
O B Č I N S K I  S V E T  

Datum : 07.01.2019 
Številka  :  032-01/2018-2. redna 
 

    ZAPISNIK 
 

2. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v četrtek, 27.12.2018 ob 1700  v 
mali dvorani Stergulčeve hiše v Bovcu.  

 
Prisotni: Miha Sotlar, Goran Kavs, Vasja Vitez, Jaka Vidmar, Barbara Leban, Danijel Krivec, Adis 

Hrovat, Miro Bozja, Igor Černuta, Jernej Skok, Boštjan Komac, Klavdija Stergulc  

 
Vabljeni: Valter Mlekuţ, Katarina Barbara Ostan, Vesna Cuder, Helena Kravanja, Miran Šušteršič 

(občinska uprava), Milan Štulc (odnosi z javnostmi),  Joţe Slak (Struktura d.o.o.), Vesna Paljk (Altus 
consulting d.o.o.), Rajko Leban (Golea), Silvo Hrovat (DOLB Bovec d.o.o.), Marjan Skornišek (JZ 

Sončni Kanin) 

  
Ţupan Valter Mlekuţ je ugotovil, da je prisotnih vseh dvanajst občinskih svetnikov, pojasnil, zakaj je 

sejo sklical na ta dan in predstavil goste-poročevalce. Predstavil je dnevni red, ki so ga svetniki prejeli 
z gradivom in predlagal, da se v svetu JZ Sončni Kanin kot predstavnika Občine Bovec razreši Jojić 

Milana, ki ni več občinski svetnik, in se imenuje drugega.  
Glede imenovanja komisij in odborov ter predstavnikov v javne zavode so razpravljali Adis Hrovat, 

ţupan Valter Mlekuţ, Klavdija Stergulc, Danijel Krivec, Miha Sotlar, Boštjan Komac. 

Ţupan Valter Mlekuţ je umaknil predlog glede razrešitve in imenovanja predstavnika v JZ Sončni 
Kanin. 

 
Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red 2. redne seje Občinskega sveta  Občine Bovec  

1. Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta 

2. Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Letališče (SD OPPN 1 Letališče) - 1. branje 

3. Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v Javno podjetje Sončni Kanin d.o.o.- 1. 
branje 

4. Odlok o upravljanju ţičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s kroţno kabinsko 
ţičnico - 1. branje 

5. Obvezna razlaga prve točke 24. člena  občinskega prostorskega načrta - OPN Bovec 

6. Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2018 
7. Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju 1.1.2019-31.3.2019 

8. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje naselja 
Bovec v Občini Bovec 

9. Predlog cene toplotne energije za DOLB Bovec 

10. Potrditev predloga cenika za smučarske vozovnice Kanin- Sella Nevea 
11. Mnenje Občinskega sveta Občine Bovec o utemeljenosti pokrivanja območja občine z radijskim 

programom  Radio Ognjišče 
12. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 

 

AD 1) Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal sklepe sprejete na 1. seji. 
Miha Sotlar je predlagal popravek sklepa v 4. točki dnevnega reda in sicer, da se potrdi mandate 

občinskih svetnikov, ne pa poročilo OVK Bovec. 

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 



Glede poslovnika, obrazloţitve glasu in o poimenskem zapisu glasovanja ZA oz. PROTI, so razpravljali 

Boštjan Komac, Miha Sotlar Danijel Krivec, Adis Hrovat, ţupan Valter Mlekuţ. 

 
Soglasno je bil sprejet sklep, da se Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec s 

popravkom v 4. točki dnevnega reda potrdi. 
 

AD 2) Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Letališče (SD OPPN 1 Letališče) - 1. branje 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je predal besedo Joţetu Slaku, ki je predstavil vso proceduro in pojasnil, kaj ta 
akt  prinaša, kaj se v njem opredeljuje. 

Razpravljali so: Klavdija Stergulc, Miha Sotlar, Adis Hrovat, Katarina Barbara Ostan, Goran Kavs, ţupan 
Valter Mlekuţ, Danijel Krivec, Vasja Vitez, vsem pa je odgovarjal Joţe Slak. 

 

Soglasno je bil sprejet sklep, da je bila v 1. branju opravljena obravnava Odloka o prvih spremembah 
in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Letališče (SD OPPN 1 Letališče). 

