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O B Č I N S K I  S V E T  
Datum: 31.08.2018 
Številka: 032-01/2014-29. redna 
 

ZAPISNIK 
 

29. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v četrtek, 30.08.2018 ob 1800 v 
mali dvorani  Kulturnega doma Bovec  
 

Prisotni: Marija Kravanja, Danijel Krivec, Nives Marka, Anita Rot, Tjaša Komac, Milan Jojić, Davor 

Gašperčič, Valter Mlekuţ, David Mlekuţ 

Odsotni: Miha Sotlar, Goran Kavs, Branko Bradaškja 
 

Ostali prisotni: ţupan Valter Mlekuţ, Katarina Barbara Ostan, Vesna Cuder, Mateja Knez, Milojka 
Kranjc, Joţica Kavs, Klavdij Berginc, Kokošin Robert, Iris Stres (občinska uprava), Milan Štulc (odnosi z 

javnostmi)  
 

Ţupan Valter Mlekuţ je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je od 12 prisotnih 9 članov Občinskega 

sveta, 3 so se predhodno opravičili. Predlagal je, da se 7. točka "Merila za določitev višine nadomestil 
za člane volilnih organov Občine Bovec" umakne in soglasno je bil sprejet sklep o umiku 7. točke 

dnevnega reda. 
Predstavil je predloţeni vrstni red točk dnevnega reda. 
 

Soglasno je bil sprejet naslednji dnevni red 29. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec:     

1. Zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec in Poročila 9., 10. in 11. korespondenčne 

seje Občinskega sveta Občine Bovec 
2. Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2018 

3. Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2018 
4. Ukinitev statusa  grajenega javnega dobra na parceli številka 446/2 k.o.  (2207) Bovec 

5. Ukinitev statusa  grajenega javnega dobra na parcelah številka 4180/77 in 4180/78, obe  k.o.  
(2211) Čezsoča 

6. Določitev plakatnih mest za volilno kampanjo za lokalne volitve 2018 

7. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bovec v letu 2018 
8. Pooblastilo ţupanu za sklenitev aneksa k pogodbi za v.d.-jevstvo Silvu Hrovatu 

9. Informacije o aktualnih zadevah 
10. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 

 

AD 1) Zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec in Poročila 9., 10. in 11. 
korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal zapisnik 28. redne seje in uresničevanje sprejetih sklepov.  

Razpravljal ni nihče. 
Soglasno je bil sprejet sklep, da se Zapisnik 28. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec potrdi. 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal Poročila 9., 10. in 11. korespondenčne seje in uresničevanje 
sprejetih sklepov.  

Milan Jojić je obrazloţil svoj NE glede črpališča goriva na letališču in glede Kanina. 
 

Z 8 glasovi ZA je bil sprejet sklep, da se Poročila 9., 10. in 11. korespondenčne seje Občinskega sveta 

Občine Bovec potrdijo. 
 

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) Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2018 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je predal besedo Mateji Knez, da je predstavila Poročilo o izvrševanju proračuna v 

prvem polletju 2018. 

Razpravljal ni nihče. 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je točko zaključil z ugotovitvijo, da se je Občinski svet Občine Bovec seznanil s 
Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Bovec v prvem polletju 2018. 

 
AD 3) Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2018 
 

Rebalans proračuna in vzroke zanj so predstavili ţupan Valter Mlekuţ, Milojka Kranjc in Joţica Kavs. 
Razpravljal je Valter Mlekuţ. 
 

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 4) Ukinitev statusa  grajenega javnega dobra na parceli številka 446/2 k.o.  (2207) 
Bovec 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je predstavil zadevo, razpravljal ni nihče. 
 

Soglasno je bil sprejet naslednji Sklep o ukinitvi javnega dobra: 

1. člen 

Na zemljišču parcele številka 446/2 k.o. (2207) Bovec v izmeri 19 m2, se ukine status grajenega 
javnega dobra. 

2. člen 
Zemljišče parcele številka 446/2 k.o. (2207) Bovec 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. 

    
AD 5) Ukinitev statusa  grajenega javnega dobra na parcelah številka 4180/77 in 

4180/78, obe  k.o.  (2211) Čezsoča 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je predstavil zadevo, razpravljal ni nihče. 
 

Soglasno je bil sprejet naslednji Sklep o ukinitvi javnega dobra: 

1. člen 
Na zemljišču parcele številka 4180/77 v izmeri 59 m2 in parcele številka 4180/78 v izmeri 108 m2, obe 

k.o. (2211) Čezsoča, se ukine status grajenega javnega dobra. 
2. člen 

Zemljišče parcele številka 4180/77 v izmeri 59 m2 in parcele številka 4180/78 v izmeri 108 m2, obe 

k.o. (2211) Čezsoča, 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 6) Določitev plakatnih mest za volilno kampanjo za lokalne volitve 2018 
 

Predloţeno gradivo je predstavila Katarina Barbara Ostan.  

