
O B Č I N S K I  S V E T  
Datum : 24.11.2016 
Številka  :  032-01/2014-5. izredna 
 

    ZAPISNIK 
5. izredne seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v torek, 22. novembra 2016 ob 

1800 v mali dvorani Kulturnega doma Bovec  
 

Prisotni:  Davor Gašperčič, Branko Bradaškja (do 2025), David Mlekuţ, Valter Mlekuţ, Goran Kavs, 

Nives Marka, Milan Jojić, Danijel Krivec, Marija Kravanja, Miha Sotlar 
Odsotni: Anita Rot (op.), Tjaša Komac 

Vabljeni: Valter Mlekuţ, Vesna Cuder, Patricija Muršič, Iris Stres Robert Kokošin (občinska uprava), 
Milan Štulc (piar), Kodeli Vučič Nevenka (Nadzorni odbor), Neva Blazetič. Mariša Bizjak, Miloš 

Batistuta, Blaţ Močnik, Miran Mihelič (novinarji), ostali poslušalci: Janko Humar in nekateri občani 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je otvoril 5. izredno sejo občinskega sveta s pojasnilom, da se seja sklicuje zaradi  

sprejema "Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za upravljanje ţičniških naprav na smučišču Kanin" po 
hitrem postopku. 

Pozdravil je vse prisotne in ugotovil, da je sklepčnost zagotovljena, saj je prisotnih 10 od 12 svetnikov, 
1 svetnica se je opravičila. 

Ţupan Valter Mlekuţ je predstavil dnevni red in nanj ni bilo pripomb. 

 
Soglasno je bil sprejet naslednji dnevni red 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Bovec: 

1. Zapisnik 14. redne seje in Poročilo 4. korespondenčne seje 
2. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za upravljanje ţičniških naprav na smučišču Kanin (hitri 

postopek) 

3. Rebalans proračuna Občine Bovec 
4. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 

 
AD 1) Zapisnik 14. redne seje in Poročilo 4. korespondenčne seje 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal zapisnik 14. redne seje in uresničevanje sprejetih sklepov. 
Milan Jojić se je z zapisnikom strinjal, opozoril pa je, da se na tej seji svetnikov ni vprašalo, če lahko s 

TV snemajo. Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je seja odprta za javnost in pojasnil, zakaj posnetkov 
seje ne moremo objavljati na naši KA-TV. 

Ţupan Valter Mlekuţ je predstavil Poročilo 4. korespondenčne seje in uresničitev sprejetih sklepov. 

 
Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec  potrjuje Zapisnik 14. redne seje in 

Poročilo 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec. 
 

AD 2) Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za upravljanje žičniških naprav na smučišču 
Kanin (hitri postopek) 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je pojasnil, zakaj se je odstopilo od podpisa pogodbe z edino prijavljeno firmo 
"Strokovne Gorske storitve d.o.o." in da se je Komisija za Kanin odločila za ustanovitev javnega 

zavoda, podţupan Davor Gašperčič pa je zbiral informativne prijave za zaposlitev na Kaninu potem, ko 
je bilo povpraševanje objavljeno na KATV. 

Podţupan Davor Gašperčič je povedal, da je prišlo 66 prijav za različna delovna mesta, tudi 6 

potencialnih kandidatov za mesto direktorja, ţupan Valter Mlekuţ pa je menil, da o imenih ni smiselno 
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govoriti, ker bo potreben razpis. Bo pa na tej seji treba imenovati v.d. direktorja, da bo lahko zagnal 

organizacijo. 

Danijel Krivec je pojasnil, zakaj se izbirnega postopka ni zaključilo, da zahtevana bančna garancija ni 
moţna, sledila je prekinitev postopka in odločitev za javni zavod, sprejem odloka, preverjanje kadrov, 

ki so na razpolago; dobro je da, so dovoljenja in koncesije pisane na občino; sam odlok je podoben 
vsem vzorcem, ima javno določene definicije dejavnosti; ključno, da se sprejme odlok in imenuje v.d. 

direktorja, ki mora začeti s pripravo smučišča; predlog za obravnavo odloka po sklopih. 

