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Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl.
US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 39. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni
list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) župan Občine Renče–Vogrsko
objavlja
JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega
prostorskega načrta Občine Renče–Vogrsko
I.
Župan Občine Renče - Vogrsko naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb
in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Renče–Vogrsko, ki ga je pod
št. 784-20 izdelala družba Studio 3 d.o.o. Ajdovščina.
II.
Gradivo iz prve točke bo od 15. 12. 2021 do vključno 25. 01. 2022 javno razgrnjeno na spletni
strani Občine Renče–Vogrsko: www.rence-vogrsko.si in v natisnjeni obliki v prostorih Občine
Renče–Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
III.
Javna obravnava bo izvedena dne, 12. 01. 2022, ob 17.00 uri, na ZOOM povezavi, ki bo
objavljena na www.rence-vogrsko.si.
VI.
Javnost ima v času javne razgrnitve, od 15. 12. 2021 do vključno 25. 01. 2022, možnost dajati
pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko poda na elektronski
naslov: info@rence-vogrsko.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navede ključne besede
"sdOPN1 - pripombe".
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih
podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo

objavljeno na svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavi njihova imena in
priimke ali druge osebne podatke, morajo to posebej navesti.
Številka: 35000-0002/2020-112
Bukovica, dne, 30. 11. 2021

Tarik Žigon, l. r.
Župan

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče–Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo in 88/15), Odločbe Ustavnega sodišča RS, št. U-I-313/13-86, z dne 21.
3. 2014 (Uradni list RS, št. 22/14), Sklepa št. 00701-40/2013-1 (Uradno glasilo Občine Renče–
Vogrsko, št. 12/2013) je občinski svet Občine Renče–Vogrsko na 21. redni seji dne 30. 11.
2021 sprejel
S K L E P o ugotovitvi vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavnega zemljišča na območju Občine Renče–Vogrsko
1. člen
Ugotovi se, da vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na
območju Občine Renče–Vogrsko za leto 2022, znaša 0,004941 EUR in je enaka vrednosti
točke, ki je bila določena s Sklepom o vrednosti točke na območju Občine Renče–Vogrsko
št. 00701-40/2013-1 (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 12/2013).
2. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu, uporablja
pa se od 1. 1. 2022 dalje.
Številka: 00701-0050/2021-1
Bukovica: 30. 11. 2021
ŽUPAN
Tarik Žigon, l. r.
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta
Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18)
je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 21. redni seji dne 30. 11. 2021 sprejel
SKLEP
o dopolnitvi sklepa o ukinitvi statusa javnega dobrega
1. člen
V Sklepu o ukinitvi statusa javnega dobra št. 00701-0046/2021-1, z dne 12. 8. 2021, se v 1.
členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Nepremičnine katastrska občina 2314 - Vogrsko s parcelnimi številkami 1119/8, 1119/9 in
1137/4 postanejo last Občine Renče–Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, matična
številka: 2203553000.«
2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu Občine
Renče–Vogrsko.
Številka: 00701-0051/2021-1
Bukovica: 30. 11. 2021
ŽUPAN
Tarik Žigon, l. r.
Na podlagi 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo Uradni list RS, št.
77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 –
ZNOrg) in 18. člena Statuta Občine Renče–Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) je Občinski svet Občine Renče–Vogrsko na 21. redni seji
dne 30. 11. 2021 sprejel
LOKALNI PROGRAM ZA KULTURO V OBČINI RENČE–VOGRSKO
ZA OBDOBJE 2022–2025
1.

UVOD

1.1 Izhodišča in namen priprave lokalnega programa za kulturo
Novela Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) občine zavezuje, da skladno
s 14. člen ZUJIK oblikujejo in sprejmejo lokalne programe za kulturo za obdobje štirih let, pri
čemer lahko program vsebuje tudi druge dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje.
1.2 Cilji
Lokalni program za kulturo v Občini Renče–Vogrsko za obdobje 2022–2025 (v nadaljevanju
LPK) je temeljni programski in izvedbeni dokument ter dokument razvojnega načrtovanja
kulturne politike občine, ki izhaja iz doseženega položaja kulture v občini in je hkrati dokument,
s katerim se ugotovi pomen kulture v razvoju občine ter javni interes zanjo. Je temeljni
programski in izvedbeni dokument, ki določa prioritete občinske kulturne politike in neposredno
odgovarja na ključne probleme na posameznih področjih kulture. Določa temeljne strateške cilje
na področju kulture, ureja način izvajanja kulturne politike in spodbuja k nadaljnjemu razvoju
kulture. Hkrati opredeljuje načine in možnosti za dvig kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti
za večanje dostopnosti kulturnih dobrin občanom in spodbujanje kulturne raznolikosti.
Dokument izhaja iz zgodovinskega položaja in razvoja kulture na tem območju ter zagotavlja
pogoje za ohranjanje in razvoj kulture in njenih lokalnih posebnosti glede na priložnosti, s katerimi
se bo v naslednjem obdobju soočala.
Lokalna skupnost zagotavlja javne kulturne dobrine na področjih, urejenih s posebnimi zakoni,
podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji
različnih narodnostnih kultur ter pokriva tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih
opredelijo v lokalnem programu kulture.
Lokalni program kulture Občine Renče–Vogrsko:
•
•

