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O B Č I N S K I  S V E T  
Datum: 20.10.2017 
Številka: 032-01/2014-22. redna 
 

ZAPISNIK 
22. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v četrtek, 19.10.2017 ob 1800 v 

mali dvorani  Kulturnega doma Bovec  
 

Prisotni: Valter Mlekuţ, Davor Gašperčič, David Mlekuţ, Goran Kavs, Marija Kravanja, Miha Sotlar, 

Anita Rot, Danijel Krivec, Nives Marka, Branko Bradaškja 
Opravičeno odsotna: Milan Jojić, Tjaša Komac 

Ostali prisotni: ţupan Valter Mlekuţ, Vesna Cuder, Milojka Kranjc, Cecilija Avsenik, Robert Kokošin 
(občinska uprava), Milan Štulc (odnosi z javnostmi), Rajko Leban (Golea), Matjaţ Bremec (Mahle) 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je 10 prisotnih članov Občinskega sveta 

in da sta se dva svetnika opravičila. Nato je predstavil predloţeni dnevni red 22. redne seje in med 

drugim povedal, da je predlog Kavs Gorana za volitve za kandidata za člana Drţavnega sveta prišel 
prepozno.  Razpravljal ni nihče. 

 
Soglasno je bil sprejet naslednji dnevni red 22. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec 
2. Predlog imenovanja članov nadzornega sveta DOLB Bovec d.o.o. 

3. Volitve za elektorje in kandidate v Drţavni svet 

4. Informacija glede Sklepa ţupana o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Občine Bovec 

5. Sklep o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v druţbo z omejeno odgovornostjo (Dodatno 
gradivo bo poslano naknadno) 

6. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli številka 4180/72 k.o. (2211) Čezsoča   

7. Informacije o aktualnih zadevah 
8. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 

 
AD 1) Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal zapisnik in uresničevanje sklepov sprejetih na 21. redni seji. 
Razpravljala sta Goran Kavs (glede JZ Sončni Kanin je ţelel, da v.d. direktor JZ Sončni Kanin  pripravi 

poročilo o problematiki, ki je bila iznesena na seji) in Vesna Cuder (ni napisano, ker ni izrecno 
zahteval, da gre v zapisnik, zato so razpravljavci samo našteti). 

 
Soglasno je bil sprejet sklep, da se Zapisnik 21. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec potrdi. 

 

AD 2) Predlog imenovanja članov nadzornega sveta DOLB Bovec d.o.o. 
 

Uvodoma je ţupan Valter Mlekuţ pojasnil, zakaj se ni bilo moţno prijaviti na razpis, tečejo pa 
aktivnosti v DOLB Bovec d.o.o. naprej in nov razpis bo v februarju. 

Rajko Leban je nadrobno predstavil glede dokumentacije, ocen, razpisov, projekta Elena, v katerem 

kot partner sodeluje Golea. 
Matjaţ Bremec se je predstavil in povedal, da ga je predlagal direktor Mahle, iz gradiva pa vidi, da 

nastopa kot fizična oseba; vaţno je, da je projekt uspešen in ni škode za občino. 
Razpravljali so: Miha Sotlar, Rajko Leban, Matjaţ Bremec, ţupan Valter Mlekuţ, Goran Kavs, Danijel 

Krivec, Davor Gašperčič, Valter Mlekuţ, Rajko Leban, Marija Kravanja. 

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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Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: Občinski svet Občine Bovec imenuje člana nadzornega sveta 

Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o., in sicer sta to: 

Rajko Leban, rojen 1.9.1962 v Modreju, stanujoč na naslovu Modrej 27, 5216 Most na Soči – 
predsednik nadzornega sveta, 

Matjaţ Bremec, rojen 1.12.1977 v Šempetru pri Gorici, stanujoč na naslovu Kot 53, 4230 Bovec – član 
nadzornega sveta. 

 

AD 3) Volitve za elektorje in kandidate v Državni svet 
 

Po uvodni predstavitvi je ţupan Valter Mlekuţ povedal, da se glede na to, da v Občini Bovec niso 
sprejeta posebna pravila za volitve kandidatov  in elektorjev v Drţavni svet, glasovanje za izvolitev 

elektorja v Občini Bovec izvede v skladu z določili Poslovnika občinskega sveta Občine Bovec. 

Volitve elektorja 
Ţupan Valter Mlekuţ je predstavil oba kandidata za elektorja in sicer Gašperčič Davorja in Kavs 

Gorana. 
Soglasno je bil sprejet sklep, da se v komisijo, ki bo izvedla volitve za elektorja, imenujejo Kravanja 

Marija (predsednica), Branko Bradaškja (član) in Anita Rot (članica). 
 

Ko je Komisija opravila volitve, je Marija Kravanja prebrala rezultate. 
Komisija je prejela 12 glasovnic. 

Oddala je 10 glasovnic in prejela 10 izpolnjenih glasovnic. 

Veljavnih je 10 glasovnic. 
Neveljavnih glasovnic ni bilo. 

Davor Gašperčič je dobil 5 glasov. 
Goran Kavs je dobil 5 glasov. 
 

Na podlagi neodločenega izida glasovanja za elektorja se je izvedlo ţrebanje 

 

Za elektorja v Občini Bovec je bil izvoljen Gašperčič Davor, rojen  21.04.1979, Trg golobarskih ţrtev 
40, 5230 Bovec. 
 

AD 4) Informacija glede Sklepa župana o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Občinskega prostorskega načrta Občine Bovec 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je sprejem Sklepa ţupana o začetku priprave sprememb in 

dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bovec v ţupanovi pristojnosti in bo to storil, ko 
bodo za ta namen v proračunu zagotovljena potrebna sredstva (cca 50.000,00 €), takrat se bo sklep 

tudi objavilo v Uradnem listu, svetniki bodo o tem seznanjeni in stekli bodo vsi potrebni postopki.  
Razpravljali so Danijel Krivec, Valter Mlekuţ, Miha Sotlar, ţupan Valter Mlekuţ.  

