČINE RENČE – VOGRSKO: 4.350€ (DDV vključen)
ZNESEK SOFINANCIRANJA ZA OBČINO RENČE – VOGRSKO: 3.480 €
LASTNA SREDSTVA: 870 €
e.) POT MIRU – Dediščina prve svetovne vojne
Naziv prijavitelja / vodilnega partnerja
operacije:

LAS Dolina Soče
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Ostali partnerji v operaciji:

A) PARTNERSKI LAS-I:
LAS GORENJSKA KOŠARICA
LAS S CILJEM
LAS VIPAVSKA DOLINA
LAS OBJEMU SONCA
B) IZVAJALCI SE BODO IZBRALI SKLADNO Z
ZAKONOM O JAVNEM NAROČANJU GLEDE
STROKOVNA PODROČJA IZVAJANJA
PROJEKTA:
•
USTANOVA »FUNDACIJA POTI MIRU V
POSOČJU«
18.910,00€

Skupna vrednost celotne operacije
(z DDV, EUR):
KRATEK OPIS OPERACIJE:
V okviru te operacije želimo vse že izvedene aktivnosti v preteklih letih nadgraditi in vanjo vključiti turistične
vodnike, ponudnike in predstavnike ranljivih skupin ter na Pot miru navezati z informatiko, promocijo in
izobraževanjem območja zaledja soške fronte, saj so predstavljala pomembna oskrbovalna in sanitetna
središča za delovanje same fronte.
Za promocijo in prepoznavnost območja se izvede spletno promocijo, nabavi promocijsko-izobraževalni
material in izvede izobraževalne delavnice v urbanih naseljih, in sicer predvsem za predstavnike ranljivih
skupin in turistične vodnike ter ponudnike, da se jim približa ter predstavi pomen dediščine prve svetovne
vojne. Z mnogimi aktivnostmi se bodo povezala urbana središča in dediščina, ki se nahaja izven njih, kar
bo povečalo sinergijske učinke.
VREDNOST ZAPROŠENIH SREDSTEV OBČINE RENČE – VOGRSKO: 5.507,00€ (DDV vključen)

VIII.

RAZPISI EKO SKLADA

Objekt Zdravstveni dom Renče je prijavljen na razpis Ekosklada LS16-40SUB za sofinanciranje gradnje
skoraj nič-energijskih stavb v javni lasti. Predvideno je sofinanciranje v višini 240€/m2 kondicionirane neto
tlorisne površine stavbe, za energijsko učinkovite stavbe (Qh ≤ 6 kWh/m3 a), ki imajo konstrukcijo z več
kot 25% volumskim deležem toplotne izolacije.
IX. DRUGI RAZPISI
1. Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v goriški regiji (GOŠO)
V letu 2016 so bili izdelani načrti razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
naslednje generacije. Izdelani načrti razvoja bodo dopolnjeni in dokončani, ko bo MJU (direktorat za
informacijsko družbo) objavil dokončen seznam belih lis v goriški regiji, kjer ne obstaja ustrezna
širokopasovna infrastruktura v zahtevani kakovosti in tudi ni tržnega interesa za njeno gradnjo.
2. Javni razpis za sofinanciranje »Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti
2018«
Naziv prijavitelja/vodilnega partnerja
operacije:
Ostali partnerji v operaciji:
SKUPAJ upravičeni stroški projekta
SKUPAJ NE upravičeni stroški projekta
CELOTNA VREDNOST PROJEKTA

