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 O B Č I N S K I  S V E T  
Datum: 26.05.2017 
Številka: 032-01/2014-19. redna 
 

    ZAPISNIK 
19. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v četrtek, 25.05.2017 ob 1800 v 

mali dvorani  Kulturnega doma Bovec  
 

Prisotni: Valter Mlekuţ, Davor Gašperčič, David Mlekuţ, Goran Kavs, Milan Jojić, Marija Kravanja,  

Tjaša Komac, Danijel Krivec (do 2216) 
Opravičeno odsotni: Miha Sotlar, Branko Bradaškja, Anita Rot, Nives Marka 

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

Nevenka (Nadzorni odbor), Humar Janko (LTO Bovec), Miša Novak, Vesna Paljk, Dragan Marković, 
Berti Rutar, Kenda Iztok, Damjan Cehnar, Skornišek Marjan, Leskovšek Matic 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je prisotnih 8 od 12 svetnikov, 4 svetniki 
pa so se opravičili. 

Ţupan Valter je predlagal je spremembo vrstnega reda dnevnega reda glede na vabljene goste in 
soglasno je bil sprejet sklep o spremembi vrstnega reda. 

 
Soglasno  je bil sprejet naslednji dnevni red 19. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec: 

1. Zapisnik 18. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec 

2. Strategija razvoja turizma za obdobje 2017-2025 
3. Odlok o izvajanju GJS upravljanja gozdov v lasti Občine Bovec - 1. branje 

4. Poročilo o gospodarjenju z gozdovi v lasti Občine Bovec v letu 2016 in  sečni predlog za leto 2017 
5. Potrditev cenika maloprodaje lesa na panju za občane Občine Bovec za leto 2017 

6. Potrditev Programa vzdrţevalnih del na gozdnih cestah za leto 2017 

7. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče 
8. Sprememba cen oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih 

voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki (celotni elaborati za posamezno GJS so posredovani samo v 
elektronski obliki) 

9. Rebalans proračuna Občine Bovec 2017 in Dopolnitev Letnega načrta o pridobivanju in razpolaganju 

s stvarnim premoţenjem Občine Bovec v letu 2017 
10. Letališče Bovec: -Načrt razvoja letališča v naslednjih 5 letih 

        -Poročilo o aktivnostih in investicijah do 30.4.2017 
11. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Bovec 

12. Letni program športa za leto 2017 
13. Načrtovanje dela vrtca in sistemizacija delovnih mest 

14. Cena programa vrtca za leto 2017/18 

15. Dopolnitev Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Sončni Kanin + Cenik smučarskih vozovnic 
2017/2018 

16. Imenovanje predstavnikov v svet Zavoda za turizem Dolina Soče 
17. Občinska priznanja za leto 2017 

18. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli 4180/68 k.o. (2211) Čezsoča   

19. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli 4180/69 k.o. (2211) Čezsoča   
20. Informacije o aktualnih zadevah 

21. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 
 

 
 

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 1) Zapisnik  18. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal  na 18. redni seji  Občinskega sveta Občine Bovec sprejete sklepe in 

njihovo uresničevanje. Razpravljal ni nihče. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se Zapisnik 18. redne seje  Občinskega sveta Občine Bovec potrdi. 

 
AD 2) Strategija razvoja turizma za obdobje 2017-2025 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je prepustil besedo direktorju LTO Bovec Janku Humarju, ki je predstavil pripravo 

strategijo razvoja turizma, ki jo je potrdil njihov svet zavoda, potrdil pa jo je tudi Odbor za 

gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe. Miša Novak je predstavila Strategijo razvoja turizma za 
obdobje 2017-2025. 

Predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe Danijel Krivec je povedal, da so na 
seji odbora skozi razpravo razjasnili več vprašanj, da je strategija dobro pripravljena in se potem lahko 

še dogradi; odbor predlaga, da se strategijo sprejme in potrdi. 

Razpravljali so: Valter Mlekuţ, Janko Humar, Danijel Krivec, Goran Kavs, Miša Novak. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec potrjuje Strategijo razvoja turizma za 
obdobje 2017-2025. 

