
PREDLOG

Na podlagi 8. in 9. dlena Zakona o uresni6evanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.

RS, 5t. 77107-UPBI, 56/08, 4110, 20t11, 111113, 68/16 in 61117), Pravilnika o

sofinanciranju dejavnosti drustev na podro6ju ljubiteljske kulture v Obdini Rogasovci

(Ur. l. RS, St. 10/0g) in 17. dlena Statuta Obcine Rogasovci (Uradno glasilo

slovenskih ob6in, 5r. 2gt18) je obfinski svet obfine Roga$ovci na 
- 

redni seji,

dne sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE V OBEINI ROGASOVCI ZA LETO 2021

I. UVOD

Obdina Roga5ovc i v skladu z obveznostjo obdine, da zagotavlja pogoje in sprejema

ukrepe za uresnicevanje javnega interesa na

sofinanciranje naslednjih javnih kulturnih dobrin:

- knjiZnicarstvo,
- varstvo kulturne dedi56ine,

- arhivsko dejavnost in
- podpira ljubiteljsko kulturno dejavnost.

podrodju kulture, zagolavlia

S sofinanciranjem javnih kulturnih dobrin tako obdina uresniduje pogoje za kulturno

ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin in kulturno raznolikost ter ohranjanje

slovenske kulturne identitete na obmodju obdine.

II. URESNIEEVANJE LETNEGA PROGRAMA KULTURE

Naloga obdine je zlasti zagotavljanje ustreznih pogojev v obdini za uresnidevanje

javnega interesa na podrodju kulture in spodbujanje obdanov in ob6ank, da brez ovir

izrazijo svoje potrebe in interese na tem podrodju. Naloga obdine bo:

- omogodanje spodbujanja kulturne dejavnosti obcanov in obdank na podro6ju

ljubiteljske kulture ter zagotovitev dolocenih sredstev za njihovo dejavnost;

- omogodanje bodisi prostorske bodisi materialne moZnosti za uresnidevanje

programov ln
omogodanje dostopnosti kulturnih dobrin, ki bodo

programov nosilcev dejavnosti z obmodja obdine.

plod uresni6evanja

Za zagotavljanje zgorE omenjenega bo obdina v skladu s tem programom objavila

javni razpis za financiranje in sofinanciranje programov in tako spodbujala dejavnosti

na podrodju kulture.



III. SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI IN KULTURNIH

PROJEKTOV

Sredstva iz obdinskega proraduna, ki se bodo razdellla na podlagi javnega razpisa,

so namen jena za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov

v Obcini Roga5ovci v letu 2021 in zna5ajo skupaj 14.000,00 EUR, in sicer:

- 8.400,00 EUR za program redne dejavnosti,

- 2.380,00 EUR za udeleZbo na tekmovanjih in preglednih prireditvah doma in v

tujini,
- 2.800,00 EUR za nabavo in vzdrZevanje opreme za izvedbo programov,

- 420,00 EUR za strokovno izpopolnjevanje, izobrailevanje mentorjev oziroma

vodij skupin.

Sofinancirale se bodo naslednje dejavnosti in programi izvajalcem na podrodju

kulture:

- pevska dejavnost - odrasli pevski zbor:

- pevska dejavnost - pevci ljudske pesmi;

- gledaliSkadejavnost;
- lutkovna dejavnost;
- literarna dejavnost;
- folklorna, plesna dejavnost;
- plesna skupina;
- instrumentalnadejavnost;
- glasbena skupina in
- likovna dejavnost.

Do sredstev programa ljubiteljske dejavnosti so upravidene pravne osebe in sicer

kulturna dru$tva in druga dru5tva v Obcini Roga5ovci, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko

kulturno dejavnostjo in z izvajanjem kulturnih projektov.

Navedene kulturne dejavnosti se bodo sofinancirale v skladu z merili in kriteriji za

vrednotenje kulturnih programov, opredeljenih v Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti

druStev na podrocju ljubiteljske kulture v Obcini Roga5ovci.

Postopek za pridobitev sredstev ie naslednii:

- po sklepu obcinskega sveta se objavi javni razpis za zbiranje predlogov za

sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2021. Vsi upravidenci v

skladu s pravilnikom in pogoji razpisa morajo do konca razpisnega roka vloZiti

prijavo.
- lmenovanje komisije s strani hupana, ki pripravi izbor programov in predlog za

sofinanciranje in ga predloZi Zupanu.

- Na osnovi predloga komisije se izda sklep o dodelitvi sredstev.



- podpis pogodbe med prijaviteljem in obcino kot sofinancerjem, kjer se

podrobneje opredelijo vsebina, obseg, dasovni okvir ter nadin in nadzor nad

upravidenostjo Porabe sredstev.
- predlo2itev zahtevkov prijavitelja z dokazili o izvedbi projekta in finan6nim

porodilom.
- Nakazilo sredstev v skladu s pogodbo.

Vrednost posameznih programov bo izralena v todkah.

