OBČINSKI SVET
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Št.: 00703-2/2017-2
Bukovica, 21. 3. 2017

ZAPISNIK
17. seje občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, ki je bila v torek,
21. marca 2017, ob 16. 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. uri.
Na sejo so bili vabljeni: člani občinskega sveta, nadzorni odbor, poročevalci, občinska uprava
in mediji.
Na seji so prisotni:
1. člani občinskega sveta:
Boris Čoha, Nedeljko Gregorič, Jožef Hvalica, Aldo Mozetič, Dušan Nemec, Albinca
Pisk, Franko Pregelj, Zmaga Prošt, Radovan Rusjan, Marjan Rutar, Marko Švara,
Katarina Valič in Borut Zorn.
2. občinska uprava in predstavniki medijev.
Odsotni:
Vanda Ožbot, Marjan Murovec
Župan pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost.
Prisotnih je 13 članov Občinskega sveta. Občinski svet je sklepčen.

Obravnava in potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 15. 12. 2016
Župan da v obravnavo in potrditev zapisnik 16. redne seje z dne 15. 12. 2016.
Albinca Pisk pove, da se ob takšnem dobesednem pisanju zapisnika kar boji govoriti. Glede
na način pisanja zapisnika, bi bilo potrebno svetnike poslati na tečaj retorike. Klobasanje kot
je zapisano v zapisniku namreč ni vredno svetnikov.
Zmaga Prošt da pojasnilo, da je seveda točno zapisano na 13. strani, kaj je rekla, in sicer da
v imenu Renčanov in Renškovcev zahtevajo še, da jih o načrtih morebitnega rušenja in
gradnje natančno in pravočasno informirajo. Pove še, da je na 20. strani seveda nek odmev
na to, kar je povedala. In je tudi zabeleženo, citira: »Radovan Rusjan pove tako, da je vesel,
da se ta projekt zdaj sprovaja in da se bo tudi sprovedel. V dobro vseh Renčancev, ker se že
vtikajo na Renčane in Renčance.« Zato želi pojasniti, od kod si je sposodila to delitev na
Renškovce in Renčane. Avtor je podžupan Radovan Rusjan. In da govori argumentirano, je
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predložila vsem kolegom svetnikom izpis 2. redne seje, ki je bila oktobra 2014. In v izpisu
tega dela sklepa se točno vidi, kdo je tako razdelil in od kod.
Župan, da na glasovanje zapisnik 16. redne seje z dne 15. 12. 2016
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 13
ZA 13
PROTI 0
Zapisnik 16. redne seje je potrjen.

Ad 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predlog dnevnega reda:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
2. Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje seje
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda Osnovna
šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
5. Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2017 – druga obravnava
6. Letni program športa za leto 2017
7. Letni program tehnične kulture za leto 2017
8. Merila za vrednotenje programov in projektov na področju turizma v Občini RenčeVogrsko
9. Merila za vrednotenje programov in projektov na področju programov za mladino v
okviru projekta »Lakeness - poletje v Bukowci«
Razprave ni bilo.
Župan, da na glasovanje dnevni red 17. redne seje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 13
ZA 13
PROTI 0
Dnevni red 17. redne seje je potrjen.
Ob 16:08 uri se pridruži Marjan Murovec. Prisotnih je 14 članov Občinskega sveta.
Ad 2. Poročilo župana, odgovori na pobude in vprašanja in pregled sklepov prejšnje
seje
Župan poda naslednje poročilo:
- Na področju okolja in prostora se je izvajalo dela za ureditev parkirišča in igrišča pod OŠ
na Vogrskem.
- Izvajajo se redna dela na javnih poteh in cestah, izvedeno je več manjših popravil cest in
meteorne kanalizacije, izvajala so se dela ob starem mostu v Renčah, krožišče v Žigonih
se je dokončalo, grapa v Martinučih se je očistila, včeraj je bilo dogovorjeno, da se bo v
Mohorinih dokončal asfalt.
- 16. marca je bil v Ljubljani sestanek na temo umeščanja državnega prostorskega načrta
in plinovoda čez našo občino. na sestanku so bili predstavniki Mop-a, Ministrstva za
infrastrukturo, Ministrstva za kmetijstvo in predstavniki petih občin – Občina RenčeStran 2 od 14
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Vogrsko je imela najštevilčnejšo delegacijo - predsedniki KS, Erik, ki je predstavljal
okolje in prostor in predstavnik Frlanove kmetije, ki je predstavljal Kmetijsko-gospodarsko
zbornico. Ta sestanek se je odvijal na željo vseh treh KS oz. dveh KS, ker se ne
strinjamo z umestitvijo plinovoda ob obstoječo traso. Dela se državni prostorski načrt, mi
smo dali pripombe in želimo, da bi se trasa plinovoda umestila ob avtocesto, to pomeni,
na južni del avtoceste. Vendar se je vsak vkopal in zagovarjal svoja stališča. Projektant
Projekt Nova Gorica je zagovarjal to rešitev ki je, da se dela plinovod ob stari trasi. Ta
postopek se je začel že pred desetimi leti in procedure so dolgotrajne, vmes se je že
izvedel eden državni prostorski načrt za rekonstrukcijo starega plinovoda, in je bilo kar
nekaj zmede v poimenovanju. V treh urah sestanka smo se dogovorili, da bodo občine
dale še pripombe, poskušale se še uskladiti vsaka v lastnem okolju in da bomo dali v 14
dneh pripombe, ki jih bodo še enkrat in ponovno proučili. Predstavniki ostalih občin so bili
za to, da se plinovod - nov - umesti ob starem plinovodu. Občina Renče-Vogrsko je bila
edina, ki je tej rešitvi nasprotovala, pa tudi del Nove Gorice, predvsem Dornberžani so bili
za to, da se umesti ob avtocesto ne pa na novo traso.
Jutri bo potekal razgovor o koridorju, ki ga želimo vzpostaviti za dostop do Lakenessa na
Bukovško polje. Jutri imamo razgovor s kupci zemljišč, Mizarja v stečaju, in Marteksa…
Za zdravstveni dom Renče je bil izdan sklep o izboru izvajalca. Izvajalec je VG-5.
Pripravljen pa je tudi že načelni dogovor s pogodbo z vsemi tremi oz. štirimi soinvestitorji,
tako z Zdravstvenim domom javno zdravstvo, kot Zdravstvenim domom zobozdravstvo,
Lekarno in nami o sofinanciranju te investicije… Tako da računa, da se bo po sprejetju
proračuna v naslednjih 14 dneh, tudi to pogodbo sklenilo in se bodo začela dela nekje v
drugi polovici aprila.
