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 O B Č I N S K I  S V E T  
Datum: 07.04.2017 
Številka: 032-01/2014-18. redna 
 

    ZAPISNIK 
18. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v četrtek, 06.04.2017 ob 1800 v 

mali dvorani  Kulturnega doma Bovec  
 

Prisotni: Valter Mlekuţ, Davor Gašperčič (od 1850), David Mlekuţ, Goran Kavs, Milan Jojić (od 1915), 

Marija Kravanja, Anita Rot, Nives Marka  Tjaša Komac 
Opravičeno odsotni: Miha Sotlar, Branko Bradaškja, Danijel Krivec 

Ostali prisotni: Valter Mlekuţ, Patricija Muršič, Vesna Cuder, Cecilija Avsenik, Milojka Kranjc, Mateja 
Knez, Joţica Kavs, Iris Stres, (občinska uprava), Milan Štulc (odnosi z javnostmi), Kodeli Vučič 

Nevenka (Nadzorni odbor), Pirih Almira in Miro Kristan (PRC Tolmin), Humar Janko (LTO Bovec), 
Rajko Leban (Golea), Gregor Rupnik (KS Bovec) 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je prisotnih 7 od 12 svetnikov ter 
povedal, da prideta dva svetniki malo kasneje, 3 svetniki pa so se opravičili. 

Predlagal je spremembo vrstnega reda dnevnega reda in sicer naj bi se 6. točko uvrstilo na 2. mesto 
in soglasno je bil sprejet sklep o spremembi vrstnega reda. 

 
Soglasno  je bil sprejet naslednji dnevni red 18. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec: 

1. Zapisnik 17. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec 

2. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK v letu 2016 in plan aktivnosti za leto 
2017 

3. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2016 
4. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2017 

5. Sklep o soglasju k zadolţevanju PRC 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih sluţbah v Občini Bovec 
7. PRC- poročilo za leto 2016 in Letni delovni načrt za leto 2017 

8. Letno poročilo LTO Bovec za leto 2016 in Program dela LTO Bovec za leto 2017 
9. Letni program kulture v občini Bovec za leto 2017 

10. Poročilo Nadzornega odbora Občine Bovec za leto 2016 in Letni plan nadzora za leto 2017 

11. Vloga za podaljšanje pogodbe o najemu in upravljanju Avtodomskega postajališča Dvor Bovec do 
30. 9.2017 

12. Pregled koriščenja subvencij po namenih in koristnikih ter razdelilnik po ukrepih - subvencije za 
področje malega gospodarstva in turizma ter turistična društva (po pravilu de minimis) 

13. Pregled koriščenja subvencij po namenih in koristnikih ter razdelilnik po ukrepih - subvencije za 
področje kmetijstva (po pravilu skupinskih izjem) 

14. Informacije o aktualnih zadevah 

15. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 
 

AD 1) Zapisnik  17. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal  na 17. redni seji  Občinskega sveta Občine Bovec sprejete sklepe in 
njihovo uresničevanje. Razpravljal ni nihče. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se Zapisnik 17. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec potrdi. 

 

 

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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AD2) Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK v letu 2016 in plan 

aktivnosti za leto 2017 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je predal besedo Leban Rajku, ki je podrobno predstavil Letno poročilo o 

izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK v letu 2016 in plan aktivnosti za leto 2017. 
Razpravljali so Goran Kavs, Rajko Leban in ţupan Valter Mlekuţ. 
 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega 

načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih. Sklep velja takoj. 
 

AD 3) Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2016 
 

Uvodoma je ţupan Valter Mlekuţ povedal, da je zaključni račun obravnaval nadzorni odbor Občine 

Bovec, predsednica NO Kodeli Vučič Nevenka pa je povedala, da se je NO samo seznanil z ZR za leto 
2016, potrditi pa ga mora občinski svet. Mateja Knez je podrobno predstavila predloţeni zaključni 

račun. 
Prišel je Davor Gašperčič. 
Razpravljali so ţupan Valter Mlekuţ, Kodeli Vučič Nevenka, Goran Kavs. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se potrdi predloţeni Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 

2016. 
 

AD 4) Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2017 
 

Na predlog ţupana Mlekuţ Valterja je bil soglasno sprejet sklep, da se zdruţi obe branji Odloka o 

spremembi odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2017. 
Razpravljali so Goran Kavs, Cecilija Avsenik, Pirih Almira, Milojka Kranjc, Goran Kavs. 

 
Soglasno je bil sprejet sklep, da se sprejme predloţeni Odlok o spremembi odloka o proračunu 

Občine Bovec za leto 2017. 

 
AD 5) Sklep o soglasju k zadolževanju PRC 
 

Zadevo je predstavila Cecilija Avsenik. 
 

Soglasno bil sprejet sklep,  se sprejme predloţeni Sklep o izdaji soglasja k zadolţitvi javnega zavoda 

Posoški razvojni center.  
 