 
AD 3) Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v Javno podjetje Sončni Kanin 

d.o.o.- 1. branje 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je uvodoma razloţil glede moţnosti preoblikovanja javnega zavoda in glede 

preverjanja o morebitni zahtevi za vračilo prejetih sredstev  za Kanin na raznih ministrstvih, potem pa 
je  zadeve dodatno razloţil še Danijel Krivec. 

Vesna Paljk je predstavila preoblikovanje Javnega zavoda Sončni Kanin v Javno podjetje Sončni Kanin 
in poudarila, da bi bila potem laţja moţnost zaposlovanja, seveda pa so bile pred preoblikovanjem 

potrebne preverbe, saj je občina prejela republiška sredstva in sredstva kohezijskega sklada. 

Predstavila je akt o preoblikovanju, ki naj bi prišel v veljavo do 31.3.2019. 
Razpravljali so: Miha Sotlar, Klavdija Stergulc, Boštjan Komac, Vesna Paljk, Goran Kavs, Adis Hrovat, 

Danijel Krivec, Jernej Skok, Skornišek Marjan, ţupan Valter Mlekuţ. 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je napovedal, da bo ena seja po novem letu namenjena samo Sončnemu Kaninu 

in svetniki naj svoja vprašanja pošljejo direktorici občinske uprave Katarini Barbari Ostan. 
 

Soglasno je bil sprejet 1. sklep, da je bila v 1. branju opravljena obravnava Odloka o preoblikovanju 
Javnega zavoda Sončni Kanin v Javno podjetje Sončni Kanin d.o.o.. 

 

Soglasno je bil sprejet 2. sklep, da svetniki vse pripombe glede Odloka o preoblikovanju Javnega 
zavoda Sončni Kanin v Javno podjetje Sončni Kanin d.o.o. pošljejo na Občino Bovec do 10. januarja 

2019, da se bodo obravnavale in sprejemale ob 2. branju. 
 

AD 4) Odlok o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s 
krožno kabinsko žičnico - 1. branje 

 

Vesna je predstavila Odlok o upravljanju ţičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s 
kroţno kabinsko ţičnico in poudarila, da mora še pred tem odlokom biti sprejet Odlok o preoblikovanju 

Javnega zavoda Sončni Kanin v Javno podjetje Sončni Kanin d.o.o.. Tu ne gre za razpis, ampak za 
neposredno podelitev koncesije. 

 

Soglasno je bil sprejet 1. sklep, da je bila v 1. branju opravljena obravnava Odloka o upravljanju 
ţičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s kroţno kabinsko ţičnico. 

 
Soglasno je bil sprejet 2. sklep, da svetniki vse pripombe glede Odloka o upravljanju ţičniških naprav 

na smučišču Kanin in prevozu potnikov s kroţno kabinsko ţičnico pošljejo na Občino Bovec do 10. 
januarja 2019, da se bodo obravnavale in sprejemale ob 2. branju. 

 

AD 5) Obvezna razlaga prve točke 24. člena  občinskega prostorskega načrta - OPN Bovec 
 

Zadevo je obrazloţil Miran Šušterič. 



Boštjan Komac je prebral dopis KS Soča Trenta s kronologijo dogajanja in pridobivanja potrebnih 

aktov za gradnjo mrliške veţice v Soči.  

Razpravljal ni nihče.  
Soglasno je bila sprejeta naslednja Obvezna razlaga prve točke 24. člena Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu - OPN Bovec (Uradni list RS, št. 119/08) 
1. 

Sprejme se obvezna razlaga prve točke 24. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu -OPN 
Bovec, ki se glasi: 
Prvi odstavek  1. točke 24. člena: 
Med nemotečo storitveno dejavnost sodi tudi pokopališka dejavnost. Objekte za to dejavnost je 
dopustno graditi tudi na zemljiščih z namensko rabo SK, kadar ta zemljišča mejijo neposredno na 
območje z namensko rabo ZK. 
Drugi odstavek 1. točke 24. člena: 
Dopolnilna gradnja je lahko novogradnja, kadar dopolnjuje kontekst programskega jedra vasi z 
zapolnjevanjem praznih prostorov do predpisanih gostot in z dopustnimi odmiki. 