Projekt revitalizacije starega dela Renč je v polnem zamahu. Predstavitev vseh teh
aktivnosti, ki so se odvijale v zadnjih treh mesecih bo 27.3., to pomeni, naslednji
ponedeljek bo za predstavnike KS in svetnikov Renče. Predstavitev bo tukaj v občini,
3.4., drugi ponedeljek pa bomo imeli prestavitev v Renčah za vse krajane.
Objavljen je razpis za občinske nagrajence in pozove vse, da se držite tega roka, ki je
naveden in da predlagate nagrajence iz vsake KS, da bomo tudi letos za občinski
praznik, ki ga bomo praznovali 25. aprila, podelili občinska priznanja.
Naslednja redna seja, naj bi bila pa 13. junija.

Župan preda besedo Franku Preglju, da poda poročilo sveta staršev OŠ Renče.
Franko Pregelj pove, da je bil povabljen na Svet staršev OŠ Renče s strani predsednika
Sveta staršev Roberta Ambroža. In sicer je poročal o delu Sosveta, ker je sam član tudi v
Sosvetu za večjo varnost občanov. Prednost na tem sestanku so bile varne šolske poti. Na
tem sestanku je poročal, kaj je bilo na Sosvetu in pa pobude in vprašanja Sveta staršev,
članov Sveta staršev si je tudi zapisal in čakam na zapisnik Sveta staršev, da bo lahko podal
podrobnejše informacije in zahteve staršev v občini.
Župan poda še poročilo s področja družbenih dejavnosti:
- Kulturno-turistično in športno društvo Bukovica-Volčja Draga je počastilo dan žena z
prijetno in odlično obiskano prireditvijo, na kateri je sodelovala tudi znana pevka Jožica
Svete s svojimi Primorci.
- Šolski sklad naše šole je v začetku marca organiziral posebno prireditev 'Šola ima talent',
ki je dvorano Angela Mlečnika napolnila do zadnjega kotička. Učenci so ustvarili kar 29
točk, s katerimi so pokazali veliko ustvarjalnosti in nadarjenosti, na prireditvi pa je bilo
zbranih kar 970 eur za potrebe šolskega sklada.
- Prejšnji teden smo bili prisotni na 27. otroškem parlamentu v OŠ Lucijana BratkovičaBratuša Renče na temo 'načrti za prihodnost'. Raziskovali in razpravljali so na področjih
kdo sem in kakšen človek želim postati, soustvarjalci prihodnosti in v kakšnem okolju
želim živeti. Pove, da so otroci povedali veliko zanimivih predlogov in stvari. na tem
otroškem parlamentu sta bila poleg župana še predsednik KS Borut in podžupan
Radovan.
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Poda še obvestilo o številu otrok, ki so vpisani v vrtec pri Osnovni Šoli Renče. Na podlagi
vpisa v vrtec, ki ga je vrtec izvedel v začetku marca, bo v novem šolskem letu obiskovalo
vrtec predvidoma 132 otrok, kar je 2 manj kakor lansko leto. Zaenkrat ni nobene čakalne
vrste, na novo je vpisanih 33 otrok. Glede na vpis se pričakuje, da bo v Renčah vrtec
obiskovalo 77 otrok, 55 pa v Bukovici.
Letos poteka 40 let od slavnostnega podpisa listine o pobratenju med Renčami in
Štarancanom. v obeh krajih načrtujejo več prireditev v spomin na ta dan in vabljeni, da
se v skladu z zmožnostmi udeležite čim več srečanj.
Oddelek podaljšanega bivanja v Podružnični Šoli Bukovica je zopet prejemnik posebne
nagrade, ki jo je prejel na 14. mednarodnem literarnem srečanju. Nagrada je podeljena
za knjigo 'Darilo za Ivanko', ki sodi med 13 nagrajenih slovenskih literarnih del, izmed 199
prijavljenih iz Avstrije, Nemčije, Italije in Slovenije. Mentorice ponovno zaslužijo iskrene
čestitke. Šola vsako leto dobiva ta priznanja in moram reči, da smo lahko kar ponosni na
vse to, kar naše mentorice naredijo skupaj z našimi otroci.

Nataša Gorkič Barle poda pregled sklepov prejšnje seje:
 Občinski svet je potrdil:
 zapisnik 15. redne seje z dne 15. 12. 2016 (zapisnik je objavljen na spletni
strani)
 Občinski svet se je seznanil s:
Poročilom o delu v letu 2016 in akcijskem načrtu za leto 2017 Sveta za
invalide Občine Renče-Vogrsko
 Občinski svet je sprejel:
 Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda
Zdravstveni dom – Osnovno varstvo Nova
 Sklep, da je Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2017 primeren
za drugo obravnavo
 Sklep o načinu dodeljevanja koncesij na področju osnovne zdravstvene in
zobozdravstvene dejavnosti
 Sklep o spremembi družbene pogodbe RRA Severne Primorske regijske
razvojne agencije d.o.o.
 Sklep o podelitvi pooblastila županu za nadaljevanje postopka urejanja
izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje
komunalnih odpadkov
Ti akti niso bili objavljeni, so pa bili posredovani ustreznim institucijam ali posameznikom.

Ad 3. Vprašanja in pobude svetnikov
 Marko Švara ima eno samo še dodatno vprašanje glede plinovoda. Zanima ga, če se
je na tem sestanku govorilo tudi o tem, da bi se vkopal bolj globoko, kakor so poročali
določeni mediji? 5 metrov, da bi bili potem možni trajni nasadi… Seveda bi bilo
potem v vsakem primeru potrebno vztrajati pri renti za ta zemljišča… Če je kaj
dogovora o tem, če že ne bodo sprejeli ob avtocesti, kar se mu zdi najbolj primerno.
Župan odgovori, da so razlagali, da to je šele umestitev v prostor. Razlagali so, da je
vprašanje tudi, kdaj bo to zgrajeno. Naša opozorila so bila, da je bil v Italiji ta isti plinovod že
zgrajen pred dvema letoma ob avtocesti iz Villesseja do Stare Gorice, ko se je rekonstruirala
cesta, o globini in vseh detajlih pa so rekli, da bodo v pidih oz. v projektu za gradbeno
dovoljenje vse določeno. Smo na te stvari opozorili, je tudi Vodopivec Franc spraševal o tej
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renti. Bilo je kar veliko različnih mnenj, se pravi, odgovora nismo dobili nobenega. Povedal
pa sem, da na koncu je čisto stvar matematike – ko se sprejme državni prostorski načrt, je
možno razlastit in bo razlastitev verjetno cenejša kot kakršnakoli renta ali pa odškodnina.
tako da vprašanje, kaj se bo zgodilo. Tako da o tem smo govorili, odgovora pa ni bilo
nobenega.
