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O B Č I N S K I  S V E T  
Datum: 10.7.2017 
Številka: 032-01/2014-20. redna 
 

    ZAPISNIK 
20. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v četrtek, 06.07.2017 ob 1800 v 

mali dvorani  Kulturnega doma Bovec  
 

Prisotni: Valter Mlekuţ, Davor Gašperčič, David Mlekuţ, Milan Jojić, Marija Kravanja, Miha Sotlar, 

Branko Bradaškja, Anita Rot (do 2245), Tjaša Komac, Danijel Krivec (od 1900) 
Opravičeno odsotna: Goran Kavs, Nives Marka 

Ostali prisotni: Valter Mlekuţ, Vesna Cuder, Milojka Kranjc, Helena Kravanja, Miran Šušteršič, Iris 
Stres, (občinska uprava), Milan Štulc (odnosi z javnostmi), Kodeli Vučič Nevenka (Nadzorni odbor), 

Damjan Ţagar (PP Bovec), Nejc Humar, Aleš Šaver, Rajko Leban 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je prisotnih 9 od 12 svetnikov, 2 svetnika 

sta se opravičila, Krivec Danijel pa pride kasneje. 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je predlagal gradivo še za 2 točki in sicer Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o gospodarskih javnih sluţbah občine Bovec in Obvezna razlaga prve alinee 25. člena Odloka o 

občinskem prostorskem načrtu - OPN Bovec.  
Povedal je, da je Patricija Muršič s 1.7. nastopila sluţbo kot načelnica Upravne enote Nova Gorica, bo 

pa še vedno na razpolago za kakšne nedokončane zadeve,  do imenovanja novega tajnika pa bo v.d. 

Milojka Kranjc. 
Ţupan Valter Mlekuţ je še povedal, da glede odprtja OPN ne bo posebne točke, ampak se bo glede 

tega povedalo pri pregledu zapisnika.  
 

Soglasno  je bil sprejet naslednji dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec z 

dopolnitvami: 
1. Zapisnik 19. redne seje in Poročilo 6. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec 

2. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinska uprava 
občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči"- 2. branje 

3. Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Bovec na območju občine Bovec v letu 

2016 
4. Končno poročilo o opravljenem nadzoru smotrnosti in zakonitosti porabe proračunskih sredstev 

javnega zavoda LTO Bovec 
5. Predstavitev in potrditev Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omreţja elektronskih 

komunikacij  naslednje generacije v občini Bovec 
6. Obravnava investicijske dokumentacije za DOLB Bovec (DIIP in IP) s predlogom umestitve v NRP 

Občine Bovec za 2017-2020 (predlog rebalansa proračuna za 2017) 

7. Rebalans proračuna Občine Bovec 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih sluţbah občine Bovec 

9. Predlog Odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne sluţbe oskrbe s toplotno 
energije na območju občine Bovec- 1. branje 

10. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB 

Bovec d.o.o. -1. branje 
11. Obvezna razlaga prve alinee 25.člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu- OPN Bovec  

12. Informacije o aktualnih zadevah 
13. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 

 

Občina Bovec 
Trg golobarskih ţrtev 8 

5230 Bovec  

Telefon : SI (386) 05/384-19-00,02 
Telefax  : SI (386) 05/384-19-15 
E-pošta : obcina.tajnistvo@bovec.si  
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AD 1) Zapisnik 19. redne seje  in Poročilo 6. korespondenčne seje Občinskega sveta 

Občine Bovec 
 

a) Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal  na 19. redni seji  Občinskega sveta Občine Bovec sprejete sklepe 

in njihovo uresničevanje. Razpravljal ni nihče.  
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se Zapisnik 19. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec potrdi. 
 

Miran Šušteršič je predstavil predloţeno gradivo glede sprememb in dopolnitev OPN Bovec oz. 
spremljajoče spreminjajoče se zakonodaje in opozoril na tveganje, da začnemo s postopkom in ga bo 

treba še enkrat ponavljati; naštel je tudi vsa potrebna opravila, ki jih mora občina izpeljati, bodisi 

sama bodisi preko zunanjih izvajalcev; obvezna bo presoja okolja. 
Razpravljali so Sotlar Miha, Miran Šušteršič, ţupan Valter Mlekuţ, Miran Jojić (zahteva, da se gre 

normalno v postopek in je odločno proti hitrim postopkom; ali velja tudi za nazaj za naš OPN presoja 
okolja), Miha Sotlar (najprej sprejeti strategijo, kaj in kakšen turizem sploh hočemo v občini Bovec in 

potem dati ven delati strokovne podlage), Valter Mlekuţ, ţupan Valter Mlekuţ (rečeno je bilo, da je 

dovolj kampov do Čezsoškega mostu, zdaj bi jih pa še cel kup ţeleli umestiti v OPN), Miran Šušteršič 
(strokovne podlage se bo rabilo v vsakem primeru in če se določijo sredstva v proračunu - za začetek 

