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O B Č I N S K I  S V E T  
Datum: 22.6.2018 
Številka: 032-01/2014-28. redna 
 

ZAPISNIK 
 

28. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v četrtek, 21.06.2018 ob 1830 v 
mali dvorani  Kulturnega doma Bovec  
 

Prisotni:, Marija Kravanja, Miha Sotlar, Goran Kavs, Branko Bradaškja, Danijel Krivec, Nives Marka, 

Anita Rot, Tjaša Komac (do 2135 ) 

Odsotni: Milan Jojić, Davor Gašperčič, Valter Mlekuţ, David Mlekuţ  
Ostali prisotni: ţupan Valter Mlekuţ, Katarina Barbara Ostan, Vesna Cuder, Helena Kravanja, Cecilija 

Avsenik, Joţica Kavs, Kokošin Robert, Iris Stres (občinska uprava), Milan Štulc (odnosi z javnostmi), 
Joţica Štendler (Knjiţnica Cirila Kosmača Tolmin),  Damijan Ţagar (PP Bovec), Matej Knez in  3 

predstavniki 123 Hiška d.o.o. 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je od 12 prisotnih 8 članov Občinskega 

sveta. Predstavil je predloţeni vrstni red točk dnevnega reda. 
 

Soglasno je bil sprejet naslednji dnevni red 27. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec:     
1. Zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec 

2. Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2018 
3. Odlok o ustanovitvi JZ Knjiţnica Cirila Kosmača Tolmin - 2. branje  

4. Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Bovec - 2. branje 

5. Informacija o novih investicijah na območju občine Bovec- 123 hiška d.o.o. 
6. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bovec -2. branje 

7. Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe 
prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec in nadomestilu stroškov lokacijske 

preveritve v Občini Bovec - skrajšani postopek 

8. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Bovec 
9. Akt o dopolnitvi  Akta o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije 

DOLB Bovec d.o.o. 
10. Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Bovec na območju Občine Bovec v 

letu 2017 

11. Ukinitev statusa  grajenega javnega dobra na parceli številka 4180/74 k.o.  (2211) Čezsoča 
12. Imenovanje Volilne komisije Občine Bovec 

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

 
AD 1) Zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec 

Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal zapisnik 27. redne seje in uresničevanje sprejetih sklepov.  

Razpravljal ni nihče. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se Zapisnik 27. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec potrdi. 
 

AD 2) Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2018 

 
Po krajšem uvodu je ţupan Valter Mlekuţ povedal, da so svetniki prejšnji dan dobili Amandma 

Kravanja Marije, nato pa je prepustil besedo razlagalki rebalansa proračuna Heleni Kravanja, ki je 
predstavila sam rebalans in razloge za njegovo pripravo. 

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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Razpravljali so Goran Kavs, Kravanja Marija, Helena Kravanja, Ţupan Valter Mlekuţ. 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je predlagal, da se amandma Marije Kravanja obravnava na prvi naslednji seji 
občinskega sveta, ko bodo tudi skrbniki pregledali, ali je moţna prerazporeditev iz predlaganih 

postavk, Marija Kravanja pa se je s tem strinjala. 
 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: Občinski svet Občine Bovec je sprejel predloţeni Rebalans 

proračuna Občine Bovec za leto 2018 z vsemi obveznimi dokumenti proračuna. 
 

AD 3) Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin - 2. branje  
 

Direktorica Knjiţnice Cirila Kosmača Tolmin Joţica Štendler je pojasnila, da se je od 1. branja 
spremenil samo 19. člen, pojasnila je tudi glede pripomb s prejšnje seje in predstavila pravna mnenja. 

Razpravljal je Miha Sotlar, odgovorila pa mu je Joţica Štendler. 

 
Soglasno je bil sprejet sklep,  da Občinski svet Občine Bovec v 2. branju sprejme Odlok o ustanovitvi 

JZ Knjiţnica Cirila Kosmača Tolmin. 
 

AD 4) Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Bovec - 2. branje 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je predstavil opravljene sestanke, mnenja, ugotovitev, da se glede na povečan 

obisk turistov še vedno ne odvaja turistična taksa. Seji sta se pridruţila predstavnika kampistov 
Boštjan Komac in Saša Momirski, ki sta predstavila njihove poglede na predlagan Odlok o turistični in 

promocijski taksi v občini Bovec, predstavila cenike oz. višino turistične takse v tujini, pokomentirala 
sta anketo, ki jo je opravil JZ Turizem Dolina Soče. 

 

Glede Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Bovec so razpravljali: Danijel Krivec, Miha Sotlar, 
Branko Bradaškja, Marija Kravanja, Cecilija Avsenik, Goran Kavs, Nives Marka. 

Ţupan Valter Mlekuţ je odredil pavzo, da se uskladi besedilo, o katerem se bo glasovalo. 
 
Glede predloga Krivec Danijela, da bi prilagoditveno obdobje do polne cene trajalo 4 leta, je ZA 

predlog glasoval samo predlagatelj. 
 

Glede predloga iz gradiva (pri glasovanju se je izločila Marija Kravanja) so 4 svetniki glasovali ZA 
predlog, 3 svetniki pa PROTI. Tako je bil Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Bovec v 2. 

branju sprejet. 

 
AD 5) Informacija o novih investicijah na območju občine Bovec - 123 hiška d.o.o. 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je prepustil besedo direktorju podjetja 123 hiška d.o.o. Mateju Knezu, da bi 

predstavil zastavljene projekte na bovškem teritoriju -skupna vrednost investicij 5 milijonov. Več je o 
projektih povedala gospa Maja. 

