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 O B Č I N S K I  S V E T  
Datum: 30.1.2017 
Številka: 032-01/2014-16. redna 
 

    ZAPISNIK 
16. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v četrtek, 26.1.2017 ob 1800 v 

mali dvorani  Kulturnega doma Bovec  
 

Prisotni: Valter Mlekuţ, Davor Gašperčič, Miha Sotlar, Tjaša Komac, Marija Kravanja, Anita Rot, Nives 

Marka   
Opravičeno odsotni: Branko Bradaškja, David Mlekuţ, Danijel Krivec, Goran Kavs, Milan Jojić 

Ostali prisotni: Valter Mlekuţ, Patricija Muršič, Vesna Cuder, Cecilija Avsenik, Milojka Kranjc, Helena 
Kravanja, Joţica Kavs, Iris Stres, Miran Šušteršič (občinska uprava), Milan Štulc (odnosi z javnostmi), 

Neva Blazetič (novinarka) 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je prisotnih 7 od 12 svetnikov, 5 se jih je 

predhodno opravičilo. Predstavil je dnevni red 16. redne seje Občinskega sveta in povedal, da je umrl 
častni občan Anton Prijon; prisotni so počastili spomin nanj z minuto molka.  
 

Soglasno  je bil sprejet naslednji dnevni red 16. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec: 

1. Zapisnik  5. izredne, 5. korespondenčne  in 15. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec 
2. Proračuna Občine Bovec za leto 2017- 1. branje 

3. Letni načrt pridobivanja  in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoţenjem Občine Bovec v letu 

2017 
4. Sklep o podelitvi koncesije za graditev vlečnice Podi na Kaninu 

5. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin  
6. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli štev. 452/21 k.o. (2203) Trenta leva  
7. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli štev. 4190/12 k.o. (2211)  Čezsoča 
8. Informacije o aktualnih zadevah 

9. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 

 
AD 1) Zapisnik  5. izredne, 5. korespondenčne  in 15. redne seje  Občinskega sveta Občine 

Bovec 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal  v Zapisniku  5. izredne, 5. korespondenčne  in 15. redne seje  
Občinskega sveta Občine Bovec sprejete sklepe in njihovo uresničevanje. Razpravljal ni nihče. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se Zapisnik  5. izredne, Poročilo 5. korespondenčne  in Zapisnik 15. 
redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec potrdijo. 

 
AD 2) Proračuna Občine Bovec za leto 2017- 1. branje 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je 21.12.2016 sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec 

v obdobju januar-marec 2017, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 86 dne 29.12.2016. 

Patricija Muršič je predstavila potek obravnave proračuna za leto 2017:  
na tej seji 1. branje, v roku 7 dni je treba dostaviti pisne predloge, do katerih se bo ţupan v nadaljnjih 

7 dneh opredelil in bo tako gradivo šlo na odbore, ki bodo 9. februarja, potem je nadaljnjih 7 dni, v 
katerih se ţupan opredeli in 16.2.2017 se odpošlje gradivo za sejo občinskega sveta 23.2.2017, ko se 

bo opravilo 2. branje proračuna. 

Ţupan Valter Mlekuţ je pohvalil dobro pripravljeno gradivo-obrazloţitve. 

Občina Bovec 
 

Trg golobarskih ţrtev 8 
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Telefon : SI (386) 05/384-19-00,02 
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E-pošta : obcina.tajnistvo@bovec.si 
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Helena Kravanja je predstavila pripravo proračuna in splošni del-le tega, ţupan Valter Mlekuţ pa je 

predstavil predvidene investicije v letu 2017. 

Joţica Kavs je predlagala, naj svetniki postavijo vprašanja, če jih kaj še posebej zanima. 
Marija Kravanja in Iris Stres sta razpravljali glede kombija, ki se nabavlja. 

Davor Gašperčič in ţupan Valter Mlekuţ sta razpravljala glede selitve skupne občinske uprave v 
Kobarid. 