opredeli področja kulture, ki so v javnem interesu in na katerih se zagotavljajo kulturne
dobrine kot javne dobrine,
opredeli prioritete, cilje in ukrepe za dosego ciljev ter določi kazalce za merjenje le-teh,

•
•

določi investicije v javno kulturno infrastrukturo,
opredeli usmeritve, ki so potrebne za uresničitev ciljev programa.

Lokalni program kulture se po potrebi letno evalvira in dopolnjuje. Sprejema se za obdobje
štirih let, od leta 2022 do leta 2025.
1.3 Zakonodaja, predpisi in odloki, ki urejajo področje kulture
• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1 s
spremembami)
• Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 s spremembami)
• Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 –
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)
• Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list. RS, št. 29/10)
• Zakon o društvih Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 –
ZNOrg)
• Pravilnik o registru nepremičnin kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 66/09)
• Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na
področju varstva kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 113/00 s spremembami)
• Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS,
št. 73/03 s spremembami)
• Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št.
19/03)
2. OCENA STANJA
Izvajalci programov, projektov in dejavnosti na področju kulture v občini Renče–Vogrsko so:
• kulturna društva,
• druga društva, ki imajo v statutu registrirano tudi kulturno dejavnost,
• Godbeniška šola pri Kulturno-turističnemu društvu Vogrsko,
• Goriška knjižnica Franceta Bevka,
• Javni sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica,
• Goriški muzej,
• javni zavodi s področja kulture (Kulturni dom Nova Gorica, Glasbena šola Nova Gorica,
•
•
•

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, …),

zasebni zavodi, ki na področju kulture v Občini Renče-Vogrsko delujejo najmanj dve
leti in imajo sedež v Občini Renče-Vogrsko,
posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v razvid samostojnih izvajalcev
javnih kulturnih projektov pri Ministrstvu za kulturo,
gospodarske organizacije, neprofitne organizacije in druge pravne osebe, registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju kulture in umetnosti v delu, ki se nanaša na
neprofitne dejavnosti.

2.1 Ljubiteljska kultura
Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine imajo
društva. Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju kulture se v pretežni meri
uresničuje v kulturnih društvih. V interesu občine je finančno podpreti dejavnost vseh aktivnih
kulturnih društev, ki delujejo na kulturnih področjih, kakor tudi kulturne dejavnosti tistih drugih
društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost.
Kulturna dejavnost v okviru ljubiteljskih skupin razvija tako posameznikove ustvarjalne
sposobnosti kot kulturne potrebe in splošen odnos do kulturnih vrednot. Neprofesionalno
kulturno udejstvovanje obsega širok spekter dejavnosti, od ljubiteljskega ukvarjanja z

umetniško produkcijo, preko strokovno vodenega do umetniško kompetentnega ustvarjanja, ki
lahko dosega visoka strokovna merila in širši odmev.
Občina na osnovi pogodbe z Javnim skladom za kulturne dejavnosti, ki je ustanovljen na
podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, financira izvajanje
določenih nalog in strokovnih opravil, ki zadevajo organizacijo, koordinacijo, posredništvo
kulturnih programov in kulturno animacijo, ki jih izvaja JSKD Območna izpostava Nova Gorica.
Občina zagotavlja tudi sredstva za izvedbo javnega poziva za sofinanciranje osnovnih
programov društev s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti predvsem na področju
zborovskega petja in pihalne godbe, ki ga za občino izvaja JSKD OI Nova Gorica.
Občina nameni sredstva za sofinanciranje posameznih neprofitnih programov, projektov in
dejavnosti društev na področju kulture na podlagi javnega razpisa, ki jih dodeljuje v skladu z
veljavnimi merili za vrednotenje neprofitnih programov, projektov in dejavnosti v občini RenčeVogrsko na področju ljubiteljske kulture, prijavljenih na javni razpis.
2.2 Knjižnična dejavnost
Občina knjižnično dejavnost podpira in sofinancira v skladu s predpisi Zakona o knjižničarstvu
in letnimi pogodbami. V skladu z Zakonom in pogodbami zagotavlja sofinanciranje dejavnosti
in materialnih stroškov Goriške knjižnice Franceta Bevka in Podružnice Renče v višini
predpisanih in dogovorjenih finančnih deležev in obveznosti.
2.3 Prireditvena dejavnost in organizacija kulturnih prireditev lokalnega in širšega
pomena
Na območju občine se izvaja vrsta prireditev na področju kulture, glasbenih dogodkov,
koncertnih abonmajskih dogodkov, gledaliških predstav, pevskih nastopov in nastopov pevskih
zborov, literarnih večerov, filmskih predstav, razstav, plesnih predstav, …
Občina lahko organizacijo in izvedbo posamičnih dogodkov na področju kulture sofinancira
izvajalcem iz drugega poglavja tega plana skladno s planiranimi sredstvi v proračunu za tekoče
koledarsko leto na več načinov:
•
•
•

