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Obtina Bovec
Trg golobarskih Zrtev B

5230 Bovec

Telefon : SI (386) 05/384-19-00
Telefax : Si (386) 05/384-19-15
E-poita : obcina.tajnistvo@bovec.si

OBitNA BOVEC

OBCINSKI SVET
I)atur.n :2-1.7.2018
Stcvilkl

PORO.ILO
10. korespondenine seje ObEinskega sveta Obiine Bovec, ki je potekala p

elektronski poSti in telefonsko dne 23. 7.2019

Obiinskim svetnikom je bilo gradivo za !0. korespondendno sejo dostavljeno po elektronski
poSti dne 20.7.2018.

VpraSanja so bila tri, in sicer:

I' Ali se strinjate, da se za razdelilnik po ukrepih za podrodje malega gospodarstva in
turizma izvede korespondendna seja?

2. Ali se strinjate, da se za leto 2018 razpi5e sredstva po veljavnem pravilniku?

J. Ali se strinjate s predlogom razdelitve po ukrepih za20L8, kot predvideno v spodnji
tabeli?

Ukrep Naziv
Vi5ina razpisnih

sredstev po ukrepu
(EUR) MGT

Datum
razpisalpoziva

Razpisni rok za
oddajo vloge

2 Nepovratne finanCne
spodbude

r 4.000.00 Zateteli. avgusta

) I1< NaloZbe r0.000 Prvi rok 28.9.2018 do
l2h, nato vsak zadnji

datum v mesecu do
oorabe

2.8 Odpiranie novih zaposlitev r.000 3 0. 10.201 8 do l2h
2.10 Strokovno izobraZevanje in

usposablianie
500 3 0. I 0.201 8 do l2h

2.t4 Sofinanciranje izdelave
promoc i i:l< ih grad ii i n

internetnih stran i

2. -5 00 30.10.2018 do l2h

Do 23. 7. 20LB do 10.00 so v elektronski obliki odgovorili obdinski svetniki Miha Sotlar, Marija
Kravanja in Tjaia Komac, Po 10. uri je izvajalka korespondendne seje preostale obdinske
svetnike klicala po telefonu. En obcinski svetnik (David MlekuZ) ni bil dosegljiv. En obdinski
svetnik (Goran Kavs) se je iz glasovanja izlodil zaradi spora interesov.



I na:
Obc. svetnik 1. vora5anie 2. voraianie 3. vora5anie

1. Valter MlekuZ, KK DA DA DA

2. Anita Rot, Zaga NE Se ne odgovarja Se ne odgovarja

3. TjaSa Komac, Cezsoca DA DA DA

4. Marija Kravanja, Trenta DA DA DA

5. Danijel Krivec, Srpenica DA DA DA

6. Branko Brada5kja,
Cezsota

DA DA DA

7. Miha Sotlar DA DA DA

B. Nives Marka DA DA DA

9. Milan Jojii DA DA DA

10, Davor GaSoercic DA DA DA

Rezultati glasovanja:

SPREJETI SKLEPI:

1. Obtinski svet Obdine Bovec je na 10. korespondendni seji dne 23.7.2018 sprejel
sklep, da Obdina Bovec za leto 20lB za malo gospodarstvo in turizem razpi5e
subvencijska sredstva po veljavnem Pravilniku o financnih intervencijah za

ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov
inovacij v obdini Bovec.

2. Obdinski svet Obdine Bovec je na 10. korespondendni seji dne 23.7.2018 sprejel
sklep, da Obdina Bovec sredstva po Pravilniku o finandnih intervencijah za

ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov
inovacij v obiini Bovec za leto 2018 razpiSe za te namene:

- po ukrepih 2.1-2.5 (naloZbe): 10.000 EUR (prvi rok29.9.2018 do 12h, nato vsak
zadnji datum v mesecu do porabe),

- po ukrepu 2.8 (Odpiranje novih zaposlitev): 1000 EUR (razpisni rok za oddajo
vlog 30.10.2018 do 12h),

- po ukrepu 2.10 (Strokovno izobralevanje in usposabljanje): 500 EUR (razpisni
rok za oddajo vlog 30.10.2018 do 12h),

, po ukrepu 2.14 (Sofinanciranje izdelave promocijskih gradiv in internetnih
strani): 2.500 EUR (razpisni rok za oddajo vlog 30,10.2018 do 12h).

Korespondendno sejo izved14Cecilija Avsenik.
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