 
AD 3) Odlok o izvajanju GJS upravljanja gozdov v lasti Občine Bovec 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je po krajšem uvodu napovedal, da v kolikor ne bo večjih pripomb, bo predlagal 
zdruţitev obeh branj odloka. 

Predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe Danijel Krivec je povedal, da so na 
seji odboru obravnavali odlok, šli podrobno skozi posamezne člene in so pri tem imeli strokovno 

podporo. Odlok je zelo dobro pripravljen. Potem je predstavil Odlok o izvajanju GJS upravljanja 

gozdov v lasti Občine Bovec po členih: 
1. člen: ni vprašanj 

2. člen: ni vprašanj 
3. člen: ni vprašanj 

4. člen: ni vprašanj 

5. člen: ni vprašanj 
6. člen: razpravljali so Danijel Krivec, Vesna Paljk, Dragan Marković, ţupan Valter Mlekuţ. Soglasno je  

 bil sprejet sklep, da se zadnji stavek 2. odstavka 6 člena spremeni tako, da se glasi: "Letni  
 program izvajanja del v gozdovih, ki ga potrdi Občinski svet Občine Bovec, mora biti  

 pripravljen do 1. decembra tekočega leta za prihodnje leto. 
7. člen: ni vprašanj 

8. člen: glede meril in pogojev, ki jim mora ustrezati koncesionar, so razpravljali Goran Kavs, Danijel  

 Krivec, Valter Mlekuţ. 
9. člen: ni vprašanj 

10. člen: ni vprašanj 
11. člen: ni vprašanj 

12. člen: ni vprašanj 

13. člen: ni vprašanj 
14. člen: ni vprašanj 

15. člen: ni vprašanj 
16. člen: ni vprašanj 

17. člen: ni vprašanj 
18. člen: glede koncesijske dajatve so razpravljali Goran Kavs, Vesna Paljk, Dragan Marković 

19. člen: ni vprašanj 

20. člen: ni vprašanj 
21. člen: glede trajanja koncesije so razpravljali Danijel Krivec, Vesna Paljk, Marija Kravanja, Dragan  

 Marković, Danijel Krivec. S 7 glasovi ZA in 1 glasom PROTI je bil sprejet sklep, da se 1.  
 odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi: Koncesija po tem odloku se podeli za obdobje  

 petih let (rok koncesije) z moţnostjo podaljšanja pod enakimi pogoji, kot je bila podeljena. 

22. člen: ni vprašanj 
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23. člen: ni vprašanj 

24. člen: ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da bo razpisno dokumentacijo pripravljala Vesna Paljk. 

25. člen: glede tehnične zmogljivosti in meril za izbor sta razpravljala Goran Kavs in Vesna Paljk. 
26. člen: ni vprašanj 

27. člen: ni vprašanj 
28. člen: ni vprašanj 

29. člen: ni vprašanj 

30. člen: ni vprašanj 
31. člen: ni vprašanj 

32. člen: ni vprašanj 
33. člen: ni vprašanj 

34. člen: ni vprašanj 
35. člen: ni vprašanj 

36. člen: ni vprašanj 

37. člen: ni vprašanj 
38. člen: glede odvzema koncesije sta razpravljala Valter Mlekuţ in Vesna Paljk 

39. člen: ni vprašanj 
40. člen: ni vprašanj 

41. člen: ni vprašanj 

42. člen: ni vprašanj 
43. člen: ni vprašanj 

44. člen: ni vprašanj 
45. člen: ni vprašanj 

46. člen: ni vprašanj 
47. člen: ni vprašanj 

48. člen: Vesna Paljk je opozorila, da se 1. leto trajanja koncesije koncesijska dajatev plačuje vsake 3  

 mesece za obdobje preteklih treh mesecev, kasneje pa se bo plačevala vsak mesec. 
 Razpravljal je še Dragan Marković 

49. člen: ni vprašanj 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se na tej seji zdruţita obe branji Odloka o izvajanju GJS upravljanja 
gozdov v lasti Občine Bovec. 
 

Razpravljali so Goran Kavs, Marija Kravanja, Vesna Paljk. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da je Občinski svet Občine Bovec v obeh branjih sprejel Odlok o 
izvajanju gospodarske javne sluţbe upravljanja gozdov v lasti Občine Bovec. 