Miha Sotlar, Miran Šušteršič in ţupan Valter Mlekuţ so razpravljali glede garaţ na Brdu. 

Miha Sotlar, ţupan Valter Mlekuţ, Tjaša Komac, Valter Mlekuţ so razpravljali o postavitvi drsališča in 
naravnem drsališču v Čezsoči ter o tem, da vsaka vas ne more imeti drsališča, tekaških prog, 

smučišča-različne panoge je treba razporediti na posamezne lokacije. 
Ţupan Valter Mlekuţ, Davor Gašperčič in Cecilja Avsenik so poročali o projektih, na katere se občina 

prijavlja. 
Glede pluţenja so razpravljali Nives Marka, ţupan Valter Mlekuţ, Valter Mlekuţ in Milojka Kranjc, ki je 

poročala glede javne razsvetljave in povečane porabe.  

Miran Šušteršič je poročal o predvidenih delih na Gerešu. 
Ţupan Valter Mlekuţ in Milojka Kranjc sta povedala glede ceste v Vodenca- dinamika del glede na 

vodovod in dinamiko poletne sezone. 
Valter Mlekuţ je povedal, da Milan Jojić ţeli planiranje snemanja sej. 

Davor Gašperčič je poročal glede nakupa oz nadgradnje gasilskega vozila. 

Ţupan Valter Mlekuţ je poročal glede začetka del za gradnjo telovadnice, parkirne hiše, nabave 
parkomatov, razpravljal pa je še Miha Sotlar. 

Nives Marka je vprašala, ali se bo urejal potok v Koritnici in odgovoril je Miran Šušteršič,razpravljal je 
še Valter Mlekuţ. 

Marija Kravanja je vprašala glede koncesije za gospodarjenje z gozdovi in pojasnila je Milojka Kranjc. 
Valterja Mlekuţ je zanimalo, kam gre denar od sečnje lesa na panju, pojasnila sta mu Milojka Kranjc in 

ţupan Valter Mlekuţ. 

Marija Kravanja je vprašala glede Dolba in odgovorila sta Davor Gašperčič in Cecilja Avsenik. 
Marija Kravanja je vprašala glede ureditve parkirišč in Joţica Kavs je pojasnila, kaj je predvideno v 

znesku za postajališča. 
Marija Kravanja je vprašala glede javne razsvetljave in kako se to lahko argumentira, Milojka Kranjc pa 

je povedala, kakšne so predvidene kazni za kršitve, da se svetilke menjujejo za take z manjšo porabo, 

a še vedno se po vaseh dodajajo nove svetilke; kot sluţba je opozorila, da bi bilo treba izpeljati 
zamenjavo svetilk v celem Bovcu. 

Marija Kravanja je predlagala, da bi JZ Sončni Kanin ob koncu sezone poročal o delu in številu 
prepeljanih potnikov. Ţupan Valter Mlekuţ je poročal s sodelovanju, pohvalil mlado ekipo 33-ih 

zaposlenih, dopolnil ga je Miha Sotlar in povedal, kakšen je obisk, o programu, svetoval udeleţbo na 

Valentinovi večerji na Kaninu. 
Marija Kravanja je predlagala popust za osnovnošolsko mladino in Davor Gašperčič je pojasnil, da je 

za vse otroke do 10. leta zastonj in o akciji za osnovne šole 
 

Soglasno bil sprejet sklep, da je po opravljenem prvem branju Proračun Občine Bovec 2017  tak, kot 
je bil predstavljen, primeren za nadaljnjo obravnavo. 

 

AD 3) Letni načrt pridobivanja  in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Občine Bovec v letu 2017 

 
Gradivo je predstavila Vesna Cuder, ţupan Valter Mlekuţ pa je dopolnil razlago glede prodaje 

določenih objektov. 

