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O B Č I N S K I  S V E T  
Datum: 26.2.2018 
Številka: 032-01/2014-25. redna 
 

ZAPISNIK 
 

25. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v četrtek, 22.2.2018 ob 1800 v 
mali dvorani  Kulturnega doma Bovec  
 

Prisotni: Valter Mlekuţ, Davor Gašperčič, Marija Kravanja, Danijel Krivec, Nives Marka, Milan Jojić, 
Tjaša Komac, Miha Sotlar, Anita Rot, Goran Kavs 
  
Odsotna: David Mlekuţ (opr.), Branko Bradaškja 
 

Ostali prisotni: ţupan Valter Mlekuţ, Katarina Barbara Ostan, Vesna Cuder, Milojka Kranjc, Helena 

Kravanja, Joţica Kavs, Iris Stres, Kokošin Robert (občinska uprava), Milan Štulc (odnosi z javnostmi), 
Joţica Štendler (Knjiţnica Cirila Kosmača Tolmin), Mia Kravanja (skupna občinska uprava), Rajko 

Leban (Golea), Silvo Hrovat (DOLB Bovec d.o.o.) 
 

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

od manjkajočih dveh se je en svetnik predhodno opravičil. Predstavil je predloţeni dnevni red 25. 
redne seje.   

Soglasno je bil sprejet naslednji dnevni red 25. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec:     
1. Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec 

2. Odlok o ustanovitvi JZ Knjiţnica Cirila Kosmača Tolmin - 1.branje 

3. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne 
energije DOLB Bovec d.o.o. - 2 branji zdruţeni 

4. Akt o dopolnitvi Akta o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije 
DOLB Bovec d.o.o. 

5. Statut Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. 
6. Letno poročilo Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. za 

2017 s predlogom za pokrivanje bilančne izgube 

7. Poslovni načrt Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. za 
2018 

8. Potrditev statuta Javnega zavoda za turizem dolina Soče 
9. Obravnava in sklepanje o predlogu Sprememb in dopolnitev Odloka o določitvi plovbnega reţima na 

reki Soči in na reki Koritnici 

10. Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt Gasilski dom z večnamensko dvorano 
Srpenica 

11. Proračun Občine Bovec za leto 2018 - 2. branje 
12. Sklep za odpis osnovnih sredstev za leto 2017 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

AD 1) Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal zapisnik in uresničevanje sklepov sprejetih na 24. redni seji. 
Razpravljal ni nihče. 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se Zapisnik 24. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec potrdi. 
 
 
 

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 2) Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin - 1. branje 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je prepustil besedo direktorici Knjiţnice Cirila Kosmača Tolmin Joţici Štendler, ki 
je podrobno predstavila predloţeno gradivo. 

Nato je ţupan Valter Mlekuţ predal besedo predsedniku Statutarno pravne komisije Sotlar Mihu, da je 
poročal o seji njihove komisije, ki je bila izvedena neposredno pred sejo občinskega sveta. Podal je 

pomisleke ugotovljene na komisiji, ki nasprotujejo sprejemu predlaganega gradiva. Joţica Štendler je 

pojasnila, da gre za nasprotje treh zakonov, zato so za pravno mnenje zaprosili v Sloveniji priznano 
strokovnjakinjo za to področje in ga upoštevali.  

Predsednica Odbora za negospodarstvo in javne sluţbe druţbenih dejavnosti je povedala, da njihov 
odbor ni imel pripomb, saj jim je direktorica ţe na odboru odgovorila glede dilem. 

Razpravljali so, predvsem o pravici odločanja in bojazni, da bi v svetu zavoda večinski svet 
preglasoval: Krivec Danijel, Joţica Štendler, Davor Gašperčič. 

 

Glede predloga da se v prvem branju potrdi predloţeni Odlok o ustanovitvi JZ Knjiţnica Cirila Kosmača 
Tolmin, je 5 svetnikov glasovalo ZA tak predlog, 4 svetniki so glasovali PROTI takemu predlogu, 1 

svetnik pa ni glasoval. 
 

AD 3) Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo 

toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. - 2 branji združeni 
 

Na predlog ţupana Mlekuţ Valterja je bil soglasno sprejet sklep, da se na tej seji opravi obe branji 
Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije 

DOLB Bovec d.o.o. 
 