 
AD 4) Poročilo o gospodarjenju z gozdovi v lasti Občine Bovec v letu 2016 in  sečni 

predlog za leto 2017 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je prepustil besedo Draganu Markoviću, predstavniku Zavoda za gozdove 

Slovenije, da je predstavil Poročilo o gospodarjenju z gozdovi v lasti Občine Bovec v letu 2016 in  sečni 
predlog za leto 2017. 

Glede skupne rente od gospodarjenja z gozdovi in glede maloprodaje lesa na panju so razpravljali 
Valter Mlekuţ, Dragan Marković, ţupan Valter Mlekuţ. 

 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec potrjuje predloţeno Poročilo o 
gospodarjenju z gozdovi v lasti Občine Bovec v letu 2016 in  sečni predlog za leto 2017. 

 
AD 5) Potrditev cenika maloprodaje lesa na panju za občane Občine Bovec za leto 2017 

 

Predstavnik Zavoda za gozdove Dragan Marković je pojasnil da je podraţitev 5 % glede na pretekla 
leta.  Razpravljal ni nihče. 

 
Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec potrjuje predloţeni cenik maloprodaje 

lesa na panju za občane Občine Bovec za leto 2017. 
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AD 6) Potrditev Programa vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2017 

 
Predstavnik Zavoda za gozdove Dragan Marković je predstavil program vzdrţevalnih del na gozdnih 

cestah za leto 2017.  Razpravljal ni nihče. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec potrjuje predloţeni Program vzdrţevalnih 

del na gozdnih cestah za leto 2017. 
 

AD 7) Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je predal besedo direktorju LTO Bovec Janku Humarju, ki je povedal, zakaj je 
treba sprejeti Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče. 

Predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe Danijel Krivec je povedal, da so na 

seji odbora strinjali s potrditvijo spremembe odloka. Dopolnil ga je ţupan Valter Mlekuţ in predlagal, 
da se na tej seji sprejme v obeh branjih. 

 
Soglasno je bil sprejet sklep, da se na tej seji zdruţita obe branji Odloka o spremembi Odloka o 

ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da je Občinski svet Občine Bovec v obeh branjih sprejel predloţeni 

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče. 
 

AD 8) Sprememba cen oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki  

 

Ţupan Valter Mlekuţ je predal besedo direktorju Komunale Tolmin Bertiju Rutarju, ki je podrobno 
predstavil spremembe cen. 

Predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe Danijel Krivec je povedal, da so na 
seji odbora predlagali, naj se cene potrdijo.  

 
Soglasno je bil sprejet cel sklop sklepov in sicer: 

1. sklep  
I. 

Sprejme se vodarina v višini 0,5976 € /m3.  

II. 
Sprejme se višina omreţnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s 

premerom vodomera: 

  €/priključek 

do DN20 2,0599 

DN25 6,1797 

DN40 20,5990 

DN50 30,8985 

DN80 102,9950 

DN100 205,9900 

DN150 411,9800 

III. 

Cena storitve javne sluţbe oskrbe s pitno vodo iz I. in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. 
julijem 2017. 

IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

2. sklep  
I. 

Sprejme se cena opravljanja storitve javne sluţbe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v 
višini 1,0521 €/m3.  
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II. 

Sprejme se višina omreţnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s 
premerom vodomera: 

  € /priključek 

do DN20 2,9735 

DN25 8,9205 

DN40 29,7350 

DN50 44,6025 

DN80 148,6750 

DN100 297,3500 

DN150 594,7000 

III. 

Cena storitve javne sluţbe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega 
sklepa se začne uporabljati s 1. julijem  2017. 

IV. 

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 

3. sklep  
I. 

Sprejme se cena opravljanja storitve javne sluţbe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v 

višini 0,3541 € /m3.  
II. 

Sprejme se višina omreţnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s 
premerom vodomera: 

   € /priključek 

do DN20 1,6057 

DN25 4,8171 

DN40 16,0570 

DN50 24,0855 

DN80 80,2850 

DN100 160,5700 

DN150 321,1400 

III. 