Razpravljala sta Miha Sotlar in Vesna Cuder. 
Soglasno je bil sprejet 1. sklep: Občinski svet Občine Bovec sprejme priloţeni Letni načrt pridobivanja 

stvarnega premoţenja 2017 in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoţenjem občine Bovec 2017 
 

Soglasno je bil sprejet 2. sklep: Občinski svet Občine Bovec pooblašča ţupana Občine Bovec, da 
lahko razpolaga z nepremičninami Občine Bovec, katerih orientacijska vrednost ne presega 7.000,00 € 

in je razpolaganje odobril Odbor za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z 

nepremičninami. 
 

AD 4) Sklep o podelitvi koncesije za graditev vlečnice Podi na Kaninu 
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Zadevo je predstavil ţupan Valter Mlekuţ, razpravljal ni nihče. 
 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: Občinski svet Občine Bovec se strinja, da se "Javnemu zavodu 

Sončni Kanin, upravljanje smučišča Kanin", podeli koncesija za vlečnico Podi na Kaninu. 
 

AD 5) Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin  
 

Ţupan Valter Mlekuţ in Miha Sotlar sta povedala, kaj je bilo treba popraviti pri registraciji glede imena, 

pa tudi glede same dejavnosti. 
 

Soglasno je bil sprejet naslednji  sklep o Popravku odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin: 

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin (Uradni list RS, številka 74/2016) se v 2. členu  

(ime in  sedeţ javnega zavoda) spremeni 1. odstavek, tako, da se glasi: 

(1) Ime javnega zavoda je: JAVNI ZAVOD SONČNI KANIN, UPRAVLJANJE SMUČIŠČA KANIN 

Skrajšano ime javnega zavoda je: SONČNI KANIN 

V 6. členu (dejavnosti zavoda) se v 3. odstavku dodata naslednji dejavnosti: 

 - E/39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 

 - F/43.120 Zemeljska pripravljalna dela  
 

AD 6) Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli štev. 452/21 k.o. (2203) 

Trenta leva  
 

Gradivo je predstavila Vesna Cuder. Razpravljal ni nihče. 
 

Soglasno je bil sprejet naslednji Sklep o ukinitvi javnega dobra: 
1. člen 

Na zemljišču parcele številka 452/21 k.o. (2203) Trenta leva v skupni izmeri 503 m2, se ukine status 

grajenega javnega dobra. 
2. člen 

Zemljišče parcele številka 452/21 k.o. (2203) Trenta leva v skupni izmeri 503 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 7) Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli štev. 4190/12 k.o. (2211)  

Čezsoča 
 

Gradivo je predstavila Vesna Cuder. Razpravljala sta Valter Mlekuţ in Vesna Cuder. 
 

Soglasno je bil sprejet naslednji Sklep o ukinitvi javnega dobra: 
1. člen 

Na zemljišču parcele številka 4190/12 k.o. (2211) Čezsoča v izmeri 14 m2, se ukine status grajenega 

javnega dobra. 
2. člen 

Zemljišče parcele številka 4190/12 k.o. (2211) Čezsoča v izmeri 14 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 8) Informacije o aktualnih zadevah 
 

a) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da ga zelo moti, da se občinski svetniki kljub prejetim vabilom ne 

udeleţujejo kulturnih prireditev Občine Bovec, prireditev ob občinskem prazniku, ţupanovem 
novoletnem sprejemu, saj to ni spoštljivo do nastopajočih, pa tudi sicer je njihova prisotnost za druge 

obiskovalce, občane, ki so jih volili, zelo pomembna. Apeliral je, naj se v bodoče udeleţujejo teh 
prireditev. 
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b) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal o projektih, na katere se je prijavila Občina Bovec. 

 

c) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da bo naslednja seja 23.2.2017. Seje občinskega sveta bodo odslej 
v Kulturnem domu Bovec. 

 
AD 9) Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 

 

Ni bilo postavljenih vprašanj. 
 

 
 

 
Seja je bila zaključena ob 2010 . 

 

Zapisala:       Ţupan Občine Bovec: 
Vesna Cuder       Valter Mlekuţ  