kulturne enkratne dogodke neprofitnega značaja v občini Renče-Vogrsko na podlagi
javnega razpisa v skladu z veljavnimi merili za vrednotenje neprofitnih programov,
projektov in dejavnosti na področju kulture,
en kulturni dogodek neprofitnega značaja izven Občine Renče-Vogrsko na podlagi
javnega poziva v skladu z veljavnimi kriteriji, ki so del tega javnega poziva, če je društvo
registrirano najmanj dve leti,
koncertne, abonmajske in druge kulturne dogodke, ki so v javnem interesu Občine
Renče-Vogrsko, na podlagi neposredne pogodbe.

2.4 Muzejska dejavnost
Muzejsko dejavnost v Občini Renče–Vogrsko izvaja Goriški muzej v skladu z medsebojnim
letnimi dogovori oz. pogodbami.
2.6 Akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine
Akcije se izvajajo predvsem preko sodelovanja z Goriškim muzejem, poleg tega pa tudi s
kulturnimi društvi, vrtci, šolami ter javnimi zavodi na področju kulture. Z zakonom predpisane
strokovne in upravne naloge s področja varstva nepremične kulturne dediščine opravlja Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Območna enota Nova Gorica.
2.5 Izdajanje promocijskega in knjižnega materiala
Občina izdaja promocijski in knjižni material v sodelovanju s kulturnimi in turističnimi društvi,
lahko pa tudi sofinancira izdajo različnih publikacij, ki jih izdajajo kulturna društva.

2.7 Javna infrastruktura na področju kulture
Javno infrastrukturo predstavljajo objekti in oprema za izvajanje kulturnih dejavnosti:
• Kulturni dom Bukovica
• Kulturna dvorana Renče
• Večnamenska dvorana v Podružnični osnovni šoli Vogrsko
• Zadružni dom Vogrsko
• Knjižnica v Renčah
• Prireditveni prostor Lakeness
2.8 Usposabljanje in izobraževanje kadrov na področju pospeševanja ljubiteljske
kulture
Občina podpira vse oblike usposabljanja in izobraževanja kadrov na področju pospeševanja
ljubiteljske kulture. Sredstva za ta namen upravičenci pridobijo na podlagi javnih razpisov.
3. URESNIČEVANJE JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO
Javni interes za kulturo v Občini Renče–Vogrsko se bo skladno z zakonom uresničeval z
zagotavljanjem pogojev za:
• kulturno ustvarjalnost,
• dostopnost kulturnih dobrin,
• kulturno raznolikost,
• slovensko in evropsko kulturno identiteto ter kulturno prepoznavnost občine.
Javni interes za kulturo bo Občina Renče-Vogrsko uresničevala zlasti:
• z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin,
• z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture ter z ohranjanjem
kulturne dediščine.
Po določbah ZUJIK-a se za trajno in nemoteno zagotavljanje javnih kulturnih dobrin zagotavljajo
javne službe, ki jih lahko izvajajo javni zavodi, skladi in agencije. Javne službe na področju
kulture v Občini Renče-Vogrsko izvajajo naslednje inštitucije:
3.1 Javne službe varstva kulturne dediščine
Javne službe varstva kulturne dediščine na območju Občine Renče–Vogrsko izvajajo:
• Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Območna enota Nova Gorica, katerega
ustanoviteljica in financer je država, opravlja z zakonom predpisane strokovne in upravne
naloge s področja varstva nepremične kulturne dediščine. Potrebno infrastrukturo ter
sredstva za izvajanje dejavnosti zagotavlja država.
• Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica, katerega ustanoviteljica je MONG, opravlja
javno službo varstva premične kulturne dediščine v skladu z Uredbo vlade RS o
vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične
kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev. Obseg državne javne službe zavoda
določa in financira država.
• Pokrajinski arhiv Nova Gorica, katerega ustanoviteljica je država, opravlja arhivsko javno
službo na območju naslednjih upravnih enot: Nova Gorica, Ajdovščina in Tolmin.
Potrebno infrastrukturo ter sredstva za izvajanje dejavnosti zagotavlja država.
3.2 Javna služba na področju knjižničarstva
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica opravlja javno službo na področju knjižničarstva
za območja Mestne občine Nova Gorica ter sosednjih občin Brda, Kanal, Miren–Kostanjevica,
Šempeter–Vrtojba in Renče–Vogrsko. Ustanovljena in organizirana je kot splošna osrednja
območna knjižnica z dislociranimi enotami – podružnicami. S svojo dejavnostjo pokriva službo