Rajko Leban iz Golee je predlagal, da se najprej predstavi vse točke glede DOLB-a in pojasnil, da se 

šele po uveljavitvi Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo 
toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. in Akta o dopolnitvi Akta o ustanovitvi Javnega podjetja za 

proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. lahko obravnava Statut Javnega podjetja 
za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o., kar vse so ţe obravnavali na 

Nadzornem svetu DOLB. Potem je natančno predstavil terminski načrt in vire financiranja. 

 
V.d. direktor DOLB Bovec d.o.o. Silvo Hrovat je predstavil Letno poročilo Javnega podjetja za 

proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. za 2017 s predlogom za pokrivanje 
bilančne izgube in Poslovni načrt Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB 

Bovec d.o.o. za 2018. 

Razpravljali so: Nives Marka, Valter Mlekuţ, Leban Rajko, Marija Kravanja, Silvo Hrovat. Miha Sotlar je 
opozoril na 14. in 16. člen Statuta in predlagal uskladitev obeh členov: 1. odstavek 16. člena naj se 

briše, ker ga nadomesti 1. odstavek 14. člena. Potem pa še Danijel Krivec, Silvo Hrovat, Miha Sotlar, 
ţupan Valter Mlekuţ, Rajko Leban. 

 
Soglasno je bil sprejet sklep, da se sprejme predloţeni Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 

Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o..  

 
AD 4) Akt o dopolnitvi Akta o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo 

toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se sprejme predloţeni Akt o dopolnitvi Akta o ustanovitvi Javnega 

podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.. 
 

AD 5) Statut Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec 
d.o.o. 

 
Soglasno je bil sprejet sklep, da se sprejme Statut Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo 

toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. s pripombami, ki jih je predlagala Statutarno-pravna komisija. 

 
AD 6) Letno poročilo Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB 

Bovec d.o.o. za 2017 s predlogom za pokrivanje bilančne izgube 
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Soglasno je bil sprejet sklep, da se je Občinski svet Občine Bovec seznanil z Letnim poročilom 

Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. za leto 2017 in sprejel 

sklep za pokrivanje bilančne izgube v višini 6.692,95 EUR iz proračuna Občine Bovec. 
 

AD 7) Poslovni načrt Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB 
Bovec d.o.o. za 2018 

 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se je Občinski svet Občine Bovec seznanil s Poslovnim načrtom 
Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. za 2018 in ga potrdil. 

 
AD 8) Potrditev statuta Javnega zavoda za turizem Dolina Soče 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je pojasnil, da zaradi tega, ker ni bil sprejet Statut Javnega zavoda za turizem 

Dolina Soče, niso mogli izpeljati razpisa za direktorja, zato so vsi trije ţupani dali soglasje k 

podaljšanju v.d.-jevstva do imenovanja direktorja oz. najdlje za 1 leto. Občina Kobarid je Statut 
potrdila. 

Poročal je predsednik Statutarno-pravne komisije Miha Sotlar, ki je poudaril, da se dobiček ne sme 
deliti za druge namene kot za tiste, za katere je zavod ustanovljen. Osebno za tak statut ne bo 

glasoval, na ostala določila nima pripomb. 

Predsednik Sveta Javnega zavoda za turizem Dolina Soče Danijel Krivec je povedal, da na vseh 
dosedanjih obravnavah po vseh treh občinah ni bilo pripomb, enaka dikcija o preseţkih je bila v 

Statutu tolminskega in bovškega LTO-ja. Predlaga potrditev statuta, da se bo lahko šlo v razpis. 
Razpravljali so: Miha Sotlar, Marija Kravanja, Krivec Danijel, Milan Jojić, ţupan Valter Mlekuţ, Davor 

Gašperčič. 
 

Z 8 glasovi ZA in 2 glasoma PROTI je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec potrjuje Statut 

Javnega zavoda za turizem Dolina Soče, v nadaljnji fazi pa se bo opozorilo ţupane ostalih občin in 
pozvalo k spremembi statuta. 

 
AD 9) Obravnava in sklepanje o predlogu Sprememb in dopolnitev Odloka o določitvi 

plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je povedal o selitvi skupne medobčinske uprave v Kobarid in da bosta 1x 

tedensko prihajali v Bovec v pisarno direktorica Suzana Konec ali pa Mia Kravanja. Potem je prepustil 
razlago Sprememb in dopolnitev Odloka o določitvi plovbnega reţima na reki Soči in na reki Koritnici 

Kravanja Mii. 