Miha Sotlar je pojasnil, zakaj so se odločili za javni zavod in povedal, da je poleg sprejetja odloka in 
določitve v.d. direktorja treba imenovati še naše predstavnike v svet zavoda in dogovoriti čas za 

sprejem statuta in izvedbo razpisa za imenovanje direktorja; odločiti pa se je treba tudi za ime zavoda. 
Branko Bradaškja je pred odločanjem ţelel vedeti kaj več o stanju na Kaninu, o poslovnem načrtu; ali 

bo novo ustanovljeni zavod začel z nule, kaj bo s stroški, nobenih pisnih zagotovil ni. Če ne dobi 
odgovorov, se bo odstranil iz odločanja. 

Danijel Krivec je podal pojasnila glede obnove Kanina - kroţno-kabinske ţičnice, remonta, teptalnih 

strojev, restavracije in sanitarij, čakalo se je na podpis koncesijske pogodbe, o plačilih izvajalcem, ki 
še niso v celoti poplačani; ţičnica je boljša in bolj varna, kot je bila pred ustavitvijo; hkrati pa je 

poudaril, da se odloča o novem zavodu, ki začenja z nule. 
Nadalje so razpravljali: Branko Bradaškja (od kod se bo pokrivala zguba), Milan Jojić (danes je dobil 

odgovor na vprašalnik, ki ga je poslal ţupanu in vsem svetnikom), ţupan Valter Mlekuţ (na bolniški je, 

pa zaradi Kanina hodi delat; neresnične govorice, da bo pri Andori direktor Aleš Uršič, prišlo je tudi do 
poškodovanja ţičnice; Aleš Uršič je nekaj pomagal, ni pa predviden niti za direktorja niti za v.d. 

direktorja), Miha Sotlar, Milan Jojić, Danijel Krivec, ţupan Valter Mlekuţ, Davor Gašperčič, Branko 
Bradaškja, David Mlekuţ, Marija Kravanja. 

Pregled odloka: 
1. člen: ni pripomb 

2. člen: Glede imena javnega zavoda so razpravljali Danijel Krivec, Milan Jojić, Miha Sotlar, Nives 

Marka, Marija Kravanja. Z 9 glasovi ZA in 1 vzdrţanim je bilo sprejeto ime SONČNI KANIN, 
skrajšanega imena se ne definira. 

Z 9 glasovi ZA  in 1 vzdrţanim je bil sprejet poslovni naslov zavoda Dvor 43, 5230 Bovec. 
3. člen: Z 9 glasovi ZA  in 1 vzdrţanim je bilo sprejeto, da se v 1. odstavku izbriše  beseda skrajšano. 

4. člen: ni pripomb 

5. člen: Glede dejavnosti zavoda so razpravljali Milan Jojič, Danijel Krivec, Miha Sotlar. 
Z 9 glasovi ZA  in 1 vzdrţanim je bilo sprejeto da se v 1. odstavku 5. člena izpusti beseda "dejavnost" 

6. člen: Glede dejavnosti zavoda so razpravljali Goran Kavs, Miha Sotlar, Davor Gašperčič, ţupan 
Valter Mlekuţ, Milan Jojić, Valter Mlekuţ, Danijel Krivec 

Z 9 glasovi ZA  in 1 vzdrţanim je bilo sprejeto, da se v 3. odstavku 6 člena črta "R/91.011 Dejavnost 

knjiţnic"  in se doda nov 5. odstavek "Zavod lahko v manjšem obsegu opravlja tudi  druge dejavnosti, 
s katerimi dopolnjuje svoje osnovne registrirane dejavnosti in s katerimi prispeva k popolnejšemu 

izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti. Zavod 
opravlja gospodarske dejavnosti, določene s tem odlokom, kot neprofitne. Zavod lahko opravlja 

nekatere naloge v obliki dodatnih programov in projektov. 
7. člen: ni pripomb 

8. člen:  Glede organov sveta zavoda so razpravljali Miha Sotlar, Milan Jojić, Danijel Krivec. 

Z 9 glasovi ZA  in 1 vzdrţanim je bilo sprejeto, da se v zadnji alinei 2. odstavka 8. člena popravi tako, 
da predstavnika imenuje Svet zavoda Lokalne turistične organizacije Bovec. 

9. člen: Glede postopka oblikovanja sveta zavoda in mandata članov so razpravljali: Miha Sotlar, 
Goran Kavs, Milan Jojić, Danijel Krivec. 

Z 8 glasovi ZA, 1 glasom PROTI in 1 vzdrţanim glasom je bilo sprejeto, da 1., 2. in 3. odstavek 9. 

