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PLAKETA OB.INE BOVEC

Odv. MIHA SOTLAR

Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Obdine Bovec ter sklepa Komisije za

priznanja in odlikovanja Obdine Bovec, z dne 21,. 4.2017 , spodaj podpisani predlagam, da se

PLAKETA OBEINE BOVEC dOdEIi MIHI SOTLARJU.

Odv. MIHA SOTLAR, roj. 16. l-1. 1958, s stalnim prebivali5dem Trg golobarskih Zrtev 18, 5230

Bovec, je kot Ljubljandan Ze pred mnogimi leti zadel obiskovati Bov5ko. Bovec je dobesedno

vzljubil in k nam pripeljal vedno ved njegovih prijateljev, med katerimi se jih vedina 5e danes

redno vrada, nekateri so v Bovcu kupilitudi nepremidnine.

Odv. MIHASOTLAR jev Bovcu odkupil prostore naTGZ l-8, sitam uredil stanovanje in odprl

odvetniSko pisarno. Ze od takrat naprejje, velikokrat brezpladno, Bovdanom rad priskodil na

pomoi z razlidnimi pravnimi nasveti.

Njegovo Zeljo, da bi v Bovcu odprl gostinski lokal, je izpolnil z odprtjem erne ovce, ko sta na

njegovo pobudo in sofinanciran.jem z druZabnikom postavila pooolnoma nov objekt in ob

njem uredila baliniSde, plezalno steno, igriSde za odbojko na mivki in druge Sportne objekte

in igrala, ki so tako bovSkim otrokom kot otrokom turistov na voljo brezpladno. Balini5de

redno brezpladno uporablja tudi Balinarski klub Bovec, tenis igriSda pa so redno vzdrZevana

in pomenijo bogato dodatno Sportno ponudbo, hkrati pa priloZnost za mlade, da se Ze v

zgodnji mladosti naudijo veidin tenisa. Kmalu je drna ovca skupaj s prireditvami, ki so jih

pripravljaliv lastni reZiji, zaslovela po vsej Sloveniji in v sosednjih driavah, kar je pomenilo

dodano vrednost turistidni ponudbi Bovca in veliko promocijo Bov5kega.

Na volitvah leta 2014 je odv. MIHA SOTLAR, z izvolitvijo na listi SD, postal Obdinski svetnik

Obdine Bovec in od takrat tvorno sodeluje pri pobudah in odloiitvah OS. 5e istega leta je za

Bovdane odprl brezpladno odvetniSko svetovalno pisarno in od takrat do danes nudil Ze
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Stevilne brezpladne pravniSke nasvete. Nesebidno pomaga vsem Bovdanom, ki potrkajo na

njegova vrata.

Veliko je prispeval k odloditvi OS za oZivitev kaninskega smudiSda in postal eden kljudnih

dlenov Komisije za oiivitev smudi5da Kanin. Pri pogovorih z drZavnimi institucijami,

konstruktorjem POMA, izvajalci del in drugimi vpletenimi v sanacijo Ziini5kih naprav je

odigral izjemno pomembno vlogo, nemalokrat pa za sestanke brezpladno odstopil prostore

njegove odvetniSke pisarne v Ljubljani. Za potrebe projekta je brezpladno pripravljal razlidne

pogodbe in druge pravne akte.

Nepogre5ljivo in kljucnega pomena pa je bilo tudi njegovo nesebidno opravljeno delo pri

ustanavljanju Javnega zavoda Sondni Kanin, ko je brezpladno pripravilvse ustanovne akte in

potrebne dokumente za registracijo ter za hitro izvedbo postopka registracije tudi osebno

skrbel. Z njegovim brezpladnim delom je Obdini Bovec prihranilveliko vsoto denarja,

smutiSiu Kanin oziroma Sondnemu Kaninu pa s tem omogodil pravodasno zaposlovanje

mladih brezposelnih oseb in odprtje smudiSda.

Odv. Miho Sotlarja je OS Obdine Bovec imenoval tudi za prvega predsednika Sveta Javnega

zavoda Sondni Kanin, ki se skupaj z zaposlenimi vZavodu lahko pohvali zzelo uspeSno

izpeljano prvo zimsko sezono.