Razpravljali so: Danijel Krivec, Valter Mlekuţ, Mia Kravanja, Goran Kavs, Miha Sotlar, ţupan Valter 
Mlekuţ.  

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

Odloka o določitvi plovbnega reţima na reki Soči in na reki Koritnici v prvem branju.  
 

pavza 
 

AD 10) Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt Gasilski dom z 

večnamensko dvorano Srpenica 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je DIIP pripravljen korektno in da se je odločil, naj občinski svet 
odloči, ali se gre v to zadevo ali ne, svetniki naj se opredelijo z DA ali NE.  

DIIP za projekt Gasilski dom z večnamensko dvorano Srpenica je predstavil njegov pripravljalec 
Danijel Krivec. 

Razpravljali so: Goran Kavs (pomislek glede višine investicije; glede namembnosti objekta, saj večji 

del ni namenjen gasilstvu; zaradi iztekanja mandata tega občinskega sveta in obremenitev proračunov 
za naslednji mandat; smiselno bi bilo lastništvo in ne stavbna pravica;  je ZA to, da se uredi gasilski 

dom na novi lokaciji), Miha Sotlar (s pravnega vidika nima pomisleka glede stavbne pravice; ta gasilski 
dom ne more biti prioriteta občine; ta DIIP zavezuje občino k 90% financiranju, on pa NI za to, da bi 

se občina zaradi tega zadolţevala in za tak DIIP NE bo glasoval, lahko bi se pa financiranje raztegnilo 

na 5-6 let), Marija Kravanja (neka sredstva naj bi se dobilo na razpisih), Danijel Krivec, Nives Marka 
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(prav bi bilo, če bi bil gasilski dom, ampak kot tak je to prevelik zalogaj, ker ni denarja), Davor 

Gašperčič (glede gasilskega dela nima pripomb, je bilo ţe dolgo v planu, strinja se z dodatnimi 

prostori, saj bi bilo nesmiselno zmanjševati obstoječi objekt, DIIP BO PODPRL), Valter Mlekuţ (je ZA 
gasilni dom, občina pa ve, za koliko se lahko zadolţi, da ne bodo po volitvah s prstom kazali nanje), 

Danijel Krivec (DIIP je treba sprejeti, da se gre naprej s projektom; ni predlagal zadolţitev, ob 
rebalansu se bo videlo, ali je moţno in če ne bo razpisov, se bo zadeva zamrznila), ţupan Valter 

Mlekuţ (na DTP čakajo, da ţupan podpiše, da se podre stari gasilski dom in te stavbe zraven 

gasilskega doma; rušenje 20.000,00 €; stari gasilski dom je lahko predviden za sanacijo; ta investicija 
je prehuda). 

Milojka Kranjc je pojasnila, da je DIIP potreben za vsako investicijo, ki se uvršča v NRP in po navadi 
ga potrdi ţupan; v DIIP-u, če znaša več ko 500.000,00 €, mora biti investicijski program, za katerega 

je prav, da ga vidi občinski svet, vedeti je treba, kako bo z vzdrţevanjem, bodo prinašali koristi ali 
samo stroške, za katere je treba vedeti, kako se bodo pokrivali. Helena Kravanja pa je še povedala o 

uvrščanju projektov v NRP: potrjuje jih ţupan, če pa je potrebna razprava in viri niso znani, se 

obravnava na občinskem svetu. 
Glede nove telovadnice v Bovcu so razpravljali: Nives Marka, ţupan Valter Mlekuţ. 

Glede rušenja obstoječega gasilskega doma na Srpenici so razpravljali ţupan  Valter Mlekuţ, Krivec 
Danijel, Katarina Barbara Ostan. 

Miha Sotlar je predlagal umik te točke, razpravljali pa so Valter Mlekuţ, Anita Rot, ţupan Valter 

Mlekuţ, Danijel Krivec. 
 

S 7 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI je bil sprejet sklep, da se točka Dokument identifikacije 
investicijskega projekta za projekt Gasilski dom z večnamensko dvorano Srpenica umakne z dnevnega 

reda. 
 

