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Številka:  0322-0004/2017-2 
Datum:   04.05.2017  

 
ODBOR ZA GOSPODARSTVO 
 
 
 

ZAPISNIK 
 

10. redne seje ODBORA ZA GOSPODARSTVO, VARTSTVO OKOLJA IN 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, ki je bila v sredo, 3. 5. 2017, ob 8.00, v sejni sobi 
Občine Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka. 
 
 
Prisotni:  člani odbora – Ivanka Vomer, Janez Otorepec, Milan Robnik, Domen Štrablek 
 
Odsotni:        Rupet Rauh 
 
Ostali prisotni:  ref. IV za adm. zadeve – Janja Britovšek, župan – Anton Kovše 
 
 
 
Dnevni red: 

- pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 
 

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje Odbora za gospodarstvo z dne 27. 2. 2017 
2. Obravnava vlog za nepovratna sredstva 
3. Sofinanciranje občine pri izdelavi prijavnih vlog za sredstva po razpisih, 

namenjenih za investicije, ki so potrebne za zagon dopolnilnih dejavnosti 
4. Poročila članov Odbora za gospodarstvo o razgovorih s potencialnimi nosilci 

dopolnilnih dejavnosti v Občini Podvelka in potrebe ter usmeritve, ki izhajajo iz 
teh razgovorov. 

5. Vprašanja in pobude članov. 
 
 
 
 

AD 
Ugotovitev sklepčnosti, obravnava in sprejem dnevnega reda 
 
S sklicem seje so člani prejeli predlog dnevnega reda za 10. redno sejo Odbora za 
gospodarstvo.  
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Predsednica, Ivanka Vomer (v nadaljevanju predsednica) je ugotovila, da so na seji prisotni 
4 člani odbora, zato je odbor sklepčen. 
 
Predsednica je predlagala sprejetje naslednjega sklepa: 
 
Sprejme se dnevni red 10. redne seje Odbora za gospodarstvo z dne 3. 5. 2017.    
 
 
Navzočnost so priglasili 4 člani odbora. 
 
ZA so glasovali 4 člani odbora. PROTI je glasovalo 0 članov. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 
 
 
 

AD 1. 
Potrditev zapisnika 9. redne seje Odbora za gospodarstvo z dne 27. 2. 2017 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani odbora prejeli s sklicem seje. Predsednica je 
nato odprla razpravo. 
 
 
Ker ni bilo razprave je predsednica predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 
 
Potrdi se zapisnik 8. redne seje Odbora za gospodarstvo z dne 6. 12. 2016.  
 
 
Navzočnost so priglasili 4 člani odbora. 
 
ZA so glasovali 4 člani odbora. PROTI je glasovalo 0 članov. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 
 
 
 

AD 2. 
Obravnava vlog za nepovratna sredstva 
 
Predsednica je prebrala vlogo, podala obrazložitev ter odprla razpravo. Vloga je prispela 
pravočasno in je popolna. 
 
Ker ni bilo razprave je predsednica predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 
 
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 
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Občini Podvelka (MUV, št. 9/2010) se vlagateljici iz Janževskega vrha, dodelijo 
nepovratna sredstva za samozaposlitev v višini 1.200 €.   
 
 
Navzočnost so priglasili 4 člani odbora. 
 
ZA so glasovali 4 člani odbora. PROTI je glasovalo 0 članov. 
 
Sklep je sprejet. 
 
 
 
 

AD 3. 
Sofinanciranje občine pri izdelavi prijavnih vlog za sredstva po razpisih, namenjenih 
za investicije, ki so potrebne za zagon dopolnilnih dejavnosti 
 
Predsednica je podala, da je velik interes odbora za gospodarstvo, da vzpodbudi čim več 
občanov, da se odločijo za dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Seveda pa se vsi zavedamo, 
da vsaka taka dejavnost zahteva za zagon določena osnovna sredstva. Preko različnih  
razpisov Ministrstva za gospodarstvo ali Ministrstva za kmetijstvo je možno pridobiti 
določen del nepovratnih sredstev za investicije. Vendar pa je potrebno pri prijavi predložiti 
ustrezno prijavno dokumentacijo. Zato je predlagala, da se poišče strokovno pomoč pri 
sestavi in prijavi vlog znotraj občine ali pa se dogovori s Kmetijsko svetovalno službo, ki ima 
na tem področju izkušnje. Izdelava te dokumentacije stane okoli 360 €. Ta strošek bi se 
pokril iz proračuna Občine Podvelka, postavka 1402 - Pospeševanje in podpora 
gospodarskih dejavnosti. 
 
Gospod Štrablek je podal, da zadeva ni tako enostavno rešljiva. Zavedati se je potrebno, da 
ima veliko kmetov že registrirane dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Gre predvsem za posek 
in spravilo lesa ter pluženje. Porajajo se mu naslednja vprašanja: Kako se bo izvedel izbor 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki so do tega opravičene, kaj sploh je dopolnilna dejavnost 
na kmetiji … Zavedati se je potrebno, da bo treba določiti sodila in omejitve. Meni, da bo 
vlog, ki se navezujejo na posek in spravilo lesa ogromno, še posebej takrat, ko ministrstvo 
objavi razpis. 
 
Predsednica je podala, da gre tu predvsem za investicije male vrednosti (do 15.000 €). Na 
primer: nakup nove peči za peko kruha … 
 
Gospod Otorepec je podal, da bi bilo smiselno razmisliti, koliko vlog bo ter če je ekonomsko 
opravičljivo zaposliti osebo, ki bi te vloge izpolnjevala ali je bolje najeti nekoga in ga plačati 
po dejanskih urah opravljenega dela. 
 
