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 O B Č I N S K I  S V E T  
Datum: 28.10.2016 
Številka: 032-01/2014-14. redna 

    ZAPISNIK 
 

14. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v četrtek, 27.10. 2016 ob 1800 v 

mali dvorani Stergulčeve hiše v Bovcu  
 

Prisotni: Valter Mlekuţ, Davor Gašperčič, Miha Sotlar, David Mlekuţ, Danijel Krivec, Tjaša Komac, 

Milan Jojić, Goran Kavs, Branko Bradaškja, Marija Kravanja   
 

Opravičeno odsotni: Anita Rot, Nives Marka 
 

Ostali prisotni: Valter Mlekuţ, Patricija Muršič, Vesna Cuder, Cecilija Avsenik, Mateja Knez, Joţica Kavs, 
Iris Stres, Robert Kokošin (občinska uprava), Milan Štulc (odnosi z javnostmi), Nevenka Kodeli Vučič 

(Nadzorni odbor), Joţica Štendler (Knjiţnica Cirila Kosmača Tolmin), Rupnik Gregor (KS Bovec), Miran 
Mihelič (novinar) 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je prisotnih 10 od 12 svetnikov, 2 svetnici 

sta se predhodno opravičili. Predstavil je dnevni red 14. redne seje Občinskega sveta in predlagal 

spremembo v vrstnem redu glede na vabljeno poročevalko. 
 

Jojič Milan je rekel, da bi dal amandma na rebalans proračuna, ki ga je v preteklosti ţe dal in se ni 
izvajal, vendar pa nima pripomb na dnevni red. 
 

Soglasno  je bil sprejet naslednji dnevni red 14. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec: 

1. Zapisnik 13. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec 
2. Izdaja soglasja za imenovanje direktorice Knjiţnice Cirila Kosmača Tolmin 

3. Polletno poročilo 2016 

4. Rebalans proračuna Občine Bovec 2016 
5. Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja  in letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoţenjem 

Občine Bovec 
6. Razdelilnik po ukrepih za dodatna sredstva proračuna Občine Bovec PP4941 (Finančne intervencije 

za malo gospodarstvo in turizem) 
7. Informacije o aktualnih zadevah 
8. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 
 

AD 1) Zapisnik  13. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal na 13. redni seji občinskega sveta sprejete sklepe in njihovo 

izvajanje. 
 

Glede 2. točke dnevnega reda so glede datuma izdaje naročilnice za pripravo odloka razpravljali Milan 

Jojić, ţupan Valter Mlekuţ in Danijel Krivec. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se Zapisnik  13. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec potrdi.  
 

AD 2) Izdaja soglasja za imenovanje direktorice Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin 
 

Po krajšem uvodu je ţupan Valter Mlekuţ predal besedo dosedanji direktorici Knjiţnice Cirila Kosmača 

Tolmin Joţici Štendler, ki je bila tudi edina kandidatka za direktorico v naslednjem mandatu. Njeno 
predstavitev je dopolnila Joţica Kavs, ki  je poudarila, da je bilo sodelovanje dobro, brez kakršnihkoli 
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teţav ali preseganja planov. Tudi predsednica Odbora za negospodarstvo in javne sluţbe druţbenih 

dejavnosti Marija Kravanja je povedala, da je odbor kandidatko soglasno potrdil. 

Razpravljala sta Miha Sotlar in Joţica Kavs. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec daje soglasje k imenovanju Joţice 
Štendler za direktorico Knjiţnice Cirila Kosmača Tolmin. 
 

AD 3) Polletno poročilo 2016 

 
Polletno poročilo 2016 je predstavila Mateja Knez. 

Razpravljal ni nihče. 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se je Občinski svet Občine Bovec seznanil s Poročilom o izvrševanju 
proračuna Občine Bovec v prvem polletju 2016 in ga potrdil. 

 
AD 4) Rebalans proračuna Občine Bovec 2016 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je pojasnil, da se morajo vse prerazporeditve vnesti v rebalans, vsaka sluţba je 
pripravila svoje obrazloţitve. 

Razpravljali so, predvsem tudi o stroških in pravilih glede snemanja sej, Milan Jojić, ţupan Valter 
Mlekuţ, Danijel Krivec, Patricija Muršič, Davor Gašperčič, Milan Štulc. 

