PREDLOG
Stevilka: 322-1 12021 -l
Datum:
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na podrodju turizma v Obdini Roga5ovci
redni
(Uradni list RS, 5t. 18/09 in 8/15) je obdinski svet Obdine Roga5ovci na
sprejel
seji dne

LETNI PROGRAM TURIZM.AZALETO

2O2I

I. UVOD
Letni program turizm a za leto 2021 je pripravljen na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
prog.*oi na podrodju turizma v OUfini Roga5ovci (Uradni list RS, 5t. 18/09 in 8/15) - v
nadalj evanju pravilnik.
Letni progr am turizma za leto 2021 doloia

in visino sredstev, ki se sofinancirajo iz

-

programe

-

Roga5ovci na Podlagi Pravilnika,
merila za vrednotenje Programov,
nadin dodeljevanja sredstev in
das izvajanjaukrePov.

sredstev proraduna Obdine

SREDSTEV, KI SE SOFINANCIRAJO
PRORAdUNA OBdINE ROGASOVO ZALE.TO 2O2I

II. PRoGRAMI IN VISINA

IZ SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proradunu Obdine Roga5ovci zaleto 2021 v vi5ini 2.500'00

EUR'

Sofinancirali se bodo programi z naslednjimi vsebinami:
- ohranjanje kultume in naravne dedi5dine,
- spodbujanje krajanov in mladine za delo na podrodju fttrizma,
- organizacija in usklajevanje turistidnih aktivnosti,
- promocija kraja.

III. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV

a) ohranjanje kultume

in naravne dediSdine
izgledl<ra1a;tekmovanja,pnznanja, urejanje nasadov in gredic
zalep
skrb in alcije
- obujanje tradici.l, ruuud in obidajev, kulinaridnih znadilnosti in posebnosti kraja
- skrb ziurejanjikulturno zgodovinskih spomenikov in naravnih znamenitosti
b) spodbujanje krajanov in mladine za delo na podrodju ftrizma
- predavanj a, izobraZevanje zakrajane in okrogle mize
- organizacija mladinske sekcije v dru5tvu
c) organizaclja in usklajevanje turistidnih aktivnosti
- organiziranje in izvajanje prireditev v kraju in izven
- povezovanje krajevne in okoli5ke turistidne ponudbe v skupen turistidni proizvod

d) promocija kraja in turistidnih prireditev
- priprava, zaloilba in rzdaja promocij sk ega mateiala

in 5ir5o okolico
medijih, na sejmih, razstavah, sredanjih in prirediwah izven
za

Y'r aj

nastopanje v
domadega kraja
- izdajanje lastnega glasila
d) Stevilo dlanstva
- do 50 dlanov
- nad 50 dlanov.

- javno

IV. NAdIN DODELJEVANJA SREDSTEV
Sredstva za sofinanciranje programov na podrodju turizma se bodo dodeljevala na podlagi
predhodno izvedenega javnega razpisa.

v.

T,q.S

IZVAJANJA UKREPOV

Leto 2021 oziroma v skladu zroki v javnem razpisu.

Edvard MIHALIC
Ztpanobdine RogaSovci

OBEINA ROGASOVCI
ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI,
KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO
Stevilka: 01 1-412019-4

Datum:10.3.2021

ZAPISNIK
3. redne seje Odbora za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bila v
2021 v sejni sobi Obcinske uprave Obdine Roga5ovci, s pridetkom ob
torek, 16.
19.00 uri.

i.

Prisotni

Andrej Kisilak - predsednik odbora,
Milan Frflko, Anton Per$a, Damir Kranjec, Beno Skledar - dlani odbora,
Nata5a Ha$aj

V

-

strokovna sodelavka (Obdinska uprava Obdine Roga$ovci)

DNEVNI RED:

1.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepdnosti.
Obravnava in potrditev dnevnega reda.
Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje.
Obravnava in potrditev zapisnika 1. dopisne seje
Obravnava predloga Letnega programa tuizma zaleto 2021.
Obravnava predloga Letnega programa podjetnisWazaleto 2021.
Obravnava predloga Letnega programa kmetijstva 2021.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Razno.
1. TOEKA

Otvoritev seie in ugotovitev sklepdnosti.
Sejo je vodil predsednik odbora Andrej Kisilak. Ugotovil je, da so na seji prisotni vsi
clani odbora, zato lahko odbor veljavno sprejema svoje odlocitve.

2.

TOEKA
Obravnava in potrditev dnevnega reda
Na predlagan dnevni red ni bilo razprave.

SKLEP ST. g
Sprejme se predlagani dnevni red.
Na podlagi izida glasovanja 15 -ZA ) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

3. TOEKA
Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje.
elanom odbora je bil hkrati z vabilom na 3. redno sejo poslan tudi zapisnik 2. redne
seje, ki so ga 6lani odbora obravnavali in sprejeli naslednji

sKLEP Sr. g
Spreime se zapisnik 2. redne seje.
Na podlagi izida glasovanja (5 -ZA ) je bito ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

4. TOEKA
Obravnava in potrditev zapisnika 1. dopisne seie.
elani odbora so k vabilu prejeli tudi zapisnik 1. dopisne seje, ki so ga obravnavali

in

sprejeti naslednji

SKLEP ST.

TO

Spreime se zapisnik 1. dopisne seje.
Na podtagi izida glasovanja 15 - ZA ) je bilo ugotovlieno, DA JE SKLEP SPREJET.

