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O B Č I N S K I  S V E T  
Datum: 15.12.2017 
Številka: 032-01/2014-23. redna 
 

ZAPISNIK 
23. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v četrtek, 14.12.2017 ob 1800 v 

mali dvorani  Kulturnega doma Bovec  
 

Prisotni: Valter Mlekuţ, Davor Gašperčič, David Mlekuţ, Goran Kavs, Marija Kravanja, Danijel Krivec, 

Nives Marka, Milan Jojić, Tjaša Komac  
Opravičeno odsotni: Miha Sotlar, Anita Rot, Branko Bradaškja  

Ostali prisotni: ţupan Valter Mlekuţ, Katarina Barbara Ostan, Vesna Cuder, Milojka Kranjc, Cecilija 
Avsenik, Helena Kravanja, Joţica Kavs, Robert Kokošin (občinska uprava), Milan Štulc (odnosi z 

javnostmi), Marko Vudrag (NIJZ Nova Gorica), Marjan Skornišek (JZ Sončni Kanin), Berti Rutar (JZ 
Komunala Tolmin), Gregor Rupnik (KS Bovec) 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je 9 prisotnih članov Občinskega sveta in 

da so se dva svetnika in ena svetnica opravičili. Predstavil je tajnico Občine Bovec Katarino Barbaro 

Ostan, ki je delo nastopila 1.12.2017. Zahvalil se je PGD Bovec in poveljniku Davorju Gašperčiču, ki je 
2 dni vodil intervencije na Bovškem zaradi škode povzročene zaradi orkanskega vetra. 

Nato je predstavil predloţeni dnevni red 23. redne seje in predlagal, da se Spremembe in dopolnitve 
Statuta in Poslovnika sprejmejo po skrajšanem postopku. Predlagal je tudi spremembo vrstnega reda 

glede na poročevalce od daleč.  Razpravljal ni nihče. 
 

Soglasno je bil sprejet naslednji dnevni red 23. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec 
2. Model skupnostnega pristopa krepitve zdravja ter nadgradnja - razvoj preventivnih programov v 

lokalnih skupnostih (informacija) 
3. Sprememba cenika za Avtodomsko postajališče Dvor Bovec 

4. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bovec - skrajšani postopek 

5. Spremembe  in dopolnitve Poslovnika Občine Bovec - skrajšani postopek 
6. Sklep o poračunu cene storitve obvezne občinske gospodarske javne sluţbe ravnanja s komunalnimi 

odpadki za leto 2017 
7. Rebalans proračuna Občine Bovec 2017 

8. Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s projektom izgradnje kablovoda 2x20kV RTP 

Kobarid-RP Bovec in ureditve kolesarske poti od Kobarida do Bovca 
9. Aţuriranje podatkov v Načrtu razvoja širokopasovnega omreţja elektronskih komunikacij naslednje 

generacije v občini Bovec 
10. Informacije o aktualnih zadevah 

11. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 
 

AD 1) Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal zapisnik in uresničevanje sklepov sprejetih na 22. redni seji. 

Razpravljal ni nihče. 
Soglasno je bil sprejet sklep, da se Zapisnik 22. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec potrdi. 
 

AD 2) Model skupnostnega pristopa krepitve zdravja ter nadgradnja - razvoj preventivnih 

programov v lokalnih skupnostih (informacija) 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je predal besedo Vudrag Marku, ki je podrobno predstavil tematiko zdravja v 
občini in model skupnostnega pristopa krepitve zdravja in razvoj preventivnih programov. 
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Razpravljali so Marija Kravanja, Marko Vudrag in ţupan Valter Mlekuţ. 

 

AD 3) Sprememba cenika za Avtodomsko postajališče Dvor Bovec 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je predal besedo predsedniku Odbora za gospodarstvo in GJS Krivec Danijelu, ki 
je povedal, da so na odboru dodali predlog parkiranja brez oskrbe za 24 ur, niso pa se spuščali v odlok 

kot tak; je pa stvar občinskega sveta, da odlok korigira ali dopolni. Cecilija Avsenik je pojasnila glede 

spreminjanja odloka. Opozorila je, da s 1.1.2018 pričnejo veljati drugačna pravila glede prijavljanja 
gostov.  Tudi Marjan Skornišek je pojasnil, da je v špici sezone velik problem parkiranja avtodomov, 

saj je v jutranjih urah preveč nabasano, povečali so parkirišča. Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je 
spodnje parkirišče prodano. 
 