Občina Renče - Vogrsko
/
7.918 €
1.023,02 €
8.941,02€

KRATEK OPIS OPERACIJE:
V sklopu aktivnosti Park(irni)dan bomo v centru vasi Renče začasno preuredili 8 javnih parkirišč, ki bodo v
času med 16.9 – 22.9 zaživela z novimi vsebinami, ki bodo namenjene širši populaciji.
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Projekt smo si zastavili s ciljem izvedbe večjega števila dogodkov, ki bodo skrbeli za promocijo zdravja,
ekološke in trajnostne izbire načina življenja, promocija varnega in alternativnega prihoda v šolo, prometno
ozaveščenost širšega prebivalstva ter odkrivanje skritih zanimivih kotičkov občine z uporabo alternativnih
prevoznih sredstev.
V sklopu aktivnosti Park (irni) dan bomo v tednu mobilnosti organizirali:
- Otroški popoldan: Varno na cesto
- Sproščajoča telovadba za upokojence
- Tematska delavnica zdravega življenjskega sloga
- Preizkus hoje na 2 km
- Alternativno odkrivanje skritih kotičkov
Ter izpeljavo akcije »PEŠ BUSa« alternativnega in aktivnega prihoda otok v šolo.
VREDNOST ZAPROŠENIH SREDSTEV OBČINE RENČE – VOGRSKO: 7.918 €
LASTNA SREDSTVA: 1.023,02 €
 Vanda Ožbot:
1. Na prejšnji seji je postavila vprašanje in dobila posebej odgovor. Na tisto četrto vprašanje, kar se
tiče tonaže obremenitve osnega pritiska po cestah, ji je bilo odgovorjeno, da to predlaga župan.
Zanima jo, če je tudi zatečeno stanje na nekaterih cestah, kjer so še omejitve 7 ton in pol? Na
lokalnih poteh je že vprašala, prav konkretno pri Smodinovih za Staro Goro.
2. Pove, da je 5. oktobra bil članek v Primorskih novicah glede pločnika skozi Bazaro in nadaljevanje
proti Volčji Dragi. Med vrsticami piše »s sosednjo občino se moramo še zmeniti za dinamiko
naložbe in financiranje prometne dokumentacije v celoti«. Sprašuje ali ima občina plan za naslednje
leto oz. naslednja leta, da se bo delalo kolesarsko stezo skozi skozi Volčjo Drago in kje?
Župan: Pove, da na novinarske komentarje težko odgovarja.
Vanda Ožbot: Ne, to je povedal mag. Milan Turk, župan občine Šempeter-Vrtojba.
Župan: Pove, da je torej potrebno njega vprašati.
Vanda Ožbot: Meni, da bi se bilo o tem potrebno dogovoriti na kolegiju županov. To je velik projekt.
3. Kdaj je predviden sanacije ceste od Vogrskega za Staro Goro? Lokalna cesta je od Boršta do
Brežiča, kjer živi Bonuti Rado, do Fornazarič Ivana, tisti del cestišča je v katastrofalnem stanju. Kdaj
se bo to saniralo?
Župan: Pove, da je bilo na zadnjem organizacijskem sestanku s predsedniki KS in odbora za okolje in
prostor dogovorjeno, da gre to v letošnjem letu v asfaltacijo.
Župan odredi odmor od 17.45 do 18.00 ure.
Vodenje seje prevzame Aldo Mozetič, najstarejši član občinskega sveta.
Ad. 11.a Volitve v državni svet – elektor
Predsedujoči pozove Nedeljka Gregoriča, predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja (v nadaljevanju KMVVI), da poda poročilo.
Nedeljko Gregorič pove, da je KMVVI na spletni strani objavila poziv k predlaganju kandidatov – tako za
kandidata za člana DS kot za elektorja. Nedeljko Gregorič pove, da je KMVVI prejela tri pravočasne in
popolne predloge za elektorja. Za elektorja so predlagani trije člani občinskega sveta, in sicer: Marijo Rutar,
Marko Švara in Borut Zorn. KMVVI občinskemu svetu zato predlaga, da s tajnim glasovanjem izmed teh
treh izvoli enega elektorja.
Marjan Murovec vpraša ali je to edini predlog komisije ali je še kakšen drugi. Ne ve zakaj morajo biti tajne
in ali je kakšna osnova v zakonodaji. Vpraša še ali lahko glasujejo tudi predlagani kandidati za elektorje?
Nataša Gorkič Barle odgovori, da se je občinski svet srečal s tajnim glasovanjem pred petimi leti, ko
se je glasovalo o isti zadevi. Pove, da je predlog KMVVI popolnoma legitimen. V primeru, da se
sklep o tajnem glasovanju izglasuje, je nadaljnje postopanje natančno določeno v Poslovniku
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Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko. Pojasni poslovniška določila. Pove, da imajo pravico
glasovati vsi člani občinskega sveta, tudi člani o katerih se glasuje.
Marjan Murovec vpraša zakaj se je župan izločil in prepustil vodenje seje najstarejšemu članu občinskega
sveta?
Nataša Gorkič Barle pove, da se je župan pač tako odločil.
Predsedujoči da na glasovanje sklep, da se glasuje tajno.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 14
PROTI 1
Predlagani sklep, da se glasuje tajno, je sprejet.

