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PREDLOG

NASLOV:

SKLEP O USTANOVITVI SOSVETA ZA KULTURO OBČINE RENČEVOGRSKO
PRAVNA PODLAGA:


18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo in 88/15)

PREDLAGATELJ:
Aleš Bucik, župan

PRIPRAVLJALEC:
Župan, občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
Občina mora do 1. 1. 2018 sprejeti Lokalni program za kulturo za obdobje 2018-2021. Z
namenom, da bi v ta program zajeli tudi dejanske potrebe, ki so v preteklem obdobju nastale
na področju izvajanja programov in projektov naših društev na kulturnem področju, bi bilo prav,
da bi pri oblikovanju tega programa sodelovali tudi predstavniki društev, ki delujejo na področju
kulture. Zato predlagamo, da Občinski svet pristopi k ustanovitvi Sosveta za kulturo, v katerega
bi bili vključeni po en predstavnik vseh društev občine, ki delujejo na področju kulture,
predstavnik Občine Renče-Vogrsko v Svetu Območne izpostave JSKD Nova Gorica,
predstavnik Odbora za družbene dejavnosti (svetnik) in strokovni delavec občinske uprave,
pristojen za kulturo. Prva naloga Sosveta bi bilo sodelovanje pri opredeljevanju vsebinskih
izhodišč in usmeritvi za pripravo in izpeljavo Lokalnega programa za kulturo, v nadaljevanju
pa naloge in delo, kot izhaja iz drugega člena predlaganega sklepa.

RAZLOGI ZA SPREJETJE:
Društva, ki delujejo na področju kulture, bodo lahko sodelovala pri opredeljevanju vsebinskih
izhodišč in usmeritev za pripravo in izpeljavo Lokalnega programa za kulturo, ki je med drugim
podlaga tudi za določanje pogojev in drugih okoliščin pridobivanja sredstev za izvajanje
programov, projektov in prireditev iz javnega razpisa, pa tudi pri opredeljevanju strateške
usmeritve kulture na lokalni ravni ter urejanje drugih pomembnih vprašanj v kulturi.

OCENA STANJA:
Društva do sedaj niso imela možnosti vključevanja v postopke opredeljevanja vsebinskih
izhodišč in usmeritev za pripravo in izpeljavo Lokalnega programa za kulturo, kakor tudi ne v
načrtovanje in urejanje strateške usmeritve kulture na lokalni ravni ter urejanje drugih
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pomembnih vprašanj v kulturi. Na predhodnem sestanku, na
društev, ki delujejo na področju kulture, usklajevali možnosti in
za kulturo, so društva izrazila mnenje, da je ustanovitev takega
delovanje sosveta pomenilo konkretno vključevanje društev
delovanje teh društev.

katerem smo s predstavniki
potrebe ustanovitve Sosveta
sosveta zelo potrebna, saj bi
v postopke, pomembne za

CILJI IN NAČELA:
Predlog Lokalnega programa za kulturo za novo obdobje bo usklajen z društvi, ki delujejo na
področju kulture, pa tudi z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Nova Gorica, saj bo pripravljen na podlagi dejanskega stanja in potreb na
kulturnem področju v naši občini.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Finančnih posledic ne bo, saj naj člani Sosveta za svoje delovanje ne bi prejemali sejnin.
Pripravila:
Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka za družbene dejavnosti

Predlog sklepa:

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo in 88/15) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na __ . redni seji dne
___ sprejel naslednji
SKLEP
1.
Ustanovi se Sosvet za kulturo Občine Renče-Vogrsko, ki ga sestavljajo:
1. po en predstavnik vseh društev občine, ki delujejo na področju kulture,
2. predstavnik Občine Renče-Vogrsko v Svetu Območne izpostave JSKD Nova Gorica,
3. predstavnik Odbora za družbene dejavnosti (svetnik) in
4. strokovni delavec občinske uprave, pristojen za kulturo.
2.
Naloge Sosveta so:
1. opredeljevanje vsebinskih izhodišč in usmeritev za pripravo in izpeljavo Lokalnega
programa za kulturo,
2. opredeljevanje strateške usmeritve kulture na lokalni ravni,
3. razporejanje sredstev za izpeljavo Lokalnega programa za kulturo na letni ravni,
4. določanje kulturnih objektov lokalnega in regijskega pomena,
5. spremljanje in ocenjevanje izpeljave Lokalnega programa za kulturo,
6. dajanje pobud in predlogov za urejanje drugih pomembnih vprašanj v kulturi.
3.
Predlogi o imenovanju članov Sosveta morajo biti podani najkasneje v roku petnajst dni po
uveljavitvi tega sklepa. Sklep o imenovanju članov in predsednika Sosveta izda župan.
4.
Prvo sejo Sosveta skliče župan.
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Strokovne in tehnično-administrativne naloge za sosvet opravlja Občinska uprava – Oddelek
za družbene dejavnosti.
6.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu.

Številka: ____________
Bukovica, ____________
Aleš Bucik
Župan

