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Odbor za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z 
nepremičninami 

Datum: 28. junij 2021 
Številka: 011-02/2019 – 18 

 

ZAPISNIK 
 

9. redne seje Odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z 
nepremičninami ( v nadaljevanju Odbor ), ki je bila 18.6.2021 s pričetkom ob 1800 uri 
v prostorih občinske uprave. 
 
Prisotni: 
 
Danijel Krivec - predsednik, Darjan Rot, Goran Kavs, Miha Sotlar, Marko Pretner 
 
Opravičila odsotnost : Adis Hrovat, Petra Repič 
 
občinska uprava: župan Valter Mlekuž, direktorica občinske uprave Katarina Barbara 
Ostan, okolje in prostor Miran Šušteršič in Anja Rebek 
 
pri 1. točki prisoten g. Bijuklič 
 
Predsednik pozdravi prisotne in ugotovi, da je Odbor sklepčen ter predlaga dopolnjeni 
dnevni red 9. redne seje. 
 
 

1. Bijuklič – predlog odkupa; 
2. Hlev d.o.o. – predlog odkupa; 
3. Hrovat Adis – zakup zemljišča; 
4. David Kemper – odkup in najem zemljišča; 
5. Berginc Valter – odkup zemljišča; 
6. Budihna Marjan in Metka – odkup zemljišča; 
7. Maks Mlekuž – menjava, odkup zemljišča; 
8. Rot Darjan – varovanje statusa JAVNO DOBRO; 
9. Metka Štritof – postavitev vrtne ute; 

10. Matej Ohojak – prodaja parcele št. 700/81 k.o.Žaga; 
11. Vprašanja, pobude in predlogi 

 
Člani Odbora soglasno potrdijo dnevni red. 
 

1. Bijuklič – predlog odkup 
 
Bijuklič Vladimir, Langobardska ulica 13, Solkan je dal vlogo za nakup zemljišča s 
parcelno št. 6199/1 k.o. Bovec. Z nakupom bi zaokrožil njegovo parcelo št. 6199/2 
k.o. Bovec. Odbor je na 23. redni seji vlogo obravnaval in sprejel naslednji sklep: 
 
'' Bijuklič Vladimir naj dopolni vlogo in definira kateri del parcele št. 6199/2 k.o. 
Bovec hoče odkupiti, saj poteka po tej parceli tudi dostopna cesta do pokopališča, v 
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parceli pa se nahaja tudi vodovod za napajanje naselja Bovec. Občina Bovec lahko 
proda del parcele pod dostopno cesto na pokopališče, s tem, da nosi prosilec vse 
stroške v zvezi z parcelacijo, vpisom služnosti, ter ostalimi stroški pri prodaji 
zemljišča.'' 
 
Po več usklajevanjih in dogovorih je 10.6.2021 g. Bijuklič pripravil predlog za odkup 
dela parcele št. 6199/1 k.o. Bovec. 
 
Krajevna skupnost Bovec je podala negativno mnenje za prodajo dela te parcele. 
 
Člani Odbora so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
 
Obravnavo točke se prekine. S krajevno skupnostjo Bovec in Komunalo Tolmin 
se uskladi stališče do vloge.  
 

2. Hlev d.o.o. – predlog odkupa 

 
Podjetje Hlev d.o.o., Malgajeva ulica 5, 1000 Ljubljana je dala vlogo za odkup dela 
parcele in ustanovitev služnosti – nujna pot na št. 7174/11 k.o. Bovec. Priložena je 
skica predloga odkupa in ustanovitve služnosti ter soglasje sosedov.   
 
Krajevna skupnost Bovec ni podala stališča. 
 
Člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
 
Odbor predlaga občinski upravi Občine Bovec, da se v skladu z zakonodajo po 
parcelaciji proda del parcele št. 7174/11 k.o. Bovec, nasprotuje pa ustanovitvi 
služnosti, saj zgornji dostop omogoča gradnjo in funkcioniranje objektov. 
 

3. Hrovat Adis – zakup zemljišča 
 
Adis Hrovat, Mala vas 106, 5230 Bovec je dal vlogo za zakup parcele št. 4616 k.o. 
Bovec. 
Krajevna skupnost Bovec ni podala stališča. 

 
Člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
 
Odbor predlaga občinski upravi Občine Bovec, da se v skladu z zakonodajo 
parcelo št. 4616 k.o. Bovec da v zakup. 
 

4. David Kemper – odkup in najem zemljišča 
 
David Kemper, Podklopca 3, 5230 Bovec je dal vlogo za odkup parcele št. 8025/144 
k.o. Bovec in zakup parcele št. 8025/7 k.o. Bovec.  
 
