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Številka zadeve:  0324-0002/2015-2 
Datum:   11. 5. 2015 
 
 
 
ODBOR ZA TURIZEM 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
3. REDNA SEJA ODBORA ZA TURIZEM Z DNE 17.4.2015 ob 7.00 uri, v prostorih 

Občine Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka 
 
 
Prisotni: vsi člani odbora 
Ostali prisotni: župan, tajnik. 
 
 
Predsednik je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da so na seji odbora za turizem prisotni vsi 
člani odbora, zato se odbor sklepčen  
 
 
 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 
Predsednik odbora za turizem je podal predlagani dnevni red in odprl razpravo. 
 
Po razpravi je predlagal sprejetje naslednjega sklepa: 
 
Odbor sprejme predlagani dnevni red za 3. redno sejo odbora. 
 
Navzočnost je priglasilo pet članov odbora. 
ZA je glasovalo 5 članov odbora. Sklep je sprejete. 
 
 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Odbora za turizem 
Predsednik je na podlagi zapisnika podal sprejete sklepe odbora, nato pa odprl razpravo. 
V razpravi je predsednik odbora podal, da je verjetno po pomoti kot član uredniškega 
odbora za glasilo Flosar bil izpuščen župan, zato predlaga, da se zapisnik dopolni. 
Po razpravi je predlagal sprejetje naslednjega sklepa: 
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Sprejme se zapisnik 2. redne seje odbora za turizem z dne 2. 3. 2015 tako, da se 
v sklepu točke AD 8 – Flosar 2015 doda, da je župan član uredniškega odbora 
glasila Flosar. 
 
Navzočnost je priglasilo pet članov odbora. 
ZA je glasovalo 5 članov odbora. Sklep je sprejet. 
 
 

2. Pravilnik o ocenjevanju za najlepši posamezni objekt v občini 
Predsednik je podal, da je na prejšnji redni seji bil sprejet sklep, da se na občinsko upravo 
podajo predlogi za spremembo pravilnika o tekmovanju in ocenjevanju za najlepše urejeno 
VS in vzorno urejen posamezni objekt z okoljem v Občini Podvelka – v nadaljevanju 
pravilnik, zato ga je uvrstil na dnevni red. Predsednik ugotovi, da na občinsko upravo ni 
prispel noben predlog. Predsednik je odprl razpravo.  
Mag. Marhl je podal, da ni podal pripomb na pravilnik iz razloga, ker njegov predlog na 
prejšnji seji ni bil podprt, drugih predlogov pa ni imel.  
Po razpravi predsednik predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 
 
Pravilnik o tekmovanju in ocenjevanju za najlepše urejeno VS in vzorno urejen 
posamezni objekt z okoljem v Občini Podvelka ostane v celoti v veljavi.   
 
Navzočnost je priglasilo pet članov odbora. 
ZA je glasovalo 5 članov odbora. Sklep je sprejete. 
 
G. Pušnik poda, da so za VS Kapla, v kateri se letos odvija osrednji občinski praznik, 
pridobili idejni projekt glede zasaditve rož v centru Kapla. 
Župan mu sporoči, da se bo na Kapli pričelo izvajanje navoza izkopnega materiala s ceste, 
ki se bo kasneje uporabil za nasip igrišča. 
G. Pušnik mu poda, da bodo vseeno izvedli zasaditev, morebiti nekoliko manjšo od 
predvidene. 
Ga. Vomer poda, da bo oteženo ocenjevanje vaških skupnosti, saj se bodo tudi v Lehnu 
izvajala dela izgradnje kanalizacije.  
 
  

3. Turistični dan 
Predsednik poda, da sta z ga. Vomer izdelala osnutek turističnega dne v Lehnu, ki se bo 
odvijal 20. 6. 2015. Vsem sta razdelila »Program turističnega dne Občine Podvelka – v VS 
Lehen dne 20.6.2015«, ki je sestavni del tega zapisnika. 
Predlaga se, da bi poleg društev povabili tudi vse vaške skupnosti, da se pomerijo v 
kuhanju. G. Pušnik poizve koliko kotlov je na razpolago, nato predsednik zbere ponudbe 
kdo vse bo sodeloval na tekmovanju v kuhanju, v primeru, da je še kakšno mesto prosto, 
se povabi tudi druga društva izven občine. Predsednik skupaj z g. Robnikom stopi v kontakt 
z ga. Hribernik, da se dogovorijo, koliko in kakšen material je potrebno nabaviti za izvedbo 
tekmovanja.   
Predsednik predlaga, da si odbor pogleda film Razgledna pot o Kapli, ki ga je izdelal g. Jani 
Pavlič. 
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Po ogledu filma predsednik predlaga, da bi zaprosili g. Pavliča, da bi podoben film izdelal 
tudi za ostale vaške skupnosti, nato pa iz vseh petih sestavil enega – kot predstavitev 
občine.  
Župan predlaga, da predsednik pridobi predračun za izdelavo teh kratkih filma o 
predstavitvi posamezne Vaške skupnosti in občine.  
Predsednik se dogovori tudi za prevzem gostinskih storitev v Lehnu, najprej ponudi 
možnost izvedbe teh storitev domačim gostincem. 
Odbor potrdi predlagan potek turističnega dne. 
 