za izposojo in nudenje informacij, obdelavo, službo za razvoj, matično dejavnost in informiranje
ter upravno in tehnično podporo. Poleg matične knjižnice ima Goriška knjižnica še 7 krajevnih
knjižnic, tri v MONG (Solkan, Prvačina, Branik) in pet v drugih občinah (Bilje, Deskle, Kanal,
Renče). Knjižnica ima tudi bibliobus.
Financirajo jo občine glede na obseg programov v posameznih občinah ter glede na število
prebivalcev za skupne naloge knjižnice. Potrebno infrastrukturo zagotavljajo občine vsaka za
svoje potrebe na svojem območju, za skupne naloge knjižnice pa z delitvijo skupnih stroškov.
3.3 Javne službe na področju umetnosti
Javne službe na področju organizacije in izvajanja umetniških dejavnosti na območju izvajajo:
• Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova
Gorica, ki ga je ustanovila država za zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore
za razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Območna izpostava deluje za območje šestih
občin. V okviru izpostave deluje preko 100 registriranih društev in dve zvezi. Dejavnost
financira država in občine.
• Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, katerega ustanoviteljica in financer je
država. Potrebno infrastrukturo ter sredstva za izvajanje dejavnosti zagotavlja država.
Poslanstvo zavoda je trajno izvajanje in posredovanje programov na področju
uprizoritvenih umetnosti.
• Kulturni dom Nova Gorica, katerega ustanoviteljica je MONG, ki zagotavlja potrebno
infrastrukturo in financira dejavnosti zavoda. Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno
izvajanje programov ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na
področju glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih, likovnih in drugih umetnosti ter
novih medijev.
3.4 Ljubiteljsko kulturno ustvarjanje in poustvarjanje
Ljubiteljsko kulturno ustvarjanje in poustvarjanje izvajajo kulturna društva in njihove zveze.
Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine imajo društva.
Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju kulture se v pretežni meri uresničuje v
kulturnih društvih. V interesu občine je finančno podpreti dejavnost vseh aktivnih kulturnih
društev, ki delujejo na kulturnih področjih, kakor tudi kulturne dejavnosti tistih drugih društev, ki
imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost. Financiranje se izvaja na podlagi
javnih razpisov in pozivov.
3.5 Sosvet za kulturo
Pomembno vlogo na področju ljubiteljskega kulturnega delovanja in uresničevanja javnega
interesa na področju kulture ima Sosvet za kulturo Občine Renče-Vogrsko, ki ga sestavljajo:
• 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.
Naloge Sosveta so:
• opredeljevanje vsebinskih izhodišč in usmeritev za pripravo in izpeljavo Lokalnega
programa za kulturo,
• sodelovanje pri opredeljevanju strateške usmeritve kulture na lokalni ravni,
• sodelovanje pri določanju kulturnih objektov lokalnega in regijskega pomena,
• spremljanje in ocenjevanje izpeljave Lokalnega programa za kulturo,
• dajanje pobud in predlogov za urejanje drugih pomembnih vprašanj v kulturi.