 

AD 6) Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bovec -2. branje 
 

Katarina Barbara Ostan je povedala, da se odlok od 1. branja ni spremenil. Razpravljal ni nihče.  
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec v 2. branju sprejme Odlok o organizaciji 

in delovnem področju občinske uprave Občine Bovec. 
 

AD 7) Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo 
namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec in 

nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bovec - skrajšani postopek 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je predlagal, da se Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud 

za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec in 
nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bovec sprejme po skrajšanem  postopku in s 7 

glasovi ZA in 1 glasom PROTI je bil predlog sprejet. 
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Odlok sta predstavila Katarina Barbara Ostan in ţupan Valter Mlekuţ. 

Razpravljala sta Miha Sotlar in Goran Kavs. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep,  da Občinski svet Občine Bovec sprejme Odlok o določitvi občinske takse 
za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Bovec in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bovec. 

 
AD 8) Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini 

Bovec 
 

Pripravljalka pravilnika Cecilija Avsenik je povedala, da so s tem pravilnikom odpravljene 
pomanjkljivosti, predhodno pa se je posvetovala s predstavniki turističnih društev. Ţupan Valter 

Mlekuţ je pravilnik pohvalil in prav se mu zdi, da se ocenjuje glede na program posameznega 

turističnega društva in da se zahtevke podkrepi z računi. 
Razpravljali so: Krivec Danijel, Marija Kravanja, Cecilija Avsenik, Miha Sotlar, ţupan Valter Mlekuţ. 
 

S 7 glasovi ZA in 1 vzdrţanim je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec sprejme  Pravilnik o 

sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Bovec. 
 

AD 9) Akt o dopolnitvi  Akta o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo 
toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je prepustil besedo Ceciliji Avsenik, da je predstavila 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 Občinski svet Občine Bovec sprejme  Akt o dopolnitvi  Akta o 

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

AD 10) Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Bovec na območju 

Občine Bovec v letu 2017 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da se je v ponedeljek sestal Varnostni sosvet in obravnaval 
Informacijo o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Bovec na območju Občine Bovec v letu 

2017, nato pa je predal besedo komandirju PP Bovec Ţagar Damjanu, da je to informacijo predstavil. 
Razpravljali so: Miha Sotlar, Damjan Ţagar (ob 2135 je sejo zapustila Tjaša Komac), ţupan Valter 

Mlekuţ, Marija Kravanja, Goran Kavs, Anita Rot. 

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

seznanil z Informacijo o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Bovec na območju Občine 
Bovec v letu 2017.  

 
AD 11) Ukinitev statusa  grajenega javnega dobra na parceli številka 4180/74 k.o.  

(2211) Čezsoča 

 
Zadevo je predstavil ţupan Valter Mlekuţ, razpravljal ni nihče.  

 
Soglasno je bil sprejet naslednji Sklep o ukinitvi javnega dobra 

1. člen 

Na zemljišču parcele številka 4180/74 k.o. (2211) Čezsoča v izmeri 19 m2, se ukine status grajenega 
javnega dobra. 

2. člen 
Zemljišče parcele številka 4180/74 k.o. (2211) Čezsoča v izmeri 19 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. 
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AD 12) Imenovanje Volilne komisije Občine Bovec 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je prisotne seznanil s predlogom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki je izmed prispelih predlogov predlagala sestavo Občinske volilne komisije Bovec. 

Razpravljal ni nihče. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec v Občinsko volilno komisijo Bovec 

imenuje: 
Nina Schaubach - predsednica OVK Bovec 

Ksenija Krivec Komac - namestnica predsednice OVK Bovec 
Vincenc Kravanja, Ester Stergulc, Iris Stres - člani OVK Bovec 

Breda Vencelj, Miran Metod Mihelič, Nada Mrakič - namestniki članov OVK Bovec 
 

AD 13) Informacije o aktualnih zadevah 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je naštel: 

- prejšnji teden se je začelo kopati za DOLB 
- danes je bila izvedena groba asfaltacija na Golfu 

- končana je cesta v Jablanca 

- sprememba OPN 
- v juliju bo Direkcija imela razpis za kroţišča 

- končano je parkirišče v Lepeni 
- zbori občanov zaradi vkopa kablovoda (da bi se jeseni začelo z vkopom kablovoda s kobariške strani) 

- malo se je zapletlo pri predstavitvi večnamenske poti okoli letališča 
- po razgovoru se je glede kampa Polovnik našla rešitev - obročno plačevanje; da bo kamp ostal v 

celoti tak, kot je in da ga za ustrezno ceno dobi TD Bovec 

- na Pluţnah se je uredilo  
- na Ţagi se ureja cesta do Pičulinovih 

- tečejo priprave za mrliško veţo v Soči 
- objekti se preko DTP rušijo 

- Koritnica 

- Komunala dela za Vodenca (cesta, čistilna naprava, voda), problem bo kdaj začeti in kdaj končati 
 

AD 14) Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 
 

- Anita Ţagar je vprašala glede avtobusne postaje na Ţagi 

- Nives Marka je vprašala, koliko sredstev je bilo porabljenih za cesto Jablanca (v primerjavi s cesto za 
Vodenca). 

 
Seja je bila zaključena ob 2205. 

 
Zapisala:      Ţupan Občine Bovec: 

Vesna Cuder       Valter Mlekuţ 