Predsedujoči pove, da 2. odstavek 50. člena Poslovnika pravi, da tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide
tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi svet na predlog predsedujočega.
Administrativno tehnična opravila v zvezi s tajnim glasovanjem pa bo opravila Nataša Gorkič Barle.
Predsedujoči predlaga, da se v komisijo imenujeta:
 Boris Čoha, predsednik Statutarno pravne komisije
 Nedeljko Gregorič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 14
PROTI 0
Predlagani sklep je sprejet.
Predsedujoči pojasni potek glasovanja. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži zaporedno številko
pred priimkom in imenom kandidata za katerega se želi glasovati. Glasuje se največ za enega kandidata.
Glasuje se za zastorom in nato se glasovnico odda v glasovalno skrinjico. Neizpolnjena glasovnica ali
glasovnica, ki ni izpolnjena v skladu z navodilom o načinu glasovanja, je neveljavna. Izvoljen je kandidat, ki
dobi največje število glasov. Imenovan je kandidat za katerega je glasovala večina opredeljenih članov
sveta. Če nihče od predlaganih kandidatov ne dobi potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem
glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov. Če več
kandidatov dobi enako število glasov, se kandidata določi z žrebom.
Nataša Gorkič Barle razdeli glasovnice vsem članom Občinskega sveta, ki prejem glasovnice potrdijo s
podpisom.
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Glasovanje se zaključi ob 18.17 uri.
Komisija odpre skrinjico in ugotovi izid glasovanja ter sestavi poročilo o izidu glasovanja.
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Predsedujoči objavi izid glasovanja tako, da prebere poročilo o izidu glasovanja.

Stran 26 od 30

Predsedujoči pove, da se bo opravil drugi krog glasovanja. Glasovalo se bo za enega izmed dveh
kandidatov, ki sta prejela največje število glasov, in sicer Marko Švara in Borut Zorn.
Nataša Gorkič Barle razdeli glasovnice vsem članom Občinskega sveta, ki prejem glasovnice potrdijo s
podpisom.

Stran 27 od 30

Glasovanje se zaključi ob 18.24 uri.
Komisija odpre skrinjico in ugotovi izid glasovanja ter sestavi poročilo o izidu glasovanja.

Predsedujoči objavi izid glasovanja tako, da prebere poročilo o izidu glasovanja. Občinski svet Občine
renče-Vogrsko je za predstavnika v volilno telo za volitve v državni svet imenoval Marka Švaro.

Stran 28 od 30

Ad. 11.b Volitve v državni svet – kandidat
KMVVI je prejela en predlog za kandidata za člana DS, in sicer se za kandidata predlaga Aleš Bucik, župan
Občine Renče-Vogrsko. Predlog je bil popoln in pravočasen. KMVVI tako predlaga občinskemu svetu, da
za kandidata za člana državnega sveta določi Aleša Bucika.

Predsedujoči da na glasovanje sklep, da se glasuje tajno.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 1
PROTI 14
Predlagani sklep, da se glasuje tajno, ni sprejet.
Predsedujoči da na glasovanje sklep, da se v državni svet kandidira župan Aleš Bucik.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 14
PROTI 1
Sprejet je sklep, da se za kandidata za člana državnega sveta določi Aleš Bucik, župan Občine
Renče-Vogrsko.
…

Ad 12. Sklep o soglasju Glasbeni šoli Nova Gorica k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki
Župan preide na predzadnjo točko DR in preda besedo Vladki Gal Janeš.
Vladka Gal Janeš pravi, da bo gradivu, ki so ga dobili, dodala le še par podatkov. Občine po Zakonu o
financiranju vzgoje in izobraževanja plačujejo Glasbenim šolam samo stroške plač in potne stroške
delavcev. Ostale plačne stroške poravnava Glasbenim šolam država. S šolnino, ki jo pobirajo mesečno, pa
krijejo vse druge materialne stroške. Tako je tudi s to Glasbeno šolo. Občina na podlagi pogodbe, ki jo
podpišejo vse občine soustanoviteljice in Glasbena šola, zagotavlja svoj delež po delitveni bilanci, to je 7 in
še nekaj odstotkov, za kritje stroškov prehrane in potnih stroškov. Obravnavalo se je, da se to plačuje na
podlagi dejanskega obračuna za pretekli mesec. Torej se ne daje več dvanajstin ampak toliko, kot je bilo
dejansko obračunano. Po pogodbi pa se zagotavlja še plačilo nadstandarda, to pomeni, da tisti, ki se ne
morejo vpisati v redni program glasbene šole, obiskujejo nadstandardne programe in to se plačuje glede na
prisotnost občanov. Letos ni nobenega občana v nadstandardnem programu zato občina tega ne plačuje.
Višek materialnih stroškov, pa zaenkrat pokriva Mestna občina Nova Gorica, ker se tam nahaja javni
zavod. Občina Renče-Vogrsko trenutno plačuje potne stroške in prehrano zaposlenih po zakonu, in nič več.
Vse ostale občine ustanoviteljice so ta sklep sprejele v tej obliki.
Pove tudi, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval to točko korespondenčno in so se s predlogom
strinjali.
Župan odpre razpravo. Razprave ni bilo.
Župan da na glasovanje Sklep o soglasju Glasbeni šoli Nova Gorica k razporeditvi presežka prihodkov nad
odhodki.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 15
ZA 15
PROTI 0
Stran 29 od 30

