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O B Č I N S K I  S V E T  
Datum: 19.1.2018 
Številka: 032-01/2014-24. redna 
 

ZAPISNIK 
24. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v četrtek, 18.1.2018 ob 1800 v 

mali dvorani  Kulturnega doma Bovec  
 

Prisotni: Valter Mlekuţ, Davor Gašperčič, David Mlekuţ, Marija Kravanja, Danijel Krivec, Nives Marka, 

Milan Jojić, Tjaša Komac, Miha Sotlar, Anita Rot, Branko Bradaškja  
  

Opravičeno odsoten: Goran Kavs 
 

Ostali prisotni: ţupan Valter Mlekuţ, Katarina Barbara Ostan, Vesna Cuder, Milojka Kranjc, Cecilija 

Avsenik, Helena Kravanja, Joţica Kavs, Iris Stres, Miran Šušteršič, Klavdij Berginc (občinska uprava), 
Milan Štulc (odnosi z javnostmi), Marjan Skornišek (JZ Sončni Kanin), Damjan Cehner in Ivan Kralj 

(Aviofun) 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je prisotnih 11 članov Občinskega sveta, 
en svetnik se je opravičil. Predstavil je predloţeni dnevni red 24. redne seje.  Milan Jojič je vprašal po 

gradivu glede upravljanja letališča, ţupan Valter Mlekuţ pa je pojasnil, da gre za informacijo in bo 

pravo poročilo podano aprila. 
 

Soglasno je bil sprejet naslednji dnevni red 24. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec:     
1. Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec 

2. Poročilo o delovanju Javnega zavoda Sončni Kanin 

3. Informacija o upravljanju letališča  
4. Letni načrt pridobivanja  in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoţenjem Občine Bovec v letu 

2018 
5. Proračun Občine Bovec za leto 2018 - 1. branje 

7. Informacije o aktualnih zadevah 

8. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

AD 1) Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal zapisnik in uresničevanje sklepov sprejetih na 23. redni seji. 
Razpravljal ni nihče. 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se Zapisnik 23. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec potrdi. 

 
AD 2) Poročilo o delovanju Javnega zavoda Sončni Kanin 

 
Po krajšem uvodu je ţupan Valter Mlekuţ predal besedo Marjanu Skornišku, v.d. direktorju javnega 

zavoda Sončni Kanin, ki je podrobno poročal o obratovanju javnega zavoda. 

Miha Sotlar je kot predsednik sveta zavoda še dopolnil razlago. 
Razpravljali so: Miha Sotlar, ţupan Valter Mlekuţ, Milan Jojić, Marjan Skornišek, Danijel Krivec, Marija 

Kravanja, Valter Mlekuţ, Davor Gašperčič. 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je zaključil razpravo z ugotovitvijo, da se je Občinski svet Občine Bovec 
seznanil s Poročilom o delovanju Javnega zavoda Sončni Kanin. 

 

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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AD 3) Informacija o upravljanju letališča  

 

Po krajšem uvodu je ţupan Valter Mlekuţ predal besedo Damjanu Cehnerju, direktorju podjetja 
Aviofun d.o.o., ki je po krajši informaciji (v aprilu bodo skladno z določili pogodbe dali natančno 

računovodsko poročilo) povedal, da v podjetje vstopa nov poslovni partner Ivan Kralj, tako da bodo 
lahko marsikaj posodobili. Ivan Kralj se je predstavil in poudaril, da bo z njegovim vstopom v podjetje 

prišlo do finančne in kadrovske obogatitve. 

Razpravljali so: Miha Sotlar, Ivan Kralj (predstavil svojo vizijo), Danijel Krivec, ţupan Valter Mlekuţ.  
 

AD 4) Letni načrt pridobivanja  in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Občine Bovec v letu 2018 

 
Letni načrt pridobivanja in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoţenjem Občine Bovec v letu 2018 

je predstavila Vesna Cuder, dodatna pojasnila pa je posredoval ţupan Valter Mlekuţ. 

Razpravljali so Milan Jojić, ţupan Valter Mlekuţ, Miran Šušteršič, Danijel Krivec in Miha Sotlar. 
 

Soglasno je bil sprejet 1. sklep, da Občinski svet Občine Bovec sprejme priloţeni Letni načrt 
pridobivanja stvarnega premoţenja 2018 in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoţenjem Občine 

Bovec 2018. 

 
Soglasno je bil sprejet 2. sklep, da Občinski svet Občine Bovec pooblašča ţupana Občine Bovec, da 

lahko razpolaga z nepremičninami Občine Bovec, katerih orientacijska vrednost ne presega 7.000,00 
€.  