Taradi vsega naitetega, ocenjujem, da je odv. MIHA SOTLAR bistveno prispeval k boljiemu,

kvalitetnej5emu in polnejiemu Zivljenju obdanov ter neposredno vplival in prispeval k razvoju

in ugledu obiine, Tivljenju v njejter podobi kraja, zato Komisiji za priznanja in nagrade

predlagam dodelitev PLAKETEOBetNf AOVEC za leto 2OI7 odv. MlHl SOTLARJU.
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Na 14 seji OO SLS Bovec dne 08.05.2017.smo soglasno predlagali za

PRIZNANJE ONdTNN BOVEC ZALETO 2OI7

DAVIDA OSTANA,TRG GOLOBARSIilH ZNTNV 54,5230 BOVEC

z naslednjimi utemeljitvami:

Ol.David Ostan uspe5no vodi oviarsko kmetijo s sirarno,ki s svojimi
atestiranimi proizvodi,ki se prodajajo doma in po svetu izjemno promovira
BOVSKO, s tem pa tudi prepreiuje pred leti intenzivno zaralianje bov5ke
ravnine.

02.David Ostan je v zadnjih devetih letih delal na PROJEKTU CERKVICE
DOBREGA PASTIRJA,ki je bila zadnjo nedelj o-07.05.201 7.tudi
blagoslovljena-cerkvica postavljena v izjemno okolje ,katere projektant je
dipl.arh.SAsO OSTAN ,avtorica slike DOBREGA PASTIRJA pa slikarka
iz Bleda Ziveia v Boliviji ga EJTI SffU.

03.DAVID OSTAI\I je kljub ogromnemu delu v kmetijsfvu tudi pevec
pevskega zbara GOLOBAR-vedno si vzame tas zavaje rza nastope pa tudi
za spremtjanje pokojnikov ob zadnjem slovesu.

Smatramo ,da je predlog vei kot upraviien!

V 8ovcu,10.05.2017.

Z ljudskimi pozdravi

Gregor Rupnikopredsednik



Skupina obdanov

Bovec, 9.5.2017

Obdina Bovec
Trg golobarskih Zrtev 8

5230 Bovec

Komisiji za priznanja in nagrade

Zadeva: Predlog za podelitev naslova iastni obian ObEine Bovec

Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Obcine Bovec ter sklepa

Komisije za priznanja in odlikovanja Obdine Bovec, z dne 21. 4.2017, skupina

obdanov predlagamo, da se naslov dastnega obdana obdine Bovec dodeli

Danijelu Krivcu.

OBRAZLOZITTV:

Danijel Krivec, roj. 16. 5. 1965, na Srpenici v obdini Bovec, je od mladih nog kot

aktiven obdan vkljuden v razlidne druStvene in druZbeno-socialne aktivnosti, od

leta 1994 kot obdinski svetnik Obdine Bovec tudi v aktivno politidno Zivljenje.

V letih 1972-1980 je obiskoval osnovno Solo v Bovcu, v letih 1980*1984

Elektro-tehniSko Solo v Ljubljani, po odsluZenem vojaikem roku pa v letih

1985-1993 Fakulteto za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, kjer je uspe5no

diplomiral in si pridobil akademski naziv dipl. ing. elektrotehnik. V letih 1993-

2004je bil zaposlen na Elektro Primorska, Poslovna enota Tolmin, tudi na

razlidnih vodstvenih mestih, v letih 2001-2004 pa kot direktor.

Vsa mlada leta je aktivno deloval v mladinskih organizacijah, v 5portnih klubih

in drugih druitvenih organizacijah, kljub Stevilnim zadolZitvam je 5e vedno

aktivni dlan KS Srpenica, kot ode treh otrok z urejeno druZino pa je tako v svoji

vasi kot v 5iriem prostoru lahko za zgled drugim.