Razpravljal je Krivec Danijel. 
 

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

volitve, ki bodo 18. 11. 2018, določi 8 brezplačnih plakatnih mest, in sicer 1x na bovškem trgu, 1x v 
Čezsoči, 1x na Ţagi, 1x na Srpenici, 1x v Logu pod Mangartom, 1x v Kal-Koritnici, 1x v Soči, 1x v 

Trenti in potrjuje določitev pogojev plakatiranja, kot so predvideni z gradivom 29. redne seje dne  30. 
8. 2018 v trajanju 15 dni pred volitvami.  
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AD 7) Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bovec 

v letu 2018 
 

Predloţeno gradivo je predstavila Katarina Barbara Ostan.  

Razpravljal ni nihče. 
 

Soglasno je bil sprejet naslednji Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve v Občini Bovec: 

1. člen 
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za 

lokalne volitve v Občini Bovec (v nadaljevanju: občina). 

2. člen 
(1) Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega 

volilnega upravičenca v občini.  
(2) Stroški volilne kampanje za volitve ţupana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega 

upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, 

ki na tem glasovanju kandidira, povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v 
občini. 

3. člen 
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do 

povrnitve stroškov volilne kampanje v višini največ 0,33 EUR za dobljen glas, pri čemer skupni znesek 
povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu 

svetu in računskemu sodišču. 

4. člen 
Organizatorji volilne kampanje za ţupana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega 

števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v 
višini največ 0,12 EUR za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za ţupana do drugega kroga 

glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na 

osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. 

5. člen 
Organizatorjem volilne kampanje za volitve v občinski svet oziroma za volitve za ţupana se na njegovo 

zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine najkasneje v 30 dneh po predloţitvi 

poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
6. člen 

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

AD 8) Pooblastilo županu za sklenitev aneksa k pogodbi za v.d.-jevstvo Silvu Hrovatu 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je predstavil zadevo. Investicija še ni končana in prav bi bilo, da jo do konca 
izgradnje DOLB-a vodi dosedanji v.d. direktor Hrovat Silvo. 
 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: "Občinski svet Občine Bovec pooblašča ţupana Občine Bovec 

za sklenitev aneksa k Pogodbi o začasnem in občasnem delu z obstoječim v.d. direktorjem Javnega 

podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. Silvom Hrovatom.",  
s čimer je Občinski svet Občine Bovec podal:  

  1. soglasje ţupanu, da zaradi nepopolne sestave Nadzornega sveta Javnega podjetja za 
proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. sam predlaga Občinskemu svetu 

imenovanje v.d. direktorja po izteku veljavnosti imenovanja (v skladu s pooblastilom, izdanim na 

podlagi 2. odstavka 10. člena Akta o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne 
energije DOLB Bovec d.o.o.), 

 2. soglasje k ţupanovemu predlogu za podaljšanje oz. ponovno imenovanje v.d. direktorja 
Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. Silva Hrovata, Brdo 

28 B, Bovec, 
 3. soglasje, da ţupan po pooblastilu Občinskega sveta, skladno z 2. odstavkom 10. člena Akta 

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

namesto Nadzornega sveta  Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec 
d.o.o., ki je po 13. členu Akta o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne 

energije DOLB Bovec d.o.o. pristojen za imenovanje in razrešitev javnega podjetja po predhodno 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
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pridobljenem soglasju ustanovitelja, sam na mesto v.d. direktorja Javnega podjetja za proizvodnjo in 

dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. imenuje Silva Hrovata, Brdo 28 B, Bovec.  

 
 

AD 9) Informacije o aktualnih zadevah 
 

Ţupan Valter Mlekuţ naštel večje letošnje investicije, potem pa je predal besedo Berginc Klavdiju, ki je 
najprej predstavil izvedena dela na Ţagi (betoniranje ovinka na Log, izdelava leţečih policajev v 

naselju, izdelava zaščitne ograje, delno betoniranje poti do vodohrana v Logu Čezsoškem), na Pluţnah 

(asfaltacija poti pri golfu, sanacija struge hudournika pred Pluţnami, sanacija poti in muld, ograja pred 
Pluţnami zaradi poplav), v Bovcu (sanacija, preplastitev dveh ulic na Brdu, sanacija propusta Frnjaţa- 

mostiček, obeleţje 1. svetovne vojne, parkirišče Ţaršče, izvedba DOLB), v Čezsoči (sanacija in 
asfaltacija poti v Jablanca), v Soči (ureditev propusta in parkirišča pri koritih v Lepeni), Kal-Koritnica 

