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Številka: 0322-0006/2017-3/1 
Datum: 22. 11. 2017  

 
ODBOR ZA GOSPODARSTVO 
 
 
 

ZAPISNIK 
 

12. redne seje ODBORA ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE, ki je bila v sredo, 22. 11. 2017, ob 15.00, v pisarni tajnika Občine 
Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka. 
 
 
Prisotni:  člani odbora – Ivanka Vomer, Janez Otorepec, Rupert Rauh, Milan Robnik, 

Domen Štrablek 
 
Odsotni:        / 
 
Ostali prisotni: župan – Anton Kovše in tajnik – mag. Maša Peteržinek,  
 
Dnevni red: 

- pozdrav in ugotovitev sklepčnosti ter sprejem in obravnava dnevnega reda 
 
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 19. 6. 2017 
2. Odlok o pokopališkem redu v občini Podvelka 
3. Pravilnik o dodelitvi pomoči za razvoj dopolnilnih dejavnosti v občini Podvelka - 
razprava 
4. Proračun občine Podvelka 
5. Obravnava vlog 
6. Pobude in vprašanja. 

 
AD 

Ugotovitev sklepčnosti, obravnava in sprejem dnevnega reda 
 
Predsednica pozdravi navzoče. 
 
S sklicem seje so člani prejeli predlog dnevnega reda za 12. redno sejo Odbora za 
gospodarstvo.  
 
Predsednica, Ivanka Vomer (v nadaljevanju predsednica) je ugotovila, da je na seji prisotnih 
5 članov odbora, zato je odbor sklepčen. 
 
Predsednica je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 
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Sprejme se dnevni red 12. redne seje Odbora za gospodarstvo z dne 22. 11. 2017.    
 
Navzočnost je priglasilo 5 člani odbora. 
 
ZA je glasovalo 5 članov odbora. PROTI je glasovalo 0 članov. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 

AD 1. 
Potrditev zapisnika 11. redne seje Odbora za gospodarstvo z dne 19. 6. 2017 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani odbora prejeli na seji in preko elektronske pošte. 
Predsednica je nato odprla razpravo. 
 
Gospod Otorepec je podal, da se naj v bodoče zraven vabila predložijo tudi zapisniki, ki se 
na seji potrjujejo. 
 
Pod točko AD 3 drugi odstavek je ponovljeno, g. Otorepec je podal, je podal – izbris napake.  
 
Na dveh mestih v zapisniku je navedeno, da je odbor apeliral, da naj se čim prej dobi Pravilnik 
Dravograda in ni bil pridobljen  in poslan članom odbora. Predsednica predlaga, da se 
tematiko izpostavi pod AD3.  
 
Po razpravi je predsednica predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 
 
Potrdi se zapisnik 11. redne seje Odbora za gospodarstvo z dne 19. 6. 2017. tako, da 
se doda pripomba gospoda Otorepca, da se le ta korigira v AD 3 točki in da se 
zapisniki, ki so predmet potrditve predložijo zraven vabila seje.   
 
Navzočnost je priglasilo 5 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 5 članov odbora. PROTI je glasovalo 0 članov. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 

AD 2. 
Odlok o pokopališkem redu v občini Podvelka 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani odbora prejeli s sklicem seje in po elektronski 
pošti. Predsednica je nato odprla razpravo. 
 
Predsednica in člani odbora so pristopili k obravnavi Odloka o pokopališkem redu v občini 
Podvelka.  
 
Odbor je razpravljal glede odloka:  

- 2. odstavek 9. člena: »Mrliške vežice so praviloma odprte od 9.00 do 18.00 ure 
oziroma po dogovoru z naročnikom pogreba ali izvajalcem pogrebne dejavnosti.« 
Odbor je predlagal, da se ta navedba prilagodi letnim časom oziroma posameznim 
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lokacijam pri dotični mrliški vežici. Želel si je bolj fleksibilno definicijo glede na potrebe 
svojcev. Tematika se predstavi na občinskem svetu.  

- Odlok bo sprejet šele v drugem branju v naslednjem letu – zamujamo zakonski rok; 
- V bodoče je predlog odbora, da se poročevalci povabijo tudi na odbor. Poročevalci 

najprej poročajo na odboru in potem še na občinskem svetu. 
- Cenik, ki je omenjen v odloku je objavljen na spletni strani JKP Radlje ob Dravi in se 

ga svetnikom pošlje skupaj z gradivom za to točko.  

 
Po obravnavi je predsednica predlagala sprejetje naslednjega sklepa:: 
 
SKLEP: 
 
Pripombe na Odlok o pokopališkem redu v Občini Podvelka – I. branje se podajo do 
___. 1. 2018 
 
Navzočnost je priglasilo 5 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 5 članov odbora. PROTI je glasovalo 0 članov. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 

AD 3. 
Pravilnik o dodelitvi pomoči za razvoj dopolnilnih dejavnosti v občini Podvelka - 
razprava 
 
Predsednica odpre razpravo pod to točko in pove, da se pravilnik iz Dravograda ni pridobil, 
se je pa pridobil Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Radlje ob Dravi za programsko obdobje 2015 - 2020 iz Občine Radlje ob Dravi. 
 
Odbor je razpravljal: 

- V Občini Radlje ob Dravi namenijo sredstva iz zgoraj navedenega pravilnika za 
dopolnilno dejavnost na kmetiji: turizem na kmetiji – zagotavljanje nočitvenih kapacitet 
in zagotavljajo podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja; 

- Odbor razmišlja o dodelitvi sredstev za dejavnosti iz kmetijstva, ki bi ustvarjala nova 
delovna mesta v občini – spodbudili bi razvoj na tem področju v obliki denarne pomoči.  

- Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov 
za financiranje nalog občin, ki je izdan s strani ministrstva vsebuje podprograme v svoji 
11. točki za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, ki se upoštevajo za izračun povprečnih 
stroškov za financiranje nalog občin.  

- Občina SG nameni samo 500,00 eur za podjetnike, Občina Podvelka 1.200,00 eur; 
- V proračunu so rezervirana sredstva v višini cca 55.000,00 EUR: možnost razpisa teh 

sredstev za kmetijske aktivnosti;  
 

- Razpisi na državni ravni zagotavljajo razno mehanizacijo in aktivnosti. V kolikor 
določena oseba koristi občinska sredstva se ji državna sredstva v tej višini odštejejo: 
ni dvojnega financiranja. Sredstva prejeta iz lokalne skupnosti se na državni ravni 
odbijejo; 

- 45.000,00 EUR bo potrebno od začetka naslednje leta namenit za vrtce z proračuna, 
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ker se spremenijo med drugim plače – se spremeni in bremeni proračunska postavka, 
kjer so sredstva za vrtce; 

- Ohranjanje obstoječega Pravilnika o dodelitvi nepovratnih sredstev za razvoj malega 
gospodarstva in za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v Občini Podvelka, 
(MUV 29/16) 

- Sredstva iz kmetijstva na državni ravni: za pridobitev so zahtevni kriteriji; 
- Dopolnilna dejavnost in kmetijstvo sta dve različni aktivnosti. Poda se primer Vuzenice 

se prebere aktivnosti iz njihovega pravilnika ( MUV 14/15) in tudi občine Rače Fram; 
- Za društva obstaja razpis v Občini Podvelka; 
- Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov 

za financiranje nalog občin: omogoča aktivnosti za gostinstvo; 
- Pravilnik o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki ga občina sprejme je potrebno 

posredovati pristojnemu ministrstvu v uskladitev in potrditev; 
- Sredstva 55.000,00 EUR se bi lahko prerazporedila na drugo novo postavko v višini 

25.000,00 EUR in bi se iz tega krila nepovratna sredstva za spodbujanje razvoja 
kmetijstva na podlagi javnega razpisa; 

- odbor pripravi predlog, kako in za katere ukrepe se sredstva delijo potem v skladu z 
novim pravilnikom in javnim razpisom.  

 
 
Po obravnavi je predsednica predlagala sprejetje naslednjega sklepa:: 
 
SKLEP: 
 
Odbor predlaga, da se pripravi Pravilnik o dodelitvi nepovratnih sredstev za 
spodbujanje razvoja kmetijstva. 
 
Navzočnost je priglasilo 5 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 5 članov odbora. PROTI je glasovalo 0 članov. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 

AD 4. 
Proračun občine Podvelka 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani odbora prejeli. Predsednica je nato odprla 
razpravo. 
 
Odbor je razpravljal: 
Postavka Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti 14005 kjer je 55.000, 00 EUR 
se zmanjša za 25.000,00 EUR.  
 
Člani odbora so se s predlogom strinjali, ker ni bilo razprave je predsednica predlagala 
sprejetje naslednjega sklepa: 
 
SKLEP 1: 
Pravilnik o dodelitvi nepovratnih sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva se 
poskusi pripravit do redne seje v mesecu marcu 2018. 
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SKLEP 2:  
Postavka Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti 14005 kjer je 55.000, 00 
EUR se zniža za 25.000,00 EUR. 
 
SKLEP 3: 
Občinskemu svetu Občine Podvelka se predlaga, da sprejme proračun Občine 
Podvelka z dopolnitvami. 
 
Navzočnost je priglasilo 5 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 5 članov odbora. PROTI je glasovalo 0 članov. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 

     AD 5. 
Obravnava vlog za nepovratna sredstva 
 
Predsednica je prebrala vlogo (poslana 28. 8. 2017), podala obrazložitev ter odprla razpravo. 
Vloga je prispela pravočasno in je popolna. 
 
Vloge, ki prispejo se čim prej dajo na obravnavo na odbor.  
 
Ker ni bilo razprave je predsednica predlaga sprejetje naslednjega sklepa, da se občinskemu 
svetu predlaga sprejetje sklepa: 
 
SKLEP: 
 
Na podlagi 1. točke, 1. odstavka, 4. člena Pravilnika o dodelitvi nepovratnih sredstev 
za razvoj malega gospodarstva in za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v 
Občini Podvelka (MUV, št. 9/2010) se vlagatelju iz Brezna, dodelijo nepovratna 
sredstva za samozaposlitev v višini 1.200 €.   
 
 
Navzočnost je priglasilo 5 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 5 članov odbora. PROTI je glasovalo 0 članov. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 
 
 
 
 

AD 6. 
Vprašanja in pobude članov 
 
Predsednica je odprla razpravo. 
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Pod to točko odbor ni razpravljal. 
 
 
Predsednica se je članom odbora zahvalila. S tem je bil dnevni red seje izčrpan, zato je 
predsednica ob 16:22 sejo zaključila. 
 
 
 
Zapisala:   
 
mag. Maša Peteržinek 

 
Predsednik odbora: 
                                                           
Ivanka VOMER, lr. 
 

 
 
 