Cena storitve javne sluţbe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega 

sklepa se začne uporabljati s 1. julijem 2017. 
IV. 

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 

4. sklep 
o določitvi cen storitve obvezne občinske  

gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
1. 

Določijo se naslednje cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki: 

1. Zbiranje komunalnih odpadkov:  
1.1. cena stroškov javne infrastrukture:                  0,0046 €/kg 

     1.2. cena storitev javne službe: 0,1809 €/kg 
2. Zbiranje bioloških odpadkov:  

2.1. cena stroškov javne infrastrukture:                  0,0021 €/kg 
    2.2. cena storitev javne službe: 0,1447 €/kg 

     3. Strošek obdelave komunalnih odpadkov znaša:        0,1362 €/kg 
     4. Strošek odlaganja komunalnih odpadkov znaša:        0,0458 €/kg 
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2. 

Na podlagi veljavnega tarifnega sistema se določijo naslednje cene: 

1.  za odvoz po posodah: 

Posoda Vrsta  
Cena storitve 

Cena 
Cena skupaj 

  odpadka infrastrukture 

120l ostanek zbiranje 1,5499 0,0394 1,5893 

  ostanek obdelava 1,3076   1,3076 

  ostanek odlaganje 0,4396   0,4396 

  SKUPAJ: 3,2971 0,0394 3,3365 

240l ostanek zbiranje 3,0998 0,0788 3,1786 

  ostanek obdelava 2,6151   2,6151 

  ostanek odlaganje 0,8792   0,8792 

  SKUPAJ: 6,5941 0,0788 6,6729 

500l ostanek zbiranje 6,4580 0,1642 6,6222 

  ostanek obdelava 5,4482   5,4482 

  ostanek odlaganje 1,8316   1,8316 

  SKUPAJ: 13,7378 0,1642 13,9020 

700l ostanek zbiranje 9,0411 0,2299 9,2710 

  ostanek obdelava 7,6274   7,6274 

  ostanek odlaganje 2,5642   2,5642 

  SKUPAJ: 19,2327 0,2299 19,4626 

900l ostanek zbiranje 11,6243 0,2956 11,9199 

  ostanek obdelava 9,8067   9,8067 

  ostanek odlaganje 3,2969   3,2969 

  SKUPAJ: 24,7279 0,2956 25,0235 

1100l ostanek zbiranje 14,2075 0,3612 14,5687 

  ostanek obdelava 11,9859   11,9859 

  ostanek odlaganje 4,0295   4,0295 

  SKUPAJ: 30,2229 0,3612 30,5841 

5m3 ostanek zbiranje 64,5795 1,6420 66,2215 

  ostanek obdelava 54,4815   54,4815 

  ostanek odlaganje 18,3160   18,3160 

  SKUPAJ: 137,3770 1,6420 139,0190 

7m3 ostanek zbiranje 90,4113 2,2988 92,7101 

  ostanek obdelava 76,2741   76,2741 

  ostanek odlaganje 25,6424   25,6424 

  SKUPAJ: 192,3278 2,2988 194,6266 

10m3 ostanek zbiranje 129,1590 3,2840 132,4430 

  ostanek obdelava 108,9630   108,9630 

  ostanek odlaganje 36,6320   36,6320 

  SKUPAJ: 274,7540 3,2840 278,0380 

30m3 ostanek zbiranje 387,4770 9,8520 397,3290 

  ostanek obdelava 326,8890   326,8890 

  ostanek odlaganje 109,8960   109,8960 

  SKUPAJ: 824,2620 9,8520 834,1140 
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120l organski  6,4929 0,0942 6,5871 

240l organski 12,9859 0,1885 13,1744 

240l embal. 3,0998 0,0788 3,1786 

240l papir 3,0998 0,0788 3,1786 

1100l embal. 14,2075 0,3612 14,5687 

1100l papir 14,2075 0,3612 14,5687 

1100l sveče 14,2075 0,3612 14,5687 

1,23m3 steklo 15,8866 0,4039 16,2905 

1,8m3 embal. 23,2486 0,5911 23,8397 

1,8m3 papir 23,2486 0,5911 23,8397 

1,8m3 tekstil 23,2486 0,5911 23,8397 

3,2m3 embal. 41,3309 1,0509 42,3818 

3,2m3 papir 41,3309 1,0509 42,3818 

7m3 embal. 90,4113 2,2988 92,7101 

10m3 embal. 129,1590 3,2840 132,4430 

10m3 papir 129,1590 3,2840 132,4430 

30m3 plastika 387,4770 9,8520 397,3290 

30m3 papir 387,4770 9,8520 397,3290 

in 

2. za odvoz po osebah: 