4. JAVNA KULTURNA INFRASTRUKTURA
4.1 Zagotavljanje javne infrastrukture za kulturo
Javno infrastrukturo v občini predstavljajo:
• Kulturni dom Bukovica
• Kulturna dvorana Renče
• Večnamenska dvorana V Podružnični osnovni šoli Vogrsko
• Zadružni dom Vogrsko
• Knjižnica v Renčah
• Prireditveni prostor Lakeness

Namen razglasitve nepremičnin (in opreme) za javno infrastrukturo na področju kulture
po predpisanem postopku je predvsem v zagotovitvi trajne namembnosti prostorov ter
ohranitvi prostorov (in opreme) za izvajanje kulturne dejavnosti. Status nepremičnine javne infrastrukture za kulturo po določbah ZUIJK-a pomeni, da je nepremičnina na voljo za

izvajanje kulturnih dejavnosti v javnem interesu, da se izvajalcem kulturnih programov ne sme
zaračunavati najemnin, pač pa se jim infrastrukturo oddaja (če ne gre za izvajanje javne službe
v javnih zavodih). Teh nepremičnin občina tudi ne sme prodati ali jim spremeniti namembnosti,
razen če iztržek nameni za druge nepremičnine za kulturo, oziroma zagotovi ustrezne
nadomestne prostore.
5. OPREDELITEV JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO PO PODROČJIH

Občina Renče-Vogrsko skladno s 66. členom ZUJIK zagotavlja najmanj tiste javne kulturne
dobrine, kjer tako določa posebni zakon, podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, vključno s
tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji manjšinskih skupnosti in priseljencev, ter pokriva
tudi druge kulturne potrebe prebivalcev.
5.1 Ljubiteljske dejavnosti
V javni interes na področju ljubiteljske kulture spadajo vse dejavnosti ljubiteljskih kulturnih
društev, zvez in skupin ter ostalih organizacij ki delujejo na področju kulture, vključno z Javnim
skladom RS za kulturne dejavnosti, OI Nova Gorica, ki v skladu z Zakonom o JSKD lahko
določene naloge s področja kulturnih dejavnosti opravlja za lokalno skupnost s tem, da z leto sklene posebno pogodbo.
Cilji:
•
•
•
•

ohranitev obsega
izboljšanje kvalitete in prepoznavnosti produkcije na področju ljubiteljske kulture
prepoznati pomen kulturno – umetnostne vzgoje v celotnem vzgojno izobraževalnem
sistemu in širši družbi ter
dvigniti zanimanje za kulturo.

Ukrepi:
• organizacija lokalnih, medobmočnih, državnih preglednih
izobraževalnih programov
• povečanje števila članstva v društvih
• vključevanje mladih v dejavnost kulturnih društev
• zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za delovanje društev
• dvigniti kakovost in konkurenčnost kulturne ponudbe.
Izvajalci: JSKD Nova Gorica, kulturna društva, krajevne skupnosti, občina.
Pričakovani učinki:
• večja prepoznavnost dosežkov ljubiteljske kulture

prireditvenih

in

•
•
•
•
•
•
•

povečanje zanimanja občinstva za kulturne programe
povečano število posameznikov, ki se vključujejo v ljubiteljske kulturne dejavnosti
večja prepoznavnost ljubiteljske kulture po KS v občini in širše
promocija občine
razvijanje domačih gledaliških in glasbenih sestavov, večje možnosti za njihovo
predstavitev in prepoznavnost
oživljanje vaških jeder
povečanje produkcije in povečanje prezentacije kulturnih dogodkov.

Kazalniki:
• število kulturnih društev
• število članov kulturnih društev
• število programov in projektov
• število kulturnih dogodkov
• število izobraževalnih programov
• večji število obiskovalcev obisk kulturnih prireditev
• večje število mladih, včlanjenih v društva.
5.2 Knjižnična dejavnost
Občina bo knjižnično dejavnost podpirala in sofinancirala v skladu s predpisi Zakona o
knjižničarstvu in letnimi pogodbami. V skladu z Zakonom in pogodbami bo zagotavljala
sofinanciranje dejavnosti in materialnih stroškov Goriške knjižnice Franceta Bevka in
Podružnice Renče v višini predpisanih finančnih deležev in obveznosti.
5.3 Prireditvena dejavnost in organizacija kulturnih prireditev lokalnega in širšega
pomena
V javnem interesu občine je, da se na območju občine izvaja čim več predstav in tako zagotovi
boljšo dostopnost kulturnih dobrin občanom.
Kot prireditve javnega pomena se opredeli prireditve, ki se izvajajo v obliki koncertov,
gledaliških predstav, pevskih nastopov in nastopov pevskih zborov, literarnih večerov, filmskih
predstav, plesnih predstav, razstav v izvedbi izvajalcev, opredeljenih v točki 3. Lokalnega
programa kulture.
Cilji:
•
•
•
•
•
•

promovirati ustvarjalnost in poustvarjanje
vzgoja mladih
vzgoja publike
razvijati programe kakovosti
zagotoviti primerne pogoje za izvajanje programov
zagotoviti cenovno dostopnost.