 Albinca Pisk pove, da se je lansko leto začelo obnavljati spomenik borcem med
Bukovico in Volčjo Drago. Zdi se ji, da obnova še ni končana. Letos pa je 70 let
priključitve Primorske in zdi se ji, da bi bilo lepo, da bi imena ne ostala izbrisana.
Župan odgovori, da je to predvideno v proračunu in želimo tiste table obnoviti in upa, da bo
to čim prej. Načrtujemo in želimo to narediti.
 Zmaga Prošt ima dve pobudi in eno vprašanje, ki jih daje v pisni obliki:

Nataša Gorkič Barle pove, da si je Statutarno-pravna komisija res zadala nalogo, da bo
veljavne akte uredila. Na tem se tudi že dela. Prav gotovo bo ta zadeva prišla še toliko bolj
do izraza na novi spletni strani, kjer bodo tudi akti in prečiščena besedila dobila svoje mesto.
Tega si želi tudi občinska uprava, je pa to kar velik zalogaj in veliko dela.
Župan odgovori glede načrta sej. Pove, da je težko vse napovedati. Seje se sklicujejo po
poslovniku. Po poslovniku mora biti najmanj 6 sej. 3 imamo prvo polletje, 3 drugo polletje,
plus svečana seja. Težko napove sejo točno kdaj bo, predvsem zato, ker je veliko aktov, ki
so vezani na sprejemanje v ostalih občinah in je točen datum težko napovedati oz. se do
sedaj ni pokazalo za pravilno planiranje. Okvirno je pa zmeraj isto: konec januarja ali začetek
februarja prva seja, v drugi polovici marca je druga seja, ker je takrat proračun. Potem je
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svečana seja okrog 26. aprila, in v juniju je tretja seja, sledi seja konec septembra, konec
oktobra in konec novembra oz. prve dni decembra. Sicer se lahko naredi razpored, vendar
dvomi, da bo ta razpored tak, da se ga bo mogoče držati, ker je veliko dokumentov, ki se
tičejo vseh 6 občin in je včasih pametno in smiselno kakšno sejo premakniti za kakšen teden
zaradi tega, da se je operativno in konstruktivno.
Župan odgovori glede strategije razvoja 2025. Res je rekel, da se bo to speljalo naprej, od
novega leta do zdaj pa se je predvsem pripravljalo proračun. Veliko je bilo ukvarjanja z
velikimi projekti kot so zdravstveni dom v Renčah, revitalizacija Renč, Lakeness… Tako da
projekt strategije 2025 stoji na mestu. Ko se bo posvetilo temu dokumentu, bo to pomenilo
veliko razgovora, veliko javnih obravnav, preden se bo ta strategija dokončno izpeljala. Je pa
osnutek že narejen.
 Radovan Rusjan pove, da ko čita ta zapisnik z 18.10.2014, je prav vesel, da se je
spomnil na tisto, kar je govoril. In govoril je točno tisto, kar je mislil. Ni govoril tisto, ni
mislil tako, ampak točno tisto, kar je mislil, je tudi povedal. In tudi od tega ne odstopa,
ker je tukaj jasno razvidno iz njegovih besed, na koga je to mislil, ker bo začel
operirati z imeni in priimki, kar bo v kratkem, bo pa malo drugače.
 Nedeljko Gregorič da eno pobudo, in sicer glede na to, da prihajajo lepi dnevi,
pomlad, poletje… Veliko ljudi se dejansko sprehaja po tej naši pešpoti Volčja DragaBukovica. Misli, da ta prečudovit pločnik dejansko služi svojemu namenu. Res veliko
sprehodov je, posameznikov, skupin ali družin. Predlaga, glede na to, da tudi sam
dostikrat gre v tej smeri in tudi sam je to potrebo opazil, da bi se v dogovoru s KS
postavilo ene štiri koše za smeti…
Župan pove, da so koši že naročeni, niso pa še dobavljeni. Deset jih je že naročenih.

Ad 4. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda OŠ
Renče
Nedeljko Gregorič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
pove, da je komisija na predlog in dopis Sveta OŠ Renče, objavila javni razpis za imenovanje
novih članov Sveta zavoda OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče. Kot ustanoviteljica ima
Občina tri predstavnike, zato je današnji predlog komisije osnovan z tremi kandidati. Na javni
razpis so prispele štiri prijave. Komisija jih je preučila in ugotovila, da so bile popolne. In se
seveda na koncu odločila za tri, kajti mesta je samo za 3 člane, zato je komisija sprejela
sklep, da se na današnji seji predlaga tri člane, in sicer - Za Svet šole Lucijana BratkovičaBratuša Renče imenuje Natašo Martinuč Krapež; gospoda Roka Cudra in gospo Tejo Pahor.
Razprave ni.
Župan, da na glasovanje Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Renče-Vogrsko v svet
zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 12
PROTI 1
Sklep je sprejet.
Ad 5. Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2017 – druga obravnava
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Župan predstavi proračun. Pove, da je bilo veliko posvetovanja. V neformalnih razgovorih so
si izmenjali poglede na nadaljnji razvoj in nekako ocenili tudi, katere so tiste investicije, ki so
najbolj dolgoročno potrebne. Za drugo branje sta bili dani dve pobudi, obe s strani Marjana
Murovca. Te pobude so obravnavali na odboru za okolje in prostor in pobude niso bile
sprejete. Nanašale so se na izvedbo krožnega križišča za obračališče avtobusa pri šoli v
Bukovici. Tudi na otroškem parlamentu so otroci izpostavili, da je prometna varnost zelo
pomembna in tudi tam so omenili problem ustavljanja avtobusa v Bukovici, vendar je
prevladalo mnenje, da je potrebno najprej prenoviti šolo, energetsko sanirati in šele, ko bo
končano se bo šlo na zunanjo ureditev. Istočasno se tudi postavlja vprašanje in prilika, da bi
zgradili tudi regijski center za gasilce. Tako da, mnenje je bilo, da bi pač ostali pri dinamiki, ki
smo jo začrtali. Da kulturni dom obnavljamo… mi smo najprej severno stran, severno
ploščad in parkirišče uredili, da gremo zdaj na zahodno stran-stopnišče iz ploščadi, proti
temu prostoru, ki je med šolo in vrtcem in da zaključimo z avtobusnim postajališčem oz.