  

cena storitve 

€/osebo 

cena 
infrastrukture 

€/osebo 

Cena skupaj 

€/osebo/mesec 

Ostanek zbiranje 3,1187 

 

3,1187 

Ostanek obdelava 0,6265   0,6265   

Ostanek odlaganje 0,2107   0,2107   

Biološki odpadki 0,3632 0,00 0,3632   

SKUPAJ: 4,3191 0,00 4,3191 

3. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Cene, 

določene s tem sklepom, se začnejo uporabljati 1. julijem 2017. 
 

5. sklep 
o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov 

1. 
Za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, se iz Proračuna Občine Bovec 

odobri  subvencija najemnine infrastrukture 

 za ostanek zbiranja odpadkov  v višini  100 % 

 za biološke odpadke  v višini 100 %. 

2 .  
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi. Subvencija, določena s 

tem sklepom, se začne uporabljati 1. julija 2017. 

  
AD 9) Rebalans proračuna Občine Bovec 2017 in Dopolnitev Letnega načrta o 
pridobivanju in razpolaganju s stvarnim premoženjem Občine Bovec v letu 2017 

 

Po krajšem uvodu je ţupan Valter Mlekuţ prepustil Heleni Kravanja razlago, zakaj je potreben rebalans 
in kje in kakšne so spremembe. Joţica Kavs in Milojka Kranjc sta povedali, kaj se je povečalo na 

njunem področju, dopolnil pa ju je še ţupan Valter Mlekuţ. 
Razpravljali so: Valter Mlekuţ, Milojka Kranjc, Goran Kavs, Helena Kravanja, ţupan Valter Mlekuţ. 
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Soglasno je bil sprejet sklep, da se sprejmeta predloţena Rebalans proračuna Občine Bovec 2017 in 

Dopolnitev Letnega načrta o pridobivanju in razpolaganju s stvarnim premoţenjem Občine Bovec v 

letu 2017. 
 

AD 10) Letališče Bovec: Načrt razvoja letališča v naslednjih 5 letih in Poročilo o 
aktivnostih in investicijah do 30.4.2017 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je po krajšem uvodu predal besedo Damijanu Cehnerju, direktorju podjetja 
Aviofun d.o.o., ki je podrobno predstavil načrt razvoja letališča v naslednjih 5 letih in podal poročilo 

o aktivnostih in investicijah do 30.4.2017. 
Danijel Krivec je poročevalcu čestital za poročilo in opravljeno delo. Razpravljal ni nihče 

 

Soglasno je bil sprejet 1. sklep: Občinski svet Občine Bovec je potrdil predloţeni Načrt razvoja 
letališča Bovec v naslednjih 5 letih. 

Soglasno je bil sprejet 2. sklep: Občinski svet Občine Bovec je potrdil predloţeno Poročilo o 
aktivnostih in investicijah Letališča Bovec do 30.4.2017       

 
AD 11) Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini 

Bovec 
 

Joţica Kavs je povedala, da gre za nov pravilnik in ga obrazloţila. 

Predsednica Odbora za negospodarstvo in javne sluţbe druţbenih dejavnosti Marija Kravanja je 
povedala, da je odbor pravilnik obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 

Razpravljal ni nihče. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da je Občinski svet Občine Bovec sprejel predloţeni Pravilnik o postopku 

in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Bovec. 
 

AD 12) Letni program športa za leto 2017 
 

Joţica Kavs je predstavila Letni program športa za leto 2017. 
Predsednica Odbora za negospodarstvo in javne sluţbe druţbenih dejavnosti Marija Kravanja je 

povedala, da je odbor letni program športa obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 

Razpravljal ni nihče. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da je Občinski svet Občine Bovec sprejel predloţeni Letni program 
športa v  občini Bovec za leto 2017. 