AD 6) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 
Bovec 
 

Milojka Kranjc je pojasnila,  da mora biti  pravna podlaga za pripravo in sprejem Odloka za izvajanje 
del v gozdovih v lasti Občine Bovec in izvedbo postopka podelitve koncesije določena v Odloku o 

gospodarskih javnih sluţbah v Občini Bovec. Spreminja se tudi vsebina odloka in sicer z izločitvjo 
prevoza potnikov z ţičnico, ker koncesija ni bila podeljena, ampak je bil ustanovljen Javni zavod 

Sončni Kanin.  
Razpravljala sta Valter Mlekuţ in Milojka Kranjc. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se zdruţi obe branji  Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

gospodarskih javnih sluţbah v Občini Bovec. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se sprejme predloţeni Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

gospodarskih javnih sluţbah v Občini Bovec. 
 

AD 7) PRC- poročilo za leto 2016 in Letni delovni načrt za leto 2017 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je prepustil besedo direktorici PRC Almiri Pirih, ki je pojasnila, da so svetniki dobili 
poročilo samo v seznanitev, plan za 2017 pa mora v potrditev. Sledila je podrobna predstavitev. 

Prišel je Milan Jojić. 
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Razpravljali so: Goran Kavs, Almira Pirih, ţupan Valter Mlekuţ, Milan Jojić. 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je ugotovil, da se je Občinski svet Občine Bovec seznanil s Poročilom javnega 

zavoda Posoški razvojni center za leto 2016. 
 

Soglasno bil sprejet sklep, da je Občinski svet Občine Bovec potrdil Letni delovni načrt  javnega 

zavoda Posoški razvojni center za leto 2017. 
 

AD 8) Letno poročilo LTO Bovec za leto 2016 in Program dela LTO Bovec za leto 2017 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je prepustil besedo direktorju LTO Bovec Humar Janku, ki je podrobno podal 
Letno poročilo LTO Bovec za leto 2016. Cecilija Avsenik je prebrala sklep Odbora za gospodarstvo in 

gospodarske javne sluţbe. Razpravljala je Nives Marka. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec daje soglasje k zaključnemu računu LTO 

Bovec za leto 2016. 
 

Humar Janko je podrobno podal Program dela LTO Bovec za leto 2017.  
Razpravljali so Goran Kavs, Marija Kravanja, ţupan Valter Mlekuţ, Humar Janko. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec daje soglasje k programu dela in 

finančnemu načrtu LTO Bovec za leto 2017. 
 

AD 9) Letni program kulture v občini Bovec za leto 2017 
 

Joţica Kavs je predstavila Letni program kulture v občini Bovec za leto 2017 in predsednica Odbora za 

negospodarstvo in druţbene dejavnosti Marija Kravanja je potrdila, da se je odbor s programom 
strinjal. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec sprejme predloţeni Letni program kulture 

v občini Bovec za leto 2017. 
 

AD 10) Poročilo Nadzornega odbora Občine Bovec za leto 2016 in Letni plan nadzora za 
leto 2017 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je predal besedo predsednici Nadzornega odbora Kodeli Vučič Nevenki, ki je 
podrobno predstavila poročilo NO za leto 2016 in Letni plan nadzora za leto 2017. 
 

Razpravljali so ţupan Valter Mlekuţ, Milan Jojić in Kodeli Vučič Nevenka. 
 

Z 8 glasovi ZA in 1 glasom PROTI je bil sprejet sklep, da se sprejme predloţeno Poročilo Nadzornega 

odbora Občine Bovec za leto 2016 in Letni plan nadzora za leto 2017. 
 

AD 11) Vloga za podaljšanje pogodbe o najemu in upravljanju Avtodomskega postajališča 
Dvor Bovec do 30. 9.2017 
 

Cecilija Avsenik je pojasnila, da se predlaga izredno podaljšanje trajanje pogodbe do 30.9.2017, ker 

prejšnji krat ni bil sprejet predlog za podaljšanje za 5 let. Dobro bi bilo čim prej izpeljati razpis. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep:  Občinski svet Občine Bovec daje soglasje k izrednemu podaljšanju 

veljavne pogodbe med lastnikom-upravljavcem Avtodomskega postajališča Dvor Bovec in njegovim 
najemnikom-uporabnikom do 30.9.2017, zaradi zagotavljanja nemotenega upravljanja v obdobju 

glavne poletne turistične sezone.  
 

AD 12) Pregled koriščenja subvencij po namenih in koristnikih ter razdelilnik po ukrepih - 

subvencije za področje malega gospodarstva in turizma ter turistična društva (po pravilu 
de minimis) 
 

Zadevo je predstavila Cecilija Avsenik, Odbor GGJS se je tudi strinjal s predlogom 

Goran Kavs in Cecilija Avsenik sta razpravljala glede moţnosti zamika dospelosti vlog po teh ukrepih. 
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Soglasno je bil sprejet 1. sklep, da se 1. razpisni rok za oddajo vloge podaljša do 30.9.. 
 