Vrednost todke se dolodi na osnovi vseh odobrenih prijavljenih dejavnosti glede na

visino razpoloallivih sredstev po posameznem namenu. Tako dolodena vrednost

to6ke je dokoncna in se v kasnejsem postopku ved ne spreminja.

IV. VELJAVNOST IN UPORABNOST

Letni program kulture zadne veljati naslednji dan po sprejetju na ob6inskem svetu in

se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje kulturnih

dejavnosti in projektov v Obdini Roga5ovci v letu 2021. Letni program kulture se

objavi na krajevno obidajen nadin.

Stevilka: 610-1 12021 -1

Datum:
Edvard MlHALle

Zupan Obdine Roga5ovci



ZAPISNIK

2. dopisne seje Odbora za negospodarske dejavnosti, z dne 28. 4. 2021 , ki je potekala

od 20. 4-. 2021 do 29. +.2ozt do 12.00 ure na sedezu obcinske uprave obcine
RogaSovci

po naslednjem dnevnem redu:

l. Obravnava predloga Programa Sporta v Obiini Roga5ovci zaleto 2021.

Z. Obravnava predloga Letnega programa kulture v Obiini Roga5ovci zaleto202l'
3. Obravnava predloga Letnega programa dru5tev izven podroija kulture, Sporta

in turizma zaleto202l.

Obdina Roga5ovci bo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa Sporta v

obcini RogiSovci (Uradni list RS,1t. 24t15), Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti drustev na

poJrodju tiubitetjske kutture v Obcini Roga5ovci (Uradni..list RS,5t. 10/09) ter Pravilnika o

sofinanciranju programov drustev izven p6drocja kulture, Sporta in turizma. (Uradni list RS' 5t'

69/10) objavita iavne razpise. V ta namen Odbor za negospodarske dejavnosti obravnava

pi"Of.jg Fiograma Sporta Obdine Roga5ovci za leto 2021, predlog Letnega programa kulture

, Onei-ni Rola5ovci za leto 2021, prJOtog Letnega programa dru5tev izven podrodja kulture,

Sporta in tur2ma za lelo 2021 injih predliga ob6inskemu svetu v azpravo in sprejem'

Zaradi razglaSene pandemije dOVIO-tS in Sirlenje koronavirusa po Sloveniji, ki og.roZa

iaravie in Z]vljenja ljudi, je ob sprejetih ukrepih in usmeritvah drZave bil podan predlog, d| se

sklide dopisni seja odbora z namenom potiditve Programa Sporta Obdine Roga5ovci za leto

ZO2l, Letnega programa kulture v Obcini Roga5ovci za leto 2021 in Letnega programa

drustev izven podrodja kulture, Sporta in turizma za leto 2021.

2. dopisna seja odbora za negospodarske dejavnosti je potekala od 20' 4. 2021 do 28' 4'

2021 do 12.00 ure. Vabilo z gradivom je bilo poslano vsem dlanom Odbora za

negospoOarsfe Oejavnosti. elani o-dbora so Oiti pozvani, da svojo odlocitev potrdijo preko

elektronske poSte. Na glasovanje je bil dan naslednji

SKLEP

Odbor za negospodarske dejavnosti predlaga Obiinskemu svetu Obiine Roga5ovci v

r^zpr^vo in sprejem predlog Programa Sporta v Obiini Roga5ovci zaleto 2021'

Na dopisno sejo se je odzvalo 5 6lanov odbora od skupno 5, ki so podali svoj glas. Svoj glas

ZA je podalo 5 6lanov odbora. Glasu PROTI ni bilo.

Z glasovanjem 5 (ZA) in O (PROTI) je sklep Stevilka 671-3t20212 dne 28.4.2021 potrlen.

SKLEP

Odbor za negospodarske dejavnosti predlaga Obiinskemu svetu Obiine Roga5ovci v

razpr^vo in sprelem predlog Letnega programa kulture v obiini Rogasovci za leto

2021.

Na dopisno sejo se je odzvalo 5 dlanov odbora od skupno 5, ki so podali svoj glas. Svoj glas

ZA je podalo 5 dlanov odbora. Glasu PROTI ni bilo.

Z gtasovanjem 5 (ZA) in O (PROTI)je sklep Stevilka 610-1t2021-22 dne 28. 4.2021 polrjen.



SKLEP

Odbor za negospodarske dejavnosti predlaga Obiinskemu svetu Obiine Roga5ovci v

razpravo in sprejem predlog Letnega programa dru5tev izven podroija kulture, Sporta

in turizma zaleto202l.

Na dopisno sejo se je odzvalo 5 dlanov odbora od skupno 5, ki so podali svoj glas. Svoj glas

ZA je podalo 5 clanov odbora. Glasu PROTI ni bilo.

Z glasovanjem 5 (ZA) in O (PROTI) je sklep Stevilka 0091-112021-2 z dne 28. 4. 2021 polrien.

Opredelitve dlanov Odbora za negospodarske dejavnosti so razvidne iz priloge k

originalnemu izvodu tega zapisnika.

Zapisala
Nataia Ha5aj

Predsednica odbora
JoZica FUKAS