20.000,00 €) 
Ţupan Valter Mlekuţ je zaključil razpravo z ugotovitvijo, da je to bila informacija, na naslednji seji 

Občinskega sveta pa se bo o tem odločalo. 
 

b) Soglasno je bil sprejet sklep, da se Poročilo 6. korespondenčne seje  Občinskega sveta Občine 

Bovec potrdi. 
 

AD 2) Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
"Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči"- 2. branje 

 

Zadevo je predstavil ţupan Valter Mlekuţ. 
(Prišel je Danijel Krivec) 

Razpravljal je Miha Sotlar. 
 

Z 9 glasovi ZA in 1 glasom PROTI je bil sprejet sklep, da se v 2. branju sprejme Odlok o spremembah 

Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, 
Tolmin in Kanal ob Soči". 

 
AD 3) Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Bovec na območju 

občine Bovec v letu 2016 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je informacijo predhodno obravnaval Varnostni sosvet, potem pa 

je komandirju PP Bovec Damjanu Ţagarju prepustil predstavitev informacije o varnostnih razmerah. 
Le-ta je poudaril, da številke niso realne, saj so v preteklem letu imeli 1/2 leta teţave z migrantskim 

tokom, 1/2 leta pa s policijsko stavko, kar vse je močno vplivalo na njihovo delo, vseeno pa se varnost 
občanov ni poslabšala. 

Razpravljali so: Milan Jojić, Damjan Ţagar, ţupan Valter Mlekuţ, Miha Sotlar, Anita Rot, Danijel Krivec. 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je zaključil razpravo z ugotovitvijo, da se je Občinski svet Občine Bovec 

seznanil z Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Bovec na območju občine 
Bovec v letu 2016. 

 
AD 4) Končno poročilo o opravljenem nadzoru smotrnosti in zakonitosti porabe 

proračunskih sredstev javnega zavoda LTO Bovec 

 
Predsednica Nadzornega odbora Kodeli Vučič Nevenka je poročala o opravljenem nadzoru smotrnosti 

in zakonitosti porabe proračunskih sredstev javnega zavoda LTO Bovec, dopolnila pa sta jo ţupan 
Valter Mlekuţ in Cecilija Avsenik. 

Razpravljali so Miha Sotlar, Milan Jojić, ţupan Valter Mlekuţ, Marija Kravanja, Nevenka Kodeli Vučič, 

Danijel Krivec, David Mlekuţ, ţupan Valter Mlekuţ, Cecilija Avsenik, Nevenka Kodeli Vučič, ţupan 
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Valter Mlekuţ, Cecilija Avsenik, Danijel Krivec, Marija Kravanja, Helena Kravanja, ţupan Valter Mlekuţ, 

David Mlekuţ, Jojić Milan, Miha Sotlar, Anita Rot, Danijel Krivec, Marija Kravanja.  

 
Glede predloga Miha Sotlarja, da se svetu LTO da predlog za odpoklic v.d. direktorja Janka Humarja, 

se je 5 svetnikov odločilo ZA predlog, 5 svetnikov pa PROTI predlogu. Sklep ni bil sprejet. 
 

Glede predloga Danijela Krivca, da se na osnovi poročila Nadzornega odbora sprejme sklep, naj  se 

zahteva dodatno odzivno poročilo in naj v.d. Janko Humar poroča na naslednji seji občinskega sveta, 
se je 5 svetnikov odločilo ZA predlog, 5 svetnikov pa PROTI predlogu. Sklep ni bil sprejet. 

 
Razpravljala sta še Branko Bradaškja in Mlekuţ David. 

 
AD 5) Predstavitev in potrditev Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 

elektronskih komunikacij  naslednje generacije v občini Bovec 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je pojasnil, da ţeli Občina Bovec zagotoviti dostop do interneta vsem občanom, 

potem pa je predstavitev točke prepustil poročevalcu Humar Nejcu. Predsednik odbora za 
gospodarstvo in GJS Danijel Krivec je povedal, da je odbor zadevo obravnaval in daje pozitivno 

mnenje k temu dokumentu. 

