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 O B Č I N S K I  S V E T  
Datum: 24.2.2017 
Številka: 032-01/2014-17. redna 
 

    ZAPISNIK 
17. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v četrtek, 23.2.2017 ob 1800 v 

mali dvorani  Kulturnega doma Bovec  
 

Prisotni: Valter Mlekuţ, Davor Gašperčič (od 1835), Miha Sotlar, Branko Bradaškja, David Mlekuţ, 

Danijel Krivec (od 1820), Goran Kavs, Milan Jojić (od 1833), Marija Kravanja, Anita Rot, Nives Marka   
Opravičeno odsotna: Tjaša Komac 

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

Mariša Bizjak (novinarka), Matjaţ Bremec (za Mahle), Iztok Kenda (za Osnovno šolo Bovec), Humar 
Janko (LTO Bovec) 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je prisotnih 8 od 12 svetnikov ter 
povedal, da pridejo trije svetniki malo kasneje, 1 svetnica pa se je opravičila. 

Predlagal je dopolnitev dnevnega reda 17. seje s točkama "Sklep o odpisu terjatev in Sklep za odpis 
osnovnih sredstev za leto 2016" in "Predlog spremembe 5. člena Pogodbe o najemu in uporabi 

Avtodomskega postajališča Dvor Bovec" in soglasno je bil sprejet sklep o uvrstitvi obeh točk na 
dnevni red te seje. 

 

Soglasno  je bil sprejet naslednji dnevni red 17. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec: 
1. Zapisnik 16. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec 

2. Proračuna Občine Bovec za leto 2017- 2. branje 
3. Sklep o odpisu terjatev in Sklep za odpis osnovnih sredstev za leto 2016 

4. Predlog spremembe 5. člena Pogodbe o najemu in uporabi Avtodomskega postajališča Dvor Bovec 

5. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah štev. 842/3 in 865/2 k.o. Bovec 
6. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli štev. 4180/35 k.o. (2211)  Čezsoča 

7. Dopolnitev Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoţenja Občine Bovec v najem 
8. Predstavitev projektne dokumentacije za DOLB 
9. Informacije o aktualnih zadevah  

10. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 
 

AD 1) Zapisnik  16. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal  v 16. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec sprejete sklepe in 
njihovo uresničevanje. Razpravljal ni nihče. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se Zapisnik 16. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec potrdi. 

 

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

Po uvodu ţupana Valterja Mlekuţa je Milojka Kranjc predstavila in obrazloţila amandma, ki ga je 
pripravila Občina Bovec. 

Ţupan Valter Mlekuţ je povabil direktorja LTO Bovec Humar Janka, da je povedal, za katere programe 
LTO Bovec je Občina Bovec namenila sredstva in da je Svet LTO Bovec potrdil plan, ki bo obravnavan 

tudi na občinskem svetu. 

 
Prišel Danijel Krivec. 

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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Z 8 glasovi ZA in 1 glasom PROTI je bil sprejet 1. sklep, da se sprejme predloţeni Amandma k 

proračunu Občine Bovec za leto 2017.  

 
Z 8 glasovi ZA in 1 glasom PROTI je bil sprejet 2. sklep, da se sprejme Proračun Občine Bovec 2017  

z vsemi dokumenti proračuna. 
 

Soglasno je bil sprejet  3. sklep o uskladitvi in dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja s stvarnim 

premoţenjem Občine Bovec v letu 2017 in sicer na sami seji s parcelo številka 8209 k.o. Bovec v 
izmeri 7172 m2 po ceni 1,23 €/m2.  

 
AD 3) Sklep o odpisu terjatev in Sklep za odpis osnovnih sredstev za leto 2016 

 
Helena Kravanja je predstavila, za katere terjatve in za katera osnovna sredstva se predlaga odpis. 

Razpravljali so Miha Sotlar, Kravanja Helena in Goran Kavs. 

 
Soglasno je vseh 9 prisotnih svetnikov sprejelo predloţeni Sklep o odpisu terjatev. 

 
Glede odpisanih osnovnih sredstev sta razpravljala Miha Sotlar in Helena Kravanja. 

Soglasno je vseh 9 prisotnih svetnikov sprejelo predloţeni Sklep za odpis osnovnih sredstev za leto 

2016. 
Prišel je Milan Jojić. 
 
AD 4) Predlog spremembe 5. člena Pogodbe o najemu in uporabi Avtodomskega 

postajališča Dvor Bovec 
 

Točko je predstavil ţupan Valter Mlekuţ. 

Prišel je Davor Gašperčič. 
Glede ideje, da bi z Avtodomskim postajališčem Dvor Bovec upravljal javni zavod Sončni Kanin, so 

razpravljali Davor Gašperčič, Miha Sotlar, ţupan Valter Mlekuţ, Valter Mlekuţ, Cecilija Avsenik, Danijel 
Krivec. 

Soglasno je vseh 11 prisotnih svetnikov sprejelo sklep, da se ne gre v spremembo 5. člena Pogodbe o 

najemu in uporabi Avtodomskega postajališča Dvor Bovec. 
 

AD 5) Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah štev. 842/3 in 865/2 k.o. 
Bovec 
 

Gradivo je predstavil ţupan Valter Mlekuţ. Razpravljal ni nihče. 
 

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

Na zemljišču parcele številka 842/3 k.o. (2207) Bovec v izmeri 10 m2 in parcele številka 865/2 k.o. 
(2207) Bovec v izmeri 8 m2, se ukine status grajenega javnega dobra. 