Obračališčem in parkiriščem pod cerkvijo. Razlika je še v prihodkih in odhodkih, in sicer se je
dalo za prodajo in nakup zemljišč 100.000 več zaradi tega, ker gre za zamenjave zemljišč in
pri zamenjavi zemljišč se šteje dvakrat promet. Učinka ni, vendar je treba prikazati kot
100.000 nakupa in 100.000 prodaje. Zato je predlagal, da se tudi za 100.000 dvigne na obeh
postavkah občinski proračun, drugače pa bo proračun tak, kot je bil potrjen v prvem branju.
Ni bilo podanega nobenega amandmaja.
Marjan Rutar, predsednik Odbora za gospodarstvo in proračun, pove, da je odbor obravnaval
predlog proračuna za sprejem v drugem branju. Pove, da od prvega branja do danes, ni bilo
nobenih sprememb, kar pomeni, da na predhodni seji ni bilo nobenih novih pobud. Kasneje
sta prišli dve pobudi. Glede zamenjave investicije pri stopnišču in povezavi z dvoriščem oz.
prostorom pred šolo in pa glede avtobusnega prevoza oz. postajališča in parkirnih prostorov
ter zvočnih aparatur za potrebe občinskega sveta. No, v razpravi smo na koncu bili mnenja,
da so predlogi sicer primerni, vendar glede na operativni potek posameznih faz razvoja
investicij je to nemogoče in so neke stvari, ki se bodo prenesle v naslednje plane in bo to tudi
zajeto. Kar se pa tiče teh aparatur-res je mogoče, da so zastarele. Postavi se vprašanje
prioritet, iskanja novih rešitev, novih variant in mogoče bodo tudi v prihodnosti te naloge
opravljene. Vendar v tem proračunu smo rekli, da tega ne bo, tako da ta proračun ostaja,
kakršen je. Videli ste samo te dodatke na prihodkovni in odhodkovni strani v vrednosti po
100.000, kar je župan tudi obrazložil, da gre za ovrednotenje zemljišč na eni in drugi strani.
To so pač neki planski elementi, koliko pa se bo to uresničilo, kako in kdaj, pa bomo temu
sledili in videli. Letošnji proračun je dobro pripravljen. Izjemno veliko dela je bilo
opravljenega, veliko razprav, tako da smo verjetno zadovoljili pretežni del občanov, da je v
tem proračunu zajeto vse tisto, kar si občani tudi želijo imeti. Ker razprave so bile po KS,
tako da je bilo to zelo zelo blizu občanom. Odbor predlaga, da se proračun v taki vsebini
sprejme.
Jože Hvalica, predsednik Odbora za okolje in prostor, pove, da se je pokazalo, da so bile
razprave v januarju in februarju temeljite in sprejelo se je sklep, da je proračun primeren za
obravnavo.
Borut Zorn, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, pove, da je odbor obravnaval
predlog proračuna in soglasno sprejel, da je primeren za nadaljnjo obravnavo.
Boris Čoha, predsednik Statutarno-pravne komisije, pove, da je komisija obravnavala Odlok
o proračunu občine Renče-Vogrsko za leto 2017. V splošni razpravi so se posvetili predvsem
strukturi proračuna, predvsem pa letnemu načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem in
pa kadrovskemu načrtu, kjer so bile pač neke manjše spremembe. Po opravljeni razpravi je
bil sprejet sklep, da je odlok skladen z zakonodajo in je kot tak primeren za potrditev na seji
občinskega sveta.
Nedeljko Gregorič misli, da so o proračunu že veliko govorili, tako detajlno kot tudi globalno.
Sam bo podprl današnji proračun in se strinja z njim. Bi pa rad povedal, da so bile priprave
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dejansko letošnjega proračuna metodološko drugačne, bistveno kvalitetnejše in bistveno bolj
razumljive. Tako da bi želel, da tudi v bodoče občinska uprava pripravlja proračune na tej
metodologiji.
Marjan Murovec pove, da se bo do tega proračuna zadržal z razlogom. Že na Odboru za
okolje in prostor je pojasnil, da se mu zdi pomembnejša varnost otrok od dokončnega
zaključevanja določenih delov, določenih fasad stavbe kulturnega doma v Bukovici in to iz
razloga, ki ga je navedel, sicer ga župan ni posebej izpostavil, vendar na Odboru so o tej
stvari govorili. Sicer Jožkota kot predsednika ni bilo, tako da ni mogel poslušal debate, je pa
lahko prebral samo glasovanje in o tem je lahko danes poročal – ne pa, o čem so se
pogovarjali. Osebno meni, da je varnost otrok pomembnejša. Tudi določeni člani Odbora za
okolje in prostor niso vedeli, da ima občina dve avtobusni povezavi - za šoloobvezne in
srednješolce. Dve liniji, iz Vogrskega v Renče in nazaj, drugo je pa redna linija, ki prihaja z
Gradišča, lahko tudi z Dornberka, preko Renč in gre v Bilje, Miren in Novo Gorico. Ta
avtobus se ustavlja na križišču Bukovica-Renče, se pravi - on zaustavlja in otroci vstopajo na
tem križišču, kjer niti pločnika ni in praktično stoji na cesti. V januarju in decembru, ko je tam
tema, pa tam tudi ustrezne razsvetljave ni, je pa malo problematično. Osebno meni, da če bi
to obračališče med domom KS Bukovica in OŠ-vrtcem izvedli, za kar so vsi dokumenti –
vključno z zemljo, projektno dokumentacijo, skratka, vse, kar je tu možno narediti, bi nekaj
pridodali k varnosti otrok, o čemer je tudi župan povedal, da so to otroci posebej izpostavili
na občinskih parlamentih. Po pripovedovanju, po razpravljanju na Odboru in zagotavljanju,
da je treba neki vrstni red zavzeti – omenjena je bila tudi neka energetska sanacija šole, ki
se bo letos izvedla, in to v času počitnic. Ne vidi razloga zakaj ne bi v jesenskem času izvedli
ta del projekta. Nobenega razloga ni bilo – takega tehtnega razloga, razen, energetske
sanacije, ki se bo izvedla v poletnem obdobju, da ne bi lahko to izvedli. Zato ne bo soglašal s
predlogom proračuna.
Marko Švara pove, da se ni veliko spremenilo od prvega branja. V tem, sedaj še predlogu
proračuna, je veliko pozitivnega. Veseli ga, da se ta delovni naziv oskrbovalni center pričenja
uresničevati. Glede na to, da investitorji obljubljajo 100 novih delovnih mest, misli, da je tudi
to priložnost za zagon gospodarstva. Marsikaj je o tem povedal Nedeljko na prejšnji seji.
