OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Trg svobode 23
5213 Kanal
Številka: 041-0004/2018-203
Datum: 26. 10. 2018

ZAPISNIK
4. seje Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči – lokalne volitve 2018
Četrta seja Občinske volilne komisije je bila v sejni sobi Občine Kanal ob Soči, dne 26. 10.
2018, s pričetkom ob 19.40 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
• Lojzka Reščič, namestnica članice
• Slavko Brezavšček, član
• Ivan Jericijo, namestnik člana
Ostali prisotni:
• Anja Rustja, tajnica OVK
• Metoda Humar, namestnica tajnice OVK
Upravičeno odsotni:
• Vesna Žbogar, članica
• Marta Murovec, namestnica članice
Dnevni red:
1. Pregled dopolnitev formalnih pomanjkljivosti in ponoven preizkus zakonitosti
kandidatur za župane in kandidatur oziroma list kandidatov za člane občinskih
svetov in člane krajevnih skupnosti. Potrditev oziroma zavrnitev kandidatur in
list kandidatov.
2. Potrditev imenovanih predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih
namestnikov.
3. Naknadne volitve članov nekaterih krajevnih skupnosti.
4. Razno.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer doda se
prva točka: »1. Potrditev zapisnika tretje seje OVK.«
Člani OVK so soglasno potrdili spremenjen in dopolnjen dnevni red:
1. Potrditev zapisnika tretje seje OVK.
2. Pregled dopolnitev formalnih pomanjkljivosti in ponoven preizkus zakonitosti
kandidatur za župane in kandidatur oziroma list kandidatov za člane občinskih
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svetov in člane krajevnih skupnosti. Potrditev oziroma zavrnitev kandidatur in
list kandidatov.
3. Potrditev imenovanih predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih
namestnikov.
4. Naknadne volitve članov nekaterih krajevnih skupnosti.
5. Razno.
K 1. točki dnevnega reda:
Člani OVK so soglasno potrdili zapisnik tretje seje OVK.
K 2. točki dnevnega reda:
Člani OVK so ponovno pregledali vložene kandidature, pri katerih so ob prvotnem preizkusu
zakonitosti ugotovili formalne pomanjkljivosti kandidatur oziroma list kandidatov in ponovno
preizkusili njihovo zakonitost. Poročila o vodenju postopka preizkusa zakonitosti kandidatur
in list kandidatov so priloga zapisniku.
Člani OVK so potrdili formalno popolne kandidature, in sicer naslednje vložene kandidature:
a) za župane: kandidatka Tina Gerbec, predlagana s strani stranke SD, kandidat Bojan
Marinič, predlagan s strani predlagateljice Slavice Bavdaž in skupine volivcev.
b) za člane občinskega sveta: lista stranke SD, lista kandidatov Liste za zdravje in
kakovost bivanja.
c) za člane svetov krajevnih skupnosti (navedeni so predlagatelji list kandidatov):
- krajevna skupnost Kal nad Kanalom: stranka SD za VE1, VE2, VE3 in VE4,
- krajevna skupnost Kambreško: stranka SD za VE1,
- krajevna skupnost Levpa: Rok Humar in skupina volivcev za VE 2,
- krajevna skupnost Lig: Niko Lovišček in skupina volivcev za VE2.
K 3. točki dnevnega reda:
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je članom predstavil nove spremembe pri sestavi volilnih
odborov:
- volišče Ložice: Radivoja Ravnika se imenuje za namestnika predsednice.
- volišče Plave: razreši se članico Edo Berlot (predlog SLS), ker njen sin kandidira za
člana občinskega sveta v volilni enoti 1, sama pa ne želi biti premeščena v kakšen
drug volilni odbor volilne enote 2 ali 3. Ker ostane eno mesto prosto se upošteva
predlog stranke SDS in se umesti za članico Ivico Markič.
- volišče Anhovo in volišče Deskle: ker je volišče Deskle eno najzahtevnejših na ravni
občine, se namestnico predsednika Niko Testen (predlog SLS, izkušnje z lokalnimi
volitvami) prestavi iz volišča Anhovo in se jo tu imenuje za namestnico predsednika,
članico Tamaro Gabrijelčič (predlog SLS) pa se prestavi na volišče Anhovo. Za
namestnico predsednika v Anhovem se imenuje Karmen Komac (predlog DeSUS).
- volišče Kanalski Vrh: ker DeSUS nima člana na volišču za glasovanje po pošti, se
člana Stojana Lazarja iz volišča Kanalski Vrha prestavi na volišče po pošti, ker je
gospod upokojenec in bo imel čas na ponedeljek. OVK je s strani stranke DeSUS
prejela predlog nove članice volilnega odbora Mojce Stanič, ki nadomesti člana
Stojana Lazarja.
