
O B Č I N S K I  S V E T  

Datum : 29.3.2019 
Številka  :  032-01/2018-5. redna 
 

    ZAPISNIK 
 
5. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v četrtek, 28.3.2019 ob 1800  v 

mali dvorani Kulturnega doma v Bovcu.  

 
Prisotni: Miha Sotlar, Goran Kavs, Vasja Vitez, Barbara Leban, Danijel Krivec, Miro Bozja, Igor Černuta, 

Jernej Skok, Boštjan Komac, Klavdija Stergulc, Jaka Vidmar, Adis Hrovat 
Vabljeni: Valter Mlekuţ, Katarina Barbara Ostan, Vesna Cuder, Mateja Knez, Milojka Kranjc, Joţica 

Kavs, Cecilija Avsenik, Iris Stres, Miran Šušteršič, Robert Kokošin (občinska uprava), Vojko Kovačič 

(Nadzorni odbor), Milan Štulc (odnosi z javnostmi), Rok Ovsenik (JZ Sončni Kanin), Sandi Kovačević, 
Sergej Voroţejkin (Hotel Kanin), Joţe Slak (Struktura), Vesna Paljk (Altus consulting), Berti Rutar, 

Barbara Mozetič (Komunala Tolmin), Rajko Leban (Golea), Miloš Batistuta (novinar) 
  

Ţupan Valter Mlekuţ je ugotovil, da je prisotnih vseh dvanajst občinskih svetnikov. 
Nato je predstavil z gradivom predloţeni dnevni red in povedal, da je Jernej Skok dal pisno pobudo za 

uvrstitev točke glede prenove ceste v Mali vasi in nezadostne komunikacije občinskih oblasti s 

prebivalci tega območja, kar pa bo obravnavano v 14. točki Vprašanja, predlogi in pobude članov 
občinskega sveta. 

 
 Soglasno je bil sprejet naslednji Dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec: 

1. Zapisnik 4. redne seje  Občinskega sveta občine Bovec 

2. Predstavitev investicije "Hotel Kanin" 
3. Predstavitev in potrditev kandidata za direktorja Javnega Zavoda Sončni Kanin 

4. Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o.- 1. branje 
5. Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Letališče (SD OPPN 1 Letališče) - 2. branje 
6. Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bovec- skrajšani postopek 

7. Odlok o ustanovitvi in organiziranju Komunale Tolmin, Javnega podjetja d.o.o. - 1. branje 

8. Sprememba cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih 
voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki 

9.  Letno poročilo o izvedenih ukrepih akcijskega načrta LEK 
10. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2018 

11. Proračun Občine Bovec za leto 2019 - 2. branje 

12. Soglasje k določitvi JZ za turizem Dolina Soče  za upravljavca parkirišča Virje 
13. Plakatna mesta 

14. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 
 

AD 1) Zapisnik 4. redne seje  Občinskega sveta občine Bovec 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal na 4. redni seji sprejete sklepe in njihovo uresničevanje. Razpravljal 

ni nihče. 
 

Z 11 glasovi ZA in 1 vzdrţanim (Adis Hrovat) je bil sprejet sklep, da se Zapisnik 4. 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 



AD 2) Predstavitev investicije "Hotel Kanin" 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je predal besedo Sandiju Kovačeviću, ki je predstavil delo njihove skupine Cubo 
in povedal, da pričakujejo odprtje hotela Kanin nekje čez 10 - 12 mesecev, pa tudi, kaj pričakujejo, da 

se bo v Bovcu pred tem uredilo, izboljšalo ponudbe in storitve, ki bi jih oni lahko nudili njihovim 
gostom. 

Razpravljali so: Adis Hrovat, Miha Sotlar, ţupan Valter Mlekuţ, Boštjan Komac, Sandi Kovačević, Sergej 

Voroţejkin, Danijel Krivec. 
 

AD 3) Predstavitev in potrditev kandidata za direktorja Javnega Zavoda Sončni Kanin 
 

Po uvodnih besedah je ţupan Valter Mlekuţ predal besedo predsedniku sveta JZ Sončni Kanin Mihu 
Sotlarju, ki je predstavil njihove postopke, potem pa je prepustil Roku Ovseniku, da se je sam 

predstavil. 

Razpravljali so: Goran Kavs, Vasja Vitez, Rok Ovsenik, Boštjan Komac, Jaka Vidmar, ţupan Valter 
Mlekuţ, Miha Sotlar. 

 
Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec potrjuje dr. Roka Ovsenika za direktorja 

Javnega zavoda Sončni Kanin.  

