
     PREDLOG 

Številka: 0091-2/2022-1 

Datum:  

 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in 

turizma (Uradni list RS, št. 69/10) je občinski svet Občine Rogašovci  na __________ redni 

seji dne _________________ sprejel  

 

LETNI PROGRAM DRUŠTEV IZVEN PODROČJA KULTURE, ŠPORTA IN 

TURIZMA ZA LETO 2022 

 

I. UVOD 

 

Letni program društev izven področja kulture, športa in turizma za leto 2022 je pripravljen na 

podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in 

turizma (Uradni list RS, št. 69/10) – v nadaljevanju pravilnik. 

 

Letni program društev izven področja kulture, športa in turizma za leto 2022 določa: 

 

- programe in višino sredstev, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine 

Rogašovci na podlagi pravilnika,  

- merila za vrednotenje programov, 

- način dodeljevanja sredstev in  

- čas izvajanja ukrepov. 

 

II. PROGRAMI IN VIŠINA SREDSTEV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV 

PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2022 

 

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Rogašovci za leto 2022 v višini 6.700,00 EUR.  

 

Sofinancirali se bodo programi z naslednjimi vsebinami: 

- dejavnost registriranih društev (upokojenska, humanitarna, invalidska, mladinska in druga 

društva, razen gasilskih društev) 

- udeležba društev na krajevnih, občinskih, medobčinskih prireditvah ali aktivnostih 

- prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki jo društvo v svoji dejavnosti zastopa, 

- drugi programi in projekti društev, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost Občini 

Rogašovci. 

Predmet pravilnika niso stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, 

ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju. 

 

III. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV  

 

a) Redna dejavnost društva - število članov 

- do 10 članov 

- do 20 članov 

- do 50 članov 

- nad 50 članov 

b) Prireditve, predavanja, akcije 

- organizacija prireditve 

- sodelovanje na prireditvi 



- organizacija in sodelovanje na strokovnih aktivnostih – predavanje, ekskurzije, 

izobraževanje,… 

c) Projekti, predstavitveni material društva – glasilo, bilten, brošura 

č) Nagrada za jubilej, obletnico 

- za 10 let delovanja 

- za 20 let delovanja 

- za 30, 40, 50… let delovanja 

 

IV. NAČIN DODELJEVANJA SREDSTEV 

Sredstva za sofinanciranje programov društev izven področja kulture, športa in turizma se 

bodo dodeljevala na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa. 

 

V. ČAS IZVAJANJA UKREPOV 

 

Leto 2022 oziroma v skladu z roki v javnem razpisu.  

 

 

Župan občine Rogašovci 

       Edvard MIHALIČ 

 

 

 

 

 