Brez gospodarstva namreč ni tudi ostalih prihodkov. Se pa tudi strinja z Borutom, ki je
povedal na prejšnji seji, da je treba ustaviti stroške oz. vsakoletno povečevanje stroškov na
področju sociale, ker drugače nas bo pač požrlo. Na spletni strani občine piše, da je
kmetijstvo najpomembnejša gospodarska panoga občine. Meni, da v tem proračunu to ne
drži, se namenja premalo denarja. Čeprav lahko vsaj deloma oskrbovalni center lahko gre
tudi v ta sklop. Kot Vogrina ga še posebej veseli, da se ureja parkirišče in igrišče za OŠ.
Glede na to, da se veliko sredstev namenja za podružnično šolo Vogrsko, se je potrebno
usesti z ravnateljem in rešiti ta problem najemnin v podružnični OŠ Vogrsko, ker je veliko
slabe volje. Društva že tako nimajo denarja in vsaka najemnina je še dodaten strošek. Glede
zadružnega doma upa, da ne bo ostal osamelec, ter se bo po tako lepi dvorani v Bukovici in
sedaj tudi obnovi doma KS v Renčah, tudi na Vogrskem našel denar za to. Drugače pa bo
proračun podprl, predvsem zato, ker se mu zdi v primerjavi z lanskim letom precej bolj
investicijsko naravnan. Več kot 40%.
Zmaga Prošt pove, da je na 16. seji v razpravi o proračunu za leto 2017 podala pripombe na
predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. In seveda tudi predlog za dopolnitev,
konkretno – dokument je potrebno dopolniti s podatki o gradbenih nepremičninah, ki jih
občina daje v najem. Tako bi upoštevali določila Zakona o stvarnem premoženju države in
lokalnih skupnosti iz leta 2010. Predlagatelj proračuna, župan, tega ni upošteval, zato meni,
da je ta proračunski dokument občinskega proračuna za leto 2017 nepopoln in nezakonit.
Predloga občinskega proračuna ne bo podprla, saj je prepričana, da prihaja v sprejem nekaj
mesecev prepozno in ne temelji na strategiji razvoja občine, ki je po 10 letih še vedno ni.
Nataša Gorkič Barle odgovori glede načrta ravnanja s stvarnim premoženjem. Zakon, in
uredba tudi, se je od leta 2010 precejkrat spremenil. V letu 2013 je bil načrt oddajanja v
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najem ukinjen, tako da predlaga, da ko bere ta zakon, da bere čistopis. Tako da, načrt
ravnanja je popolnoma skladen z zakonodajo, še več – dodalo se je, tako kot so svetniki
zahtevali, tudi parcelne številke, česar še vedno zakonodaja ne predvideva. Kar se pa tiče
nepremičnin, ki so že oddane v najem, to vsekakor ne sodi v letni načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem.
Radovan Rusjan pove, da so na šolskem parlamentu razlagali proračun za letošnje leto, kaj
naj bi se zgodilo in kaj se je že zgodilo, so pohvalili občinski svet in župana, da se je pač
toliko naredilo, da vidijo tudi druge stvari. Ne samo tisto, kar se dogaja po šolah, ampak tudi
tisto, kar se dogaja na zunaj, ki je pomembno za širše prebivalstvo naše občine. Tako da so
dobili kar kup pohval. Seveda, tudi tisto, kar jih žuli, so slišali. Več ali manj pa so take stvari,
ki žulijo tudi občinski svet. No, glejte, ta proračun, ki je za letos sestavljen – misli, da je
sestavljen po zmožnostih, bo pa kritičen. Zakaj? Ker ima premalo prihodkov. Glasoval bo za,
saj je proračun dobro pripravljen.
Marjan Murovec pove, da mu je dal eno misel Švara, ko je omenjal investicijsko naravnanost
tega proračuna. Ja, res je, da je naravnan, vendar tiste investicije, za katere se namensko
pobira denar, na kar je opozoril pri prvem branju, se jih ne uresničuje. Namreč, sredstva, ki
so namensko pridobljena za namenske projekte oz. kanale ali vodovode ali za kaj
podobnega se pač zbirajo sredstva, jih v tem proračunu ni videt. Ta proračun je investicijsko
naravnan, vendar le v objekte, ki se gradijo po večini nad kvoto 0-0. Občina pa namensko
zbira sredstva za objekte, ki se izvajajo pod kvoto 0-0, ker je bilo v teh letih zelo malo
narejenega. S tem bi posledično dali možnost tudi odpiranju novih con, odpiranju novih
priključkov na te naprave in seveda posledično tudi nekako logično zaostajajo pri tem, da ni
nekih novih možnosti za navezovanje na novo zgrajene komunalne priključke.
Aldo Mozetič misli, da proračun zajema vse tiste elemente, ki jih v letu 2017 občani
pričakujejo po vseh KS in misli da v okviru tistih prihodkov, na katere se računa. S tem
proračunom maksimalno realiziramo te želje: na področju investicij, na področju sociale in na
področju šolstva. Proračun se mu zdi solidno pripravljen in ga bo tudi podprl.
Župan poudari, da je vesel, da ima ta proračun tako visoko podporo, da se dejansko
razhajajo samo v hitrosti izgradnje obračališča za avtobuse med šolo in občino. Misli, da to ni
kakšna katastrofalna zadeva, bo to narejeno pol leta prej ali kasneje. Da tudi vsebinsko ni
tako pomembno - če pa se odpira redna avtobusna linija, bi moral kdo verjetno občino
obvestiti. Ker takrat, ko se je načrtovalo avtobusna postajališča, redne linije Gradišče-Nova
Gorica ni bilo. Sam za to redno linijo ne ve. Če imamo samo ta problem letos v proračunu, da
je ta hitrost izgradnje tega obračališča pol leta prepočasna, je zelo vesel, da so vse želje
dobro ocenili. Vse to je posledica predvsem tega, ker so se res veliko pogovarjali v mesecu
januarju kakor tudi v februarju; da so veliko časa porabili tudi za projekt revitalizacije Renč,
kjer so se dobivali ne samo s KS Renče, ampak tudi z ostalim predsedniki KS. In da so
dejansko izluščili tisto, kar je pomembno in tudi možno. Prepričan je, da nikoli nobeden ne bo
naredil vse tisto, kar bi bilo potrebno, ker se potrebe iz dneva v dan povečujejo. Tiste ceste,
ki so jih pred desetimi leti asfaltirali bodo kmalu za prenovo in obnovo. Zato je najbolj
pomembno, da v danem trenutku presodimo, kaj je najbolj nujno potrebno in da presodimo
naše sposobnosti in potrebo ljudi.
Župan, da na glasovanje Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2017
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 12
PROTI 0
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2017 je sprejet.