2. člen 
Zemljišče parcele številka 842/3 k.o. (2207) Bovec v izmeri 10 m2 in zemljišče parcele številka 865/2 

k.o. (2207) Bovec v izmeri 8 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 6) Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli štev. 4180/35 k.o. (2211)  
Čezsoča 
 

Gradivo je predstavil ţupan Valter Mlekuţ. Razpravljal ni nihče. 
 

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

Na zemljišču parcele številka 4180/35 k.o. (2211) Čezsoča v izmeri 15 m2, se ukine status grajenega 
javnega dobra. 
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2. člen 

Zemljišče parcele številka 4180/35 k.o. (2211) Čezsoča v izmeri 15 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) Dopolnitev Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v 

najem 

 
Predlog dopolnitve je predstavila Patricija Muršič, dopolnil pa jo je ţupan Valter Mlekuţ. 
Razpravljali so: Miha Sotlar, Milan Jojić, ţupan Valter Mlekuţ, Iris Stres, Danijel Krivec, Goran Kavs. 

 

Z 9 glasovi ZA, 1 glasom PROTI in 1 vzdrţanim glasom je bil sprejet sklep,  da se sprejme Pravilnik o 
dopolnitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoţenja  Občine Bovec v najem 

1. člen 
V Pravilniku o oddajanju nepremičnega premoţenja Občine Bovec v najem (Uradni list RS, številka 

55/2011 in 76/2012, 53/2015 in 31/2016) se v Ceniku oddaje v najem zemljišča in gospodarskih 

objektov doda rubriko  "Letališče Bovec": 

Objekt Cena €/m2/leto 

Upravna stavba 9 € 

Hangar  6 € 

Letališčna ploščad  5 € 

2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
AD 8) Predstavitev projektne dokumentacije za DOLB 
 
Uvodoma je zadevo predstavil ţupan Valter Mlekuţ, potem pa je celotno tematiko podrobno predstavil 

Aleš Šaver iz Projekta Nova Gorica. 

Razpravljali so Miha Sotlar, Danijel Krivec, Milojka Kranjc, Joţica Kavs, Iztok Kenda (OŠ Bovec), Matjaţ 
Bremec (Mahle), Milan Jojić, Marija Kravanja, Helena Kravanja, Davor Gašperčič, Cecilija Avsenik, 

ţupan Valter Mlekuţ. 
 

Soglasno je vseh 11 prisotnih svetnikov sprejelo sklep,  da se nadaljuje s projektom "veliki DOLB". 

 
AD 9) Informacije o aktualnih zadevah 

 
a) Ţupan Valter Mlekuţ je poročal o oddaji vloge za projekt večnamenske poti okoli letališča in o  

problemu pridobivanja soglasij od lastnikov, saj so mnogi v tujini. 
b) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je občina za 1 mesec dobila v brezplačno uporabo BMW na  

električni pogon in si ga za 25 €/dan lahko izposodijo tudi občani. 

c) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je bivši ţupan Germovšek ob koncu mandata podal kazensko 
 ovadbo zaradi Ţaršč zoper takratnega ţupana Krivca, vsi takratni svetniki so bili zaslišani, zdaj pa je  

prišlo obvestilo, da je zadeva zaključena. 
Danijel Krivec pa je zaključil z ugotovitvijo, da je prav, da so svetniki s tem seznanjeni. 

č) Davor Gašperčič je podal informacijo glede Kanina: v.d. direktor je poslal poročilo na ministrstvo,  

poročal je tudi o pridobljenih in porabljenih zneskih. Ţupan Valter Mlekuţ je omenil obisk Vlade RS v  
Bovcu 6.3.2017- vlada veliko zanimanje. 

Razpravljali so ţupan Valter Mlekuţ, Miha Sotlar. 
d) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da so se Ţaršče prodale - Rusi imajo interes biti in delati v Bovcu,  

Miha Sotlar pa ga je dopolnil z informacijo, da bo naslednji mesec draţba za stavbno pravico na 
 Ţarščah. 

 

AD 10) Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 
 

a) Danijel Krivec je povedal glede kroţišč in mangartske ceste; predlagal je, naj občina pošlje dopis  
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glede ceste čez Učejo, priloţi par slik obstoječega stanja propadajoče ceste, ki je vendar mednarodna  

povezava.  

b) Ţupan Valter Mlekuţ je opozoril na problem Planine Mangart - lani ni delala, zato ogromno kritik in  
vprašanj na ta račun; tu gre za druţinske spore, zdaj je stvar na sodišču in če se ne bo ukrepalo,  

utegne trajati nekaj let. Razpravljali so še Milan Jojić, Danijel Krivec, ţupan Valter Mlekuţ, Miha Sotlar. 
c) Valter Mlekuţ je vprašal, kako je s koncesijo za gozdove in odgovoril je ţupan Valter Mlekuţ. 

č) Anita Rot je vprašala, kako je s kočo na Kaninu in ţupan Valter Mlekuţ je pojasnil, da je bil denar  

za sanacijo odobren, a nismo prišli skupaj s PD Bovec, izvajalec bi lahko ţe podpisal, problem je pri  
tovorni ţičnici, ker je ni do planinskega doma; Kaskader je pripravil ponudbo za tovorno ţičnico. 

 
Seja je bila zaključena ob 2045 . 

 
Zapisala:       Ţupan Občine Bovec: 

Vesna Cuder       Valter Mlekuţ  