Sklep o soglasju Glasbeni šoli Nova Gorica k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki je
potrjen.
Ad 13. Poročilo o izvajanju projekta Zdravstveni dom Renče
Župan preide na zadnjo točko DR, besedo da Eriku Lasiču, da poroča o poteku del.
Erik Lasič poroča o delih, ki so bila izvedena na objektu Zdravstveni dom Renče. Danes so se končala
krovska dela in je objekt na koncu 3. gradbene faze. V nadaljevanju predstavi celoten potek obnove
slikovito z diaprojekcijo. Postopek tudi kronološko opiše. V mesecu maju so se začela gradbena dela z
rušitvijo obstoječega objekta. Žal je bil objekt v zelo slabem stanju, tako da o odločitvi, ali se ruši ali
obnavlja, potem ko se je zidovje odprlo, praktično ni bilo večje dileme. V tem mesecu je bila največja
sprememba na samem trgu, ko tega objekta ni bilo več. Junija so se postavili obrisi temeljenja objekta, kar
je pokazalo, kako bo objekt stal v prostoru. Talna plošča julija, potem je objekt hitro zrastel do prve etaže v
istem mesecu. In naprej tudi v drugi etaži, kjer so bili potem vidni že obrisi teh prostorov, ki bodo na voljo
zavodom in tudi KS-jem. Montaža plošč nad prvim nadstropjem v septembru 2017 in v istem mesecu že
postavljanje strešnih plošč. To so prav sveže slike s tega tedna, torej krovci in zaključena streha, to je
današnja slika. Grob terminski plan je, da se oktobra izvede rušitev pritlične stavbe, ki je še ob cesti in
začnejo izkopi za zunanjo ureditev. Dokončano bo takrat tudi alu pohištvo na objektu. Novembra pa
fasada, estrihi, in začetek gips dela, kar je še v terminskem planu za december. Februarja naj bi bil tehnični
pregled, da bo do same otvoritve še kak mesec časa za odpravo morebitnih napak in pridobitev
uporabnega dovoljenja. Finančno stanje je zamaknjeno za en mesec, ker se situacije izdajajo za pretekli
mesec. Tako da je bilo obračunano za peto začasno situacijo približno 351.000,00 EUR. To so stroški, ki
upoštevajo projektno dokumentacijo in vse stroške na projektu in ne samo vrednost gradbenih del. Z
razdelilnikom je prikazano po posameznih projektnih partnerjih, kjer se mesečno izdajajo zahtevki za
povračilo stroškov, ki se jih plačuje v rokih.
V nadaljevanju opiše novonastalo situacijo oziroma posledice projekta Revitalizacije trga v Renčah, ki še ni
zaključen. Kot je bilo omenjeno, je na zemljiščih severno od zdravstvenega doma bil dosežen dogovor tako
s Pelegrinijem za odstop dela parcele 562, kot z Danilom Mozetičem za nakup celotnega zemljišča 3561 k.
o. Renče. S tem se je odprla možnost za povezavo na zadnji strani trga, prehod od zdravstvenega doma
do kulturnega doma. Možnost ureditve objekta, kjer je bil lastnik Danilo Mozetič za potrebe KS, mogoče
tudi primerno za kakšen majhen muzej, in navezava za športni park z igrali. Dejansko je odziv neposrednih
sosedov v okolici zdravstvenega doma precej spodbujajoč.
Župan se zahvali Eriku Lasiču za poročilo. Ker razprave ni bilo zaključi sejo.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 18:47 uri.

Zapisala:
Ana Jovanka Koglot

Aleš Bucik
Župan

Nataša Gorkič Barle (11. točka dnevnega reda)

Stran 30 od 30

Aldo Mozetič
Predsedujoči k 11. točki dnevnega reda