Ukrepi:

spodbujanje posredovanja kakovostnih umetniških programov različnih zvrsti,
namenjenih tako mladi kot starejši populaciji
• dviganje kakovosti in konkurenčnosti
• kulturne ponudbe
• prepoznavanje pomena kulturno – umetnostne vzgoje v celotnem vzgojno
izobraževalnem sistemu in širši družbi
•

•
•

dviganje zanimanja za kulturo
zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo programov.

Izvajalci: kulturna društva, javne službe s področja umetnosti, javni in zasebni zavodi, Občina
Renče-Vogrsko.
Pričakovani učinki: vzgoja publike, povečano število obiskovalcev prireditev.
Kazalniki:
• kakovost in vsebina ponudbe
• število programov in projektov
• število obiskovalcev abonmajske in druge ponudbe.
5.4 Muzejska dejavnost
Muzejsko dejavnost v Občini Renče-Vogrsko izvaja Goriški muzej v skladu z medsebojnimi
letnimi dogovori oz. pogodbami.
5.5 Akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine
Akcije se bodo izvajale predvsem preko sodelovanja z Goriškim muzejem, kulturnimi društvi,
vrtci, šolami, krajevnimi skupnostmi ter javnimi zavodi na področju kulture. Z zakonom
predpisane strokovne in upravne naloge s področja varstva nepremične kulturne dediščine
opravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Območna enota Nova Gorica.
5.6 Izdajanje promocijskega in knjižnega materiala
Akcije izdajanja promocijskega in knjižnega materiala se bodo realizirale v obliki izdajanja
knjig, prospektov, brošur, zbornikov, avdio in video medijev, razglednic, …Promocijski material
občine bo izdajala občina v sodelovanju s kulturno – turističnimi društvi. Sofinanciranje se bo
izvajalo na podlagi javnega razpisa/poziva oz. neposrednih pogodb.
5.7 Sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov na področju glasbenega
izobraževanja
Občina sofinancira tudi programe društev, namenjene izobraževanju na glasbenem področju,
na podlagi javnega razpisa in/ali javnega poziva.
5.8 Nepredvideni programi
Programi, ki jih ne določa ta lokalni program kulture, se lahko izjemoma sprejmejo v
sofinanciranje, če je v izvedbi programa vključena občina in je ta program za občino velikega
javnega pomena. V takem primeru se program ali projekt na podlagi neposredne pogodbe
sofinancira iz proračunske postavke Glasbeni večeri in drugi kulturni dogodki v občini. Če je
izvajalec društvo, mora le-to imeti status društva v javnem interesu in mora biti registrirano
najmanj dve leti.
6. FINANCIRANJE
Finančna sredstva se opredelijo v vsakoletnem Odloku o proračunu Občine Renče–Vogrsko.
6.1 Financiranje kulturnih programov
Lokalna skupnost financira kulturne programe, projekte in dejavnosti, ki so v javnem interesu,
na način in s postopki, kot jih predvideva ZUJIK:
• javni poziv
• javni razpis
• neposredna pogodba.
Za izvedbo določenih postopkov lahko pooblasti javni sklad.

7. ZAKLJUČEK
Lokalni program za kulturo Občine Renče–Vogrsko je strateški dokument razvojnega
načrtovanja kulturne politike, ki je pripravljen na podlagi veljavne zakonodaje. S sredstvi,
vključenimi v letne proračune Občine Renče–Vogrsko, se uresničujejo in dopolnjujejo naslednji
cilji: skrbi za ohranjanje slovenske kulturne identitete in zagotavljanje pogojev za skladen
razvoj kulture na skupnem slovenskem kulturnem prostoru, dvig kulturne ustvarjalnosti,
povečevanje ustvarjanja ter spodbujanja kulturnih raznolikosti in zagotavljanje dostopnosti
kulturnih dobrin.
Lokalni program kulture se sprejema za obdobje štirih let, od leta 2022 do leta 2025, in
opredeljuje predvsem kulturne prioritete in cilje ter ukrepe za dosego le-teh. V obdobju
veljavnosti se dokument lahko spreminja ali prilagaja.
Ta program se objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu in prične veljati 1. januarja 2022.
Številka: 00701-0054/2021-1
Bukovica: 30. 11. 2021

ŽUPAN
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Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12,
76/17 in 78/79), četrtega odstavka 43. člena Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s
področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine
Renče-Vogrsko, št. 1/2021) in 18. člen Statuta Občine Renče–Vogrsko (Uradni list RS, št.
22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18), je občinski svet Občine Renče–Vogrsko
na 21. redni seji dne 30. 11. 2021 sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Renče–Vogrsko potrjuje predlagane cene javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki kot izhaja iz predloženih Elaboratov izvajalcev, in sicer:
•

Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s
komunalnimi odpadki za predračunski leti 2022 in 2023 na področju občin: Brda, Kanal
ob Soči, Miren–Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Renče–Vogrsko z dne
7.9.2021, ki jih je za zbiranje komunalnih odpadkov predlagal izvajalec javne službe
Komunala Nova Gorica d.d.,

•

Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe - dejavnost obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na področju občin: Mestna občina Nova Gorica,
Brda, Kanal ob Soči, Miren–Kostanjevica, Renče–Vogrsko, Šempeter-Vrtojba,
september 2020, ki jih je za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov predlagal
izvajalec javne službe Kostak komunalno in gradbeno podjetje d.d.

Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (brez DDV) so:

1.1. Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,0085 €/kg.
1.2. Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,1821 €/kg.
2.1. Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,0080 €/kg.
2.2. Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1890 €/kg.
3.1. Cena javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0000 €/kg.
3.2. Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,1283 €/kg.
4.1. Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0000 €/kg.
4.2. Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,1150 €/kg.
2.
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2022.
Številka: 00701-0055/2021-1
Bukovica: 30. 11. 2021
ŽUPAN
Tarik Žigon, l. r.
Občina Renče-Vogrsko objavlja naslednji
JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR ŽUPANOVEGA VINA OBČINE RENČE–VOGRSKO
ZA LETO 2022
1. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
Občina Renče–Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
2. PREDMET JAVNEGA NATEČAJA
POVABILO VINARJEM ZA SODELOVANJE PRI IZBORU ŽUPANOVEGA VINA OBČINE
RENČE–VOGRSKO ZA LETO 2022.
Namen občinskega ocenjevanja vin je promocija domačega vinogradništva in vinarstva. Župan
Občine Renče–Vogrsko bo izbrano županovo vino 2022 uporabljal za poslovna in protokolarna
darila.
3. POGOJI IN MERILA
Pogoji:
Na natečaju lahko sodelujejo registrirani vinarji, vinogradniki in vinske kleti (v nadaljevanju:
sodelujoči):
• s stalnim prebivališčem v občini Renče-Vogrsko,
• ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina pri pristojnem upravnem organu,
• ki imajo dovoljenje za stekleničenje vina,
• in sami v svoji kleti predelujejo grozdje v vino,
• katerih grozdje – vino je izključno iz vinorodnega okoliša Vipavske doline,
• ki lahko ponudijo v odkup najmanj 100 steklenic (0,75L) prijavljenega vina, ki morajo
biti opremljene z lastno etiketo, skladno s pravilniki o označevanju vina,
• ki imajo urejeno blagovno znamko na trgu.
Vsak sodelujoči lahko na natečaj prijavi največ dva vzorca vina ne glede na letnik trgatve.
Vina bo ocenjevala strokovna ocenjevalna komisija v primerno toplih in svetlih prostorih,
ohlajena bodo na idealno degustacijsko temperaturo ter razvrščena glede na posamezno

