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Datum: 5. januar 2022 
Številka: 011-02/2019-9-1 

 
ZAPISNIK 

 
10. redne seje Odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami 
(v nadaljevanju Odbor), ki je potekala dne 23. 12. 2021 s pričetkom ob 1800 uri v prostorih Občinske 
uprave Občine Bovec. 
 
Prisotni: Danijel Krivec - predsednik, Darjan Rot, Goran Kavs, Miha Sotlar, Marko Pretner (ZOOM), 
Adis Hrovat (ZOOM). 
 
Odsotnost opravičila: Petra Repič. 
 
Občinska uprava: Valter Mlekuž - župan, Miran Šušteršič – v. d. direktorice občinske uprave, Anja 
Rebek –okolje in prostor, Andrej Fon – gozdarstvo. 
 
Pri 1. točki prisoten: Andrej Arih - strokovna služba Triglavskega narodnega parka 
 
Predsednik pozdravi prisotne in ugotovi, da je Odbor sklepčen ter predlaga dnevni red 10. redne 
seje Odbora: 
 

1. TNP – predlog odkupa gozdnih rezervatov Apica in Zjabci 
2. Cuder – predlog odkupa zemljišč  
3. Župnija Bovec – predlog odkupa zemljišča po parcelaciji 
4. Blasutig – najem dela zemljišča za določen čas 
5. Omerovič – predlog odkupa zemljišča 
6. Kozlovič – predlog odkupa zemljišča po parcelaciji 
7. Kurinčič – predlog odkupa zemljišča 
8. Žagar – predlog odkupa zemljišč 
9. Vprašanja, pobude in predlogi 

 
Člani Odbora soglasno potrdijo dnevni red. 
 

1. TNP – predlog odkupa gozdnih rezervatov Apica in Zjabci 
 
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled je podal vlogo za odkup zemljišč 
na območju rezervata Apica s parcelno št. 438/1 in 440/1 k.o. 2204-Trenta desna. Andrej Arih 
predstavi projekt Vrh Julijcev, ki je namenjen izboljšanju stanja vrst in habitatnih tipov na območju 
TNP in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo odkupov zemljišč v ta namen. Na podlagi opravljenih 
cenitev gozdov na gorenjski strani TNP pove, da je okvirna cena za 1 m2 težko dostopnega 
varovalnega gozda (rezervat Apica) 0,3 EUR. Za rezervat Zjabci pa je odbor predlagal najprej izvedbo 
parcelacije zemljišča s par. št. 661/5 k.o. 2210-Soča leva na način, da se lahko iz odkupa izloči 
območje planine za Črnim vrhom okrog zemljišča s par. št. 661/16 k.o. 2210-Soča leva.  
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Člani Odbora so po razpravi sprejeli naslednja sklepa: 
»Odbor predlaga občinski upravi Občine Bovec, da se v skladu z zakonodajo proda zemljišči s par. 
št. 438/1 in 440/1 k.o. 2204-Trenta desna.« 

 
»Odbor predlaga občinski upravi Občine Bovec, da se v skladu z zakonodajo in po parcelaciji proda 
del zemljišča s par. št. 611/5 k.o. 2210-Soča leva, na način, da se določi le območje rezervata ter 
izloči območje planine za Črnim vrhom okrog zemljišča s par. št. 661/16 k.o. 2210-Soča leva v 
okvirni velikosti 100 x 100 m.«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
2. Cuder – predlog odkupa zemljišč  

 
Štefan Cuder, Mala vas 116, 5230 Bovec, je pooblastil Odvetniško pisarno Sebastian Cencič, Rutarjeva 
ulica 4, 5220 Tolmin, za zastopanje v zadevi odkupa zemljišč s par. št. 321/22, 321/23, 321/25 k.o. 
2205-Strmec, ki v naravi predstavljajo planino Mangart. Na zemljišču s par. št. 321/25 k.o. 2205-
Strmec ima stranka z Občino Bovec sklenjeno zakupno pogodbo št. 478-42/2014-113. Stranka si želi 
z odkupom zagotoviti nadaljnji razvoj lastne lokalne kmetije. Izpostavlja probleme z vzpostavitvijo 
ustrezne oskrbe z vodo in elektriko, kar bi po odkupu uredila na lastne stroške. 
 
Člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 

»Odbor predlaga občinski upravi Občine Bovec, da se v skladu z zakonodajo proda zemljišča s par. 
št. 321/22, 321/23 in 321/25 k.o. 2205-Strmec.« 

 
3. Župnija Bovec – predlog odkupa zemljišča po parcelaciji 

 
Vilijem Čušin, bovški župnik, je podal vlogo za odkup dela občinskega zemljišča s par. št. 732/8 k.o. 
2207-Bovec. Stranka ima namreč namen prenoviti stavbo bovškega župnišča, del prenove pa po 
priloženi dokumentaciji sega tudi na zemljišče s par. št. 732/8 k.o. 2207-Bovec. Poleg parcelacije bi 
tudi izravnali mejo zemljišča na način, da se zemljišče, ki je predmet odkupa, zoži od planiranega 
tlaka pločnika v smeri proti vogalu stavbe župnišča, s čimer bi zagotovili prostor za morebitno 
širjenje cestišča.  
 
Krajevna skupnost Bovec je podala pozitivno mnenje. 

 
Člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 

»Odbor predlaga občinski upravi Občine Bovec, da se na podlagi priložene skice, po parcelaciji, v 
skladu z zakonodajo, proda del zemljišča s par. št. 732/8 k.o. 2207-Bovec, po ceni, določeni v 
veljavnem Ceniku za prodajo zemljišč, ki so v lasti Občine Bovec, z dne 9. 10. 2020.« 

 
4. Blasutig – najem dela zemljišča za določen čas 

 
Štefanija Blasutig, Ledina 1, 5230 Bovec, je dala vlogo za začasni najem dela zemljišča s par. št. 443/5 
k.o. 2207-Bovec, v izmeri 100 m2, od oktobra do začetka turistične sezone v letu 2022, po priloženi 
skici, z namenom zagotavljanja prostora za gradbišče pri gradnji apartmajske hiše na sosednjih 
zemljiščih s par. št. 443/6, 442/10, 451/1, 459/5 in 461/6 k.o. Bovec. Investitor namreč na svojih 
zemljiščih nima prostora za parkiranje vozil oziroma postavitev kontejnerja v času gradnje. zato bi 
na ta način želeli povečati območje gradbišča. Na predmetnem delu zemljišča s par. št. 443/5 k.o. 
2207-Bovec je plitko pod površjem vkopana meteorna in fekalna kanalizacija.  
 
Krajevna skupnost Bovec je dala pozitivno mnenje za začasni najem predmetnega dela zemljišča ob 
pogoju, da mora investitor prevzeti vso odgovornost v primeru poškodb kanalizacije oz. 
infrastrukture, ki bi lahko nastale zaradi uporabe zemljišča. 
 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 

»Odbor predlaga občinski upravi Občine Bovec, da se v skladu z zakonodajo omogoči najem dela 
zemljišča s par. št. 443/5 k.o. 2207-Bovec, v izmeri 100 m2, pod določenimi pogoji z namenom 
varovanja gospodarske javne infrastrukture in občinskih zemljišč, od januarja 2022 do konca maja 
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2022, po ceni, določeni v veljavnem Ceniku oddaje v najem zemljišča in gospodarskih objektov (Ur. 
l. RS, št. 32/18).« 

 
5. Omerovič – predlog odkupa zemljišča 

 
Julijana Omerovič, Plužna 60, 5230 Bovec, je podala vlogo za odkup zemljišča s par. št. 7202/4 k.o. 
2207-Bovec. Stranka je z Občino v letu 2018 sklenila zakupno pogodbo št. 478-55/2018-14.  
 