 
Z 9 glasovi ZA in 1 glasom PROTI je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec sprejme 

Rebalans proračuna Občine Bovec 2016. 

 
AD 5) Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja  in letnega načrta razpolaganja s stvarnim 

premoženjem Občine Bovec 
 

Patricija Muršič je pojasnila, kaj vse in zakaj se je dalo v letni načrt razpolaganja s stvarnim 

premoţenjem Občine Bovec.  
Glede načrta razpolaganja in aktivnega sodelovanja Odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in 

gospodarjenje z nepremičninami so razpravljali Goran Kavs, ţupan Valter Mlekuţ, Miha Sotlar, Danijel 
Krivec, Vesna Cuder, Patricija Muršič,  Goran Kavs, Mlekuţ  Valter, Milan Jojić. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: Občinski svet Občine Bovec v paketu potrjuje Dopolnitve 
Letnega načrta pridobivanja  in letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoţenjem Občine Bovec. 

 
AD 6) Razdelilnik po ukrepih za dodatna sredstva proračuna Občine Bovec PP4941 

(Finančne intervencije za malo gospodarstvo in turizem) 
 

Zadevo je predstavila Cecilija Avsenik, dopolnil pa predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske 

javne sluţbe Danijel Krivec pa jo je še dopolnil. 
Razpravljal ni nihče. 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: Občinski svet Občine Bovec je  sprejel razdelitev dodatnih 
proračunskih sredstev za področje malega gospodarstva in turizma v višini 6.000,00 EUR, ki se 

dodeljujejo po občinskem pravilniku za malo gospodarstvo in turizem po pravilu de minimis, in je 
potrdil predlog razdelitve tako, da se za ukrepe 2.1-2.5 nameni dodatnih 2.000,00 EUR, za ukrep 3.2 

pa dodatnih 4.000,00 EUR subvencijskih sredstev. Rok za predloţitev vlog na javna poziva po teh 

ukrepih se z 28.10.2016 podaljša na 15.11.2016 do 12.00, pri čemer se skupaj obravnava vse prejete 
vloge na ta poziva, dospele od 1.9.2016 do 15.11.2016.  

 
AD 7) Informacije o aktualnih zadevah 

 
a) Ţupan Valter Mlekuţ je poudaril, da so na spletni strani Občine Bovec aţurno objavljene bolj ali 
manj vse novice in jih je tudi naštel. 

b) Milan Jojić je predlagal, da ko se ţe dela vodovod v Soči, naj bi se naredil tudi na drugi strani, pri 

Flajs Viktorju: Ţupan Valter Mlekuţ je pojasnil, zakaj to ni mogoče, da ne bi dobili naravovarstvenega 
soglasja, voda bi morala teči celo zimo; Komunala ima boljšo rešitev. 
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c) Miha Sotlar ţeli, da se razčisti, kakšno funkcijo imajo ti odbori: ali odbor lahko odloča ali se ga s 

cenzusom omeji do določenega zneska; da se odpravijo dileme in nejasnosti. 

č) Ţupan Valter Mlekuţ je opozoril na popotresno obnovo oz. na to, da se rušijo objekti tam, kjer se le 
da, velik problem pa je hiša Kot 87 z mnogimi solastniki, tudi v tujini, ki se ne odzivajo. Danijel Krivec 

je pojasnil, da je za rušitev potrebno soglasje lastnikov, interventno se lahko ruši samo prvih 14 dni po 
potresu. Razpravljali so še Valter Mlekuţ, Milan Jojić, Danijel Krivec, Miha Sotlar. 

d) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal , da je posnetek zadnje seje občinskega sveta na ključku in ali se 

lahko objavi. Glede na odgovor informacijskega pooblaščenca se morajo glede tega strinjati vsi. 
 

Glede objave posnetka seje je bilo izvedeno glasovanje in 1 svetnik je bil vzdrţan, ZA objavo so 
glasovali 4 svetniki, PROTI pa so glasovali 3, zato se posnetka ne objavi. 

 
Seja je bila zaključena ob 20. uri 

 

Zapisala:       Ţupan Občine Bovec: 
Vesna Cuder       Valter Mlekuţ  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