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Ad 6. Letni program športa za leto 2017
Vladka Gal Janeš poda obrazložitev gradiva. pojasni, da je občina skladno z Zakonom o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture dolžna sprejemati lokalni program za
kulturo, ki traja 4 leta. Torej ta lokalni program traja od leta 2014-2017 in se bo jeseni pač
pogovarjalo o programu za naslednje obdobje. Kar se tiče letnega programa športa, ga je
občina dolžna v skladu z Zakonom o športu sprejeti vsako leto, k njemu pa mora podati
soglasje tudi Sosvet za šport oz. zavod za šport, če bi ga imeli.
Letni program za šport je enak kot lani. Soglasje je bilo podano, na Odboru je bilo tudi
soglasje podano. Poleg obrazložitve pa doda še, da se bo verjetno kmalu pristopilo k
spremembi tega pravilnika, zato ker nacionalni program za šport pravi, da bo potrebno
prilagoditi novim elementom, pravilnik pa za vseh 6 občin oz. tudi za Ajdovščino in Vipavo,
pripravlja regijska pisarna Športna zveza Nova Gorica in bo tak pravilnik, da bo veljal
približno za vse enako in se bo verjetno pristopilo kar k novemu pravilniku.
Borut Zorn, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, pove, da je odbor ta program
obravnaval in je v bistvu enak kot prejšnje leto in predlagajo občinskemu svetu, naj ga
sprejme tudi v predlagani obliki.
Razprave ni.
Župan, da na glasovanje sklep, da se sprejme Letni program športa za leto 2017
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Letni program športa za leto 2017 je sprejet.
Ad 7. Letni program tehnične kulture za leto 2017
Vladka Gal Janeš pove, da je tudi ta letni program enak kot lani in je pomembna osnova za
financiranje programov na področju tehnične kulture, saj drugega akta ni.
Borut Zorn, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, pove, da je odbor Letni program
tehnične kulture obravnaval in predlaga, da se sprejme.
Razprave ni.
Župan da na glasovanje sklep, da se sprejme Letni program tehnične kulture za leto 2017.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Letni program tehnične kulture za leto 2017 je sprejet.

Ad 8. Merila za vrednotenje programov in projektov na področju turizma v Občini
Renče-Vogrsko
Vladka Gal Janeš pove, da bi poleg tega, kar je že napisanega v obrazložitvi, bi rada dodala
še tako, da se je pri pripravi teh meril izhajalo iz dejstva, da imajo kar tri kulturna društva in
tudi Društvo mladih, registrirano turistično dejavnost v statutu in da izvajajo turistične
programe, ki pa jih ta društva do sedaj niso mogla prijaviti na razpis. Ta društva so: Društvo
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za kulturo, turizem in razvoj Renče; Kulturno-turistično društvo Vogrsko in društvo, ki je
Kulturno-turistično-športno društvo Bukovica-Volčja Draga in Društvo mladi. Do sedaj svojih
turističnih programov niso mogli prijavljati na naš razpis na področju družbenih dejavnosti,
ker niso niti kultura niti šport in so pač te projekte in programe izvedli brez dodatnih sredstev
s strani občine. Glede na težave, ki so nastajale pri tem, je bil dan predlog, da se v
proračunu da postavko za turistične programe. In zdaj, ko je ta postavka potrjena v
sprejetem proračunu, se predlaga, da se prične s sofinanciranjem turističnih programov,
projektov in dejavnosti teh društev. Ti programi so za nas zelo pomembni. Pripomorejo k
večji prepoznavnosti same občine, pomembno pa je to, da se lahko društva sofinancirajo
samo na podlagi javnega razpisa in da se jim lahko sofinancira le programe, ki so
nepridobitne dejavnosti. Pravilnik o izvrševanju proračuna RS v 12. poglavju točno
opredeljuje, kako se dodeljuje sredstva društvom. Torej posrednim uporabnikom. In je
pomembno to, da so v samem javnem razpisu opredeljena merila, ki morajo biti del razpisne
dokumentacije in da merila uporablja komisija, ki ocenjuje in vrednoti te programe. Torej
merila morajo biti javna in znana že v samem razpisu in v razpisni dokumentaciji. Tak način
je leta 2014 predlagalo tudi Računsko sodišče - to je reklo, da morajo biti merila jasno
opredeljena v razpisni dokumentaciji. V primeru sprejetja meril se bo financiranje programov
teh društev opredelilo v javnem razpisu na področju družbenih dejavnosti. Pogoj pa bo, da se
bodo lahko prijavila tista društva, ki imajo sedež v občini Renče-Vogrsko in ki imajo v statutu
registrirano tudi turistično dejavnost.
Anja Sedevčič pove, da se je pri oblikovanju meril za progam turizma naslanjalo na
obstoječa merila samega programa in področja kulture. In hkrati se je sledilo tudi približkom
iz meril, ki jih imajo že sosednje občine na obstoječih programih in razpisih. S temi merili se
izraža podporo turistični dejavnosti na področju občine Renče-Vogrsko. Predvsem za
društva, ki imajo registrirano turistično dejavnost in v svoje aktivnosti vključujejo programe s
tega področja. Ta merila, ki so bila ustvarjena, bodo lahko tudi kasneje podlaga za
ustvarjanje letnega programa na področju turizma in strategije turizma.
Borut Zorn, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, pove, da je ta predlog zelo kvalitetno
narejen. Odbor predlaga da občinski svet sprejme ta merila in vse ostalo v predlagani obliki.
Župan odpre razpravo.
Marjan Murovec ponovi, da če je prav razumel Anjo, so nekako merila za vrednotenje
nekako se poskušala približati merilom kulture, pa ga zanima z ozirom na to, da je v kulturi
ali za kulturo natančno določene, da se kulturne dejavnosti, ki se financirajo iz sredstev,
občinskih sredstev ali pa sredstev javnega sklada, ki jih namenja občina samo za prireditve,
ki se dogajajo v naši občini, ga zanima, ali je to tudi v temu ki je eksplicitno tako napisano?
Namreč, iz teh meril tega ni razbrati, pa ga zanima ali to je ali ni? Pa bo navezal še eno
vprašanje s tem, da se pač za kulturo sprejema program za 4 leta, kakršnekoli spremembe
pri vrednotenju in merilih potem posledično pomenijo, da v štirih letih jih pač ni moč
spreminjati, ker misli, da ravno ni najboljše. Ne ve, kje je tu razlog. Pa Reče, naj pustijo, pač
tako je. Kot je že povedal - kultura in kulturne aktivnosti v občini, so vezane in financirane
samo za prireditve, ki se dogajajo v naši občini. Ker gre malo narobe oz. narobe… Ne ve, če
je narobe, ampak dogaja se to, da vse, kar se dogaja izven naše občine v kulturnih društvih
naše občine, pa je kar veliko in posledično tudi prenasičenost s temi raznoraznimi
prireditvami in je težko doseči tisto zahtevano minimalno kvoto prireditev kulturnih v naši
občini. In tu se dejansko pojavljajo težave, misli pa, osebno, da ni ravno najbolj prav tako in
da bi bilo ta merila za popraviti. Kot prispodobo ali primer da, da ima občina Renče-Vogrsko
v merilih ovrednoteno dodatne točke za udeležbo na vseslovenski glasbeni prireditvi Tabor.