 
AD 4) Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o.- 1. 

branje 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je predal besedo za razlago povsem novega Odloka o preoblikovanju Javnega 
zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o. v 1. branju pripravljavki Vesni Paljk. Povedala je, da so na 

neuradnih sestankih na ministrstvih prišli do rešitve, ki se jo da povsod zagovarjati, saj je bilo treba 

paziti, da ne bi prišlo do nedovoljenih drţavnih pomoči in da ne bi prišlo do slabitve občinskega 
premoţenja, zato preoblikovanje v d.o.o., ki bi bila v 100% lasti občine; upoštevali so vse, kar 

zakonodaja dopušča. 
Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je osnutek obravnavala Statutarno-pravna komisija, besedo pa bo 

dal tudi predsedniku Nadzornega odbora Kovačič Vojku, če se bo ţelel vključiti v razpravo. 

Predsednik Statutarno-pravne komisije Miha Sotlar je predstavil mnenje komisije, naj ima nadzorni 
svet 6 članov (4 občinski, 2 predstavnika delavcev) in ne samo predvidene 3; pohvalil je rešitve, saj ne 

bo nedovoljenih denarnih pomoči, hkrati pa se bo lahko opravljala trţna dejavnost. Odlok je primeren 
za obravnavo v 1. branjun s pripombo o številčnosti nadzornega sveta. 

Razpravljali so: Adis Hrovat, Klavdija Stergulc, Danijel Krivec, Vesna Paljk, Jernej Skok, Miha Sotlar, 

Vojko Kovačič, Goran Kavs. 
Adis Hrovat je obrazloţil svoj glas PROTI preoblikovanju (ker se jim ni predloţilo podatkov, koliko bo 

šlo na breme občine). 
 

Z 9 glasovi ZA, 2 glasoma PROTI (Adis Hrovat, Klavdija Stergulc) in 1 VZDRŢANIM (Jernej Skok) je bil 
sprejet sklep, da se Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o. v 1. 

branju sprejme. 

 
AD 5) Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Letališče (SD OPPN 1 Letališče) - 2. branje 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je bil odlok v 1. branju obravnavan, amandmajev ni bilo. 

Pripravljavec Joţe Slak je predstavil odlok, razpravljal ni nihče. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu Letališče (SD OPPN 1 Letališče) sprejme. 

 
AD 6) Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bovec- 

skrajšani postopek 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je predal besedo predsedniku Statutarno-pravne komisije Sotlar Mihu, ki je 

predstavil pripombe komisije na odlok: 



- v 7. členu zapisati, da "je prejemnik enkratne denarne pomoči dolţan v roku 30 dni od dneva 

dokončnosti odločbe vrniti znesek prejete enkratne denarne pomoči, vključno z zakonskimi zamudnimi 

obrestmi" 
- v 3. odstavku 10. člena zapisati, da velja samo za otroke, ki so rojeni po 1.1.2019. 

Predsednik Odbora za negospodarstvo in javne sluţbe druţbenih dejavnosti Jaka Vidmar je povedal, 
da je odbor odlok pregledal in ni imel pripomb, se pa strinjajo z danimi pripombami. 

Joţica Kavs je predstavila sam odlok in opozorila na spremembe v primerjavi s sedaj veljavnim 

pravilnikom. 
Razpravljal ni nihče. 

 
Soglasno je bil sprejet 1. sklep, da se  Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v 

Občini Bovec sprejema po skrajšanem postopku. 
 

Soglasno je bil sprejet 2. sklep, da se  Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v 

Občini Bovec s spremembami, ki jih je predlagala Statutarno pravna komisija, sprejme. 
 

AD 7) Odlok o ustanovitvi in organiziranju Komunale Tolmin, Javnega podjetja d.o.o. - 1. 
branje 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je prepustil razlago in predstavitev Odloka o ustanovitvi in organiziranju 
Komunale Tolmin, Javnega podjetja d.o.o., Barbari Mozetič. 

Predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe Adis Hrovat je povedal, da odbor ni 
imel nekih pripomb na to preoblikovanje.  

Milojka Kranjc je povedala, da so predlagali še vključitev dejavnost DOLB-a, vendar bi se s tem morali 
tudi ostali občini strinjati. 

Predsednik Statutarno-pravne komisije Miha Sotlar je izrazil pomisleke komisije glede nadzornega 

sveta (2. odstavek 26. člena): če ni nadzornega sveta odločitve padejo na skupščino, kjer so 
predstavniki trije ţupani, ti pa lahko določijo svoje pooblaščence - predlagajo, da pooblaščenca 

imenuje ţupan, verificira pa ga občinski svet. Predlagal je tud redakcijski popravek v 37. členu- 
skupščina lahko da direktorju nezaupnico; direktorja se lahko razreši, če sam poda odstopno izjavo. 