Odbor ugotavlja, da občina Bovec ni lastnica parcele št. 8025/144 k.o. Bovec.  
 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
 
Odbor predlaga občinski upravi Občine Bovec, da se po parcelaciji omogoči zakup 
dela parcele št. 8025/7 k.o. Bovec v skladu z zakonodajo.  
 

5. Berginc Valter – odkup zemljišča 
 
Berginc Valter, Srpenica 35, 5224 Srpenica je dal vlogo za odkup parcele št. 380 k.o. 
Srpenica, ki jo uporabljajo že več let. 
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Krajevna skupnost Srpenica je dala pozitivno mnenje k prodaji. 
 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
 
Odbor predlaga občinski upravi Občine Bovec, da se v skladu z zakonodajo proda 
parcelo št. 380 k.o. Srpenica. 
 

6. Budihna Marjan in Metka – odkup zemljišča 
 
Budihna Marjan in Metka, Na gmajni 50, Ljubljana sta dal vlogo za odkup dela 
zemljišča s parcelno št. 1218/4 k.o. Soča leva, kjer se stika z parcelami št. 580/5, 
580/2, 580/3 k.o. Soča leva. Obseg odkupa je prikazan na priloženi skici. 
 
Krajevna skupnost Soča Trenta se strinja s prodajo. 
 

Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
 
Odbor predlaga občinski upravi Občine Bovec, da se na podlagi priložene skice v 
skladu z zakonodajo proda del parcele št. 1218/4 k.o. Soča leva.  
 

7. Maks Mlekuž – menjava, odkup zemljišča 
 
Mlekuž Maks, Kal Koritnica 15, 5230 Bovec je dal vlogo za menjavo parcele št. 464/1 
k.o. Koritnica s parcelo št. 1668/2 k.o. Koritnica. Parcelo rabi za parkiranje 
avtomobila. Razliko v površini je pripravljen odkupiti. 
 
Krajevna skupnost Kal Koritnica nasprotuje menjavi. 
 
Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
 
Glede na stališče krajevne skupnosti Odbor predlaga občinski upravi, da se ne 
izvede menjave parcel. 
 

8. Rot Darjan – varovanje statusa JAVNO DOBRO 
 
Rot Darjan glede na svoj primer na Žagi opozarja na poseganje, gradnjo na občinskih 
parcelah brez ustreznih soglasij in dovoljenj.   
 
Po razpravi je Odbor predlagal naj Medobčinska uprava s redarstvom mora ažurneje 
spremljati in ukrepati pri raznih pritožbah občanov in poseganjih brez ustreznih 
dovoljenj, soglasij na občinskih parcelah. 
 

9. Metka Štritof – postavitev vrtne ute 
 
Metka Štritof, Brdo 72, 5230 Bovec je dala vlogo za postavitev vrtne ute ob 
stanovanjskem bloku Brdo 72 v Bovcu. S postavitvijo vrtne ute bi pridobila nujno 
potreben prostor za shranjevanje drv in vrtnega orodja. Zbrane ima podpise vseh 
stalnih stanovalcev, ki soglašajo s postavitvijo ute. 
 
Odbor se je seznanil, da s strani upravnika potekajo aktivnosti za priznanje in 
določitev funkcionalnega zemljišča k objektu Brdo 72.   
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Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
 
Člani Odbora predlagajo občinski upravi, da se do odločitve o priznanju 
funkcionalnega zemljišča počaka z vsemi aktivnostmi, ki bi posegala v 
razpolaganje z zemljišči na tem območju. 

 
10. Matej Ohojak – prodaja parcele št. 700/81 k.o. Žaga 

 
Matej Ohojak, Žaga 14 c, 5224 Srpenica je poslal vprašanje zakaj se ne nadaljuje z 
prodajo občinske parcele št. 700/81 k.o. Žaga in Odbor je že sprejel sklep, ki 
priporoča občinski upravi prodajo navedene parcele. 
 
S strani Komunale Tolmin smo bili opozorjeni, da je v parceli vkopana gospodarska 
javna infrastruktura in naj se varovalni pas komunalne infrastrukture izloči iz 
prodaje. 
 

Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep: 
 
Odbor predlaga občinski upravi Občine Bovec, da se v skladu z zakonodajo po 
parcelaciji proda del parcele št. 700/81 k.o. Žaga.  
 

11. Vprašanja, pobude in predlogi 
 
Podana je bila informacija o stanju in poteku sprememb in dopolnitev OPN Bovec. 
 
Na krajevne skupnosti naj se pošlje pripravljene grafične karte namenske rabe, da se 
le te seznanijo s velikostjo in obliko območij strnjenih naselij.  
 
Seja Odbora za okolje in prostor se je končala ob 2000. 
 
 
Zapisal: 
Miran Šušteršič                         Predsednik Odbora: 
           Danijel Krivec 


