
O B Č I N S K I  S V E T  

Datum : 10.12.2018 
Številka  :  032-01/2018-1. redna 
 

    ZAPISNIK 
 

1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Bovec, ki je bila v petek, 
7.12.2018 ob 1800  v mali dvorani Kulturnega doma Bovec  
 

Prisotni: Miha Sotlar, Goran Kavs, Vasja Vitez, Jaka Vidmar, Barbara Leban, Adis Hrovat, Miro 
Bozja, Igor Černuta, Jernej Skok, Boštjan Komac, Klavdija Stergulc  
Opravičeno odsoten: Danijel Krivec 
 

Vabljeni: Valter Mlekuţ, Katarina Barbara Ostan, Vesna Cuder, Robert Kokošin (občinska 
uprava), Vanja Klavora (predsednica OVK Bovec), Milan Štulc (odnosi z javnostmi)   
 

Konstitutivno sejo je otvorila direktorica občinske uprave Katarina Barbara Ostan, ki je 
pozdravila vse prisotne in povedala, da skladno z Zakonom o lokalni samoupravi 
konstitutivno sejo vodi najstarejši član in tako je predala vodstvo seje Mihi Sotlarju. 
 

Dnevni red 1. redne seje Občinskega sveta  Občine Bovec 7. mandata  
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta 
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev ţupana 
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve 

ţupana (mandatna komisija) 
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta 
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve ţupana 
6. Nagovor novoizvoljenega ţupana 
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

AD 1) Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta 
 

Najstarejši član Miha Sotlar je ugotovil, da je prisotnih je 11 novoizvoljenih članov občinskega 
sveta, 1 se je opravičil - prisotnih je večina novoizvoljenih članov in so sklepčni. 
 

AD 2) Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev 
župana 
 

Miha Sotlar je predal besedo predsednici Občinske volilne komisije Bovec Vanji Klavora, ki je 
prisotnim čestitala ob izvolitvi, potem pa je poročala o delu in rezultatih volitev za ţupana in 
občinski svet. Povedala je tudi, da ni bilo nobene pritoţbe. 
 

AD 3) Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in 
ugotovitev izvolitve župana 
 

Soglasno je vseh 11 prisotnih sprejelo sklep o imenovanju 3-članske komisije za potrditev 
mandatov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve ţupana v naslednji sestavi: 
Goran Kavs (SD) - predsednik 
Miro Bozja (SDS) - član 

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 



Klavdija Stergulc (SLS) - članica 
 

Komisija se je umaknila in pregledala rezultate, potem pa je pri naslednji točki dnevnega 
reda o tem poročala. 
 

AD 4) Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta 
 

Predsednik komisije za potrditev mandatov Goran Kavs je povedal, da do pričetka te seje ni 
bilo pritoţb. Poročal je, da je komisija pregledala rezultate in so mandati svetnikov nesporni, 
zato predlaga potrditev mandatov vsem 12 izvoljenim kandidatom. 
 

Soglasno je bil sprejet naslednji  sklep: 
Potrdi  se poročilo Občinske volilne komisije Bovec, da so bili na lokalnih volitvah 2018 za 
člane Občinskega sveta Občine Bovec izvoljeni v I. volilni enoti: 

1. MIHA SOTLAR, Trg golobarskih ţrtev 18, 5230 BOVEC 
2. GORAN KAVS, Dvor 41/C, 5230 BOVEC 
3. MIRO BOZJA, Brdo 72, 5230 BOVEC 
4. ADIS HROVAT, Mala vas 106, 5230 BOVEC 
5. KLAVDIJA STERGULC, Trg golobarskih ţrtev 54, 5230 BOVEC 
6. JERNEJ SKOK, Mala vas 111, 5230 BOVEC 

v II. volilni enoti: 
1. VASJA VITEZ, Čezsoča 144, 5230 BOVEC 
2. BARBARA LEBAN, Čezsoča 53, 5230 BOVEC 
3. JAKA VIDMAR, Log pod Mangartom 30, 5231 LOG POD MANGARTOM 
4. DANIJEL KRIVEC, Srpenica 37, 5224 SRPENICA 
5. IGOR ČERNUTA, Log pod Mangartom 89/B, 5231 LOG POD MANGARTOM 
6. BOŠTJAN KOMAC, Soča 8, 5232 SOČA 

 

AD 5) Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 
 

Predsednik komisije za potrditev mandatov Goran Kavs je poročal, da glede izvolitve ţupana 
do 1. seje ni bilo pritoţb kandidatov oz. predstavnikov list kandidatov. 
 

Soglasno je bil sprejet naslednji  sklep: 
Potrdi  se poročilo Občinske volilne komisije Bovec, da je bil na lokalnih volitvah 2018 za 
ţupana Občine Bovec izvoljen VALTER MLEKUŢ, Čezsoča 103, 5230 BOVEC. 
 

 AD 6) Nagovor novoizvoljenega župana 

 

Novi ţupan Valter Mlekuţ se je v svojem nagovoru zahvalil vsem, ki so pripomogli k njegovi 
izvolitvi in rezultati volitev so pokazali, da mu ljudje zaupajo, potem pa je poudaril 
prepričanje, da bo vseh 12 svetnikov, ne glede na strankarsko pripadnost, delalo v dobro 
vseh občanov; potrudil se bo po vseh svojih močeh; imenovanje podţupana ali podţupanov 
je v njegovi pristojnosti in svojo odločitev bo sporočil po novem letu, do takrat pa ga bo ob 
morebitni odsotnosti nadomeščal najstarejši član občinskega sveta Miha Sotlar; takoj se bo 
pozvalo vse svetnike in politične stranke oz. liste, katerih predstavniki so bili izvoljeni v 
občinski svet, da posredujejo občinski upravi pisne predloge za sestavo odborov in komisij 
občinskega sveta 7. mandata; prosil je izvoljene svetnike, naj se udeleţujejo prireditev, na 
katere bodo vabljeni. 
 
AD 7) Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 

Predsedujoči Miha Sotlar je predlagal, naj glede na rezultate volitev Komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja sestavljajo naslednji svetniki, kot jih predlaga ţupan Valter 
Mlekuţ : Danijel Krivec, Adis Hrovat, Jernej Skok, Miha Sotlar in Vasja Vitez.  



Po razpravi, v kateri so sodelovali Stergulc Klavdija, ţupan Valter Mlekuţ, Miha Sotlar in Adis 
Hrovat, je predsedujoči sejo za 10 minut prekinil, da se pripravi tudi drugi predlog. 
ZA 1. predlog, naj Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavljajo Danijel 
Krivec, Adis Hrovat, Jernej Skok, Miha Sotlar in Vasja Vitez, je glasovalo 5 svetnikov in 
predlog ni bil sprejet.  
 
ZA 2. predlog, naj Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavljajo Miha 
Sotlar, Danijel Krivec, Klavdija Stergulc, Jernej Skok in Boštjan Komac, pri čemer naj bo 
Klavdija Stergulc predsednica komisije, je glasovalo 6 od 11 prisotnih svetnikov 
 

Potrdila se je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi: 
KLAVDIJA STERGULC - predsednica 
MIHA SOTLAR - član 
DANIJEL KRIVEC - član 
JERNEJ SKOK - član 
BOŠTJAN KOMAC - član 
 
Seja je bila zaključena ob 19. uri 

 
Zapisala:       Predsedujoči na  konstitutivni seji: 
Vesna Cuder        Miha Sotlar 

 
 


