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Zadeva: Predlog Lokalnega programa kulture Ob6ine Rogatec za obdobje 2019 - 2022
OBRAZLOZITEV

Na podlagi Zakona o uresnidevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 5t.77107-UPB1, 56/08,
4110,20111, 111113,68/16, 61117 in 21118 - ZNOrg) lokalna skupnost doloOi svoj lokalni tlrogram
kulture. To je strate5ki dokument razvojnega nadrtovanja kulturne politike, ki postavi njene cilje in
prioritete v ob0ini.

Zupan Obdine Rogatec je 15.1 .2018 za pripravo lokalnega programa kulture Obdine Rogatec s
sklepom imenoval tri dlansko delovno skupino v sestavi: predstavnica Javnega sklada za kulturne
dejavnosti (JSKD), Obmodna izpostava Roga$ka Slatina, Leonida Do5ler; predstavnica Zavoda za
kulturo, turizem in razvoj Rogatec, lrena Ro5kar; predstavnica Obdinske uprave Obiine Rogatec,
Agata Tepe5. Za fi<oordinacijo in usklajevanje za dokonianje projekta-izdelave predloga programa pa
je v okviru delovnih nalog podZupanje Obdine Rogatec zadoli.il Mojco Smit.

Obdina Rogatec je lokalni program kulture pripravila v sodelovanju s predstavniki institucionaliziranih
kulturnih organizaoij in dru5tev, kateri so za posamezno podrodje kulture pripravili razvojne usmeritve
z opredelitvijo srednjerodnih ciljev. V programu so upo5tevana izhodi5da, ki izhajalo iz Zakona o
uresnidevanju javnega interesa za kulturo ter izhodi50a Nacionalnega programa za kulturo za obdobje
2018 - 2025. V predlogu programa smo predstavili doseZen poloZaj na posameznih podrodjih
kulturnega ustvarjanja v Obdini Rogatec od ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, obSolske, glasbene ter
knjiZni6ne dejavnosti, dejavnosti Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, do javne infrastrukture
na podrodju kulture in kulturne dedi5dine. V nadaljevanju smo opredelili cilje in ukrepe za njihovo
dosego ter kazalnike za merjenje udinkov po posameznih podrodjih. V programu smo zajeli tudi
dolgorodni pogled na razvoj kulture v ob6ini, na6in financiranja kulturnih dejavnosti ter nadrtovanje in
porodanje.

Lokalni program l<ulture Obdine Rogatec za obdobje 2019 - 2022 in njegov temeljni cilj jer enovit
pristop k organizaciji kulturnega dogajanja, povezovanja ter razvijanja prepoznavnosti Obdine Flogatec
skozi raznoliko kulturno dejavnost. Kljub pripravljenemu in sprejetemu dokumentu, bo tudi v bodode
pomembno vlogo imelo skupno letno nadrtovanje, s katerim se bo dolodil natandnej5i koledar dogajanj
skozivse leto.

Obdina Rogatec ima velik potencial za razv4anle raznolike kulturne dejavnosti. Njegova
prepoznavnost daje prednosti za dodatne programe, ki pa se naj povezujejo z ljubiteljsko kulturo. V
sodelovanje je potrebno vkljuditi dim 5ir5i krog obdanov od vrtdevskih otrok do ljudi v zrelih letih.
Medgeneracijsko sodelovanje prinese svojevrstno kohezijo, s katero se Sirijo nova obzorja in s tem
ohranja kulturna dedi5dina. Sodelovanje, razvijanje, gojenje snovne in nesnovne kulturne dediil6ine je
vsekakor cilj Lokalnega programa kulture za katerega se bomo zavzemali vsi deleZniki.

Lokalni program kulture Obdine Rogatec za obdobje 2019 - 2022 je bil obravnavan tudi na 1. seji
Odbora za negospodarstvo in javne sluZbe druZbenih dejavnosti.

Obdinskemu svetu predlagamo, da predloZeni Lokalni program kulture Obdine Rogatec za clbdobje
2019 - 2022 sprejme.
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PREDLOG

Na osnovi 29. 6lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94/07 - uradno predi5deno
besedilo, 76108, 79109, 51110, 40112 - ZUJF, 14115 - ZUUJFO, 11118 - ZSPDSLS-1 in 30118) in 14.
clena Zakona o uresni0evanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, St. 77|07-UPB1, 56/08,
4110, 20111, 111113, 68/16, 61117 in 21118 - ZNOrg) ter 16. 6lena Statuta Obdine Rogatec (Uradni list
RS, St. 29118) je Obcinski svet Obdine Rogatec na svoji . seji, dne.. sprejel
naslednji

SKLEP

Obdinski svet Ob0ine Rogatec se je seznanil z vsebino Lokalnega programa kulture Obdine Flogatec
za obdobje 2019 --2022in ga potrdi.
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