OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Trg svobode 23
5213 Kanal
Številka: 041-0004/2018-66
Datum: 31. 8. 2018

ZAPISNIK
1. seje Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči – lokalne volitve 2018
Prva seja Občinske volilne komisije je bila v sejni sobi Občine Kanal ob Soči, dne 31. 8.
2018, s pričetkom ob 16.30 uri. Sejo je sklical in vodil predsednik OVK dr. Dejan Valentinčič.
Prisotni so bili:
• dr. Dejan Valentinčič, predsednik OVK
• Amedea Velišček, namestnica predsednika
• Sonja Kralj, članica
• Marta Murovec, namestnica članice
• Lojzka Reščič, namestnica članice
• Ivan Jericijo, namestnik člana
Ostali prisotni:
• Anja Rustja, tajnica OVK
• Metoda Humar, namestnica tajnice OVK
Opravičeno odsotni:
• Vesna Žbogar, članica
• Slavko Brezavšček, član
Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav predsednika Občinske volilne komisije in seznanitev z načinom
dela komisije.
2. Obravnava in sprejemanje predloga Sklepa o imenovanju tajnika in namestnika
tajnika komisije.
3. Obravnava predloga sklepa o določitvi volišč za izvedbo volitev članov
občinskega sveta, župana in svetov krajevnih skupnosti.
4. Pregled predloga poziva za predlaganje članov volilnih odborov in potrditev.
5. Razno.
K 1. točki dnevnega reda:
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je po uvodnem pozdravu predstavil člane in jim na kratko
obrazložil naloge ter pristojnosti OVK in jih seznanil s potekom lokalnih volitev. Člani in
namestniki članov OVK so prejeli mape s kopijami Rokovnika za izvedbo volilnih opravil za
redne volitve v občinske svete in redne volitve županov ter Navodili komisijam za izvedbo
rednih volitev 2018.
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K 2. točki dnevnega reda:
Člani OVK so soglašali s predlogom sklepa:
Na podlagi 39. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08,
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Kanal ob Soči na seji dne, 31. 8. 2018,
sprejela
SKLEP
o imenovanju tajnika in namestnika tajnika Občinske volilne komisije
Občine Kanal ob Soči
1.
Za tajnika Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči se imenuje Anja Rustja, stanujoča
Ulica Zalog 3, 5210 Deskle.
2.
Za namestnika tajnika Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči se imenuje Metoda
Humar, stanujoča Lig 7A, 5213 Kanal.
3.
Sklep velja takoj.

K 3. točki dnevnega reda:
Namestnica tajnika OVK Metoda Humar je predstavila predlog sklepa o določitvi volišč za
izvedbo volitev članov občinskega sveta, župana in svetov krajevnih skupnosti. Za razliko od
volitev leta 2014 sta se ukinili dve volišči: Ajba, kjer se je volišče preselilo v Kanal (zaradi
odpovedi lastnika prostora za volitve ter nedostopnosti za invalide v drugem prostoru) ter
Zavrh, ki ga tudi Okrajna volilna komisija ne uporablja za volitve na državnem nivoju). Z
novim Odlokom o krajevnih skupnostih se je zmanjšalo število volilnih enot po krajevnih
skupnostih zaradi previsoke zahteve 10 podpisnikov za kandidaturo predsednikov krajevnih
skupnosti, pri čemer je bilo prebivalcev v posamezni enoti na primer le 5.
Problem pri voliščih je predvsem glede zagotavljanja dostopa za invalide. Metoda Humar je
predlagala, da OVK sama preveri vsa volišča in oceni, ali so dostopna invalidom, lahko vsak
član preveri za svoje območje. Predlagala je tudi, da se ob določanju volilnih odborov in
njihovih predsednikov, izmenjajo kontakti med predsedniki volilnih odborov in tistimi, ki so
pristojni za prostore konkretnega volišča (na primer osnovna šola).
Prisotni so skupaj pregledali predlog sklepa o določitvi volišč za izvedbo volitev članov
občinskega sveta, župana in svetov krajevnih skupnosti.
- Volišče Anhovo je v redu. Predsednik OVK dr. Dejan Valentinčič je predlagal, da se
preveri, kako je s stoli, ker je bil z njimi problem pri državnozborskih volitvah.
- Volišče Ložice je v redu.
- Volišče Plave je še nekoliko nejasno. Namestnica članice Lojzka Reščič se je
ponudila, da ga pregleda, ali je primerno za invalide.
- Volišče Deskle je v redu. Metoda Humar je povedala, da se je že pojavil predlog, da
bi v Desklah imeli dve volišči, zaradi velikega števila upravičencev volivcev. Dr. Dejan
Valentinčič je povedal, da jih je bilo na zadnjih volitvah približno 1000 in tako je na
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koncu problem s štetjem. Lojzka Reščič je podala predlog, da bi že za letošnje volitve
naredili dve volišči, a večina je menila, da naj zaenkrat ostane samo eno volišče.
Volišče Avče je v redu.
Volišče Kal nad Kanalom je v redu.
Volišče Kambreško: preveriti je treba, kako je z dostopnostjo za invalide.
Volišče Morsko: pred vhodom je ena stopnica, je pa treba preveriti, ali je klančina, da
se zagotovi dostop invalidom.
Volišče Kanalski Vrh: volišče se je preselilo iz zasebne hiše na informacijsko točko pri
jezeru. O dostopnosti se je treba pomeniti z Mihom Čargom.
Volišče Bodrež je v redu. Gre za volišče v zasebni hiši, a ni problemov z lastnikom.
Volišča v Kanalu so v redu. Volišče v Osnovni šoli Kanal se je prestavilo iz avle šole v
avlo športne dvorane, za vse bo poskrbela občina. Dve volišči sta še v gasilskem
domu.
Volišče Levpa je v redu.
Volišče Lig je urejeno in dostopno invalidom.
Volišče Ročinj bo treba preveriti, ali je dostopno, za kar bo poskrbela občina.
Volišče Doblar je v redu.
Volišče za predčasno glasovanje in volišče za glasovanje po pošti sta na sedežu
občine. Zagotovljena bo posebna pisarna, ki je dostopna invalidom.

