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

OBČINSKI SVET
Datum: 22.9.2017
Številka: 032-01/2014-21. redna

ZAPISNIK

21. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v četrtek, 21.09.2017 ob 1800 v
mali dvorani Kulturnega doma Bovec
Prisotni: Valter Mlekuţ, Davor Gašperčič, David Mlekuţ (do 2314), Milan Jojić, Goran Kavs, Marija
Kravanja (od 1832), Miha Sotlar, Anita Rot, Tjaša Komac (do 2306)
Opravičeno odsotni: Danijel Krivec, Nives Marka, Branko Bradaškja
Ostali prisotni: ţupan Valter Mlekuţ, Vesna Cuder, Milojka Kranjc, Helena Kravanja, Cecilija Avsenik,
Iris Stres, Robert Kokošin (občinska uprava), Suzana Konec (skupna občinska uprava), Milan Štulc
(odnosi z javnostmi), Hrovat Silvan (Dolb d.o.o.), Janko Humar (Javni zavod Turizem Dolina Soče),
Marjan Skornišek (JZ Sončni Kanin)
Ţupan Valter Mlekuţ je pozdravil vse prisotne, ugotovil, da so se trije svetniki opravičili, ena svetnica
pa bo malo zamudila. Predstavil je Suzano Konec, novo vodjo skupne medobčinske uprave ter
povedal, da izpraznjeno mesto tajnika občinske uprave še ni zapolnjeno. Vprašal je, če ima še kdo
sugestije k dnevnemu redu in Milan Jojić je izrazil ţeljo, da predloţi gradivo k 9. točki Poročilo v.d.
direktorja javnega zavoda Sončni Kanin. Glede tega gradiva sta razpravljala še Miha Sotlar in Goran
Kavs.
S 7 glasovi ZA in 1 glasom PROTI je bil sprejet sklep, da se k 9. točki Poročilo v.d. direktorja javnega
zavoda Sončni Kanin lahko razdeli gradivo, ki ga je pripravil Milan Jojić.
Soglasno je bil sprejet naslednji dnevni red 21. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec:
1. Zapisnik 20. redne seje, 6. in 7. izredne seje in Poročilo 7. in 8. korespondenčne seje Občinskega
sveta Občine Bovec
2. Polletni obračun
3. Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoţenjem
Občine Bovec v letu 2017
4. Rebalans proračuna Občine Bovec
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin-1. branje
6. Poročilo DOLB Bovec d.o.o. o izvedenih aktivnostih v času od 9.8.2017 do 15.9.2017
7. Poročilo v.d. direktorja Javnega zavoda Turizem Dolina Soče o poletni sezoni
8. Potrditev prokurista za agencijsko dejavnost v Javnemu zavodu Turizem Dolina Soče
9. Poročilo v.d. direktorja Javnega zavoda Sončni Kanin
10. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah številka 4188/27 in 4188/26, obe k.o.
(2211) Čezsoča
11. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah številka 8102/15, 8102/16, 8102/17, 8104/2
in 8104/4, vse ko.o. (2207) Bovec
12. Informacije o aktualnih zadevah
13. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta
AD 1) Zapisnik 20. redne seje, 6. in 7. izredne seje in Poročilo 7. in 8. korespondenčne
seje Občinskega sveta Občine Bovec
Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal zapisnik in uresničevanje sklepov sprejetih na 20. redni seji, pri
čemer ga je glede nadzora LTO in izpolnjevanja potnih nalogov dopolnila še Helena Kravanja.
Razpravljala sta David Mlekuţ in Miha Sotlar.
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Soglasno je bil sprejet sklep, da se Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec potrdi.
Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal zapisnik in uresničevanje sklepov sprejetih na 6. izredni seji in
soglasno je bil sprejet sklep, da se Zapisnik 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Bovec potrdi.
Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal zapisnik in uresničevanje sklepov sprejetih na 7. izredni seji in
soglasno je bil sprejet sklep, da se Zapisnik 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Bovec potrdi.
Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal Poročilo 7. korespondenčne seje in soglasno je bil sprejet sklep, da
se Poročilo 7. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec potrdi.
Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal Poročilo 8. korespondenčne seje in soglasno je bil sprejet sklep, da
se Poročilo 8. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec potrdi.
AD 2) Polletni obračun
Po krajšem uvodu je ţupan Valter Mlekuţ prepustil razlago Heleni Kravanja, ki je podrobno predstavila
zadevo.
Razpravljali so: Miha Sotlar, Helena Kravanja, Milan Jojić.
Ţupan Valter Mlekuţ je razpravo zaključil z ugotovitvijo, da se je Občinski svet Občine Bovec
seznanil s Polletnim obračunom.
AD 3) Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Bovec v letu 2017
Po krajšem uvodu je ţupan Valter Mlekuţ prepustil besedo Vesni Cuder, ki je predstavila dopolnitve,
povedala, da se v načrtu vidi tudi, kaj vse je ţe realizirano, posebej pa je poudarila, da se v Letnem
načrtu pridobivanja popravi na enkratni znesek 124.500,00 € (celotna kupnina in ne več v petih letnih
obrokih) kupnina za parcelo številka 8150/5 k.o. (2207) Bovec, za katero je občina vse doslej
podaljševala stavbno pravico na letališču.
Razpravljali so: Miha Sotlar, Vesna Cuder, ţupan Valter Mlekuţ, Milan Jojić, Valter Mlekuţ, Milojka
Kranjc.
Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec potrjuje Dopolnitev Letnega načrta
pridobivanja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoţenjem Občine Bovec v letu 2017.
AD 4) Rebalans proračuna Občine Bovec
Ţupan Valter Mlekuţ je najprej predstavil Amandma k Rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2017
in soglasno je bil sprejet sklep, da se predloţeni Amandma k Rebalansu proračuna Občine Bovec za
leto 2017 sprejme.
Helena Kravanja je predstavila 3. Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2017, Suzana Konec je
njeno razlago dopolnila glede skupne uprave.
Razpravljali so: Miha Sotlar, Helena Kravanja, Milan Jojić.
Glede poroštva, da se bo DOLB d.o.o. lahko zadolţil, sta predstavila ţupan Valter Mlekuţ in Helena
Kravanja. Razpravljali so Milan Jojić, Cecilija Avsenik, ţupan Valter Mlekuţ, Davor Gašperčič.
Soglasno je bil sprejet sklep, da se v Odloku o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2017 doda
2. člen:

Spremeni se drugi odstavek 12. člena in se glasi:
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Bovec, se
smejo zadolţevati le s soglasjem občinskega sveta Občine Bovec in sicer: javni zavodi največ do višine
100.000,00 EUR, javna podjetja pa največ do višine 600.000,00 EUR.

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec sprejme Rebalans proračuna Občine
Bovec za leto 2017.
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AD 5) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Sončni
Kanin-1. branje
a) Na predlog ţupana Valterja Mlekuţa je bil s 7 glasovi ZA in 1 glasom PROTI sprejet sklep, da
Občinski svet Občine Bovec na tej seji opravi obe branji Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega zavoda Sončni Kanin.
Cecilija Avsenik je pojasnila, da je bil sklep o doregistraciji na občinskem svetu ţe sprejet, vendar ne v
obliki odloka in ni bilo objavljeno v Uradnem listu RS, kar se na tej seji popravlja. Razpravljali so Miha
Sotlar, Goran Kavs, Marija Kravanja, Milan Jojić, David Mlekuţ, ţupan Valter Mlekuţ, Tjaša Komac,
Davor Gašperčič.
Z 8 glasovi ZA in 1 glasom PROTI je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Sončni Kanin.
b) Soglasje k določitvi JZ Sončni Kanin za upravljavca Avtodomskega postajališča Dvor
Bovec
Zadevo je pojasnil ţupan Valter Mlekuţ, dopolnila pa Cecilija Avsenik. Razpravljal ni nihče.
Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec daje soglasje k določitvi Javnega zavoda
Sončni Kanin za upravljavca Avtodomskega postajališča Dvor Bovec od izteka pogodbe z dosedanjim
upravljavcem in najemnikom naprej za nedoločen čas. Medsebojna razmerja se uredijo s pogodbo o
upravljanju.
AD 6) Poročilo DOLB Bovec d.o.o. o izvedenih aktivnostih v času od 9.8.2017 do 15.9.2017
Ţupan Valter Mlekuţ je po krajšem uvodu besedo prepustil v.d. direktorju DOLB d.o.o. Silvu Hrovatu,
ki se je zahvalil za zaupanje in nato poročal o tem, kaj vse je bilo potrebno za vzpostavitev podjetja,
nato pa povedal, da bo s svojim delom končal 5. oktobra, ko bo razpis. Ţupan Valter Mlekuţ je
povedal, da Silvo Hrovat za svoje delo še ni dobil plačila, upa pa, da bo ostal in kot v.d. speljal projekt
do konca.
Razpravljali so: Miha Sotlar, Silvo Hrovat, Marija Kravanja, ţupan Valter Mlekuţ, Cecilija Avsenik.
Ţupan Valter Mlekuţ je razpravo zaključil z ugotovitvijo, da se je Občinski svet Občine Bovec
seznanil s Poročilom DOLB Bovec d.o.o. o izvedenih aktivnostih v času od 9.8.2017 do 15.9.2017.