2. 
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o Občinskem prostorskem načrtu - OPN Bovec. 

3. 
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
AD 6) Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2018 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je predal besedo Heleni Kravanja, ki je pojasnila, zakaj je potreben sprejem 4. 

rebalansa proračuna Občine Bovec za leto 2018. 
Razpravljali so: Klavdija Stergulc, Marijan Skornišek, Adis Hrovat, Miha Sotlar, Klavdija Stergulc, 

Boštjan Komac, ţupan Valter Mlekuţ. 

Adis Hrovat, Klavdija Stergulc, Boštjan Komac in Jernej Skok so obrazloţili svoj glas oz. povedali, da 
bodo glasovali PROTI.  

 
8 svetnikov je glasovalo ZA, 4 svetniki (Adis Hrovat, Klavdija Stergulc, Boštjan Komac in Jernej Skok) 

so glasovali PROTI  predlogu Rebalansa proračuna Občine Bovec za leto 2018 . 

 
Glede na tolmačenje svetnika Adisa Hrovata, da je rebalans sprejet, če zanj glasuje več kot 2/3 

svetnikov,  je ţupan Valter ugotovil, da rebalans ni sprejet in da se bo pridobilo tolmačenje oz. pravno 
mnenje. 

 

AD 7) Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju 1.1.2019-
31.3.2019 

 
Helena Kravanja je pojasnila, da Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju 1.1.2019-

31.3.2019 sprejme ţupan, svetnike pa z njim seznani na prvi seji občinskega sveta. 
 

AD 8) Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko 

območje naselja Bovec v Občini Bovec 
 

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje naselja Bovec v 
Občini Bovec je predstavil direktor Golee Rajko Leban. 

Razpravljal ni nihče. 

 
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 

Občinski svet Občine Bovec daje soglasje k Sistemskim obratovalnim navodilom za distribucijski sistem 
toplote za geografsko območje naselja Bovec v Občini Bovec, katerih sestavni del je tarifni sistem za 

dobavo in odjem toplotne energije iz distribucijskega omreţja. 
 

AD 9) Predlog cene toplotne energije za DOLB Bovec 

 
Predlog cene toplotne energije za DOLB Bovec je predstavil direktor Golee Rajko Leban. 



Razpravljali so: Vasja Vitez, Barbara Leban, Adis Hrovat, Jaka Vidmar, Boštjan Komac, ţupan Valter 

Mlekuţ, Miha Sotlar. 

 
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: 

Občinski svet Občine Bovec daje soglasje k višini  cene toplotne energije  za DOLB Bovec d.o.o.: 

 Cena variabilnega dela znaša 45,57 €/MWh 

 cena fiksnega dela  znaša 43,23 €/KWh/leto. 
 

AD 10) Potrditev predloga cenika za smučarske vozovnice Kanin- Sella Nevea 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je predal besedo direktorju Javnega zavoda Sončni Kanin Marjanu Skornišku, da 

je predstavil  predlog cenika za smučarske vozovnice Kanin-Sella Nevea . 
Razpravljala sta Adis Hrovat in Marjan Skornišek. 

 
Soglasno je bil sprejet sklep, da se predlog cenika za smučarske vozovnice Kanin-Sella Nevea potrdi. 

 

AD 11) Mnenje Občinskega sveta Občine Bovec o utemeljenosti pokrivanja območja 
občine z radijskim programom  Radio Ognjišče 

 
Zadevo je predstavil ţupan Valter Mlekuţ, razpravljal ni nihče. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:  
Občinski svet Občine Bovec meni, da je utemeljeno, da je območje Občine Bovec pokrito s signalom 

radijskega programa RADIO OGNJIŠČE. 
 

 
AD 12) Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 

 

a) Adis Hrovat je vprašal, kdaj se bo začelo kopati v Mali vasi. 
 

b) Miha Sotlar je glede na to, da ni jasno ali je odločitev glede rebalansa proračuna občine sprejeta ali 
ne, predlagal, da se potrebno večino za potrditev rebalansa preveri na MJU, ţupan pa sklep podpiše 

po preveritvi. 

 
 Seja je bila zaključena ob 21,20. 

 
Zapisala:       Ţupan Občine Bovec: 

Vesna Cuder            Valter Mlekuţ 

 
 


