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Številka zadeve: 0324-0004/2014-2 
Datum: 15.12.2014 
 
 
ODBOR ZA TURIZEM 
 
 
 

ZAPISNIK 
 
1. redne seje ODBORA ZA TURIZEM, ki je bila v ponedeljek, 8. 12. 2014, ob 9.00. uri, v 
sejni sobi Občine Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka. 
 
 
 
Prisotni:  člani odbora – Aleksander Golob, mag. Jožef Marhl, Miran Pušnik, Milan 

Robnik, Ivanka Vomer 
Manjka:        /    
Ostali prisotni: tajnik Uljana Brunšek, župan Anton Kovše. 
 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Pozdrav, prevzem mandatov in ugotovitev sklepčnosti 
2.   Obravnava predloga Proračuna Občine Podvelka za leto 2015 
3.   Razno 

 
 

AD 1. 
Pozdrav, prevzem mandatov in ugotovitev sklepčnosti 
Župan Anton Kovše je pozdravil prisotne in podal, da je na podlagi 26. člena Statuta Občine 
Podvelka sklical prvo sejo odbora za turizem  – v nadaljevanju odbor, in podal naslednji 
dnevni red: 

1. Pozdrav, prevzem mandatov in ugotovitev sklepčnosti 
2.   Obravnava predloga Proračuna Občine Podvelka za leto 2015 
3.   Razno 

 
 
Župan ugotovi, da so na seji prisotni vsi člani imenovani v odbor, zato je odbor sklepčen. 
 
Župan ugotovi, da so vsi člani odbora za turizem člani občinskega sveta Občine Podvelka 
in predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 
Vsi prisotni na seji sprejmejo svoj mandat. 
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Navzočnost je priglasilo 5 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 5 članov odbora, PROTI ni glasoval nihče. 
Sklep je sprejet. 
 
 
 
Župan vsem za imenovanje čestita in jim želi uspešno delo ter dobro sodelovanju z njim in 
upravo.  
Župan besedo predaja g. Golobu, katerega so na seji občinski svet Občine Podvelka 
imenovali za predsednika odbora. 
 
 

AD 2. 
Obravnava predloga Proračuna Občine Podvelka za leto 2015 
Predsednik odbora se je zahvalil za dano besedo in pozdravi prisotne. Mnenja je, da 
proračun v celoti ni potrebno predstaviti, saj jim je bil že predstavljen na sami seji 
občinskega sveta. Predlaga, da bi obravnavali sredstva, ki so postavke za razvoj turizma v 
občini. V okviru postavke št. 14 – Gospodarstvo so tudi sredstva za turizem. S strani 
računovodstva občine je prejel podatek, da se je postavka 14004 zmanjšala iz razloga, ker 
so info table že izvedene, ostanejo samo stroški rednega vzdrževanja. Prav tako so se 
znižala predvidena sredstva za tisk – sejmi, prospekti, izdaja Flosarja. Zanima ga, kakšni 
projekti so predvideni v postavki št. 14005 – regionalni programi – projekti.  
Župan poda, da so tu rezervirana sredstva za občinski praznik, turistični dan itd. 
 
Ga. Vomer poda, da je teh sredstev premalo. 
Župan poda, da se lahko projekti in investicije izvajajo le v višini proračuna, v kolikor se 
posamezna postavka zviša, je potrebno zaradi uravnoteženja proračuna druge 
postavke/postavko znižat. Rezervacija sredstev pa pomeni, da se lahko prijavimo na 
posamezni projekt, sicer bi morali takoj izvesti rebalans, kar je včasih zaradi rokov skoraj 
nemogoče. 
 
Predsedujoči predlaga, da bi se izvedel enotni sistem tabel v občini in kako je s 
financiranjem teh tabel. 
Župan mu odgovori, da se pri izvedbi tabel uporabita dve postavki, odvisno od tega kaj 
tabla označuje in sicer se lahko porabijo sredstva iz postavke pri turizmu, drugič pri postavki 
predvideni za prometu. 
 
Mag. Marhl poda, da je za postavitev table točno predpisana procedura, ki jo je potrebno 
upoštevat. 
 
g. Pušnik predlaga, da bi se na info tabli videle dejavnosti, ki so v posameznem kraju in 
predlaga, da bi se ti dogodki sproti vnašali na portal, oz. predlaga da bi na njih bi povezava 
na portal občine. 
 
Predsedujoči predlaga da bi bila info tabla neke vrste oglasna deska za občane. 
 
Ga. Vomer zastavi vprašanje, če je narejena kakšna analiza uporabe info tabel. 
Župan ji odgovori pritrdilno. 
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g. Robnik zastavi vprašanje kako je z novo lokacijo info table v Ožbaltu. 
Župan poda, da se bo reševalo ob izgradnji avtobusne postaje v Ožbaltu. 
 
G. Pušnik poda, da so se pri računalničarju pozanimali, zakaj je info tabla na Kapli pogosto 
v okvari, in prejeli odgovor, da je problem v povezavi s strežnikom. Potrebno bi bilo dodati 
dodatni kabel, kateri bi nekoliko zmanjšal izpad, ne bi pa odpravilo napake v celoti. 
 
Ga. Vomer izpostavi, da bi bilo za kraj aktualno, da bi lahko sami dajali članke na portal. 
 
Predsedujoči poda, da se s tem ne strinja, po njegovem mora občina pregledati stvari 
preden se dajo na portal. 
 