kategorijo vina po barvi, aromatiki in preostanku ne povretega sladkorja. Vsak ocenjevalec bo
imel svoj ločen prostor, kjer ga nihče ne bo oviral pri samostojnem delu.
Vino, ki je bilo že izbrano za županovo vino, ne more več tekmovati na izboru za županovo
vino.
Merila:
Za ocenjevanje vina se bo uporabil ocenjevalni sistem po 100-točkovni metodi, ki jo predlagajo
Mednarodna organizacija za trto in vino (O.I.V.), Mednarodna zveza enologov (U.I.OE.) in
Svetovna Federacija velikih mednarodnih ocenjevanj (FMGCIVS). Ocenjevanje zadošča vsem
merilom navedenih mednarodnih institucij in ga bo izvedla 6-članska ocenjevalna komisija
usposobljenih ocenjevalcev na sedežu Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, Pri
Hrastu 18, 5000 Nova Gorica. Člane ocenjevalne komisije imenuje župan s sklepom.
Vsak prijavljen vzorec vina lahko doseže maksimalno število 100 točk. Vino, ki na osnovi
točkovanja degustatorjev ocenjevalne komisije doseže najvišje število točk, se razglasi za
»Županovo vino 2022«.
4. NAGRADE IN NJIHOVE VREDNOSTI
Vino, ki mu bo komisija dodelila najvišje število točk, bo nagrajeno z listino
odličnosti ŽUPANOVO VINO OBČINE RENČE- VOGRSKO ZA LETO 2022, ki ga bo
sodelujoči lahko uporabil za svoje promocijske namene.
Na podlagi doseženega števila točk se ostalim sodelujočim na natečaju podeli naslednje listine
odličnosti:
• zlato odličje prejmejo sodelujoči, katerih ocena za vzorec je dosegla 85 ali več točk
ocene vseh ocenjevalcev,
• srebrno odličje prejmejo sodelujoči, katerih ocena vzorca je dosegla od 82 do 84,99
točk ocene vseh ocenjevalcev,
• bronasto odličje prejmejo sodelujoči, katerih ocena vzorca je dosegla od 75 do 81,99
točk ocene vseh ocenjevalcev.
Sodelujoči na natečaju, ki bodo dosegli od 65,01 do 74,99 točk, bodo prejeli zahvalo za
sodelovanje na natečaju ŽUPANOVO VINO OBČINE RENČE – VOGRSKO ZA LETO 2022.
Občina Renče–Vogrsko zagotovi dobitniku naziva 100 kom posebnih obešank ŽUPANOVO
VINO. Na željo in stroške dobitnika naziva lahko enako obešanko nosijo vse steklenice
prijavljenega vina. Stroške dodatnega števila obešank si krije dobitnik naziva sam.
Občina Renče - Vogrsko bo za protokolarne in promocijske namene odkupila najmanj 100
steklenic po 0,75 l ŽUPANOVEGA VINA (končna embalaža), opremljenih z etiketo
pridelovalca in obešanko Županovo vino 2022. Županovo vino 2022 (odkupljeno s strani
Občine Renče - Vogrsko) skladišči pridelovalec do porabe vseh odkupljenih zalog.
Pred odkupom ŽUPANOVEGA VINA 2022 se opravi organoleptična kontrola istovetnosti vina
z nagrajenim vzorcem. V primeru ugotovljenega odstopanja bo Občina Renče–Vogrsko
odkupila vino, ki bo glede na zbrano število točk na ocenjevanju na drugem mestu. V tem
primeru dobitnik naziva le tega izgubi in se ga dodeli drugo uvrščenemu. Vino mora imeti na
dan prodaje veljaven analizni izvid za promet.
Poleg naziva ŽUPANOVO VINO 2022, odkupa najmanj 100 steklenic po 0,75 l in 100 kom
obešank prejme dobitnik naziva tudi posebno priznanje v trajno last.

Občina Renče–Vogrsko se lahko odloči za odkup steklenic vina tudi ostalih sodelujočih
vinarjev, ki naziva ŽUPANOVO VINO 2022 ne bodo prejeli.
5. ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV
Sodelujoči prijavijo svoje vzorce vina izključno s prijavnico na javni natečaj, ki je priloga te
dokumentacije. Vina morajo biti donegovana, ni pa nujno, da so tudi že končno ustekleničena.
Skupaj z izpolnjeno prijavnico naj prijavitelji dostavijo 2 steklenici 0,75 l posameznega
vzorca vin. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane.
Izpolnjeno prijavnico morajo sodelujoči skupaj z vsemi obveznimi vzorci dostaviti na sedež
Občine Renče–Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, do vključno 21. januarja 2022, v
času uradnih ur. Upoštevane bodo vse popolne prijave (prijavnica in vzorci vina), ki bodo
prispele pravočasno. Prijave morajo sodelujoči oddati z oznako »ŽUPANOVO VINO 2022«. S
podpisom prijavnice sodelujoči potrjuje in sprejema pogoje in merila javnega natečaja. Vzorci
bodo dostavljeni s strani Občine Renče – Vogrsko predsedniku komisije na lokacijo
ocenjevanja. Predsednik komisije za ocenjevanje bo poskrbel za anonimno izvedbo
ocenjevanja.
6. OBVEŠČANJE O REZULTATIH OCENJEVANJA
Priznanje/listina odličnosti ŽUPANOVO VINO OBČINE RENČE–VOGRSKO ZA LETO 2022
bo podeljeno na skupni prireditvi vseh treh občin ustanoviteljic Zavoda za turizem Nova Gorica
in Vipavska dolina, na kateri bodo župani Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in
Občine Renče–Vogrsko razglasili županova vina. O natančni lokaciji zaključnega dogodka
bodo vsi sodelujoči vinarji obveščeni naknadno. O rezultatih ocenjevanja vin bodo sodelujoči
vinarji obveščeni naknadno po zaključku natečaja.
7. DODATNE INFORMACIJE:
Matjaž Zgonik, višji svetovalec za evropske projekte in investicije ter turizem in kmetijstvo,
tel.: +(386) 5 3384509, E-mail: matjaz.zgonik@rence-vogrsko.si.
Številka: 0810-0001/2021-1
Bukovica: 6. 12. 2021
Tarik Žigon, l. r.
Župan