Ne Tabor, ampak kjer se vsi zbori združujejo na Dolenjskem. In če se društvo hoče tega
udeležiti, so to stroški izključno društva posameznega. Primorska poje, ki je tudi eden od
mejnikov te kulturne dejavnosti – pevske - in se tudi zelo redko dogaja v naši občini, tudi ne
spada v to kvoto priznanih stroškov za to dejavnost. So pa nekako stalnica vsako leto
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nekako reperji nekih aktivnost, ki jih pač vsi zbori praviloma tudi izpeljejo. Zato, če je to in
očitno je temu tako, da se štiri leta ne more spreminjati, bi bilo malo za pomisliti, a ni mogoče
zato na nek način popraviti. Če pa je ta pravilnik, ta merila sledila tej kulturnim merilom,
potem pomeni, da so ta merila samo za vrednotenje programov in projektov na področju
turizma samo v naši občini.
Vladka Gal Janeš pove, da se strategija zdaj še ne sprejema, to pa iz razloga, ker želimo
videti, kaj se bo dogajalo letos, ko bo razpis. In dobre izkušnje in tudi slabe, ki bodo letos, se
bodo uporabile, da se bo pripravila strategija, ki bo za naslednje leto. Svetniki se bodo
odločili, oz. že na odboru za družbene dejavnosti, ali bo strategija večletna ali bo enoletna. In
kako je z merili. Ali bodo merila del strategije ali pa ne bodo. Merila so samo del razpisne
dokumentacije, ki jih uporablja komisija pri ocenjevanju. So pa po navadi del pravilnika. Kar
se tiče turizma - po navadi je bilo tako, za vse je veljalo, da občina sofinancira prireditve, ki
se dogajajo na tem območju. Se pa dobi dodatne točke, če društva sodelujejo izven občine.
Tudi pri kulturi je tako, da so dodatne točke, in tudi pri turizmu. V dodatnih točkah v poglavju
3, je, če neko društvo sodeluje izven občine, dobi dodatne točke. Ne da pa se dajati sredstva
za programe in prireditve izven občine. Za turizem ni nič predpisano, da je treba imeti kakšen
plan. Za kulturo pa je z Zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
predpisano, da je vsaka občina dolžna sprejeti lokalni program za kulturo, ki mora imeti čas
trajanja štiri leta. To je predpisano od leta 2014. Zato smo mi takrat sprejeli. Do takrat pa
smo mi delali letne plane za kulturo. Vendar pa merila za financiranje kulture niso del
lokalnega programa za kulturo. Merila so del pravilnika. Pravilnik nima omejenega časa
veljave. Če kdo meni, da bi bilo to prav spremeniti, lahko podate predlog in pristopimo k
spremembi pravilnika ali pa meril. Se pravi, merila so del pravilnika in ne lokalnega plana za
kulturo. Misli, da je prav, da se v razpisu zapiše, da gre za prireditve in dejavnosti, ki se
delajo tu v naši občini in za sodelovanje se dobi dodatne točke.
Marjan Murovec se zahvali za odgovor, vendar je marsikaj nelogično. Ti dejansko dobiš 5
točk, če to počenjaš izven svojega okolja, vrednost točke je pa 20 evrov. Stroškov za to, da
pa prideš ti nekam, pa govori o tistih direktnih stroških za avtobusni prevoz. Hoče povedati,
da se tu dogajajo neke stvari, ki bi jih bilo potrebno prevetriti, mogoče jih iz izkušenj dopolniti.
So pač neka pravila in merila, saj zato so, da se spreminjajo in jih popravljamo,
posodabljamo in prilagajamo zahtevam in potrebam. Štiri leta je pač neko obdobje, ki jih ne
moreš spreminjati na področju kulture.
Borut Zorn, predsednik Odbora za družbene dejavnosti pove, da se to zdi smiselno. Zdaj, iz
izkušenj bomo potem pridobili neke izkušnje v letošnjem letu, kako bo z razpisi in za
naslednje leto to tudi ostaja v bistvu odprto, da se lahko tudi merila približajo samim
društvom, izvajalcem.
Nedeljko Gregorič ima eno vprašanje okrog teh meril. Če razume prav, pomenijo merila
neko rast kvalitete posameznih društev ali pa skupin ali pa kogarkoli, ki se bo prijavljal na te
razpise. Tu vidi eno prednost. Sprašuje pa, ali je bil razlog za postavitev teh meril prevelika
konkurenca pa že preveč prijavljenih, za katere se je bilo težko odločiti? Kaj je bil razlog za
postavitev teh meril? Iz kje to izvira? Iz prve trditve, da se s tem pridobi kvalitetnejše
prireditve ali iz trditve, da je bilo preveč prijavljencev?
Vladka Gal Janeš pove, da ne gre za konkurenco. Društva tudi lepo sodelujejo med sabo. To
je nastalo predvsem iz pomanjkljivosti prejšnjih meril oz. razpisnih področij. Manjkalo je
nekaj, da bi lahko društva prijavila tudi take programe, kot so s turistično noto.
Anja Sedevčič doda, da skozi te dodatne točke, ki jih lahko kandidati skozi ta razpis pridobijo,
je razvidno, da se želi pospešiti turizem v trajnostni obliki.
Zmaga Prošt se spomni za dve leti nazaj, ko smo imeli program za tehnično kulturo, nismo
pa imeli meril in nas je na to opozorilo Računsko sodišče. Naslednje leto 2015 smo to
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dopolnili in seveda tako legalno peljali ta projekt. Zdaj se mi zdi, da smo v neki podobni
situaciji, podobni zagati, ker dejansko programi tečejo, nimamo pa letnih programov niti za
področje turizma niti za področje delovanja mladih. Verjame, da se je vložilo veliko energije
ta merila ji nekje visijo, in je potem iskala. Zato tudi tista njena pobuda, da bi akte združili,
povezali. Predlaga, da bi ta merila za letos vključili v Pravilnik o sofinanciranju neprofitnih
programov, projektov in prireditev v občini Renče-Vogrsko.