Krajevna skupnost Bovec je dala pozitivno mnenje za prodajo zemljišča s par. št. 7202/4 k.o. 2207-
Bovec, ob pogoju, da se s tem strinjajo tudi vsi mejaši predmetnega zemljišča.  
Občinska uprava je mejaše pozvala, naj podajo svoje mnenje glede odkupa, kar so tudi storili. Vsa 
mnenja so bila pozitivna.  
 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 

»Odbor predlaga občinski upravi Občine Bovec, da se v skladu z zakonodajo proda kmetijsko 
zemljišče s par. št. 7202/4 k.o. 2207-Bovec, po ceni, določeni v veljavnem Ceniku za prodajo 
zemljišč, ki so v lasti Občine Bovec, z dne 9. 10. 2020.« 
 

6. Kozlovič – predlog odkupa zemljišča po parcelaciji 
 
Milenka Kozlovič, Malija 98, 6310 Izola, je podala vlogo za odkup dela zemljišča s par. št. 4180/84 
k.o. 2211-Čezsoča pred stanovanjsko hišo Čezsoča 58, z namenom ureditve parkirišča in dostopa do 
objekta. Obseg odkupa je prikazan na priloženi skici. 
 
Krajevna skupnost Čezsoča se strinja s prodajo dela zemljišča s par. št. 4180/84 k.o. 2211-Čezsoča 
po parcelaciji, ki bo izvedena na način, kot je prikazano na skici, ki jo je KS Čezsoča priložila mnenju. 
 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 

»Odbor predlaga občinski upravi Občine Bovec, da se na podlagi priložene skice, po parcelaciji, v 
skladu z zakonodajo, proda del zemljišča s par. št. 4180/84 k.o. 2211-Čezsoča, po ceni, določeni v 
veljavnem Ceniku za prodajo zemljišč, ki so v lasti Občine Bovec, z dne 9. 10. 2020.« 

 
7. Kurinčič – predlog odkupa zemljišča 

 
Branko Kurinčič, Log Čezsoški 14, 5224 Srpenica, je podal vlogo za odkup zemljišča s par. št. 3402/19 
k.o. 2211-Čezsoča, ki leži med zemljiščema s par. št. 3402/17 in 3402/39 k.o. 2211-Čezsoča, ki sta v 
lasti njegove matere, Vere Kurinčič. Stranka želi z odkupom predmetnega zemljišča torej povezati 
vse tri parcelne številke v zaokroženo celoto.  
 
Krajevna skupnost Čezsoča podaja pozitivno mnenje za prodajo zemljišča s par. št. 3402/19 k.o. 
2211-Čezsoča. Prav tako je pozitivno mnenje glede prodaje predmetnega zemljišča podala Agrarna 
skupnost Čezsoča, ki je latnica sosednjega zemljišča s par. št. 3402/11 k.o. 2211-Čezsoča. 
 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 

»Odbor predlaga občinski upravi Občine Bovec, da v skladu z zakonodajo proda gozdno zemljišče s 
par. št. 3402/19 k.o. 2211-Čezsoča, po ceni, določeni v veljavnem Ceniku za prodajo zemljišč, ki so v 
lasti Občine Bovec, z dne 9. 10. 2020.« 

 
8. Žagar – predlog odkupa zemljišč 

 
Boris Žagar, Srpenica 88, 5224 Srpenica, je podal vlogo za odkup zemljišč s par. št. 191/1 in 2616/2 
k.o. 2213-Srpenica, ki v naravi predstavljata zemljišče ob stavbi in pod stavbo št. 4 k.o. 2213-Srpenica. 
 
Krajevna skupnost Srpenica podaja pozitivno mnenje za prodajo predmetnih zemljišč. 
 



4 

 

Komunala Tolmin d.o.o. opozarja, da je pri prodaji zemljišča s par. št. 2616/2 k.o. 2213-Srpenica 
potrebno v Zemljiško knjigo vpisati služnost, saj prek zemljišča poteka krajši odsek javnega 
vodovoda. 
 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 

»Odbor predlaga občinski upravi Občine Bovec, da v skladu z zakonodajo in ob upoštevanju 
pogoja, ki ga je navedla Komunala Tolmin d.o.o.,  proda zemljišči s par. št. 191/1 in 2616/2 k.o. 
2213-Srpenica, po ceni, določeni v veljavnem Ceniku za prodajo zemljišč, ki so v lasti Občine 
Bovec, z dne 9. 10. 2020.« 

 
 
Seja Odbora se je zaključila ob 2000. 
 
 
Zapisala:        Predsednik Odbora: 
Anja Rebek                          Danijel Krivec 
          


