
O B Č I N S K I  S V E T  

Datum : 14.10.2019 
Številka  :  032-01/2018-7. redna 
 

    ZAPISNIK 
 

7. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v petek, 11.10.2019 ob 1800  v 

mali dvorani Kulturnega doma v Bovcu.  
 

Prisotni: Miha Sotlar, Goran Kavs, Vasja Vitez, Barbara Leban, Miro Bozja, Igor Černuta, Jernej Skok, 

Jaka Vidmar, Adis Hrovat, Danijel Krivec, Boštjan Komac, Klavdija Stergulc (od 1822) 
 

Vabljeni: Valter Mlekuţ, Katarina Barbara Ostan, Vesna Cuder, Helena Kravanja, Cecilija Avsenik, Iris 
Stres, Robert Kokošin (občinska uprava), Rok Ovsenik, Marko Mlekuţ, Petra Jaksetič  (JZ Sončni 

Kanin), Alenka Rutar (JZ Turizem Dolina Soče), Marko Matajurc (ţupan Občine Kobarid), Suzana 
Konec (skupna občinska uprava), Damjan Cehner, Dejan Kavčič, Miran Vereš (Aviofun), Škvarč Meta 

(Radio Koper) 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je prisotnih enajst od dvanajstih 

občinskih svetnikov, 1 svetnica bo prišla malo kasneje. Predlagal je nekoliko spremenjen vrstni red 
obravnave točk dnevnega reda in soglasno je vseh 11 prisotnih svetnikov sprejelo naslednji 

  

 Dnevni red 7. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec: 
1. Zapisnik 1. in 2. izredne seje Občinskega sveta občine Bovec 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega reţima na reki Soči in na reki 
Koritnici-prva obravnava 

3. Odlok o spremembi Odloka o parkiranju v Občini Bovec 
4. Kratko poročilo o izvedenih aktivnostih občine Bovec v zeleni shemi slovenskega turizma 

5. Poročilo o poslovanju v poletni sezoni z zaprosilom za dodatna finančna sredstva za pokrivanje 

izgube iz 2018 
6. Soglasje k nakupu rezervnih delov 

7. Potrditev cenika za smučarske karte 
8. Soglasje k novemu Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda 

Sončni Kanin, vključno z novim Katalogom delovnih mest v javnem zavodu 

9. Polletni obračun proračuna 
10. Rebalans proračuna občine Bovec  za leto 2019 

11. Plan dela Aviofun d.o.o. 
12. Imenovanje članice Nadzornega odbora  

13. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 

 
AD 1) Zapisnik 1. in 2. izredne seje Občinskega sveta občine Bovec 

 
a) Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal na 1. izredni seji sprejete sklepe in njihovo uresničevanje.  

Glede višine pobrane turistične takse, izterjave in poimenskega seznama neplačnikov so razpravljali 
Boštjan Komac, ţupan Valter Mlekuţ, Helena Kravanja, Miha Sotlar. 

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

 
b) Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal na 2. izredni seji sprejete sklepe in njihovo uresničevanje.  

Soglasno je bil sprejet sklep, da se Zapisnik 2. izredne 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 



AD 2) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki 

Soči in na reki Koritnici-prva obravnava 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je bilo glede sprememb in dopolnitev Odloka o določitvi plovbnega 

reţima na reki Soči in na reki Koritnici več sestankov in različnih predlogov, on je marsičemu 
nasprotoval, zato bosta točko predstavila in vodila ţupan Občine Kobarid Marko Matajurc in direktorica 

skupne občinske uprave Suzana Konec.  

Marko Matajurc je utemeljil predlog za dvig pristojbin na Soči, ţupan Valter Mlekuţ je povedal, koliko 
je bilo pobranega in koliko je ostalo v občini Bovec in koliko sta dobili Občini Kobarid in Tolmin. 

Suzana Konec je predstavila spremembe v odloku in sicer spremembo časa vstopno izstopnih mest, 
spremembo upravljalca in skrbnika, spremembo cen in spremembo glob. 

Adis Hrovat je poročal kot predsednik Odbora za gospodarstvo in GJS, kaj so sprejeli na odboru. 
Miha Sotlar je poročal o stališčih in pripombah ter predlogih, ki jih je imela Statutarno-pravna komisija. 