Mag. Marhl predlaga, da predsedujoči pripravi do naslednjič koncept dela odbora, katerega 
bodo na seji dopolnjevali.  
 
 
Po razpravi je predsednik predlagal sprejetje naslednjega sklepa: 
 
SKLEP:  
Odbor potrdi predlog proračuna Občine Podvelka in predlaga občinskemu svetu, da 
ga sprejme. 
V kolikor se bodo pokazale potrebe po dodatnih sredstvih se bodo projekti financirali 
iz rezervacije sredstev. 
   
Navzočnost je priglasilo 5 članov odbora. 
 
Za je glasovalo 5 članov odbora.  
 
Sklep JE soglasno sprejet. 
 
 

AD 3. 
 

RAZNO 
 
Ga. Vomer poda, da je potrebno obnoviti tablo na Janževskem Vrhu in zastavi županu 
vprašanje če lahko naročijo popravilo. 
Župan odgovori, da naj pridobi predračun in ga posreduje občini v pregled in odobritev. 
 
Mag. Marhl poda, da je potrebno pri naročilu table obvezno predložiti skico table, kakšen 
naj bo njen izgled. 
 
Predsedujoči predlaga, da se do naslednje seji pripravijo predlogi za delo odbora in nato na 
seji skupaj izdelajo plan dela. 
 
G. Robnik predlaga, da se spremeni pravilnik za ocenjevanje okolja. 
 
Ga. Vomer predlaga, da se izvede javni razpis, na podlagi katerega se ocenjujejo samo 
objekti lastnikov, ki so se na razpis prijavili, s tem bi po njenem preprečili užaljenost 
posameznikov, da njihova hiša ni dobila nagrade.  
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Tajnik Brunškova poda, da se je v preteklosti že izvajal javni razpis, vendar se ni obnesel, 
saj se ljudje niso prijavljali, v kolikor bodo sprejeli sklep o izvedbi javnega razpisa, se bo 
izvede javni razpis. 
 
Predsedujoči predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 
Občinska uprava vsem članom odbora posreduje pravilnik o ocenjevanju za najlepši 
posamezni objekt v občini. Člani odbora pripravijo pripombe/predloge za njegovo 
spremembo, do naslednje seje. 
 
Navzočnost je priglasilo 5 članov odbora. 
 
Za je glasovalo 5 članov odbora.  
 
Sklep JE soglasno sprejet. 
 
Predsedujoči predlaga, da se turistični dan v Občini Podvelka izvaja kot je bil zastavljen na 
začetku – vsako leto v drugi vaški skupnosti, vendar ne v isti vaški skupnosti kjer se tisto 
leto odvija občinski praznik. Ne strinja se, da bi bil ta dan stalnica v Breznu kot je sedaj, 
spodbuja pa, da se vsi dogodki še naprej opravljajo, kot tradicionalni dogodki v Breznu –  
rez vinske trte, trgatev itd.. Smisel turističnega dne vidi v tem, da se v posamezni vaški 
skupnosti prikažejo njene naravne lepote, kulinarika, domači izdelki tod živečih ljudi, da se v 
te kraje privabi čim več turistov. Na podlagi teh predstavitev vidi priložnost za domačine, da 
bi se odločili za dejavnost - turistična kmetija. 
 
Mag. Marhl poda, da je v Breznu že postala tradicija izvedbe posameznih dogodkov, zato je 
mnenja, da se ti ohranijo tudi v prihodnje. K izvedbi tega dne se povabi k sodelovanju 
občane iz celotne občine, da predstavijo svoje lastne izdelke. Iz arhiva je razvidno kdo se je 
udeležili te prireditve in predstavili svoje izdelke – kot primer navede proizvajalce medu, 
peka jagenčka, prodaja klobas. 
 
Predsedujoči poda, da se je tudi sam večkrat udeležil te prireditve, da kot je že prej dejal 
podpira, da se ohranijo vse že tradicionalne prireditve v Breznu, vendar je mnenja, da je te 
dneve potrebno imenovali drugače, turistični dan, pa bi se iz leta v leto selil iz kraja v kraj. 
 
G. Robnik se strinja da v Breznu ostanejo vse že sedaj tradicionalne prireditve in da se 
dodajo v okviru turističnega dne novi dogodki. Pred leti je že predlagal, da bi se v Podvelki 
uvedla tržnica. 
 
Ga. Vomer poda, da ji je g. Medved sam izrazil željo, da bi se s svojimi izdelki predstavil v 
domačem kraju, saj je mnenja, da se morajo med seboj povezati. 
 
Mag. Marhl ji odgovori, da je ravno g. Medved imel predstavitev svojih izdelkov v Breznu. 
 
Ga. Vomer mu poda, da ve, da se je navzven predstavil, ni pa se predstavil v svojem 
domačem kraju. 
 
Predsedujoči poda, da bi bil smisel turističnega dne v tem, da se predstavijo naravne 
vrednote in izdelki domačinov iz celotne občine. 
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Predsedujoči predlaga, da vsak član do naslednjega sestanka pripravi predlog, kaj bi se na 
posamezni turistični dan predstavijo v njegovi vaški skupnosti, kakšno kulinariko oz. izdelke. 
 
 
Seja se je zaključila ob 10.00 uri. 
 
 
Zapisala:   
 
Uljana Brunšek, iur. 

 

Predsednik odbora: 
                                                           
Aleksander GOLOB                                                                                                                                      
 

 