Razpravljali so ţupan Valter Mlekuţ, Berti Rutar, Krivec Danijel, Miha Sotlar. 

 
Soglasno je bil sprejet sklep, da se v 1. branju potrdi  Odlok o ustanovitvi in organiziranju Komunale 

Tolmin, Javnega podjetja d.o.o.  s pripombami, danimi na sami seji. 
 

AD 8) Sprememba cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in 

padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je prepustil predstavitev spremembe cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki Bertiju 

Rutarju, direktorju Komunale Tolmin. 
Razpravljali so Adis Hrovat, Berti Rutar, Goran Kavs, Miha Sotlar. 

 

Z 10 glasovi ZA, 1 glasom PROTI (Adis Hrovat) in VZDRŢANIM (Klavdija Stergulc) so bili sprejeti 
naslednji sklepi: 

1. S K L E P  
I. 

Sprejme se cena opravljanja storitve javne sluţbe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v 

višini 0,8786 €/m3.  
II. 

Sprejme se višina omreţnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s 
premerom vodomera: 

  € /priključek 

do DN20 2,4241 

DN25 7,2723 

DN40 24,2410 



DN50 36,3615 

DN80 121,2050 

DN100 242,4100 

DN150 484,8200 

III. 

Cena storitve javne sluţbe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega 
sklepa se začne uporabljati s 1. majem 2019. 

IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

2. S K L E P  
I. 

Sprejme se cena opravljanja storitve javne sluţbe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v 
višini 0,2993€ /m3.  

II. 

Sprejme se višina omreţnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s 
premerom vodomera: 

   € /priključek 

do DN20 2,1024 

DN25 6,3072 

DN40 21,0240 

DN50 31,5360 

DN80 105,1200 

DN100 210,2400 

DN150 420,4800 

III. 

Cena storitve javne sluţbe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega 
sklepa se začne uporabljati s 1. majem 2019. 

IV. 

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 

3. S K L E P 
o določitvi cen storitve obvezne občinske  

gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
 

1. 
Določijo se naslednje cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki: 

1. Zbiranje komunalnih odpadkov:  
1.1. cena stroškov javne infrastrukture:                  0,0090 €/kg 

        1.2. cena storitev javne službe: 0,1834 €/kg 
  

2. Zbiranje bioloških odpadkov:  
2.1. cena stroškov javne infrastrukture:                  0,0091 €/kg 

      2.2. cena storitev javne službe: 0,1871 €/kg 
  

     3. Strošek obdelave komunalnih odpadkov znaša:        0,1000 €/kg 
  
     4. Strošek odlaganja komunalnih odpadkov znaša:        0,0405 €/kg 

2. 

Na podlagi veljavnega tarifnega sistema se določijo naslednje cene: 

1.  za odvoz po posodah: 