člena ostanejo nespremenjeni, spremenita pa se 4. odstavek: "Svet zavoda ima predsednika Sveta 
zavoda in namestnika predsednika Sveta zavoda." in 5. odstavek: "Predsednika Sveta zavoda in 

njegovega namestnika izvolijo člani Sveta zavoda z navadno večino iz svojih vrst na prvi (konstitutivni) 
seji zavoda. Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik sta lahko le predstavnika ustanovitelja 

zavoda (občinski svetniki)."  
10. člen: Glede trajanja mandata članov sveta zavoda so razpravljali ţupan Valter Mlekuţ, Miha Sotlar, 

Davor Gašperčič, Danijel Krivec, Milan Jojić. 

11. člen: Razpravljala sta Milan Jojić in Danijel Krivec. 
12. člen: Razpravljal je Miha Sotlar. 



Z 9 glasovi ZA  in 1 vzdrţanim je bilo sprejeto, da se v 2. odstavku 12. člena določi, da  odsotnosti oz. 

nezmoţnosti predsednika sveta Zavoda seje sveta sklicuje in vodi namestnik predsednika Zavoda. 

13.člen: Razpravljal je Miha Sotlar. 
14. člen: ni pripomb 

15. člen: ni pripomb  
16. člen: ni pripomb 

17. člen: Razpravljal je Miha Sotlar 

Z 9 glasovi ZA  in 1 vzdrţanim je bilo sprejeto, da se v 12. alinei 1. odstavka 17. člena briše "kakor 
tudi pogodbe o odpovedi delovnega razmerja" in se doda nov 3. odstavek, ki se glasi: "Direktor lahko 

prosto razpolaga s sredstvi v višini do 10.000,00 €, za ostala razpolaganja potrebuje soglasje Sveta 
Zavoda." 

18. člen: ni pripomb 
19. člen: ni pripomb 

20. člen: ni pripomb 

Ţupan Valter Mlekuţ je opozoril, da seja traja ţe 2 uri in 15 minut in ali je potrebna pavza. Prisotni so 
se strinjali, da pavza ni potrebna. 
21. člen: ni pripomb 
22. člen: ni pripomb 

23. člen: ni pripomb 

24. člen: ni pripomb 
25. člen: ni pripomb 

26. člen: ni pripomb 
27. člen: ni pripomb 

28. člen: ni pripomb 
29. člen: ni pripomb 

30. člen: Z 9 glasovi ZA  in 1 vzdrţanim je bilo sprejeto, da mora biti Svet Zavoda konstituiran 

najkasneje v roku 30 dni od veljavnosti tega odloka. 
31. člen: Z 9 glasovi ZA  in 1 vzdrţanim je bilo sprejeto, da mora biti Statut Zavoda sprejet najkasneje 

v roku 45 dni od veljavnosti tega odloka. 
32. člen: Z 9 glasovi ZA  in 1 vzdrţanim je bilo sprejeto, da se v prvem odstavku 32. člena zapiše, da 

pogoje za delo Zavoda zagotavlja Občina Bovec. 

33. člen: ni pripomb 
 

Z 9 glasovi ZA  in 1 vzdrţanim, je bil sprejet naslednji sklep: Občinski svet Občine Bovec sprejme v 
prvem branju Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin v predlaganem besedilu in s popravki 

iz razprave. 
Z 9 glasovi ZA  in 1 vzdrţanim, je bil sprejet naslednji sklep: Občinski svet Občine Bovec sprejme v 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin v predlaganem besedilu. 
 

Sejo je zapustil svetnik Branko Bradaškja. 
 

Glede predstavnikov Občine Bovec v svetu zavoda so razpravljali ţupan Valter Mlekuţ, Nives Marka, 

Davor Gašperčič, Danijel Krivec, Goran Kavs. Ob glasovanju je Miha Sotlar dobil 7 glasov, Danijel 
Krivec 8 glasov, Davor Gašperčič 6 glasov (tudi pomislek, če je kot podţupan lahko član sveta zavoda) 

in Milan Jojić 7 glasov.  
 

Sprejet je bil naslednji sklep: V svet  javnega zavoda Sončni Kanin se imenujejo naslednji 

predstavniki Občine Bovec:  

-Miha Sotlar, Trg golobarskih ţrtev 18, 5230 Bovec 

-Danijel Krivec, Srpenica 37, 5224 Srpenica 

-Milan Jojić, Dvor 5, 5230 Bovec. 
 