Gospod Robnik je podal, da je potrebno razmisliti, kdo bi to delo opravljal ter kdo bi bil 
opravičen do sofinanciranja občine pri izpolnitvi vloge. Meni, da v kolikor bi bili iz tega 
izvzete dopolnilne dejavnosti, kot so pluženje, posek in spravilo lesa, teh vlog ne bo veliko. 
 
Gospod Otorepec je podal, da bi bilo smiselno, da Občina Podvelka sofinancira izdelavo 
vloge za prijavo na javni razpis v višini 50 %. 
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Gospod Robnik se je strinjal s svetnikom Otorepcem. 
 
Predsednica je podala, da bi posameznik sredstva vrnil v kolikor bi bil uspešen na javnem 
razpisu. Mogoče bi nekoga pogodbeno zaposlili, ki bi izpolnjeval in pripravljal vloge za 
razpis. 
 
Gospod Štrablek je podal, da bi bilo smiselno vprašat KPŠ, koliko vlog na leto izpolnijo in 
pripravijo za naše občane ter za katere dopolnilne dejavnosti. Mogoče bi se povezali tudi z 
ZZRS, če ima naša občina primeren kader, ki bi lahko te vloge pripravljal in izpolnjeval.  
 
Gospod Otorepec je podal, da bi se lahko povprašalo tudi MOSG, organ skupne občinske 
uprave, če bi te vloge pripravljal in izpolnjeval. 
Podal je, da bi bilo smiselno, da tajnik občinske uprave, gospa Brunšek, pridobi vzorec 
pravilnika s strani lokalne samouprave. 
Povezat bi se morali tudi z Občino Muta ter vprašat, kdo pri njih opravlja to delo. 
Potrebno je nekaj narediti v tej smeri, saj vsi občani govorijo, da občina nič ne da za 
dopolnilne dejavnosti. 
 
Župan je podal, da to tudi drži. Občina sredstev za sofinanciranje ne namenja. Občina 
namreč pripravi lokacijo, akte, OPN … Pri pripravi OPN Občine Podvelka so lahko občani 
podali svoje predloge in želje ter so jih upoštevali. Posamezniki lahko posledično opravljajo 
svoje dejavnosti. Občina namenja sredstva za samozaposlovanje. 
  
 
      
 
 

AD 4. 
Poročila članov Odbora za gospodarstvo o razgovorih s potencialnimi nosilci 
dopolnilnih dejavnosti v Občini Podvelka in potrebe ter usmeritve, ki izhajajo iz teh 
razgovorov 
 
Predsednica je podala obrazložitev te točke ter odprla razpravo. 
 
Gospod Štrablek je podal, da je opravil razgovore s potencialnimi interesenti dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji. Dva izmed teh se sploh nista spomnila, da bi kakršnokoli anketo 
izpolnila, ostali nimajo interesa. Za registracijo dopolnilne dejavnosti na kmetije se je 
odločila ena vaščanka in sicer je registrirala dopolnilno dejavnost na kmetiji in sicer peka 
kruha. Kruh je na voljo v KGZ Ožbalt, vsak ponedeljek in četrtek. 
 
Gospod Robnik je podal, da je opravil razgovore z potencialnimi interesenti dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji. Interesa niso pokazali. Družina iz Janževskega vrha je dejala, da se 
bodo doma pogovorili in ga poklicali. Do sedaj klica iz njihove strani še ni prejel. 
 
Gospod Otorepec je podal, da je tudi on opravil razgovore z potencialnimi interesenti 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki pa interesa niso pokazali in tudi ne nameravajo 
registrirat dopolnilne dejavnosti na kmetiji v bližnji prihodnosti. 
 
Svetnica Vomer je podala, da je tudi ona opravila razgovore s potencialnimi interesenti 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Vaščan Lehna je pokazal interes za registracijo dopolnilne 
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dejavnosti na kmetiji in sicer predelava mesnih izdelkov. 
V nadaljevanju je predlagala, da bi njihov odbor organiziral strokovno ekskurzijo v 
samooskrbno vas v Avstriji in sicer Vulkanland. Na to strokovno ekskurzijo bi se povabilo 
potencialne interesente dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter delavko KPS, gospod Bernardo 
Javornik. 
 
Župan se je s predlogom strinjal. Predvidena strokovna ekskurzija se bo izvedla v mesecu 
septembru ali oktobru 2017. 
 
Predsednica je podala, da bi bilo potrebno potencialne interesente dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji pisno povabiti na strokovno ekskurzijo. 
 
Gospod Robnik je podal, da bi bilo potrebno pred pisnim vabilo potencialne interesente 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji ustno seznaniti s tem. 
 
Gospod Štrablek je podal, da je potrebno ločiti potencialne interesente dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji ter osebe, ki bi samo šle na izlet.  
 
Predsednica je predlagala, da bi Občina Podvelka izvedla javni razpis, na katerem bi 
izbrala protokolarno darilo Občine Podvelka. Na ta razpis bi se lahko prijavili občani Občine 
Podvelka. 
 
  
 

AD 5. 
Vprašanja in pobude članov 
 
Pod to točko se ni razpravljalo. 
 
 
Predsednica se je članom odbora zahvalila. S tem je bil dnevni red seje izčrpan, zato je 
predsednica ob 9:12 sejo zaključila. 
 
 
 
Zapisala:   
 
Janja Britovšek 

 Predsednik odbora: 
                                                           
Ivanka VOMER, lr. 
 

 
 