 

Razpravljali so ţupan Valter Mlekuţ, Boštjan Komac, Marko Matajurc, Danijel Krivec, Goran Kavs, Miha 
Sotlar, Adis Hrovat, Klavdija Stergulc, Jernej Skok, Cecilija Avsenik. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se točka na tej seji prekine, vsem svetnikom se pošlje vse gradivo in 

se potem odloča korespondenčno. 
 

AD 3) Odlok o spremembi Odloka o parkiranju v Občini Bovec 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da je bilo 30.9.2019 zaključeno pobiranje parkirnine, s 1. aprilom 

2020 pa se bo spet parkomat postavil. Opozoril je, da je stalno pozival svetnike za posredovanje pisnih 
pripomb glede parkiranja, pa jih niso posredovali. O Odloku o spremembi Odloka o parkiranju v Občini 

Bovec sta razpravljali Statutarno-pravna komisija in Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne 
sluţbe. 

Direktorica občinske uprave Katarina Barbara Ostan je predstavila predlagane spremembe Odloka o 
parkiranju. 

Razpravljali so: Jaka Vidmar, Helena Kravanja, Igor Černuta, ţupan Valter Mlekuţ. 
 

Direktorica občinske uprave Katarina Barbara Ostan je predstavila še Sklepe, ki so bolj specifični kot 

sam odlok. 
Razpravljali so: ţupan Valter Mlekuţ, Boštjan Komac, Klavdija Stergulc, Goran Kavs, Miha Sotlar, 

Barbara Leban, Vasja Vitez, Katarina Barbara Ostan, Adis Hrovat, Boštjan Komac. 
 

Z 11 glasovi ZA in z 1 VZDRŢANIM glasom (Klavdija Stergulc) je bil  v prvem branju Odlok o 

spremembi Odloka o parkiranju v Občini Bovec sprejet. 
 

Z 11 glasovi ZA in z 1 glasom PROTI (Klavdija Stergulc) so bili v prvem branju sprejeti Sklepi o 
določitvi parkirnih površin v občini Bovec Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe s tem,  

da se spremeni višina dovolilnice  za delodajalce za njihove zaposlene na 60,00 €, da za objektom na 
naslovu Ledina 4 in 5 lahko z letno dovolilnico parkirajo stanovalci in Lovska druţina ter Kulturni dom. 
 

Ţupan je svetnike pozval, naj do drugega branja predlagajo morebitne dopolnitve ali spremembe. 
 

AD 4) Kratko poročilo o izvedenih aktivnostih občine Bovec v zeleni shemi slovenskega 
turizma 

 
Točko je predstavila Alenka Rutar z JZ Turizem Dolina Soče, ki pelje ta projekt, dopolnil je še ţupan 

Valter Mlekuţ, ki je na koncu ugotovil, da se je Občinski svet Občine Bovec seznanil s kratkim 
poročilom o izvedenih aktivnostih občine Bovec v zeleni shemi slovenskega turizma. 

 

AD 5) Poročilo o poslovanju v poletni sezoni z zaprosilom za dodatna finančna sredstva za 
pokrivanje izgube iz 2018 

 
Poročilo je predstavila Petra Jaksetič, glede lokacij prodaje kart sta razpravljala ţupan Valter Mlekuţ, 

Rok Ovsenik. Miha Sotlar je kot predsednik Sveta JZ Sončni Kanin povedal, da je gradivo usklajeno in 

dobro pripravljeno. 



Razpravljali so: Boštjan Komac, Rok Ovsenik, Miha Sotlar, Valter Mlekuţ. 

 

Ţupan Valter Mlekuţ je ugotovil, da se je Občinski svet Občine Bovec seznanil s Poročilom o 
poslovanju v poletni sezoni z zaprosilom za dodatna finančna sredstva za pokrivanje izgube iz 2018. 

 
AD 6) Soglasje k nakupu rezervnih delov 

 

Zadevo je predstavil Marko Mlekuţ. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec daje soglasje JZ Sončni Kanin k 
predstavljenemu nakupu rezervnih delov. 

 
AD 7)  Potrditev cenika za smučarske karte 

 

Petra Jaksetič in Rok Ovsenik sta predstavila cenik za smučarske karte, razpravljal je ţupan Valter 
Mlekuţ. 