 
AD 13) Načrtovanje dela vrtca in sistemizacija delovnih mest 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je prepustil besedo Kavs Joţici, ki je opozorila na 2 spremembi - zaprtje oddelka 
v Soči in podaljšanje obratovalnega časa vrtca za 1/2 ure. Podrobneje je načrtovanje dela vrtca in 

sistemizacijo delovnih mest predstavil ravnatelj Osnovne šole Bovec Iztok Kenda. Razpravljal ni nihče. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec potrjuje predlagani obseg oddelkov in 
število mest v oddelkih ter obseg zaposlitev Vrtca Bovec, prav tako potrjuje tudi načrtovano delo 

(odpiralni čas in program). 

 
AD 14) Cena programa vrtca za leto 2017/18 

 
Cene vrtca za leto 2017/18 je predstavil ravnatelj Osnovne šole Bovec Iztok Kenda. 

Predsednica Odbora za negospodarstvo in druţbene dejavnosti Marija Kravanja je povedala, da je 

odbor cene obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da jih sprejme. 
Razpravljala sta ţupan Valter Mlekuţ in Iztok Kenda. 

 
Soglasno je bil sprejet sklep, da je Občinski svet Občine Bovec sprejel spremembe cen vrtca od 

1.9.2017 dalje in sicer: 

- celodnevni program    364,16 € 
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-jaslični program   484,72 € 

-celodnevni program brez kosila  308,09 € 

-jaslični program brez kosila  428,65 € 
 

AD 15) Dopolnitev Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Sončni Kanin + Cenik smučarskih 
vozovnic 2017/2018 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je predal besedo v.d. direktorju Javnega zavoda Sončni Kanin, ki je poročal o 
končani zimski sezoni in pripravah na poletno sezono, predstavil je cenik za poletno in zimsko sezono 

2017/2018, zaradi potrebe po turistični agenciji se dopolnjuje registracija zavoda. 
 

Razpravljala sta Goran Kavs in Marjan Skornišek. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec potrjuje doregistracijo za sledeče 

dejavnosti:  - 79.110 Dejavnost potovalnih agencij 
  - 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 

  - 79.900 Rezervacije in druge s potovanjem 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec potrjuje predloţeni Cenik za poletje 2017 

in Cenik za zimsko sezono 2017/2018. 
 

Glede vlaganj v Kanin so razpravljali Valter Mlekuţ, Marjan Skornišek, Goran Kavs, ţupan Valter 
Mlekuţ, Patricija Muršič, Milan Jojić. 

 
AD 16) Imenovanje predstavnikov v svet Zavoda za turizem Dolina Soče 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da ima Občina Bovec v svetu Zavoda za turizem Dolina Soče 6 
predstavnikov in sicer  4 iz občine in 2 iz gospodarstva. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pripravila izbor izmed predlaganih 
kandidatov. 

 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se v svet Zavoda za turizem Dolina Soče imenujejo: 
-Mihael Košmrl, Brdo 37, 5230 Bovec 

-Sandi Kovačević, Ulica 28. maja 51, Ljubljana  
-Mrakič Vasja, Dvor 53, 5230 Bovec 

-Boštjan Komac, Soča 8, 5230 Bovec 

-Danijel Krivec, Srpenica 37, 5224 Srpenica  
-Goran Kavs, Dvor 41/c, 5230 Bovec 

 
AD 17) Občinska priznanja za leto 2017 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je predal besedo predsedniku Komisije za priznanja in odlikovanja Valterju 

Mlekuţu, ki je predstavil sprejete predloge in predloge komisije. 

Ţupan Valter Mlekuţ je predlagal, da bi študentki Miji Bon dali denarno nagrado kot spodbudo za 
nadaljnje delo, čeprav je bila predlagana zgolj za priznanje. Glede ţupanovega predloga so razpravljali 

Valter Mlekuţ, Marija Kravanja, Milan Jojić, Patricija Muršič. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec za leto 2017 podeljuje naziv častni občan 

Krivec Danijelu, Srpenica 37, 5224 Srpenica. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec za leto 2017 podeljuje plaketo Občine 
Bovec Sotlar Mihu, Trg golobarskih ţrtev 18, 5230 Bovec. 