Podţupan Davor Gašperčič je povedal, da so se kot kandidati za direktorja javnega zavoda prijavili 
Borut Jermol, Marijan Skornišek, Uroš Sovdat, Darko Laharnar, Boris Zorko in Dragan Jojić ter dva 

tujca - en iz Nizozemske in en Srb. Razpravljali so: ţupan Valter Mlekuţ, Danijel Krivec, Miha Sotlar, 
Davor Gašperčič, Valter Mlekuţ, Milan Jojić. 
 



Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: Občinski svet Občine Bovec imenuje SKORNIŠEK MARIJANA za 

v.d. direktorja javnega zavoda Sončni Kanin. 
 

AD 3) Rebalans proračuna Občine Bovec 
 

Ţupan Valter Mlekuţ in Patricija Muršič sta povedala, kako in zakaj je pripravljen ta rebalans 

proračuna. 
Razpravljali so Goran Kavs, Patricija Muršič, Milan Jojić, ţupan Valter Mlekuţ, Davor Gašperčič. 
 

Soglasno je vseh 9 prisotnih svetnikov sprejelo naslednji sklep: Občinski svet Občine Bovec sprejme 

Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2016. 
 

AD 4) Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 

 
a) Danijel Krivec je poročal o sestankih glede rešitve nadomestne ceste na Mangart po podoru, ki naj 

bi bila do poletja rešena, glede kobariških klancev, kroţišča in Kluţ, razpisa za Učejo pa še ni.  
b) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da se občinsko stavbo opremlja s poţarnim in protivlomnim 

alarmnim sistemom. 
c) Marija Kravanja je opozorila, da  bi bila v Trenti potrebna intervencija za cesto do Elektrarne, ki je 

edina pot čisto ob vodi, čisto spodjedena, na različne naslove ţe pišejo, od občine, civilne zaščite, 

vodarjev... Odgovoril je ţupan Valter Mlekuţ; potem pa je vprašala glede mosta v Soči, ki ga dela g. 
Magajne; ţupan je obljubil, če bo dokumentacija, bo tudi most... pa dokumentacije še ni; popravljala 

se bo tudi brv pri Kukču, ki je v slabem stanju... izvajalci vse obljubljajo, ko pa je treba dokumentacijo 
pripraviti, je pa drugo; naštel je opravljena intervencijska dela. 

d) Milan Jojić je opozoril, naj bi obstajala blokada v DTP-ju, da se ne more rešiti, če ni v njihovem  

seznamu za rušitve. Odgovoril je ţupan, kako se vse objekte v KS, tam kjer so vsa potrebna soglasja  
lastnikov, rušijo. Dopolnil ga je Krivec Danijel, da gre za rušitve po pozivu v 2009, 2010 in kako so KS  

k temu pristopile, pridobile soglasja vseh dedičev. 
e) Goran Kavs je opozoril, da Eko sklad 100% sofinancira  elektro polnilnice na zavarovanih območjih  

in da bi se morda kakšno v Trenti postavilo. Odgovoril je ţupan Valter Mlekuţ in omenil, naj bi tudi na  

Občino Bovec dobili 1 električni avto BMW za 1 mesec. 
f) Glede izvajanja del v Kal-Koritnici sta razpravljala Valter Mlekuţ in ţupan Valter Mlekuţ. 

g) Valter Mlekuţ je vprašal, kaj je s širitvijo Mahlejeve tovarne v Indus coni in ţupan Valter Mlekuţ je  
povedal, kaj se dogaja. 

h) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, naj bi bile v okviru novoletnih prireditev otvoritev trgovine v  
Trenti, obletnica Krajcarce, tradicionalni novoletni sprejem bo 16.12.2016 v Kulturnem domu v Bovcu. 

Krivec Danijel pa je dodal, da bi morali tudi otvoritev sezone pripraviti, nanje povabiti ministre... 

i) Nives Marka je opozorila, da so na Vodenški cesti polmetrske jame in če bi se dalo kaj urediti. 
 Ţupan Valter Mlekuţ je odgovoril, naj bi se to v naslednjem proračunu upoštevalo, sicer pa so   

Vodenca zaradi vseh kampov preobremenjena in so problemi tako z vodo, elektriko.... 
j) Milan Jojič je vprašal glede razpisa za letališče in pojasnjeno mu je bilo, da bo razpis objavljen, čim  

bo pripravljen. 

  
Seja je bila zaključena ob 2135. 

 
Zapisala:       Ţupan Občine Bovec: 

Vesna Cuder           Valter Mlekuţ 
 

         