Razpravljali so: Danijel Krivec  (treba je sprejeti predlog odbora in ne predlog upravljalca 

avtodomskega postajališča), Goran Kavs, Cecilija Avsenik, Marjan Skornišek. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec sprejme Sklep o spremembi cenika 

parkiranja na Avtodomskem postajališču Dvor Bovec, kot ga je podal Odbor za gospodarstvo in GJS, s 
tem, da se bo na naslednji seji spremenilo 4. člen odloka, če bo potrebno. 
 

AD 4) Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bovec - skrajšani postopek 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je po krajšem uvodu predal besedo Katarini Barbari Ostan, ki je predstavila 

spremembo zakonodaje, upoštevale so se še dodatne spremembe, nato pa je predstavila Spremembe 

in dopolnitve Statuta Občine Bovec.  
Razpravljali so Goran Kavs, Milan Jojić, Katarina Barbara Ostan, Danijel Krivec, Berti Rutar. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec sprejme Spremembe in dopolnitve 

Statuta Občine Bovec po skrajšanem postopku. 
 

AD 5) Spremembe  in dopolnitve Poslovnika Občine Bovec - skrajšani postopek 
 

Katarina Barbara Ostan je predstavila Spremembe  in dopolnitve Poslovnika Občine Bovec, Helena 
Kravanja pa je povedala, da je tudi Nadzorni odbor sprejel spremembe Poslovnika NO v točkah, kot je 

predlagalo Ministrstvo za javno upravo. 

Razpravljali so: 
Danijel Krivec (predlagal je umik 73. a člena), Katarina Barbara Ostan, Milojka Kranjc, Milan Jojić, 

Goran Kavs. 
Ali naj bi se glasovalo najprej zgolj o umiku 73. a člena ali najprej o predlogu, ki ga je pripravila 

Katarina Barbara Ostan, so razpravljali ţupan Valter Mlekuţ, Danijel Krivec, Valter Mlekuţ, Milan Jojić, 

Goran Kavs. 
Glede predloga sklepa, da se iz Sprememb  in dopolnitev Poslovnika Občine Bovec umakne 73.a člen, 

je 5 svetnikov glasovalo ZA tak predlog, 4 svetniki pa so glasovali PROTI takemu predlogu. 
  
Glede predloga sklepa, da se sprejme Spremembe  in dopolnitve Poslovnika Občine Bovec brez 73.a 
člena, je 5 svetnikov glasovalo ZA tak predlog, 4 svetniki pa so glasovali PROTI takemu predlogu. 
 

Glasovanje ni uspelo, ker bi bila za odločitev o sprejemu potrebna dvotretjinska večina. 
 

AD 6) Sklep o poračunu cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2017 

 
Zadevo je podrobno predstavil direktor JZ Komunala Tolmin Berti Rutar.  

Razpravljali so Goran Kavs, Berti Rutar, Valter Mlekuţ, Milan Jojić, ţupan Valter Mlekuţ. 
 

Soglasno je bil sprejet naslednji Sklep o poračunu  cene storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2017 
1. 

Za mesec december 2017   veljajo  naslednje  poračunske  cene:  

Ravnanje s komunalnimi odpadki /skupna  veljavna cena javne sluţbe   0,5076€/kg 
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Ravnanje s komunalnimi odpadki poračun cene javne sluţbe -0,3045€/kg 

Ravnanje s komunalnimi odpadki / skupna poračunska cena javne 

službe za mesec december 2017 

 

0,2031€/kg 

 

Ravnanje s komunalnimi odpadki / veljavna  cena javne infrastrukture  0,0067€/kg 

Ravnanje s komunalnimi odpadki poračun cene javne infrastrukture -0,0040€/kg 

Ravnanje s komunalnimi odpadki /  poračunska cena javne 

infrastrukture za mesec december 2017 

 

0,0027€/kg 

 

Poračunska cena velja samo za mesec december 2017, do sprejema novih cen  pa se v letu 2018 

uporabljajo cene, uveljavljene s 1.7.2017 .   

