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Številka zadeve :  0322-0003/2016-2 
Datum:    6.12.2016 
 
ODBOR ZA GOSPODARSTVO 
PODVELKA     13 
 
2363 PODVELKA 
 
 
 

ZAPISNIK 
 

8. redne seje ODBORA ZA GOSPODARSTVO, VARTSTVO OKOL JA IN 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, ki je bila v torek, 6. 12 . 2016, ob 7.30, v sejni 
sobi Ob čine Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka.  
 
 
Prisotni:  člani odbora – Ivanka Vomer, Janez Otorepec, Milan Robnik, Rupet 

Rauh, Domen Štrablek 
 
Odsotni:        / 
 
Ostali prisotni:  Alojzija Hribernik, Dolores Žavcer, Bernarda Javornik, tajnik 

Uljana Brunšek 
 
 
 
Dnevni red: 
 

- pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 
 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Odbora za gospodarstvo z dne 30.11.2016 
2. Pospeševanje dopolnilnih dejavnosti v občini Podvelka - tržnica  
3. Sprememba Pravilnika o dodelitvi nepovratnih sredstev za razvoj malega 

gospodarstva v Občini Podvelka. 
4. Razno. 

 
 

AD 
Ugotovitev sklepčnosti, obravnava in sprejem dnevnega reda 
 
S sklicem seje so člani prejeli predlog dnevnega reda za 8. redno sejo z dne 6. 12. 2016 
Odbora za gospodarstvo.  
 

OBČINA PODVELKA 
Podvelka 13, 2363 Podvelka 
Tel.:   02 876-95-10 
Fax.:   02 876-62-16 
e-mail:   obcina@podvelka.si 
web:    www.podvelka.si 
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Predsednica, Ivanka Vomer (v nadaljevanju predsednica) je ugotovila, da so na seji prisotni 
vsi člani odbora, zato je odbor sklepčen. 
Ker so na seji prisotni gostje predsednica predlaga spremembo dnevnega reda in odpre 
razpravo. 
 
Predsednica je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 
 
Sprejme se predlagani dnevni red 8. redne seje z dne 6. 12. 201 Odbora za 
gospodarstvo, tako, da se obravnava pod točko 
     1.   Pospeševanje dopolnilnih dejavnosti v občini Podvelka - tržnica  

2. Potrditev zapisnika 7. redne seje Odbora za gospodarstvo z dne 30.11.2016 
  
 
Prisotnih je bilo 5 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 5 članov odbora. PROTI je glasovalo 0 članov. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 
 

AD 1. 
Pospeševanje dopolnilnih dejavnosti v občini Podvelka - tržnica 
 
Predsednica poda, da je prednostna naloga odbora, da bi se organizirale stojnice za prodajo 
domačih izdelkov – izdelkov iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Nadalje poda, da se bo seje 
pridružila tudi ga. Bernarda, delavka Kmetijsko pospeševalne službe, ki dela na tem področju. 
V svoje vrste so povabili tudi ga. Žavcer in ga. Hribernik, da bi jim s svojimi izkušnjami 
pomagali do uresničitve tega cilja. 
Besedo preda ga. Hribernik, ki poda, da je v prvi vrsti se udeležila sestanka kot predsednica 
Društva podeželskih žena, v zvezi z izposojo voza. Mnenja je, da voz ni primeren za izvajanje 
take dejavnosti, saj je premajhen, da bi ga uporabljala dva prodajalca hkrati, ni registriran in 
poleg tega ni tako narejen, da bi lahko stal na dežju, saj je dno leseno itd., je osebna lastnina 
društva. Naslednjo leto bo 20 let kar vodi društvo kot predsednico, odločila se je, da bo 
zadevo predala in v kolikor ne bo nobena članica prevzela vodenje društva, se bo voz prodal.  
Poda, da so imeli doma dopolnilno dejavnost - gojenje gob, kot društvo imajo izkušnje s 
prodajo peciva na Duhu. Podala je še, da v kolikor imaš svoje stranke ti te prihajajo na dom, 
in ti je prodaja zagotovljena, tako slučajna prodaja na stojnicah je velik rizik, vendar je ta 
odvisen od artikla - če ta lahko počaka ni tako velik problem, kot če npr. prodajaš peciva, 
katerega moraš prodati še isti dan. Poleg tega je prodaja tudi odvisna od vremena itd.    
 
Predsednica poda, da vidi problem dopolnilne dejavnosti v »korajži« narediti prvi korak. Cilj je 
da pridobiš stranke, zato je bil predlog, da se stojnica postavi ob cesti in zainteresira za 
nakup tudi mimoidoče. 
 
Ga. Žavcer vidi problem, da moraš imeti zagotovljen prostor, hladilnik v poletnem času, 
blagajne, in v kolikor bi se več ljudi odločilo za to prodajo, bi po njenem bila kupna moč kraj 
Ožbalt premajhna. 
 
G. Robnik poda, da je vsak začetek težek, da je verjetno problem, da bi bili trije na enem 
mestu, zato predlaga, da bi se naredil urnik. Tudi drugje, ko so začeli s stojnicami ni bilo 
odziva, danes pa so ti sejmi dobro obiskani. Tu dobiš stranke, ki te kasneje obiskujejo na 
domu.  
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Ga. Hribernik poda, da ko se odločiš za proizvodnjo, moraš to redno prodajati. Mnenja je, da 
ko imaš stranke, ne rabiš imeti prostor ravno ob cesti. 
 