pavza
AD 7) Poročilo v.d. direktorja Javnega zavoda Turizem Dolina Soče o poletni sezoni
Janko Humar, v.d. direktor Javnega zavoda Turizem Dolina Soče, je v obliki power pointa predstavil
poročilo o poletni sezoni.
Razpravljali so: Goran Kavs, Miha Sotlar, Marija Kravanja, ţupan Valter Mlekuţ, David Mlekuţ, Milan
Jojić, Janko Humar, Suzana Konec
Ţupan Valter Mlekuţ je razpravo zaključil z ugotovitvijo, da se je Občinski svet Občine Bovec
seznanil s Poročilom v.d. direktorja Javnega zavoda Turizem Dolina Soče o poletni sezoni.
AD 8) Potrditev prokurista za agencijsko dejavnost v Javnemu zavodu Turizem Dolina
Soče
Ţupan Valter Mlekuţ je predal besedo v.d. direktorju Javnega zavoda Turizem Dolina Soče Janku
Humarju, ki je predlagal, da se status prokurista za agencijsko dejavnost podaljša še za 1 leto.
Razpravljali so: Milan Jojić, ţupan Valter Mlekuţ, Humar Janko, Miha Sotlar.
Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec daje soglasje k imenovanju Saše Jereb
za prokurista za agencijsko dejavnost v Javnemu zavodu Turizem Dolina Soče.
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Ţupan Valter Mlekuţ je opozoril, da seja traja ţe 4 ure in vprašal, če se svetniki strinjajo, da se seja
nadaljuje.
AD 9) Poročilo v.d. direktorja Javnega zavoda Sončni Kanin
V.d. direktor JZ Sončni Kanin Marijan Skornišek je povedal, da ţupan ni pričakoval kakega posebnega
poročila, saj morajo na MGRT mesečno pošiljati poročila, ki jih dobiva tudi ţupan. Svetniki niso prej
dobili poročila, ker je bil odsoten, saj sta bila s podţupanom Davorjem Gašperčičem v Pomi.
Razpravljali so: Miha Sotlar (tudi kot predsednik sveta JZ Sončni Kanin), Goran Kavs, Marija Kravanja,
Marjan Skornišek, Milan Jojić, ţupan Valter Mlekuţ, Davor Gašperčič, Tjaša Komac.

David Mlekuţ je zapustil sejo.

AD 10) Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah številka 4188/27 in
4188/26, obe k.o. (2211) Čezsoča
Zadevo je predstavil ţupan Valter Mlekuţ. Razpravljal ni nihče.
Soglasno je bil sprejet naslednji Sklep o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Na zemljišču parcele številka 4188/27 k.o. (2211) Čezsoča v izmeri 28 m2, in parcele številka 4188/26
k.o. (2211) Čezsoča v izmeri 7 m2, se ukine status grajenega javnega dobra.
2. člen
Zemljišče parcele številka 4188/27 k.o. (2211) Čezsoča v izmeri 28 m2, in parcele številka 4188/26
k.o. (2211) Čezsoča v izmeri 7 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 11) Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah številka 8102/15, 8102/16,
8102/17, 8104/2 in 8104/4, vse ko.o. (2207) Bovec
Zadevo je predstavil ţupan Valter Mlekuţ. Razpravljal ni nihče.
Soglasno je bil sprejet naslednji Sklep o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Na zemljišču parcel številka 8102/15 v izmeri 31 m2, številka 8102/16 v izmeri 38 m2, številka
8102/17 v izmeri 74 m2, številka 8104/2 v izmeri 99 m2 in 8104/4 v izmeri 9 m2, vse k.o. (2207)
Bovec, se ukine status grajenega javnega dobra.
2. člen
Zemljišče parcel številka 8102/15 v izmeri 31 m2, številka 8102/16 v izmeri 38 m2, številka 8102/17 v
izmeri 74 m2, številka 8104/2 v izmeri 99 m2 in 8104/4 v izmeri 9 m2, vse k.o. (2207) Bovec,
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.
Seja je bila zaključena ob 2320.
Zapisala:
Vesna Cuder

Ţupan Občine Bovec:
Valter Mlekuţ
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