
O B Č I N S K I  S V E T  

Datum : 12.7.2019 
Številka  :  032-01/2018-1. izredna 
 

    ZAPISNIK 
 

1. izredne seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v četrtek, 11.7.2019 ob 1900  v 

mali dvorani Kulturnega doma v Bovcu.  
Prisotni:  Vasja Vitez, Barbara Leban, Miro Bozja, Igor Černuta, Jernej Skok, Klavdija Stergulc, Jaka 

Vidmar, Adis Hrovat 

Odsotni: Danijel Krivec, Goran Kavs, Boštjan Komac (op.), Miha Sotlar (op.) 
Vabljeni: Valter Mlekuţ, Katarina Barbara Ostan, Vesna Cuder, Helena Kravanja, Iris Stres, Robert 

Kokošin (občinska uprava), Milan Štulc (odnosi z javnostmi), Suzana Konec, Damjan Uršič, Igor Šimic 
(skupna občinska uprava) 
  
Ţupan Valter Mlekuţ je predstavil razloge za sklic izredne seje, nato pa predlagal dopolnitev dnevnega 

reda s točko Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2019 zaradi parkomatov in zaradi zagotovitve 

sredstev RS iz TNP. 
Razpravljali so Adis Hrovat, Katarina Barbara Ostan, Milojka Kranjc. 
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se Odlok o parkiranju v občini Bovec sprejema po skrajšanem 

postopku. 
 

S 7 glasovi ZA in 1 glasom PROTI  je bil sprejet naslednji Dnevni red 1. izredne seje Občinskega 
sveta Občine Bovec: 

1. Zapisnik 6. redne seje in nadaljevanja 6. redne seje Občinskega sveta občine Bovec 

2. Odlok o parkiranju v občini Bovec - skrajšani postopek 
3. Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2019 

4. Seznanitev svetnikov in opozorilo glede nadzora plačevanja turistične takse 
5. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 
 

AD 1) Zapisnik 6. redne seje in nadaljevanja 6. redne seje Občinskega sveta občine Bovec 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je pregledal na 6. redni seji in na nadaljevanju 6. redne seje občinskega sveta 
sprejete sklepe in njihovo uresničevanje. 

Klavdija Stergulc je komentirala, da je bilo pri 14. točki drugače zapisano kot pa je tekla razprava, 
diskutirala sta Valter Mlekuţ in Klavdija Stergulc.  
 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se zapisnika 6. redne in nadaljevanja 6. redne seje potrdita, s tem da 

se posluša magnetogram začetka 14. točke.  
 

(Magnetogram: Cecilija Avsenik: Jaz bi najprej opozorila tiste svetnike, ki bi se radi izločili iz obravnave 
in odločanja, zato ker kakšni od vas se tudi prijavljajo na te ukrepe in se v primeru, da bi danes 
razpravljali ali pa odločali, ne bi mogli pri tem kandidirat. Pač, zdaj, mi smo imeli to na seji odbora za 
gospodarstvo, predlog odbora.... ) 
 

AD 2) Odlok o parkiranju v občini Bovec - skrajšani postopek 
 

Ţupan Valter  Mlekuţ je po uvodnih besedah prepustil razlago pripravljalkama odloka Katarini Barbari 
Ostan in Suzani Konec,razna pojasnila pa so dali še Milojka Kranjc, ţupan Valter Mlekuţ ter Damjan 

Uršič in Igor Šimic. 

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 



Razpravljali so Klavdija Stergulc, ţupan Valter Mlekuţ, Adis Hrovat, Suzana Konec, Miro Bozja, Damijan 

Uršič, Igor Šimic, Jernej Skok, Jaka Vidmar, Vasja Vitez, Barbara Leban, Katarina Barbara Ostan, Igor 

Černuta. 
 

S 6 glasovi ZA, 1 glasom PROTI (Jernej Skok ) in z 1 VZDRŢANIM glasom (Klavdija Stergulc) je bil 
sprejet naslednji sklep: Občinski svet Občine Bovec je sprejel predloţeni Odlok o parkiranju v občini 

Bovec. 

 
Soglasno je bil sprejet sklep, da Občinski svet Občine Bovec daje podporo "Mangrt razvojna zadruga 

z.o.o."  za pobiranje parkirnine na njenih parcelah številka 89/15 in 94/5 k.o. (2206) Log pod 
Mangartom. 

 
S 6 glasovi ZA in z 2 VZDRŢANIMA (Jernej Skok, Klavdija  Stergulc) je bil sprejet naslednji sklep: Na 

območju mesta Bovec se določi parkirne površine, kjer se v obdobju od 01. aprila do 30. septembra 

plačuje parkirnina: Parkirišče pred Kulturnim domom, trgovino Mercator in vrtcem na parcelnih št.  
443/5, 461/7, 464, 465/4, 466/1, vse k.o. 2207 Bovec, na način, da je prva ura parkiranja brezplačna, 

vsaka nadaljnja ura pa se zaračuna v znesku 1,00 EUR/h. 
 