 
AD 7) Rebalans proračuna Občine Bovec 2017 

 
Ţupan Valter je pojasnil, da je nekaj projektov izpadlo in se bo s sredstvi, ki so tako ostala, lahko 

poplačalo en kredit. Natančneje je rebalans proračuna predstavila Helena Kravanja, dopolnil jo je 
ţupan Valter Mlekuţ. 

Razpravljali so: Danijel Krivec, ţupan Valter Mlekuţ, Tjaša Komac, Valter Mlekuţ, Goran Kavs. 

 
Soglasno je bil sprejet sklep, da se sprejme Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2017 skupaj z 

vsemi prilogami. 
 

Helena Kravanja je povedala, da je ţupan Valter Mlekuţ  prejšnji dan sprejel Sklep o začasnem 

financiranju Občine Bovec v  obdobju januar - marec 2018, o katerem so bili obveščeni  člani 
občinskega sveta in nadzorni odbor.  

 
AD 8) Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s projektom izgradnje kablovoda 

2x20kV RTP Kobarid-RP Bovec in ureditve kolesarske poti od Kobarida do Bovca 

 
Po krajšem uvodu je ţupan Valter Mlekuţ predal besedo predsedniku  Odbora za gospodarstvo in GJS 

Krivec Danijelu, da je predstavil zadevo. 
Razpravljala sta ţupan Valter Mlekuţ in Danijel Krivec. 

 
Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec podpira sklenitev "Sporazuma o ureditvi 

medsebojnih razmerij v zvezi s projektom izgradnje kablovoda 2x20kV RTP Kobarid-RP Bovec in 

ureditve kolesarske poti od Kobarida do Bovca" med Občino Bovec, Občino Kobarid in Elektro 
Primorsko d.d. ter pooblašča ţupana Občine Bovec za podpis sporazuma v predlaganem besedilu. 

 
AD 9) Ažuriranje podatkov v Načrtu razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih 

komunikacij naslednje generacije v občini Bovec 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je predal besedo predsedniku  Odbora za gospodarstvo in GJS Krivec Danijelu, da 

je predstavil zadevo. Dopolnil ga je ţupan Valter Mlekuţ. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec potrjuje aţuriran Načrt razvoja 
širokopasovnega omreţja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Bovec kot je bil 

predloţen v gradivu. 

 
AD 10) Informacije o aktualnih zadevah 

 
a) Ţupan Valter Mlekuţ je predal besedo poveljniku PGD Bovec Davorju Gašperčiču, ki je povedal, da 

je bilo prijavljenih 47 dogodkov (čez ceste podrta drevesa, zasute ceste, odkrite strehe, podrte 

barake), zadeve je reševalo tudi PGD Log pod Mangartom v sodelovanju s poveljnikom CZ Melinc 
Edijem.  

b) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je Heta prodala spodnje parkirišče, stvar je resna, novi lastniki 
ţelijo narediti trgovski center, apartmaje, morda tudi garaţno hišo spodaj. 
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c) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da bosta na letališču 2 kroţišči, občina je plačala projekte, izvedbo 

pa bo drţava. 

č) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je lastnik, ki je od Cortexa kupil depandanso hotela Orel, 
zainteresiran tudi za odkup Orla in ţupan mu je organiziral sestanek s solastniki Orla. 

d) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je bila Pristava Lepena prodana in ima novi lastnik resne 
namene za čimprejšnje odprtje. 

e) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je bil na portalu objavljen razpis za DOLB. 

f) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da se je zapletalo pri mostu v Soči in so potrebna sredstva od 
80.000 € narasla na 400.000 € 

g) Valter Mlekuţ je vprašal po velikosti zemljišča pri A postaji (7549 m2) 
h) Ţupan Valter Mlekuţ je pozval prisotne, naj se udeleţijo novoletnega sprejema 22.12.2017. 

 
AD 11) Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 

 

Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 2045. 
 

 

Zapisala:      Ţupan Občine Bovec: 
Vesna Cuder       Valter Mlekuţ 