Navzočnost je priglasilo pet članov odbora. 
ZA je glasovalo 5 članov odbora. Sklep je sprejete. 
 
G. Pušnik predlaga, da se izvede postavitev table na Kapli za smer Avstrija. 
Župan ga seznani, da občina ni pristojna za postavitev predmetne table, saj v tem primeru 
gre za postavitev table ob državni cesti.   
Ga. Vomer poda, da je v Lehnu stečišče treh dolin in predlaga, da se to navede v 
promocijskem materialu. 
Mag. Marhl člane seznani s slikami bobra na našem območju. 
 

 
4. Flosar 

Predsednik poda, da uredniški odbor sestavljajo člani odbora za turizem, župan in Mateja 
Rihter. Nadalje člane odbora seznani, da je nekaj prispevkov že prejel. Ker je rok za oddajo 
že potekel, so se posamezniki pozanimali, ali lahko naknadno posredujejo prispevke. 
Odgovoril jim je pritrdilno. Nadalje poda, da predlaga, da ga. Tjaša Pečovnik opravi 
intervjuje z jubilanti kot jih je v preteklosti.  
Vsi člani odbora so se z njegovim predlogom strinjali. Predsednik se zaveže, da 
bo stopil v kontakt z ga. Pečovnik. 
 
Navzočnost je priglasilo pet članov odbora. 
ZA je glasovalo 5 članov odbora. Sklep je sprejete. 
 
Sejo zapusti g. Robnik. 
 
 

5. Razno 
Mag. Marhl poda, da bi se ideja ga. Vomer o prikazu kmetijske mehanizacije, realizirala v 
Brezno ob izvedbi Gregorjevega sejma. Ga. Vomer se s predlogom strinja in bo o tem 
predlogu kontaktirala z g. Ternikom. 
g. Pušnik predlaga, da bi to izvedli tudi ob izvedbi gozdarskih iger na Kapli, ki bodo 8. 8. 
2015. 
Ga. Vomer predlaga, da bi se na Gregorjev sejem povabilo tudi sadjarsko društvo Muta – 
pokušina mošta itd. nadalje predlaga, da bi se obnovile table v VS Lehen in da bi se 
obnovila cerkev sv. Ignacija na Rdečem Bregu. 
Župan poda, da morajo biti table enotne v občini, da obnovo sakralnih objektov vodijo 
posamezne župnije, zato predlaga, da vstopi v stik z Družbo Jezusovo in župnijo Lovrenc 
glede obnove tega sakralnega spomenika. 
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G. Pušnik poda, da želijo obnoviti table v VS Kapla. Ogled in obnovo tabel bodo opravili 
skupaj s planinskim društvom. 
 
Župan zapusti sejo ob 9 uri. 
  
Po razpravi predsednik predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 
Ocenjevanje za najlepšo urejeno vaško skupnost in posamezni objekt se opravi v 
mesecu maju. Točen datum in uro se člani dogovorijo po telefonu. Vsak član 
odbora opravi ogled svoje vaške skupnosti in predlaga traso ogleda. 
 
Navzočnost so priglasili štirje člani odbora. 
ZA so glasovali 4 člani odbora. Sklep je sprejete. 
 
Predsednik poda, da Ožbalško nedeljo vsako leto nekoliko razširijo, tudi letos pripravljajo 
presenečenje.  
Prav tako poda, da nameravajo v letošnjem letu izvesti srečanje kolesarjev na Kapli. 
Mag. Marhl člane seznani, da se bo 14. 8. 2015 v Breznu izvedla tradicionalna prireditev 
postavitev klopotca pri potomki najstarejše vinske trte. 
Predsednik poda, da se prireditev – turistični dan, v primeru slabega vremena prestavi za 
en teden. 
 
 
 
 
Sej se je zaključila ob 10.30 uri. 
 
 
 
Zapisala                                                             ODBOR ZA TURIZEM 
Uljana Brunšek                                                             Predsednik 
 
                                                                                 Aleksander GOLOB 
    
 

 