Adis Hrovat je opozoril na gradivo, ki ga je svetnikom poslal po elektronski pošti in sicer, da so si v 

letu 2018 občine Bovec, Kobarid in Tolmin razdelile dobiček od prodanih kart na reki Soči v razmerju 
40:40:20. Razdeljena sredstva bi se morala investirati nazaj v infrastrukturo vstopno izstopnih mest. 

Tekoča sredstva pa se porabljajo za tekočo vzdrţevanje. V letu 2019 je občina Kobarid porabila za 
sanacijo Mostu v Trnovem tekoča sredstva od prodanih kart 2019 s tem je oškodovala občino Bovec in 

Tolmin pri razdelitvi dobička za leto 2019. Odgovorila je Suzana Konec, razpravljali so glede tega Adis 
Hrovat, ţupan Valter Mlekuţ, Suzana Konec. 

 

AD 3) Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2019 
 

Po uvodnih besedah je ţupan Valter Mlekuţ prepustil razlago Heleni Kravanja, ki je predstavila tri 
razloge za pripravo Rebalansa. 

Razpravljali so: Igor Černuta, Vasja Vitez, ţupan Valter Mlekuţ, Katarina Barbara Ostan, Adis Hrovat 

(magnetogram: Prosim Vesno, da se zapiše dobesedno. Jaz bom proti rebalansu proračuna, ne zaradi 
projektov, ampak zaradi načina, kako je bil danes dan na mizo, 2 minuti pred sejo oziroma med samo 
sejo. In jaz na tak rebalans ne morem imeti strokovnih odgovorov, ne morem potrjevati zaradi takega 
načina), Jernej Skok, Helena Kravanja, Katarina Barbara Ostan, Igor Černuta. 

 

S 5 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI (Klavdija Stergulc, Adis Hrovat, Jernej Skok) je bil sprejet naslednji 
sklep: Občinski svet Občine Bovec je sprejel predloţeni Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 

2019. 
 

AD 4) Seznanitev svetnikov in opozorilo glede nadzora plačevanja turistične takse 
 

Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da nekateri turistični ponudniki še vedno ne odvajajo turistične takse 

ali jo skrivajo, zato bo treba bolj kontrolirati. Helena Kravanja je povedala, da je bilo doslej od 
planiranih 570.000,00 € vplačane samo 92.500,00, to je samo 16%. Od tega gre 25% promocijska 

taksa na drţavo (pobere ţe UJP). Odslej se bo po 2 opominih takoj šlo v izvršbo. 
 

AD 5) Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta 

 
a) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, da sta glede Slatenika šla redar in Suzana Konec v kontrolo, 

vprašana je bila tudi Direkcija RS za vode in za teren na vrhu je bilo dano soglasje, Vasja Vitez pa je 
povedal, da ni več zagrajeno. 

b) Klavdija Stergulc je opozorila, da se bodo zamenjale cele generacije, predno se bo v Bovcu prišlo 
do športne dvorane in otroških igrišč, saj se sredstva za vzdrţevanje stalno reţejo, zaprto je igrišče 

pod telovadnico... Ţupan Valter Mlekuţ je odgovoril, da je skrbnik športnega igrišča in telovadnice 

Janko Arcet in opozoril na zbiranje skupine otrok, ki delajo škodo, diskutirali pa sta Klavdija Stergulc in 
Iris Stres, ki je predstavila svoje izkušnje ob skrbi za to igrišče pred nekaj leti. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#3.%C2%A0%C4%8Dlen


c) Igor Černuta se je vsem zahvalil za izpeljano akcijo umirjanja prometa na Mangartu 6.7.2019. 

Povedal je, kako je potekalo in da je znašal strošek skoraj 8.000,00 € brez stroškov TNP, ki jih še niso 

priglasili. 
d) Ţupan Valter Mlekuţ je poročal, da sta odprti obe kroţišči, začel se je delati novi gasilski dom na 

Srpenici, deluje javni WC v Bovcu, začela  se bo asfaltirati cesta v Logu pod Mangartom. 
 e) Ţupan Valter Mlekuţ je povedal, koliko vabil je bilo poslanih za občinski praznik in kolikšna je bila 

 udeleţba, cena hrane na osebo, vabljeni pa se niso predhodno opravičili, da bi se lahko manj hrane  

 naročilo... 
  

 Seja je bila zaključena  ob 2210 

 

Zapisala:       Ţupan Občine Bovec: 
Vesna Cuder            Valter Mlekuţ 

 

 