Vladka Gal Janeš pove, da merila imajo podlago v 12. poglavju Pravilnika o izvrševanju
proračuna. Za financiranje in za objavo razpisa se ne potrebuje lastnega pravilnika, ker se
vedno na začetku napiše: na podlagi Pravilnika o izvrševanju proračuna RS. Misli, da je 212.
ali 223. Člen - točno piše, da morajo biti merila del razpisne dokumentacije, ki so objavljena
hkrati z razpisom. To že sam ta državni pravilnik pove. In tam je ta podlaga. Mi pa ne
moremo kar priključiti enemu pravilniku, ker pravilnik je sprejet hkrati s svojimi merili. Kakor
hitro gremo kaj spreminjati, moramo narediti Pravilnik o spremembi in dopolnitvi tega
pravilnika. Zato tega potem danes ne moremo narediti. Ampak to je podlaga v Pravilniku o
izvrševanju proračuna in ko bodo sprejeta merila, bodo del razpisne dokumentacije,
dostopen vsakem kandidatu. In po teh merilih mora komisija tudi vrednotiti. Torej, podlage
so, in to ni pravilnik, ampak samo so merila. Ni en akt, ki nekaj ureja, ampak so pripomoček
komisiji, da oceni prijavljene programe. Letos. Drugo leto se boste mogoče odločili za
Strategijo in boste merila priložili.
Franko Pregelj pohvalil tiste, ki so ta projekt speljali. Misli, da je to samo dobro za občino. In
hkrati, da tudi prisilite ta društva, da se še bolj ukvarjajo s turizmom in to prinese nekaj
Renčam.
Župan pove, da je turizem v porastu. Dejstvo je, da turizem postaja gospodarska panoga in
da tudi naša društva, naši kmetje, tisti, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, ugotavljajo, da je
turizem izredno pomemben. in če hočemo ta sredstva podeliti je treba sprejeti ta merila, ki
bodo komisiji, ki bo ocenjevala te programe, lažje pošteno razdelila ta denar.
Župan, da na glasovanje Merila za vrednotenje programov in projektov na področju turizma v
Občini Renče-Vogrsko.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Merila za vrednotenje programov in projektov na področju turizma v Občini RenčeVogrsko so sprejeta.
Ad 9. Merila za vrednotenje programov in projektov na področju programov za
mladino v okviru projekta »Lakeness - poletje v Bukowci«
Vladka Gal Janeš pove, da je prej na splošno govorila o načinu in objavljanju in o splošnih
pogojih, kar se tiče meril in tistega državnega Pravilnika o izvrševanju proračuna, in velja
tukaj prav vse enako. Vsebina je seveda drugačna, zato, ker gre za projekt, ki je v poglavju
proračuna, kjer so navedeni programi za mladino. Gre predvsem za sofinanciranje Društva
mladih Renče-Vogrsko, ki je do sedaj izvajalo ta zelo pomemben projekt, ki traja celo poletje
na Lakenessu in smo mu lahko sofinancirali po pogodbi zgolj tiste stroške, ki se nanašajo na
uporabo prostora. Društvo v okviru tega projekta izvaja precej aktivnosti, prireditev,
dejavnosti, ki so neprofitne narave, vendar to društvo do sedaj še ni imelo izkazanega
statusa, da deluje v javnem interesu in ni bilo moč izven razpisa sofinancirati projektov. Za
letos predlagamo, da se sprejmejo merila na podoben način, kot za turizem. Ta merila bodo
osnova, da se bo za Poletje v Bukovici, kot nosi tudi naziv proračunska postavka, lahko
napravilo razpis in sofinanciralo programe, ki so nepridobitne narave, čeprav društvo
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zaenkrat še nima tega statusa, da deluje v javnem interesu, ker bo prijavilo nepridobitne
programe na razpis.
Skladno s tem bomo lahko sofinancirali tudi, recimo, avtorske honorarje za tiste mentorje, ki
bodo izvajali nepridobitne programe za otroke in mladino in tudi kake druge stroške, ki jih do
sedaj pač niso mogli uveljavljati po tisti pogodbi. Pomembno pri tem je tudi to, da se bo
razpis nanašal na sofinanciranje te prireditve in se bo društvo lahko prijavilo na razpis za
sofinanciranje prireditve. Ne samo za svojo dejavnost. Pomembno je tudi to, da bo šlo za
kandidaturo društva, ki ima sedež v naši občini in ki ima v statutu registrirano mladinsko
dejavnost. Torej se ne more neko drugo društvo prijaviti na tak razpis. Za tistih 7.000
sredstev, za kar smo rekli, da bi to društvo namenilo za sofinanciranje nepridobitnih
programov v okviru tega projekta Poletje v Bukovici, ki se imenuje tudi Lakeness.
Anja Sedevčič razloži, da se je pri oblikovanju meril naslanjalo na že obstoječa merila s
področja kulture in drugih neprofitnih organizacij. Občina Renče-Vogrsko želi s temi merili
podpreti in usmeriti delovanje mladinskih dejavnosti v smeri, recimo, neformalnega učenja in
usposabljanja mladih, razvoja podjetnosti mladih, skrbi za mlade z manj priložnostmi v
družbi, prostovoljnosti, solidarnosti in medgeneracijskega povezovanja, mobilnosti mladih in
mednarodnega povezovanja, zdravega načina življenja in preprečevanja različnih oblik
odvisnosti, aktivnega preživljanja prostega časa in dostopa mladih do kulturnih dobrin in
spodbujanja ustvarjalnosti ter inovativnosti.
Borut Zorn, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, pove, da so merila za vrednotenje
programov in projektov na področju programov za mladino obravnavali in sprejel sklep, da se
merila sprejmejo v taki obliki, kot so bila predstavljena.
Marko Švara pove, da je natančno navedeno, da morajo društva imeti sedež v naši občini.
Kaj pa, če izvajajo program v naši občini, se lahko prijavi kako drugo društvo?
Vladka Gal Janeš pove, da mora imeti sedež v naši občini.
Marko Švara vpraša, kaj to pomeni za Društvo mladih? Bo to lažje uveljavljanje stroškov kot
do sedaj, ko ni bilo preko javnih razpisov? Sprašuje ali se lahko prijavijo na druge razpise.
Vladka Gal Janeš odgovori, da se lahko prijavijo tudi na druga področja.
Borut Zorn pripomni, da je Društvo mladi Renče- Vogrsko imelo tudi že zdaj možnost se
prijavljati na druge razpise, pa se ni nikoli.
Župan, da na glasovanje Merila za vrednotenje programov in projektov na področju
programov za mladino v okviru projekta »Lakeness - poletje v Bukowci«.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 14
ZA 14
PROTI 0
Merila za vrednotenje programov in projektov na področju programov za mladino v
okviru projekta »Lakeness - poletje v Bukowci« so sprejeta.
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