    
enkraten odvoz 

Posoda Vrsta  Cena storitve 
Cena 

infrastrukture Cena skupaj 



  odpadka €/odvoz €/odvoz €/odvoz 

120l ostanek zbiranje 1,7137 0,0840 1,7977 

  ostanek obdelava 1,0726   1,0726 

  ostanek odlaganje 0,4346   0,4346 

  SKUPAJ: 3,2210 0,0840 3,3050 

240l ostanek zbiranje 3,4275 0,1681 3,5956 

  ostanek obdelava 2,1452   2,1452 

  ostanek odlaganje 0,8693   0,8693 

  SKUPAJ: 6,4420 0,1681 6,6101 

500l ostanek zbiranje 7,1405 0,3503 7,4908 

  ostanek obdelava 4,4692   4,4692 

  ostanek odlaganje 1,8110   1,8110 

  SKUPAJ: 13,4207 0,3503 13,7709 

700l ostanek zbiranje 9,9967 0,4904 10,4871 

  ostanek obdelava 6,2569   6,2569 

  ostanek odlaganje 2,5353   2,5353 

  SKUPAJ: 18,7889 0,4904 19,2793 

900l ostanek zbiranje 12,8529 0,6305 13,4834 

  ostanek obdelava 8,0446   8,0446 

  ostanek odlaganje 3,2597   3,2597 

  SKUPAJ: 24,1572 0,6305 24,7877 

1100l ostanek zbiranje 15,7091 0,7706 16,4797 

  ostanek obdelava 9,8322   9,8322 

  ostanek odlaganje 3,9841   3,9841 

  SKUPAJ: 29,5254 0,7706 30,2960 

5m3 ostanek zbiranje 71,4050 3,5025 74,9075 

  ostanek obdelava 44,6920   44,6920 

  ostanek odlaganje 18,1095   18,1095 

  SKUPAJ: 134,2065 3,5025 137,7090 

7m3 ostanek zbiranje 99,9670 4,9035 104,8705 

  ostanek obdelava 62,5688   62,5688 

  ostanek odlaganje 25,3533   25,3533 

  SKUPAJ: 187,8891 4,9035 192,7926 

10m3 ostanek zbiranje 142,8100 7,0050 149,8150 

  ostanek obdelava 89,3840   89,3840 

  ostanek odlaganje 36,2190   36,2190 

  SKUPAJ: 268,4130 7,0050 275,4180 

30m3 ostanek zbiranje 428,4300 21,0150 449,4450 

  ostanek obdelava 268,1520   268,1520 

  ostanek odlaganje 108,6570   108,6570 

  SKUPAJ: 805,2390 21,0150 826,2540 

 

120l organski  8,0900 0,3935 8,4835 

240l organski 16,1800 0,7869 16,9669 

240l embal. 3,4275 0,1681 3,5956 

240l papir 3,4275 0,1681 3,5956 

1100l embal. 15,7091 0,7706 16,4797 



1100l papir 15,7091 0,7706 16,4797 

1100l sveče 15,7091 0,7706 16,4797 

1,23m3 steklo 17,5656 0,8616 18,4272 

1,8m3 embal. 25,7058 1,2609 26,9667 

1,8m3 papir 25,7058 1,2609 26,9667 

1,8m3 tekstil 25,7058 1,2609 26,9667 

3,2m3 embal. 45,6992 2,2416 47,9408 

3,2m3 papir 45,6992 2,2416 47,9408 

7m3 embal. 99,9670 4,9035 104,8705 

10m3 embal. 142,8100 7,0050 149,8150 

10m3 papir 142,8100 7,0050 149,8150 

30m3 plastika 428,4300 21,0150 449,4450 

30m3 papir 428,4300 21,0150 449,4450 

in 

2. za odvoz po osebah: 

   
€/os/mesec 

  cena storitev cena infrastrukt. Cena skupaj 

Ostanek zbiranje 3,5542 0,1744 3,7286   

Ostanek obdelava 0,4340   0,4340   

Ostanek odlaganje 0,1758   0,1758   

Biološki odpadki 0,4378 0,0213 0,4591   

SKUPAJ: 4,6018 0,1957 4,7975   

3. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Cene, 
določene s tem sklepom, se začnejo uporabljati s 1. majem 2019. 

  

4. S K L E P  
I. 

Sprejme se vodarina v višini 0,6549 € /m3.  
II. 

Sprejme se višina omreţnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s 

premerom vodomera: 

  €/priključek 

do DN20 2,3222 

DN25 6,9666 

DN40 23,2220 

DN50 34,8330 

DN80 116,1100 

DN100 232,2200 

DN150 464,4400 

III. 
Cena storitve javne sluţbe oskrbe s pitno vodo iz I. in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. 

majem 2019. 
IV. 

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 
5. S K L E P 

o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov 
1. 

Za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, se iz Proračuna Občine Bovec 

odobri  subvencija najemnine infrastrukture 



 za ostanek zbiranja odpadkov  v višini  56,59 % 

 za biološke odpadke  v višini 92 %. 

2. 

Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi. Subvencija, določena s 

tem sklepom, se začne uporabljati 1. maja 2019. 
 

AD 9)  Letno poročilo o izvedenih ukrepih akcijskega načrta LEK 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je prepustil predstavitev Letnega poročila o izvedenih ukrepih akcijskega načrta 
LEK Leban Rajku. 

Razpravljali so: ţupan Valter Mlekuţ, Rajko Leban, Boštjan Komac, Katarina Barbara Ostan, Milojka 

Kranjc. 
 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 
1. 

Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in 
njihovih učinkih. 

2. 

Sklep velja takoj. 
 

AD 10) Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2018 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je zaključni račun obravnaval Nadzorni odbor, nato pa je prepustil 

predstavitev Zaključnega računa proračuna Občine Bovec za leto 2018 Mateji Knez, ki je to podrobno 
storila. 

Predsednik Nadzornega odbora Vojko Kovačič je povedal, da je zaključni račun vzorno pripravljen in 
nanj niso imeli pripomb. 

Razpravljali so: Igor Černuta, ţupan Valter Mlekuţ, Klavdija Stergulc, Barbara Leban, Danijel Krivec.  