 
Razpravljali so: Miha Sotlar, Miran Šušteršič, Davor Gašperčič, Danijel Krivec, Nejc Humar, Milan Jojić. 

 
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: Občinski svet Občine Bovec potrjuje Načrt razvoja odprtega 

širokopasovnega omreţja elektronskih komunikacij  naslednje generacije v občini Bovec. 
 

pavza 
 

AD 6) Obravnava investicijske dokumentacije za DOLB Bovec (DIIP in IP) s predlogom 

umestitve v NRP Občine Bovec za 2017-2020   
 

Ţupan Valter Mlekuţ je po krajšem uvodu prepustil razlago Šaver Alešu. 
Predsednik odbora za gospodarstvo in GJS Danijel Krivec je povedal, da je odbor zadevo obravnaval in 

se soglasno strinjal s potrditvijo oz. sprejemom obeh dokumentov na občinskem svetu. 

 
Razpravljali so: Miha Sotlar,  Aleš Šaver, Milan Jojić, ţupan Valter Mlekuţ, Rajko Leban, Danijel Krivec, 

Cecilija  Avsenik, Davor Gašperčič. 
Miha Sotlar je zahteval, da se v zapisnik napiše, da se ne strinja s tem, da ţupan ne dovoli razpravljati 

glede Kanina, in sicer, zakaj ni hotel pristopiti.  
 

Ţupan Valter Mlekuţ je razpravo z ugotovitvijo, da sklepanje ni potrebno, saj je on podpisnik 

dokumentacije.  
 

AD 7) Rebalans proračuna Občine Bovec 
 

Helena Kravanja je pojasnila, da se je pripravil Rebalans zaradi investicije v DOLB, ki ga je treba 

uvrstiti tudi v NRP, pa tudi zaradi sprememb nekaterih drugih postavk, kar vse je predstavila. Dopolnil 
jo je ţupan Valter Mlekuţ. 
 

Razpravljal ni nihče. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec sprejme Rebalans proračuna Občine 

Bovec za leto 2017. 
 

AD 8) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah občine 

Bovec - v obeh branjih 
 

Zadevo je predstavil ţupan Valter Mlekuţ, dopolnila pa Milojka Kranjc, ki je poudarila, da je ta odlok 
predpogoj za sprejem naslednjih odlokov, v katerih mora biti citiran datum objave tega odloka. 
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Predsednik odbora za gospodarstvo in GJS Danijel Krivec je povedal, da je odbor zadevo obravnaval in 

povedal, da se 5. člen spremeni tako, da se doda 11. alineja: toplotna energija. 

 
Soglasno je bil sprejet sklep, da je Občinski svet Občine Bovec na tej seji opravil obe branji Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih sluţbah občine Bovec. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da je Občinski svet Občine Bovec sprejel Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih sluţbah občine Bovec. 
 

AD 9) Predlog Odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe 
s toplotno energije na območju občine Bovec - 1. branje 

 
Predsednik odbora za gospodarstvo in GJS Danijel Krivec je povedal, da je odbor zadevo konkretno 

pregledal in predlagal, da se obe branji odloka opravita na tej seji. 

Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je sluţba predlagala obravnavo odloka na tej seji, po objavi 
prejšnjega odloka v Uradnem listu pa se jih bo povprašalo ali se strinjajo s sprejemom odloka. 

Krivec Danijel je opozoril, naj bo v preambuli odloka naveden sprejem le-tega na izredni seji. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da je Občinski svet Občine Bovec opravil 1. branje Odloka o načinu 

izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne sluţbe oskrbe s toplotno energije na območju občine 
Bovec in ga potrdil kot primernega za 2. branje. 

 
AD 10) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne 

energije DOLB Bovec d.o.o. -1. branje 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je predal besedo predsedniku odbora za gospodarstvo in GJS Danijelu Krivcu, ki 

je povedal, da je odbor besedilo korigiral in so dobili svetniki čistopis, ki naj bi se sprejel v obeh 
branjih, Milojka Kranjc pa je opozorila, da mora prej biti v Uradnem listu objavljen odlok iz prejšnje 

točke. 
 

Razpravljal ni nihče.  
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da je Občinski svet Občine Bovec opravil 1. branje Odloka o ustanovitvi 

javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. in ga potrdil kot 
primernega za 2. branje. 