Leta 2002 je bil Danijel Krivec prvid izvoljen zalupana Obdine Bovec. Leta 2004

je bil prvid izvoljen za poslanca v DrZavni zbor Republike Slovenije (DZ RS),

ponovno v letih 2008,2001,1, in 201.4, do leta 201,1, pa hkrati opravljal funkcijo

poslanca in nepoklicnega Zupana.Zaradi zakona o nezdruZljivosti funkcij,
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sprejetegav DZ RS leta 201,1, se je konec tega leta odpovedal funkciji Zupana in
je 5e danes poslanec v DZ RS.

Danijel Krivec je od mladih nog gasilec, imenovan je bil v prvi obdinski 5tab CZ

obdine Bovec, v katerem je aktivno deloval kot pomodnik poveljnika in
pomembno prispeval k uspe5nemu vodenju struktur CZob potresu 1998. Leta

1999 je po odstopu prvega poveljnika postal drugi poveljnik OSCZ Obcine
Bovec. Leta 2000 se je ob plazu, kije prizadel Log pod Mangartom, kot
poveljnik izjemno izkazal in je za nesebidno pomod, hrabrost ter modre
odloditve, s katerimi je zagotovo reSil marsikatero Zivljenje, prejel Zlati znak CZ

RS. Danijel Krivec je tudi prejemnik Stevilnih drugih pomembnih priznanj tako
na obdinski kot na drZavni ravni.

Z njegovim delovanjem tako na poklicnem kot tudi druZbeno-politidnem
podrodju je bistveno prispeval k razvoju obdine Bovec. Po njegovi zaslugi so bili
uspe5no izpeljani 5tevilni projekti, de naitejemo samo nekatere pa moramo
zagotovo omeniti ureditev mestnega jedra v Bovcu, gradnjo letaliSke

infrastrukture na bovSkem Sportnem letaliSdu in zadetek projekta gradnje
novega Doma Civilne za5dite s celostno komunalno-cestno ureditvijo obmodja,
posodobitev vedjega dela komunalne infrastrukture z gradnjo distilnih naprav,
ureditev in asfaltiranje 5tevilnih obdinskih cest in 5e bi lahko naitevali. Za

Stevilne projekte je bilo tudi po njegovi zaslugi pridobljenih veliko nepovratnih
evropskih sredstev.

Kot poslanec je bistveno prispeval tudi k odloditva m za zaietek rekonstrukcije
drZavnih cest Kobarid-Bovec in Bovec-Predel, ki sta za Obdino Bovec izjemnega
pomena. V lokalni skupnosti vedno deluje povezovalno in interese lokalne
skupnosti postavlja dalec pred politidne interese, lastni pa so v vseh projektih v
celoti izkljudeni. Tako je njegovih tudi veliko zaslug za odloditve posameznih

investitorjev v gospodarsko infrastrukturo na bov5kem, kar prinaia nova

delovna mesta in skorajda nidno brezposelnost na tem obmodju.

Danijel Krivec je bil zagotovo kljudnega pomena in je odigral eno
najpomembnej5ih vlog pri izvedbi projekta Sanacija ZidniSkih naprav na

smudiSdu Kanin. Kot Obcinski svetnik in predsednik Komisije za oZivitev
smudi5da Kanin je s svojim spodbujanjem na lokalni ravni prispeval k

sprejemanju posameznih kljudnih odloditev, da je do uspeine izvedbe projekta



tudi priSlo .zagotovo pa je bir nepogreirjiva vez med rokarno skupnostjo in
drzavnimi organi pri odlodanju o zagotavljanju sredstev za sofinanciranje
projekta z driavnimi in evropskimi sredstvi. prepridani smo, da brez njegovega
vztrajnega dela, po vedini tudi izven njegovega poslanstva poslanca v DZRS in s5tevilnimi prostovoljnimi urami, projekt oiivitve smudisda Kanin ne bi uspel.

zaradi vsega nastetega in dejstva, da je Danijer Krivec s svojim nesebidnim
delovanjem na vseh ravneh bistveno pripomoger k bragostanju prebivarcev
obdine Bovec, smo skupina obdanov prepridani, da je za naziv dastnega obdana
obdine Bovec najborj primeren kandidat prav Danijer Krivec.
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#fudgma Bowes