(čistilna naprava). Potem je predstavil dela, za katere so podpisane pogodbe in je predvidena izvedba 

v letu 2018: sanacija ceste market - Gereš po izvedbi DOLB-a, avtobusne postaje (Srpenica, Ţaga, Log 
Čezsoški, Log pod Mangartom), sanacija dela ulice in poti pri Pošti in ţupnišču, priključki DOLB-a na 

tej lokaciji; avtobusna postaja in WC; I. faza nad Kaninsko vasjo; čiščenje in sanacija hudournika pred 
vasjo Log Čezsoški; sanacija dveh propustov na Vas na skalo, ki so bili poškodovani decembra 2017; 

na letališču Bovec sanacija točenja goriv; predelava kotlarne za toplotno postajo telovadnica in 
kulturni dom. Naštel je tudi projekte v izdelavi: most Črešnjica; most Log Čezsoški (I. faza sanacija 

pilota, II. faza sanacija betonske konstrukcije, III. faza razširitev desnega ovinka proti Logu 

Čezsoškem); cesta v Lepeno (sanacija delov ceste); cesta v Vodenca, glede vode in fekalne 
kanalizacije ureja Komunala); kolesarska pot letališče (uskladitev parcel in priprava pogodb, odkupi); 

vodene kolesarske poti; obdelava zunanje ureditve Stergulčeve hiše; Cecilija Avsenik ureja projekte za 
Koritnico (muzej + v zgornjem nadstropju prostori za krajevno skupnost); v Soči pripravlja KS projekt 

za izvedbo mrliške veţice; idejna zasnova za kroţišče Ledina (avtobusna postaja, sprememba kroţišča, 

dodatna parkirišča); podor Srpenica; tehnični pregled Osnovna šola Bovec. 
Glede  ZN Ledina je vprašal Krivec Danijel, odgovorila Cuder Vesna; glede ČN v Kal Koritnici  in 

individualnih priključkov nanjo ter o asfaltaciji razkopanih ulic so razpravljali Jojić Milan, Berginc 
Klavdij, Milojka Kranjc, ţupan Valter Mlekuţ, Valter Mlekuţ, Nives Marka, Danijel Krivec. 
 

AD 10) Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 

a) Nives Marka je vprašala glede gradnje dveh hiš v Kotu in semaforja, odgovoril je ţupan Valter 

Mlekuţ. 
b) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal glede pretrganja kabla pri Mangartu ob izgradnji DOLB-a, zaradi 

česar je bil dobršen del občine brez elektrike in razpravljali so Milan Jojić, ţupan Valter Mlekuţ, Nives 
Marka, Danijel Krivec. 

c) Marija Kravanja je vprašala, če se dela kaj za avtobusna postajališča po dolini in povedali so ji, da 
to področje pokriva Cecilija Avsenik, razpravljala sta tudi Krivec Danijel in Berginc Klavdij. 

č) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da bo v ponedeljek podpisal za rušenje stavbe KS Koritnica. 

d) Anita Rot je vprašala, če se je pridobilo zemljišče za postajališče na Ţagi in odgovoril je Klavdij 
Berginc. 

e) Milan Jojić je vprašal za asfaltacijo 20 m2 v Kotu, kanalizacijo, vodovod, odgovoril mu je ţupan 
Valter Mlekuţ (na sestanku na DTP-ju bodo dorekli za vsak objekt), ki je povedal, da bo tudi popravilo 

koče na Kaninu kmalu končano. 

f) Ţupan Valter Mlekuţ je vprašal, kako je s popotresno obnovo GOTOUR-ja in Tjaša Komac je 
pojasnila, da je ne bo, ker novi lastniki posameznih apartmajev niso upravičeni do potresnih sredstev; 

nekateri lastniki so svoje apartmaje ţe sanirali. 
g) Anita Rot je vprašala, ali se bo kaj kasiralo pri slapu Virje, odgovoril je ţupan Valter Mlekuţ, Davor 

Gašperčič pa je predlagal plačilo za slap Virje in za parkirišče. 
h) Ţupan je pohvalil izvedbo ureditve parkirišča na Ţarščah, Davor Gašperčič pa je predlagal, da bi 

lastniki apartmajev zakupili parkirišča na Ţarščah, saj se apartmaji odpirajo, parkirišč pa ni. Klavdij 

Berginc je povedal, da po novem, če to izrecno ne piše v OPN, sploh ni treba imeti parkirišč za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.  

Seja je bila zaključena ob 1945. 
 

Zapisala:      Ţupan Občine Bovec: 

Vesna Cuder       Valter Mlekuţ 