 
Soglasno je bil sprejet sklep, da se Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2018 potrdi. 
 
AD 11) Proračun Občine Bovec za leto 2019 - 2. branje 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je predstavil predlog Proračuna Občine Bovec za leto 2019 dopolnjen po 

obravnavi na odborih in povedal, da je Adis Hrovat predloţil amandmaje, ki pa jih ne bo dal na 

glasovanje, ker niso uravnoteţeni. 
Razpravljali so: Boštjan Komac, Igor Černuta, Danijel Krivec in Adis Hrovat, ki je svoj glas PROTI 

obrazloţil (samo zadolţevanje, ne vidi pa projektov, ki bi občini prinašali dodatna sredstva). 
 

Z 10 glasovi ZA in 2 glasoma PROTI (Adis Hrovat, Jernej Skok) je bil sprejet naslednji sklep:  

Občinski svet Občine Bovec je sprejel Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2019 z vsemi 
obveznimi dokumenti proračuna. 

 
AD 12) Soglasje k določitvi KZ za turizem Dolina Soče  za upravljavca parkirišča Virje 

 
Zadevo je predstavil ţupan Valter Mlekuţ, razpravljali pa so Adis Hrovat, Danijel Krivec, Klavdija 

Stergulc, Katarina Barbara Ostan, ţupan Valter Mlekuţ, Boštjan Komac. 

 
Z 10 glasovi ZA, 1 glasom PROTI (Adis Hrovat) in VZDRŢANIM (Klavdija Stergulc) je bil sprejet 

naslednji sklep: Občinski svet Občine Bovec daje soglasje k določitvi Javnega zavoda za turizem 
Dolina Soče za upravljavca parkirišča Virje, ki se nahaja na parceli št. 7529/1 k.o. 2207 Bovec, za 

nedoločen čas. Medsebojna razmerja se uredijo s pogodbo o upravljanju. 

AD 13) Plakatna mesta 
 

Zadevo je predstavila Cecilija Avsenik, razpravljal ni nihče. 
 



Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: Občinski svet Občine Bovec za volilno kampanjo za volitve 

poslancev v Evropski parlament, ki bo 26. 5. 2019, določi brezplačno plakatno mesto na bovškem trgu 

in potrjuje določitev pogojev, kot so predvideni z gradivom. 
 

AD 14) Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 
 

a) Miro Bozja je opozoril, da se ob izgradnji kroţnega kriţišča na letališču ne sme pozabiti priključiti 

gasilskega doma na čistilno napravo, ker zdaj plačujejo za greznico. 
 

b) Adis Hrovat je opozoril, da je treba Poslovnik o delu Komisije za pregled poslovanja Javnega 
zavoda Sončni Kanin objaviti, ker bo šele takrat stopil v veljavo. 

 
c) Adis Hrovat je prenesel vprašanje Rot Robija glede plezalne stene, če bi jo namestili morda na novi 

gasilski dom na Srpenici, ţupan Valter Mlekuţ je povedal o ponujenih moţnostih, pa da bi moralo biti v 

novi telovadnici. 
 

d) Jernej Skok je vprašal glede urejanja ceste v Mali vasi -  da bi se sprejel sklep o zaključku del. 
Ţupan Valter Mlekuţ je povedal o teţavah z izvajalcem Esotechom, razpravljal je tudi Danijel Krivec. 

Soglasno je bil sprejet sklep, da morajo do 15. maja 2019 zaključiti z deli v prvi fazi s končno 

preplastitvijo ceste v Mali vasi  na odseku od mostu čez potok Gereš do Vrtca. 
 

e) Klavdija Stergulc je opozorila na Odlok o denarno socialnih pomočeh - Center za socialno delo 
Tolmin ne obstaja več, sedaj je Center za socialno delo Severne Primorske. 

 
f) Klavdija Stergulc je prenesla pripombo Sveta KS Bovec, da občinska uprava ne odgovarja na 

njihove dopise, odgovorila je Katarina Barbara Ostan. 

 
g) Danijel Krivec je vprašal, kdaj je predviden zaključek gradnje kroţišč, odgovoril je ţupan Valter 

Mlekuţ. 
 

h) Barbara Leban je opozorila, da v Čezsoči ob vsakem večjem deţevju poplavlja. 

 
i) Igor Černuta je poročal o prvi seji sveta zavoda TNP. 

 
k) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je redarka iz Kanala dala odpoved; zahtevali bomo razpis za 2 

redarja. 

 
 

 Seja je bila zaključena ob 2250 

 

Zapisala:       Ţupan Občine Bovec: 
Vesna Cuder            Valter Mlekuţ 

 

 