5. TOEKA
Obravnava predloga Letnega programa turizma za leto 2021.

V uvodu todke je bila predana

beseda Nata5i Ha5aj, ki sem kot prvo najprej
pravno podlago za pripravo Letnega programa turizma za leto 2021.
predstavila
'l.ladaljevala
sem s predstlvitvijo programov in vi5ino sredstev, ki se sofinancirajo iz
sredsiev proraduna Obdine Roga5ovci. Odbor je bil seznanjen tudi z informacijo o
upravi6encih in vi5ini dodeljenih sredstev v letu 2020 iztegajavnega razpisa.
Na predlog Letnega programa turizma za leto 2021 dlani odbora niso imeli pripomb,
zato so sprejeli naslednji
SKLEP ST. 11
Odbor za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in gozdarstvo predlaga Obdinskemu
svetu ObEine Roga$ovci v iazpravo in sprejem predlog Letnega programa turizma za
leto 2021.
Na podlagi izida glasovanja (5 -ZA ) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

6.

TOEKA
Obravnava predtoga Letnega programa podietni$lva za leto 2021.

Tudi uvod k tej to6ki sem podala Nata5a Ha5aj, podrobneje predstavila oba ukrepa,
je bil
vi$ino sredstev, nafin dodeljevanja sredstev ter 6as izvaiania ukrepov' Odbor
v letu 2020'
seznanlen tudi z informacijo o upravidencih in vi5ini dodeljenih sredstev
Roga5ovck
OOe]1i
Shema de minimis pomoei >Spodbujanje in razvoi podjetniStval
EUR (po 20'000'00 EUR
gf
l" Oif, podalj5ana Oi . Q.2023 in siclr v vi5ini 60.000,00
zaleto 2021,2022 in 2023)

sPreet je

bil

sr. tz
'KLEP

Odbor za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in gozdarstvo predlaga Obdinskemu
svetu Obdine Roga5ovci v razpravo in sprejem predlog Letnega programa
podjetniStva za leto 2021.
Na podtagi izida gtasovanja 15 -ZA

)je bilo ugotovtjeno, DA JE SKLEP SPREJET.

7. TOEKA
Obravnava predloga Letnega programa kmetiistva 2021.
S strani Obcinske uprave sem Nata5a Ha5aj predstavila Letni program kmetijstva za

pripravljen na podlagi sprejetega Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoj,a kreiilrtu, in podeZelja v Obcini Roga5ovci za programsko
in
o'OOoO;" 2Oj6-2020. Shema de minimis pomodi Obcine Roga5ovci >Ohranjanje
je podaljsana do
spodbujan je razvoja kmetijstva in podeZelja v obcini Rogasovci<
31. 12. 2023 in sjcer v s-kupni vi5ini 30.000,00 EUR, shema drZavne pomodi po
skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu, ki je bila odobrena v skladu z Uredbo EU
St. ZO212O14 pa do 3b. 6. 2023 v skupni vi5ini 75.000,00 EUR. Posebej sem
izpostavila ukrepe, ki so predvideni v letnem programu ter vi5ino sredstev,
namenjenih za sofinanciranje. Podana je bila informacija o vi5ini dodeljenih pomodi v
tetu 2020 in visini sredstev, ki so ostala neporabljena, saj se nekateri vlagatelji za

leto 202j, ki

je

investicijo v okviru ukrepov skupinskih izjem niso odlodili, prav tako so v celoti ostala
neporabljena sredstva iz ukrepa De minimis, saj na iavni razpis ni prispela nobena
vloga.
Sledila je razprava, v kateri je bil podan predlog, da se na pristojnem ministrstvu
preveri,-ali obcina lahko sofinancira tudi apnenje tal, tako kot to imajo nekatere druge
oz. sosednje obcine. V nadaljevanju pa je bil podan tudi predlog, da se neporabljena
sredstva iz javnih razpisov prenesejo v naslednje leto.
Sprejet je bil

SKLEP ST.

TS

Odbor za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in gozdarstvo predlaga Obiinskemu
svetu Ob6ine Roga5ovci v razpravo in sprejem predlog Letnega programa kmetijstva
2021.
Na podlagi izida glasovanja 15

-Z

)

je bilo ugotovlieno, DA JE SKLEP SPREJET.
SKLEP ST. T+

Odbor za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in gozdarstvo predlaga, da se na
pristojnem ministrstvu preveri moinost sofinanciranja apnenja tal kmetijskemu
gospodarstvu. V kolikor je sofinanciranje le tega moino, se v proradunu za leto 2022
zagotovijo sredstva v vi5ini 5.000,00 EUR.
Na podlagi izida glasovanja (5 - ZA ) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET.

sKLEP Sr.

ts

Odbor za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in gozdarstvo predlaga, da se
neporabljeni sredstva v tekoiem tetu iz javnega razpisa za turizem, podietniStvo ali
kmetiistvo preneseio oziroma dodajo k sredstvom za nasledqie proraiunsko leto.
Na podlagi izida glasovanja (5 -

A

)

je bilo ugotovlieno, DA JE SKLEP SPREJET.

8.

TOEKA
Razno.

pod to todko je dlan odbora Anton Per5a predlagal, da bi lahko v okvir ukrepov
kmetijstva vt<tlueiti tudi vzpodbude mladim prevzemnikom, ki se samozaposlijo na
kmetiji in sicei v obliki kritja prispevkov samozaposlitve. Podan je bil predlog, da se
na pristojnem ministrstvu pridobi mnenje, ali je naveden nadin vzpodbude v okviru
obdinskih ukrepov moZen.
Seja odbora je bila zakljudena ob 20.40 uri.

Zapisala
Nata5a Ha5aj

Predsednik odbora
Andrej Kisilak