AD 11) Proračun Občine Bovec za leto 2018 - 2. branje 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je Marija Kravanja prejšnje popoldne dostavila amandma k 

proračunu, vendar je zamudila rok. Nato pa je razlago sprememb nastalih med prvim in drugim 
branjem proračuna prepustil Heleni Kravanja. 

Razpravljali so: glede mostu Črešnjice Valter Mlekuţ, ţupan Valter Mlekuţ, Marija Kravanja, Milojka 

Kranjc; glede obresti za letališče Milan Jojić, ţupan Valter Mlekuţ, Katarina Barbara Ostan. 
 

Z 9 glasovi ZA in 1 vzdrţanim glasom je bil sprejet 1. sklep, da se sprejme Odlok o proračunu Občine 
Bovec za leto 2018 z vsemi obveznimi dokumenti proračuna. 

 

Helena Kravanja je povedala, da je hkrati s proračunom treba sprejeti tudi načrt pridobivanja in 
razpolaganja s stvarnim premoţenjem občine. 

 
Z 9 glasovi ZA in 1 vzdrţanim glasom je bil sprejet 2. sklep, da se  sprejme Sklep o spremembi 

Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoţenja 2018 in sicer se za zemljišče parcele št. 8150/2 
k.o. Bovec predvidi samo plačilo letnega obroka v višini 8.150,00 € in ne 57.050,00 €. 

 

AD 12) Sklep za odpis osnovnih sredstev za leto 2017 
 

Helena Kravanja je pojasnila glede inventure in odpisa iztrošenih osnovnih sredstev. Razpravljal ni 
nihče. 

 

Soglasno je bil sprejet 1. sklep: Občinski svet Občine Bovec sprejme predloţeni Sklep za odpis 
osnovnih sredstev za leto 2017. 

 
Soglasno je bil sprejet 2. sklep: Občinski svet Občine Bovec sprejme predloţeni Sklep o odpisu 

terjatev. 
 

AD 13) Informacije o aktualnih zadevah 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je poročal: 
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-v Primorskih novicah je bilo objavljeno, naj bi se letos začelo delati na Mangartski cesti (še ni 

zagotovil) 

-za obe kroţišči je treba poskrbeti za odkup zemljišč 
-potrditev dokumentacije za mrliško veţico v Soči 

-dela se okrog spomenika vsem ţrtvam Bovca - otvoritev spomenika je predvidena 16. ali 17. maja 
-svet zavoda osnovne šole je zahteval, da mora šola začeti sama kuhati in od občine pričakujejo kritje 

stroškov, čeprav se bo kuhalo v istih prostorih, isti kuharji, kot je to delal Sodexo 

-povedal glede komunalne opreme nad Kaninsko vasjo 
-zakoličena je bila kroţna pot na letališču, a po obisku ministra Ţidana je nekdo populil količke 

Milojka Kranjc je povedala, da bo do 28.2. treba oddati prijavo projektov za čistilno napravo Kal- 
Koritnica, predstavila je postopke in predvideni terminski plan, razpis bo peljala Komunala Tolmin; 

urejalo se bo tudi cesto v Jablanca (investicija v višini cca 400.000,00), saj obstaja nevarnost, da se 
bo cesta podrla 

 

AD 14) Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 
 

a) Anita Rot je vprašala, kako je z njihovo mrliško veţo in ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je veliko 
kritik glede na vsa vloţena sredstva, razlago je dopolnil tudi Krivec Danijel. 

b) Miha Sotlar je vprašal, če bomo tudi letos imeli tipske hišice na trgu - treba bi bilo dati nek razpis, 

saj bo 1. junij kmalu tu. Ţupan Valter Mlekuţ je odgovoril, da bodo morale biti vse hišice enake, pa 
tudi, da so si z načrtovalcem trga Boţidarjem Rustjem ogledali korita, rastlinje v njih. 

c) Krivec Danijel je predlagal, da občinski svet obravnava tudi DIIP za telovadnico in se odloči ali se 
gre s tem v nadaljnje postopke. Odgovorila je Joţica Kavs. 

d) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, naj bi se šlo v spremembo OPN in diskutiral je Krivec Danijel. 
e) Valter Mlekuţ je vprašal, kaj je s koncesijo za gozdove in odgovorila je Milojka Kranjc. 

 

Seja je bila zaključena ob 2235. 
 

 
Zapisala:      Ţupan Občine Bovec: 

Vesna Cuder       Valter Mlekuţ 