G. Otorepec poda, da se strinja z g. Robnikom, da je potrebno nekje začeti. Strinja se, da bi 
bilo potrebno razširiti na več dni. Dokler se ne najde prostor, je mnenja, da se uporabi 
prikolica, potem pa se skuša zagotoviti prostor – bencinska črpalka ali trgovina v Ožbaltu.  
 
Predsednica je mnenja, da je pomembno, da je prodaja ob cesti, saj ugotavlja, da je prodaja 
jagod, mandarin ob cesti dobro stekla. Pomoč vidi v tem, da bi obe prisotni navdušili za 
izvajanje dopolnilne dejavnosti kako članico društva. 
 
 G. Štrablek poda, da so se to že prizadevali pred leti, vendar na Kapli ni bilo odziva. 
 
G. Rauh vidi priložnost v tem, da bi se domači artikli prodajali v zadrugi. 
 
 
Seje se je udeležila ga. Bernarda Javornik ob 8.13 uri 
 
 
G. Otorepec predlaga da se naredi anketa kdo je pripravljen sodelovati in s kakšnimi artikli. 
 
Ga. Javornik poda, da so že kar nekaj delavnic imeli na Kapli v zvezi z dopolnilno dejavnostjo. 
Postavitev tržnice – stojnice je korak občine, v pomoč kmetom za izvajanje te dejavnosti. 
Postavlja se ji vprašanje, kakšna je tukaj kupna moč, ali je potrebno pridobiti kupce v 
Mariboru in tukaj imeti prodajo enkrat na teden iz razloga da se tudi domačim kupcem 
ponudi proizvod. Potrebno je dejavnost registrirati in podala zakonska določila kako prideš do 
registracije dopolnilne dejavnosti, plačilo davka itd. 
 
Po razpravi predsednica predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 
 
Do 20. 12. 2016 ga. Bernarda in predsednica pripravita anketo, z Vabilom na 
srečanje. Odpošlje se skupaj s pošto kmetijsko svetovalne službe. 
Sestanek se izvede najkasneje do konec januarja 2017. 
Odbor takoj pristopi k iskanju ustreznega prostora.  
 
Prisotnih je bilo 5 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 5 članov odbora. PROTI je glasovalo 0 članov. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 

AD 2. 
 
Potrditev zapisnika 7. redne seje Odbora za gospodarstvo z dne 30. 11. 2016 
G. Otorepec predlaga, da se v zapisnik zapiše tudi razprava. V prihodnje ne bo potrdil 
zapisnika, ki bo brez razprave.   
 
Ker ni bilo razprave je predsednica predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 
 
Potrdi se zapisnik 7. redne seje Odbora za gospodarstvo z dne 30. 11. 2016.  
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Prisotnih je bilo 5 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 5 članov odbora. PROTI je glasovalo 0 članov. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 

AD 3 
 
Sprememba Pravilnika o dodelitvi nepovratnih sredstev za razvoj malega 
gospodarstva v Občini Podvelka. 
 
Predsednica poda, da sta skupaj s tajnikom pripravili pravilnik o dodelitvi nepovratnih 
sredstev v Občini Podvelka in besedo  preda tajniku, ki pristopi k obravnavi pravilnika po 
posameznih členih.   
 
G. Otorepec predlaga, da si organ sam pridobi podatke.  
 
Tajnik odgovori, da bo občina priskrbela podatke iz uradnih evidenc, vendar mora biti v 
pravilniku navedeno, katere podatke mora predložiti prosilec, saj je le to podlaga za njihovo 
pridobitev.  
 
G. Otorepec predlaga, da se črta maksimalno za 10 delavcev. 
 
Tajnik predlaga, da bi se v tem primeru naredila varovalka, da se ne pridobijo sredstva za iste 
ljudi. 
 
G. Otorepec se s tem ne strinja, saj je mnenja, da je varovalka v tem, da mora imeti najmanj 
dve leti zaposlene.  
 
G. Robnik podpre predlog g. Otorepca, da se omejitev črta. 
 
 Priloga tega zapisnika je čistopis pravilnik o dodelitvi nepovratnih sredstev v Občini Podvelka. 
 
 
Predsednica je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 
 
Občinskemu svetu Občine Podvelka se predlaga sprejetje Pravilnika o dodelitvi 
nepovratnih sredstev za razvoj malega gospodarstva v Občini Podvelka. 
 
Prisotnih je bilo 5 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 5 članov odbora. PROTI je glasovalo 0 članov. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 
 
 
Predsednica je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 
 
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Podvelka in županu 
Občine Podvelka, da se na podlagi 7. člena Pravilnika o dodelitvi nepovratnih 
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sredstev za razvoj malega gospodarstva in za opravljanje dopolnilnih dejavnosti 
na kmetiji v Občini Podvelka (MUV, št. 9/2010) nepovratna sredstva za leto 2017 
povečajo na 1.200 €.   
 
Prisotnih je bilo 5 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 5 članov odbora. PROTI je glasovalo 0 članov. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 

AD 3. 
 
Pobude in vprašanja članov odbora 
 
Predsednica je podala, da je pridobila shemo in pogoje za kandidiranje na kredite pri RRA. 
Predsednico zanima, kdo je s strani občine pridobil sredstva oz. kdo je želel pridobiti ta 
sredstva.  
 
Predsednica se je članom odbora zahvalila. S tem je bil dnevni red seje izčrpan, zato je 
predsednica ob 10:57 sejo zaključila. 
 
 
 
Zapisala:   
 
Uljana BRUNŠEK, lr. 

 

Predsednik odbora: 
                                                           
Ivanka VOMER, lr. 
 

 
 
 

 