 
Soglasno je bil sprejet sklep, da je Občinski svet Občine Bovec potrdil redni cenik  in cenik 

predprodaje smučarskih vozovnic za zimsko sezono 2019/2020, ki ga je pripravil JZ Sončni Kanin. 

 
AD 8) Soglasje k novemu Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

javnega zavoda Sončni Kanin, vključno z novim Katalogom delovnih mest v javnem 
zavodu 

 
Ţupan Valter Mlekuţ je prepustil razlago Mihu Sotlarju, ki je obrazloţil, kaj vse je bilo treba upoštevati 

pri pripravi pravilnika, hkrati pa je predlagal, da Občinski svet nadaljuje z 2. branjem Odloka o 

preoblikovanju. 
Razpravljali so Adis Hrovat, ţupan Valter Mlekuţ, Miha Sotlar, Danijel Krivec, Petra Jaksetič, Rok 

Ovsenik, Marko Mlekuţ, Goran Kavs. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da je Občinski svet Občine Bovec dal soglasje k novemu Pravilniku o 

notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Sončni Kanin, vključno z novim 
Katalogom delovnih mest v javnem zavodu. 

 
AD 9) Polletni obračun proračuna 

 

Helena Kravanja je pojasnila, da je gradivo zdruţeno z gradivom za rebalans, in ga obrazloţila. 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je ugotovil, da se je Občinski svet Občine Bovec seznanil s Polletnim obračunom 
proračuna Občine Bovec. 

 
AD 10) Rebalans proračuna občine Bovec  za leto 2019 

 

Helena Kravanja je predstavila Rebalans proračuna. Vesna Cuder je opozorila na dopolnitev Načrta 
pridobivanja nepremičnega premoţenja 2019 s tremi parcelami ceste "Mišja vas". 

Razpravljali so Igor Černuta, Helena Kravanja, Valter Mlekuţ. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da je Občinski svet Občine Bovec sprejel Odlok o rebalansu proračunu 

Občine Bovec za leto 2019 z vsemi obveznimi dokumenti proračuna. 
 

AD 11) Plan dela Aviofun d.o.o. 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je opozoril, da je bilo pri prejšnji obravnavi točke dogovorjeno, da bodo svetniki 
pisno dostavili vprašanja, ki se bodo poslala Aviofunu d.o.o., a ni tega nihče dostavil. 

 

Damjan Cehner  je predstavil plan za naslednje leto, predstavil upravnika letališča Dejana Kavčiča in 
vodjo padalske dejavnosti Mirana Vereša, ki sta tudi predstavila situacijo. 



Razpravljali so: Miha Sotlar, Damjan Cehner, ţupan Valter Mlekuţ, Goran Kavs, Adis Hrovat, Katarina 

Barbara Ostan, Krivec Danijel, Boštjan Komac, Jernej Komac, Igor Černuta, Ţiga Kotnik. 

 
AD 12) Imenovanje članice Nadzornega odbora  

 
Zadevo sta predstavila ţupan Valter Mlekuţ in predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja Klavdija Stergulc. 

 
Soglasno je bil sprejet 1. sklep, da Občinski svet Občine Bovec za članico Nadzornega sveta Občine 

Bovec imenuje Moniko Kemper, Podklopca 3, 5230 Bovec (VII. stopnja izobrazbe) 
 

Soglasno je bil sprejet 2. sklep, da Občinski svet Občine Bovec za predsednika Sveta za preventivo in 
varnost v cestnem prometu imenuje Mira Bozja, Brdo 72, 5230 Bovec. 

 

AD 13) Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 
  

 a) Adis Hrovat je vprašal glede Bavšice, odgovorila sta ţupan Valter Mlekuţ in Danijel Krivec. 
 b) Jernej Skok je vprašal glede luči v Mali vasi in odgovoril je ţupan Valter Mlekuţ. 

       Igor Černuta in Jernej Skok sta razpravljala glede prehoda za pešce. 

  
 

 Seja je bila zaključena ob 2320 

 

Zapisala:       Ţupan Občine Bovec: 
Vesna Cuder            Valter Mlekuţ 

 

 