 

AD 5) Sklep o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v družbo z omejeno 
odgovornostjo  

 
Uvodoma je zadevo predstavil ţupan Valter Mlekuţ, razlago je dopolnil Miha Sotlar, naštel razloge za 

sprejem sklepa na svetu JZ Sončni Kanin za preoblikovanje v d.o.o. in poudaril, da se pa še niso 
dogovorili glede dokapitalizacije in prenosa osnovnih sredstev - na občini bodo morali povedati, kako 

bodo zagotovili te finance. 

 
Razpravljali so: Danijel Krivec, Branko Bradaškja, Miha Sotlar, Marija Kravanja, Goran Kavs, ţupan 

Valter Mlekuţ, Davor Gašperčič, Milojka Kranjc. 
Ţupan Valter Mlekuţ je razpravo zaključil z ugotovitvijo, da se bo šlo v preoblikovanje in se bo o tem 

sklepalo na naslednji seji, če bo do takrat pripravljeno vse potrebno gradivo in bo vse, kar je treba, 

pripravljeno tudi v sluţbi za proračun in  finance. 
 

AD 6) Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli številka 4180/72 k.o. (2211) 
Čezsoča   

 

Zadevo je predstavil ţupan Valter Mlekuţ. Razpravljala sta Danijel Krivec in Vesna Cuder.  
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Soglasno je bil sprejet naslednji Sklep o ukinitvi javnega dobra 

1. člen 

Na zemljišču parcele številka 4180/72 k.o. (2211) Čezsoča v izmeri 60 m2, se ukine status grajenega 
javnega dobra. 

2. člen 
Zemljišče parcele številka 4180/72 k.o. (2211) Čezsoča v izmeri 60 m2 preneha biti zemljišče s 

statusom grajeno javno dobro in ostane lastnina  Občine Bovec, Trg golobarskih ţrtev 8, 5230 Bovec. 

3. člen 
Ta sklep velja  začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
AD 7) Informacije o aktualnih zadevah 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je prisotne informiral, da se bo Kal-Koritnica nadaljevala v naslednjem letu; za 

mrliško veţo na Srpenici bo treba zaračunati penale, če ne bodo pravočasno končali z deli, saj so se 

potrebna sredstva enormno povečala, dela pa se po polţje; z Danijelom Krivcem sta bila na Direkciji 
za ceste - občina bo plačala projekte za obe kroţišči, zato je bila potrebna prerazporeditev sredstev; 

začelo se je delati priključek Ravni laz; asfaltacija pred bloki je končana; Dvor je oštevčen; delajo se 
projekti za Vodenca. 

 

AD 8) Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 
a) Anita Rot je vprašala glede ceste Učja in ţupan Valter Mlekuţ je pojasnil. 

b) Marka Nives je vprašala glede poti okoli letališča in ţupan Valter Mlekuţ je pojasnil, da nismo uspeli 
pridobiti vseh potrebnih soglasij; bo treba naslednje leto drugače urediti, saj je cesta zaradi letališča 

zaprta. 
c) Glede kolesarske steze in vkopa kabla-projektiranja RTP kablovoda Kobarid-Bovec je poročal Krivec 

Danijel, ki je poročal tudi o noveli zakona o TNP, da se uredi cesta mimo koče na Mangart, ni pa se 

dovolilo kolesarjenje v 3. varstvenem okolišu; v kratkem bo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje za 
gasilski dom na Srpenici. 

č) Goran Kavs je izrazil nejevoljo, ker je medobčinsko redarstvo začelo pisati kazni domačinom, 
medtem ko je veljal čez poletje status quo. Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je na njegovo ţeljo 

prišlo do rotacije redarjev, razpravljal pa je še Miha Sotlar. 

d) Miha Sotlar je opozoril na nujnost začetka gradnje telovadnice in Danijel Krivec je pojasnil, kako se 
zadeve odvijajo. 

e) Glede problema parkiranja in pomanjkanja parkirišč sta razpravljala Branko Bradaškja in ţupan 
Valter Mlekuţ. 

f) Ţupan Valter Mlekuţ je poročal o razpisu za tajnika občine, o prispelih prijavah, opravljenih 

razgovorih in končni izbiri: Katarini Barbari Ostan, ki ji teče odpovedni rok pri dosedanji delodajalki in 
naj bi na Občini nastopila sluţbo 1. decembra. Glede izbire je svoje odobravanje za vrnitev 

izobraţenega kadra v domači kraj izrazil Branko Bradaškja. 
g) Glede parkirišč, ki se zdaj urejajo na Brdu, sta najprej razpravljala Anita Rot in ţupan Valter 

Mlekuţ, potem pa še Marka Nives, Branko Bradaškja in Miha Sotlar. 
h) Anita Rot je vprašala, kdaj bo odkaz drv, saj je bil včasih ţe avgusta; odgovoril je ţupan Valter 

Mlekuţ 

i) Anita Rot je vprašala glede rušenja hiš na Ţagi in odgovoril je ţupan Valter Mlekuţ. 

j) Valter Mlekuţ je vprašal, kako so finančno pokrita dela za Koritnico in odgovorila sta ţupan Valter 

Mlekuţ in Milojka Kranjc. 
k) Nives Marka je vprašala glede ceste na B postajo in odgovoril je ţupan Valter Mlekuţ. 

 
Seja je bila zaključena ob 21. uri. 
 

 
Zapisala:      Ţupan Občine Bovec: 

Vesna Cuder       Valter Mlekuţ 