 
AD 5) Proračun Občine Bovec za leto 2018 - 1. branje 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, na kakšen način se je pripravljal letošnji proračun: vključile so se vse 
potrebe, vendar brez potrebe po dodatnem zadolţevanju, razen brezobrestnega kredita MGRT in 

rezultat je znašal skoraj 900.000,00 € več odhodkov kot prihodkov, potem se je pa "rezalo".  Pripombe 
na proračun lahko dajejo svetniki, ne pa društva, KS, posamezniki. 

Helena Kravanja je predstavila splošni del proračuna in povedala, da evropskih sredstev v letu 2018 ni 

predvidenih. 
Glede splošnega dela proračuna so razpravljali Milan Jojić, Helena Kravanja in Miha Sotlar, Danijel 

Krivec. 
Ţupan Valter je predstavil posebni del proračuna po straneh: 

1. stran: ni razprave 

2. stran: ni razprave 
3. stran: glede prireditev na trgu so razpravljali Miha Sotlar, Iris Stres, ţupan Valter Mlekuţ 

4. stran: ni razprave 
5. stran: glede povečanja indeksa plač zaradi zdruţitve dveh postavk v eno (plače in prispevki), 

sta razpravljala Danijel Krivec in Helena Kravanja 
6. stran: ni razprave 

7. stran: Krivec Danijel in Helena Kravanja sta razpravljala glede povečanja investicijskih stroškov za 

TGŢ 8  
8. stran: Na postavki CZ je Krivec Danijel dal pobudo za dopolnitev proračuna z novogradnjo 

gasilskega doma na Srpenici in sicer naj bi se v letošnjem letu zagotovila sredstva v višini 200.000,00 
€, se investicija vnesla tudi v NRP. Ţupan Valter Mlekuţ je pojasnil, zakaj ni sredstev na tej postavki 

(po predlogu Gasilske zveze naj bi se v 2 letih za novogradnjo zagotovilo 800.000,00 €, drugi pomislek 

je pa lastništvo). Razpravljali so Krivec Danijel, Branko Bradaškja, Miha Sotlar, Miran Šušteršič, Milan 
Jojić, Helena Kravanja (Projektantska ocena investicije brez DDV je 1.055.521,39 €, z DDV pa 

1.287.736,10 €), David Mlekuţ, Valter Mlekuţ, Marija Kravanja, Cecilija Avsenik. Ţupan Valter Mlekuţ 
je zaključil razpravo rekoč, da je hotel slišati mnenje vseh svetnikov, odločiti pa mora o tem on kot 

ţupan. 
9. stran: ni razprave 

10. stran: ni razprave 

11. stran: Marija Kravanja je razpravljala glede vzdrţevanja občinskih cest in je predstavila pobude oz. 
zahteve KS Soča-Trenta, ki so bile posredovane tudi vsem svetnikom. Klavdij Berginc je povedal, kaj je 

in česa ni moţno narediti in vse odgovore tudi utemeljil. 
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12. stran: ni razprave 

13. stran: ni razprave 

14. stran: ni razprave  
15. stran: ni razprave 

16. stran: ni razprave 
17. stran: ni razprave 

18. stran: ni razprave 

19. stran: ni razprave 
20. stran: ni razprave 

21. stran: ni razprave 
22. stran: ni razprave 

23. stran: ni razprave 
24. stran: ni razprave 

25. stran: ni razprave 

26. stran: ni razprave 
27. stran: ni razprave 

28. stran: ni razprave 
29. stran: ni razprave 

 

Marija Kravanja je sproţila vprašanje avtobusnih postajališč, ki jih sploh ni. Odgovorili so ji Joţica 
Kavs, Cecilija Avsenik, Klavdij Berginc in ţupan Valter Mlekuţ. 

Glede podaljšanja avtobusnih prevozov čez Vršič na junij in september sta razpravljala Marija Kravanja 
in ţupan Valter Mlekuţ, ki jih je pozval, naj KS Soča Trenta pošlje pisne predloge. 

 
Soglasno je bil sprejet sklep, da je bilo opravljeno prvo branje Odloka o proračunu Občine Bovec za 

leto 2018 in je proračun kot tak z vsemi na seji podanimi pripombami primeren za drugo branje. 

 
AD 6) Informacije o aktualnih zadevah 

 
a) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da mrliška veţa na Srpenici kljub vsem urgencam še ni končana. 

 

b) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da bo 1. februarja razpis za DOLB, razpravljal je Milan Jojić. 
 

AD 7) Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 
 

a) Milan Jojić je vprašal, kaj je z razpisom za Sočo in odgovorila mu je Katarina Barbara Ostan. 

 
b) Miha Sotlar je vprašal glede kadrovskega načrta in odgovorila mu je Katarina Barbara Ostan. 

 
c) Milan Jojić je opozoril, da je pri sotočju Soče in Gljuna odneslo ogromno zemljišča, odgovoril mu je 

Klavdij Berginc. 
 

Seja je bila zaključena ob 2220. 

 
 

Zapisala:      Ţupan Občine Bovec: 
Vesna Cuder       Valter Mlekuţ 