Člani OVK so soglašali s predlogom sklepa o določitvi volišč za izvedbo volitev članov
občinskega sveta, župana in svetov krajevnih skupnosti, ki je v prilogi k zapisniku. Sklep se
objavi na spletni strani Občine Kanal ob Soči in dostavi območni Geodetski upravi Republike
Slovenije Nova Gorica.
K 4. točki dnevnega reda:
Člani OVK so pregledali predlog poziva za predlaganje članov volilnih odborov in obrazce za
imenovanje članov volilnih odborov. Namestnica tajnika OVK Metoda Humar je člane
obvestila, da bodo poziv in obrazci objavljeni na spletni strani Občine Kanal ob Soči v
naslednjih dneh. Člani so predlog poziva in obrazce potrdili.
K 5. točki dnevnega reda:
5.1 Predlog sklepa o številu podpore volivcev za kandidaturo župana in KS
Člani OVK so soglašali s predlogom sklepa:
Na podlagi 41., 54., 65., 68., 106. in 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Kanal ob Soči na
seji dne, 31. 8. 2018 sprejela ugotovitveni
SKLEP
1.
a) Kandidatura za župana s strani političnih strank se določi v skladu s pravili stranke in s
tajnim glasovanjem.
b) Kandidatura za župana s strani volivcev mora biti podprta z najmanj 56 volivci.
2.
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Pri določanju liste kandidatov za svet krajevne skupnosti s strani volivcev mora biti
kandidatura v vseh krajevnih skupnostih podprta z najmanj desetimi volivci, ki imajo stalno
bivališče v krajevni skupnosti, za katero dajejo podporo.
3.
Ta sklep velja takoj, uporabljati pa se začne z dnem, 3. 9. 2018, ko začnejo teli roki za volilna
opravila na lokalnih volitvah, ki bodo dne 18. 11. 2018.
5.2 Izvedba predčasnih volitev – število dni
Predlog predsednika OVK dr. Dejana Valentinčiča je izvedba predčasnih volitev v dveh dneh:
torek, 13.11.2018 in sreda, 14.11.2018. Ostali člani OVK so s tem soglašali.
5.3 Strokovni posvet »Izvedba rednih lokalnih volitev 2018«
Tajnica OVK Anja Rustja je na kratko predstavila vsebino strokovnega posveta o izvedbi
rednih lokalnih volitev 2018, ki se ga je udeležila 29. avgusta v Kongresnem centru Brdo pri
Kranju.
5.4 Uporaba spletne evidence volilne pravice
Tajnica OVK Anja Rustja in namestnica tajnika OVK Metoda Humar sta člane OVK opozorili,
da je njihova naloga tudi preverjanje volilne pravice ob potrjevanju kandidatur in vnos
načinov uresničevanja volilne pravice v spletno aplikacijo, za kar mora komisija izbrati dva
člana, ki bosta evidentirana kot uporabnika za dostop do evidence volilne pravice.
Predsednik OVK dr. Dejan Valentinčič je predlagal namestnico predsednika OVK Amedeo
Velišček in namestnico članice Lojzko Reščič, s čimer so ostali člani soglašali.
5.5 Kontakti članov OVK in tajnika ter namestnika tajnika OVK
Prisotni so soglašali, da se čim več sestankov OVK opravi korespondenčno, zato so v
posebno tabelo zapisali svoje podatke (ime in priimek, telefon, e-pošta), na katerih bodo
dosegljivi. Ta dokument je priloga tega zapisnika.
5.6 Volilni imenik
Namestnica tajnika OVK Metoda Humar je člane OVK povprašala, ali se naroči še dodaten
izvod volilnega imenika za volitve v krajevne skupnosti. Člani OVK so menili, da za to ni
potrebe.
5.7 Predlog za naslednji sestanek
Predsednik OVK dr. Dejan Valentinčič je za naslednji sestanek predlagal 14. ali 21. 9. 2018,
za določitev članov volilnih odborov in njihovih predsednikov.
Seja je bila zaključena ob 18. uri.
Zapisnik pripravila: Anja Rustja, tajnica OVK

Predsednik OVK
dr. Dejan Valentinčič
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