 
AD 11) Obvezna razlaga prve alinee 25. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu- 

OPN Bovec  
 

Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je gradivo pripravil Miran Šušteršič, predstavil pa ga bo Krivec 

Danijel, ki je to tudi storil. 
 

Razpravljala sta Milan Jojić in Danijel Krivec. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da je Občinski svet Občine Bovec sprejel Obvezno razlago prve alinee 

25. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu- OPN Bovec.  
 

AD 12) Informacije o aktualnih zadevah 
a) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je končno prišlo do prodaje hotela Alpine v Logu pod 

Mangartom, saj je solastnica Razvojna zadruga Mangrt postavljala take pogoje, da se je kupec ţe 
hotel umakniti. 

b) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal,  

-da je bilo treba zagotoviti dodatna sredstva za investicijo v Koritnici 
-na Srpenici so se začela dela na mrliški veţici  

-dela se na cesti Učeja, Predel, Vršič, v kobariških klancih 
-povedal, kje oz. kaj in kdaj se bo začelo urejati ter asfaltirati po Bovcu 

c) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da se je odprl hotel Garni in so zaradi poroke njihovih gostov bila 

zasedena vsa parkirišča ob lekarni in zdravstvenem domu, so pa prosili za dodatna parkirna mesta. 
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č) Milojka Kranjc je povedala, da se v Dvoru izvajajo vzdrţevalna dela (kanalizacija, vodovod)  

d) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, 

   -da bo Direkcija delala kroţišči na Rupi in v Dvoru;  
   -da bo most Črešnjica dosti draţji, kot je 2 leti obljubljal projektant Magajne, zdaj je priskočil na  

     pomoč g. Sorč) 
   -projekt kroţne poti na letališču se je ustavil ţe na PRC 

   -z dovoljenjem lastnika je občina na Ţarščah uredila parkirišča za 70 - 80 avtomobilov, postavljene  

    so table, v planu še 2 leţeča policaja... 
  -pred postavitvijo parkomatov morajo biti zadeve urejene z odlokom, je treba celovito obdelati 

  -Heta bo prodala Alp hotel 
  -parcela v obrtni coni je bila ocenjena na 11.000 €, prodana pa za najvišjo ponujeno ceno 22.000 € 

 
AD 13) Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 

 

a) Tjaša Komac je vprašala glede zadruţnega doma v  Čezsoči. 
b) David Mlekuţ je vprašal, kdaj se bo uredila struga potoka na Pluţnah. 

c) Milan Jojić je ţelel vedeti, do kdaj bodo končana dela v Dvoru in Milojka Kranjc je odgovorila. 
Vprašal je tudi glede prodaje kuhinje v Lesni in glede trafo postaje v bloku Brdo 65 - naj se zadeve 

zaključijo. 

Vprašal je, če je kupec plačal za hotel Šola (Alpine) in ţupan je odgovoril, da sta občina in zadruga 
lastnika do plačila zadnjega obroka. 

Vprašal je tudi, kako je s Kambo v Trenti in ţupan Valter Mlekuţ ter Marija Kravanja sta potrdila, da je 
prodano na podlagi javnega razpisa. 

d) Danijel Krivec je opozoril, da je bilo na prejšnji seji dogovorjeno, da se bo na tej seji sprejel sklep o 
začetku postopka za OPN - ni razloga, da ne bi sprejeli sklepa o začetku postopka, hoče sprejem tega 

sklepa. Milan Jojić pa je vprašal, ali se gre v splošni OPN za vse ali samo za določene ljudi. Razpravljali 

so Milojka Kranjc, Danijel Krivec, Marija Kravanja, Milan Jojić, Miha Sotlar. 
e) Milan  Jojić je opozoril, da je pred časom vloţil amandma za javno snemanje sej, pa ţupan tega ni 

izpeljal, Danijel Krivec pa je rekel, da je bil on proti snemanju in zato se snemati ne sme. 
f) Milan Jojić je predlagal čimprejšnji sprejem odloka o snemanju filmov, reklam, da se ne bi zaradi 

tega zapiralo cest ob konicah, vikendih, odgovoril je ţupan Valter Mlekuţ. 

g) David Mlekuţ je vprašal o asfaltaciji poti na golf igrišče in Milojka Kranjc je odgovorila, da tega ni v 
planu. 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je vse prisotne pozval, naj se naslednji dan udeleţijo slavnostne seje. 

 

Seja je bila zaključena ob 2255 . 
 

Zapisala:       Ţupan Občine Bovec: 
Vesna Cuder       Valter Mlekuţ  