 
Za sklep, da se občinsko priznanje podeli Domevšček Petru, Miji Bon in Davidu Ostanu, sta glasovala 2 

svetnika. 

 
S 6 glasovi  ZA je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec za leto 2017 podeljuje denarno 

nagrado Občine Bovec Bon Miji, Brdo 71, 5230 Bovec. 
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S 6 glasovi  ZA je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec za leto 2017 podeljuje Občinsko 

priznanje Domevšček  Petru, Brdo 53, 5230 Bovec in Ostan Davidu, Trg golobarskih ţrtev 54, 5230 

Bovec. 
 

AD 18) Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli 4180/68 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 4180/68 k.o. (2211) Čezsoča v izmeri 7 m2, se ukine status grajenega 

javnega dobra. 
2. člen 

Zemljišče parcele številka 4180/68 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 19) Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli 4180/69 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 4180/69 k.o. (2211) Čezsoča v izmeri 23 m2, se ukine status grajenega 

javnega dobra. 
2. člen 

Zemljišče parcele številka 4180/69 k.o. (2211) Čezsoča v izmeri 23 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 20) Informacije o aktualnih zadevah 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je povabil Leskovšek Matica, lastnika kampa Adrenalinček, da svetnikom 

predstavi zagato, v kateri je ta kamp. Matic Leskovšek je povedal, da so ţe 15 let prisotni v dolini 
Trente, pred 4 leti pa so postavili šotorišče Adrenalinček in se ţe ves čas to poskuša urediti. Zadevo bi 

radi uredili s spremembo namembnosti prostora, Rustja Boţidar je pripravil strokovne podlage, ki so 
jih sami pripravljeni financirati. K njim prihajajo hotelski gostje, ker ponujajo popolnoma opremljene 

prostore, imajo samooskrbni prostor s sadjem, zelenjavo; radi bi začeli delovati kot navadni kamp. 
Razpravljali so: Danijel Krivec (ali se potrdi začetek postopka za OPPN, ali pa se odpre OPN in se 

upošteva tudi druge prispele pobude za spremembo prostorskega plana), Goran Kavs (na odboru so 

obravnavali problem Adrenalinčka ob prisotnosti pripravljalca OPN Bizjak Rafaela in Rustja Boţidarja; 
predlog strokovnih sluţb, da se to začne urejati; OPN-ji naj bi se na 5 let dopolnjevali, naš pa se ţe 9 

let ni dopolnjeval in bi bilo prav, da se ga odpre; kar se tiče Matica-pokazal je neko poslovno prakso, 
ima svoj segment gostov), Matic Leskovšek (da bi začel postopek do poletja), ţupan Valter Mlekuţ (na 

občini je mnogo pobud za spremembo plana; a se gre v to, da se Adrenalinčku pomaga ali to ni 

moţno), Tjaša Komac (seveda se mu pomaga), Danijel Krivec (je za to, da se odpre OPN za vse) 
Davor Gašperčič (da se rešuje preko OPN in ne samo zaradi njega, fer moramo biti do vseh pobud), 

Valter Mlekuţ (da se odpre OPN), Goran Kavs (da se odpre OPN), David Mlekuţ (da se odpre OPN).  
 

Večina svetnikov se je strinjala, da bi se na naslednji seji sprejelo sklep o začetku OPN. 

 
Matic Leskovšek je povedal, da zanj zadostuje, da se postopki za OPN začnejo, ţupan Valter Mlekuţ pa 

je poudaril, da je Adrenalinček kljub inšpekcijam in redarjem vztrajal in tudi odvajal vso pobrano 
turistično takso. 
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AD 21) Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 

 
Milan Jojić je ugotavljal, da so se najbrţ vsi čudili, ker se je na tej seji dal v koţo, da je molčal in samo 

brez besed dvigoval roko, čeprav je v njemu vse vrelo. Izrecno je zahteval, da se to da v zapisnik. 
 

Seja je bila zaključena ob 2220 . 

 
Zapisala:       Ţupan Občine Bovec: 

Vesna Cuder       Valter Mlekuţ  