Dean Bon

Brdo 71

5230 Bovec

Maribor, IO.05.2OI7

Obdina Bovec

Trg golobarskih Zrtev 8

5230 Bovec

ZADEVA: pisni predlog za dodelitev priznanja

7a priznanje Obiine Bovec predlagam Mijo Bon, rojeno 15.09.L992 v Sempetru pri Gorici,

stanujoio na naslovu Brdo 71, 5230 Bovec. Mijo Bon, prejemnico Pre5ernove nagrade

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za diplomsko delo Ledinska in hiSna imena v Bovcu,

predlagam, zaradi njenega udejstvovanja in diplomske naloge s podrodja domadega naredja

in imenoslovja. S svojim delom doprinaSa k ohranjanju kulturne dediSdine, njeno diplomsko

delo pa je pritegnilo zanimanje tako strokovne kot laidne publike znotraj in zunaj slovenskih

meja. Menim, da je pravilna odloditev, da se nagrado podeli mladim, perspektivnim

obdanom, saj so le oni gonilo napredka. V teikem dasu za mlade diplomante je takina

nagrada samo spodbuda za nadaljnje delo. Ohranjanje kulturne dediSdine pa je v hitrem in

globaliziranem svetu bistvenega pomena.

Najlepia hvala in lepo pozdravljeni,
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Komisija za odlikovanja in

Trg Golobarskih Zrtev 8

5230 Bovec

Zadeva: Nateiai za dodelitev obEinskih priznani za leto 2Ot7

Clani DruStva od ovce do izdelka predlagamo svojega pobudnika in soustanovitelja Petra Domevidka'

roj.24.I2.rg75 s stalnim bivaliSdem Brdo 53, 5230 Bovec, za prejemnika enega od obdinskih priznanj

oziroma denarne nagrade.

Utemeljitev:

Leta20].0jePeterDomev5dekdaIpobudozaustanovitevdruStva,kiboohranja|oku|turnodediSdino
Bovcainoko|ice.Takojebi|o28,5.2010ustanov|jenoDruStvoodovcedoizde|ka,kiohranjatradicijo
predelave in izdelave izdelkov iz ovdje volne avtohtone pasme bov5ka ovca' Veliko dela je vlozil' da je

danes dobro poznan bovSki ovdji sir, prav tako pa skrbi tudi za promocije tradicionalnih domaiih jedi

iz lokalnih surovin. Po njegovi zaslugi so dlani danes aktivni tako doma v Bovcu' kot tudi na raznih

prireditvah in predstavitvah na5ega koidka domovine v zamejstvu in 5ir5e po Sloveniji' Tradicija se ne

sai-no ohranja, ampar trrdi prenaia na mlajie rodove' Nenehno se trudi za oiivitev ponekod Ze

pozabljenih rJejavnosti, v zadnjem dasu je med drugim tudi koordinator projekta >sirarske poti v

Zgornjem Posodju<, ki obiskovalcem razkrijejo zgodbe o zgodovini in tradiciji proizvodnje sira in ga

seznanijo z lokalno gastronomsko ponudbo'

peter DomevSdek je tista gonilna sila, ki spodbuja, krepi in pospeiuje ohranjanje rokodelstva in

domadih jedi na BovSkem. sodeluje tudi s Turistiinim druStvom' je pobudnik bov5kih poletnih

veierov, s tem pa bogati tudi turistidno ponudbo v Bovcu. Taradi njegovega nenehnega truda in

energije, ki jo vlaga v to dejavnost predvsem v svojem prostem dasu, ga predlagamo za prejemnika

enr:ga od obdinskih priznanj, oziroma denarne nagrade'
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Nova Slovenija
Kr5danski demokrati
Obdinski odbor Bovec
Rupa 5

5230 Bovec

Obdina Bovec,
Komisij a za priznanja in odlikov w4a,
Trg golobarskih Zrtev 8, 5230 Bovec

Datum: ll. ma12017

ZADEVA:

PREDLOG ZA PODELITEV PTAKETE OBEINE
BOVEC MTTJU GORENSCKU OB 60. LETNICI
INDUSTRIJE NA BOVSKEM
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BOVEC DIREKTOR]U PODJETJA MAHLE
ELEKTRO KOVINSKE PREDELOVALNE

tf,gfffig,flHy#fro

Kovinsko obrtno podjetje Trenta Bovec je bilo ustanovljeno leta 1957 z namenom

nuditi zaposlitev tukaj5njim prebivalcem. V prvih 20. letih obstoja je izdelovalo je zelo

Sirok spekter najrazlicnej5ih izdelkov za 5ir5o potro5njo, za avtomobilsko industrijo in

za vojsko. Podjetje je imelo lasten razvoi in se uspeSno kosalo z ostalimi na

tedanjem jugoslovanskem trgu. das je prina5al spremembe, nekak5ni zadetki

"globalizacije" so se porajali 2e v letu 1974, ko se je "Trenta" prikljudila lskri

Avtoelektriki v Sempetru pri Gorici. Podasi so postajali kljudni izdelki vZigalne tuljave

za avtomobilsko industrijo. Uspe5no poslovanje v naSem dasu zahteva bolj kot

kdajkoli prej povezovanje, brez katerega se le teZko preZivi. Zaradi tega je leta 2014

nem5ko podjetje Mahle iz Stutgarta dobilo vedinski deleZ v naSem bov5kem podjetju.

Mahle je danes uspe5na firma s Stevilnimi obrati Sirom celega sveta, ki ima 76000

zaposlenih.

V Bov5kem podjetju se je zvrstilo kar nekaj direktorjev, vsak je po svojih modeh

posku5al delovati najbolje. Diplomirani ekonomist Mitja Goren5dek je vodenje

bov5kega podjetja prevzel 11. 4.2008. Pred tem je prav tam vodil najprej nabavno in

nato komercialno sluZbo. Podjetje se je pod njegovim vodstvom re5ilo rdedih Stevilk

in zadelo Siriti proizvodni program. Leta 2012 je bila zgrajena nova proizvodna hala,

kijo je slovesno odprl tedanji predsednik drZave Danilo Turk. lzleta v leto se je

zadela povedevati proizvodnja in Stevilo zaposlenih. Rekordno leto 2016 je izkazalo
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32.713.331 € prodaje in 325 Zaposlenih, letos pa se Stevilo zaposlenih 5e poveduje.

Goren5dek si zasluZi plaketo, ker to bov5ko podjetje ni 5lo po poti bov5ke lesne in

tekstilne industrije ali hotelov. Se vedno je, bolj kot kdajkoli prej, najvedji delodajalec

na Bov5kem. Pa 5e nekajje potrebno omeniti: v bov5kem Mahle-ju so imeli vedno

dlove5ki odnos do delavca. Tudi de kdo zaradi manj5e nadarjenosti, spretnosti,

zdravstvenih ali kak5nih drugih razlogov ni zmogel dosedi zahtevane udinkovitosti,

nikoli ni pri5lo do Sikaniranja ali celo odpu6canja zaradi tega.

Znanoje da se je v Sloveniji in tudi drugod po svetu zmanj5alo sponzoriranje podjetij

Sportnih, kulturnih, humanitarnih in drugih organizacij. Temu s tudi na Bov5kem ni

bilo mogode izogniti. Kljub temu je sedanji bov5ki Mahle, poleg drZavnih in obdinskih

ustanov, zdaled najvedji podpornik zelo Sirokega spektra nalrazlidnej5ih aktivnosti na

Bov5kem: naj omenimo le Bov5ki maraton in Kolesarski vzpon na Mangart. Mitja

Goren5dek je tudi predsednik Upravnega odbora Zbornice elektronske in elektro

industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani. Plaketa Obdine Bovec naj

mu bo priznanje za dosedanje uspe5no delo in vzpodbuda za 5e tesnej5e

sodelovanje z obdani obdankami Bov5kega.
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predsednica OO N.Si Boveg l ,
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