Soglasno je bil sprejet 2. sklep, da je Občinski svet Občine Bovec sprejel predloţeni razdelilnik za 

sofinanciranje malega gospodarstva in turizma ter turističnih društev: 

Za turistična društva (PP474) se opravi javni razpis v skladu z veljavnim pravilnikom po merilih ukrepa 
3.3, za druge ukrepe (PP4941) pa sledeč razdelilnik:   

Ukrep Naziv 

Višina 

razpisnih 
sredstev 

po ukrepu 
(EUR) MGT 

Višina 

razpisnih 
sredstev 

po ukrepu 
(EUR) TD 

Datum 
razpisa/poziva 

Razpisni rok 
za oddajo 

vloge 

1 Subvencioniranje 

obrestne mere 

0    

1.1.-1.5      

2 Nepovratne finančne 

spodbude 

17.000,00  Konec maja  

2.1-2.5 Naloţbe 12.500   Prvi rok 
30.9.2017 do 

12h, nato vsak 
zadnji datum v 

mesecu do 
porabe 

2.8 Odpiranje novih zaposlitev 1.700   30.10.2017 do 

12h 

2.9 Pridobitev standardov 
kakovosti 

    

2.10 Strokovno izobraţevanje in 
usposabljanje 

1.200   30.10.2017 do 
12h 

2.11 Zavarovanje posojil (SOM)     

2.12 Sofinanciranje nastopov na 

sejmih in promoc. prireditvah 

600   30.10.2017 do 

12h 

2.13 Svetovalne storitve     

2.14 Sofinanciranje izdelave 

promocijskih gradiv in 
internetnih strani 

1000   30.10.2017 do 

12h 

3 Podpora projektom 

širšega pomena 

27.000 18000 Konec maja  

3.1 Sofinanciranje podpornih 

programov malega 
gospodarstva in turizma 

    

3.2 Turistična 

infrastruktura/programi 

9.000   Prvi rok 

30.9.2017 do 
12h, nato vsak 

zadnji datum v 

mesecu do 
porabe  

3.3 Sofinanciranje programov TD 18.000 18.000  15. 9.2017 do 

12h 

4 Vzpodbujanje projektov 

inovacij 

0    

4.1 Zaščita pravic intelektualne 
lastnine 

    

4.2 Nagrade nosilcem inovacij     

 
Odborniki in svetniki, ki ţelijo kandidirati na sofinancerska sredstva občine, lahko kandidirajo ob 

izpolnjevanju pogoja, da so dosledno spoštovane določbe o izogibanju nasprotja interesov s strani 
posameznega funkcionarja v vseh fazah posla ali postopka (od najbolj začetne do čisto končne). 
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AD 13) Pregled koriščenja subvencij po namenih in koristnikih ter razdelilnik po ukrepih - 

subvencije za področje kmetijstva (po pravilu skupinskih izjem) 
 

Zadevo je predstavila Cecilija Avsenik, razpravljal ni nihče. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da je Občinski svet Občine Bovec sprejel predloţeni  razdelilnik za 

sofinanciranje naloţb v primarno kmetijsko panogo, in sicer v višini 9000 EUR za ukrep 1 Naloţbe v 
kmetijska gospodarstva ter 1000 EUR za ukrep 2 Naloţbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine 

na kmetijskih gospodarstvih.  
 

AD 14) Informacije o aktualnih zadevah 

a) Ţupan Valter Mlekuţ je poročal o sestanku več ministrstev glede projekta "Štoln"-upanje, da se je  
našlo rešitev, kako projekt izpeljati. 

b) Ţupan Valter Mlekuţ je poročalo zaključku akcije "Naj smučišče", na katerem je Kanin po preštetju  
glasovnic dosegel 2. mesto (sprva so nameravali samo podeliti priznanje za ponoven zagon smučišča  

Kanin). Davor Gašperčič je predstavil podatke, ki se mesečno zbirajo o obratovanju, številu potnikov  
(povprečno 192 smučarjev ob dnevih, ko je delovalo), celotnem izplenu, tudi plače za marec se bodo  

pokrile iz poslovanja. 

Razpravljali so Goran Kavs, Davor Gašperčič, ţupan Valter Mlekuţ, Valter Mlekuţ. 
c) Ţupan Valter Mlekuţ je poročal, da se bo od Mercatorja do Male vasi zamenjala tudi kanalizacija,  

vkopala se bo elektrika, za DOLB in se ne bo samo asfaltiralo; Brdo se bo delalo jeseni, mrliška veţa  
na Srpenici se dela, glede mosta v Soči je bil sestanek, za Učejo je bil razpis, dela na Kluţah se  

končujejo, se bo malo ustavilo; konec aprila bo razpis za Brdo. 

 
AD 15) Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 

a) Milan Jojić je vprašal glede Flajsovega vodovoda v Soči, šlo naj bi za 5 hiš. 
Ţupan Valter Mlekuţ je pojasnil, da je na potezi Komunala, prejšnji teden naj bi bil tudi sestanek  

zaradi vodovoda v Vodencah. 
b) Milan Jojić je vprašal glede kloriranja vode, Bovčani so tiho glede klora, a pa so za ali proti.  

Ţupan Valter Mlekuţ je vprašal, kdo bo prevzel odgovornost, če se komu kaj zgodi, če voda ne bo  

klorirana. 
 

Seja je bila zaključena ob 2115 . 
 

Zapisala:       Ţupan Občine Bovec: 

Vesna Cuder       Valter Mlekuţ  