- volišče Kanal (Gasilski dom, volišče št. 11): na tem volišču ima stranka SMC dva
predstavnika, na volišču Kanal Gasilski dom, volišče št. 12 pa nobenega
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predstavnika, zato se člana Mitjo Melinka prestavi na volišče Kanal št. 12, člana
Miloša Erzetiča (predlog SDS) pa na volišče Kanal št. 11.
- volišče Kanal (Gasilski dom, volišče št. 12): imenovani predsednica in namestnica
predsednice sta obe predloga stranke SDS, zato se Julijo Ipavec imenuje za
namestnico člana, Radovana Pavšiča (predlog SD) pa za namestnika predsednice –
ima izkušnje na državnozborskih volitvah.
- volišče Ročinj: članico Emilijano Šavli (predlog SLS) se prestavi iz volišča Doblar na
to volišče (drugače ima stranka SDS tu tri predstavnike), člana Slavka Lazarja
(predlog SDS) pa se pusti na volišču Doblar, kot je bil prvotni predlog.
- volišče za predčasno glasovanje: ker gre za zahtevno volišče, saj se tu glasuje za
vse volilne enote, je potrebno imeti vsaj nekaj izkušenih članov, da bodo volitve tekle
brez težav. Zato se za namestnico predsednice se imenuje Nevenko Lovišček.
- volišče za glasovanje po pošti: tudi na tem volišču je nujno, da ima predsednik že
izkušnje z lokalnimi volitvami, zato se za predsednika imenuje Primoža Kogoja
(samopredlagatelj). Na manjkajoče mesto namestnika člana se imenuje Manjo Bezjak
iz dodatnih predlogov stranke SDS.
Člani OVK so se z vsemi spremembami strinjali.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je novi predlog seznama o imenovanju predsednikov ter
članov volilnih odborov in njihovih namestnikov dal na glasovanje. Glasovali so štirje člani
OVK. Soglasno so sprejeli drugi predlog seznama s 4 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI.
Novi predlog seznama o imenovanju članov volilnih odborov je priloga zapisniku.
K 4. točki dnevnega reda:
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je članom OVK predstavil situacijo glede izvedbe rednih
volitev članov svetov nekaterih krajevnih skupnosti. Ob izteku roka za vložitev kandidatur
oziroma list kandidatov (18. 10. 2018) je bilo ugotovljeno, da v nekaterih volilnih enotah treh
krajevnih skupnosti (KS Anhovo-Deskle – VE3 in 7, KS Avče – VE1 in KS Kanal – VE4, 7 in
9) ni bilo doseženo vsaj najmanjše število možnih kandidatov oziroma ni bilo vloženih
nobenih predlogov kandidatov. Tajnica OVK Anja Rustja se je pri Ministrstvu za javno upravo
pozanimala kako postopati naprej. Po Zakonu o lokalnih volitvah (ZLV) so vsi roki in vlaganja
za vse volitve (tako za župana kot za člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih
skupnosti) enaki. Skrajni rok za oddajo kandidatur je v skladu s 54. členom ZLV potekel 18.
10. 2018 in ga ni moč podaljšati. Posledično v volilnih enotah ne bo moč izvesti rednih
volitev, ampak se zanje skladno z 92. členom ZLV razpišejo in opravijo naknadne volitve.
Naknadne volitve razpiše OVK, opraviti pa se morajo najkasneje v 30 dneh od dneva, ki je bil
določen za glasovanje na rednih volitvah. Najracionalnejši je razpis volitev za 2. 12. 2018, ki
je predviden kot datum za primer izvedbe drugega kroga volitev za župane, saj na tak način
ni treba posebej sestavljati volilnih odborov, je pa res da je ta datum bolj špekulativne
narave. V takem primeru je treba volitve razpisati še ta teden, da se z 2. 11. 2018 konča
vlaganje kandidatur in nato teče 30-dnevni rok za kampanjo, dan za glasovanje pa je nato 2.
12. 2018. Akt o razpisu volitev se bo objavil tako v Uradnem listu RS kot na spletni strani
Občine Kanal ob Soči in na oglasni deski.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je predlog za razpis naknadnih volitev za člane svetov
krajevnih skupnostih KS Anhovo-Deskle (volilne enote 3 in 7), KS Avče (volilna enota 1) in
KS Kanal (volilne enote 4, 7 in 9), ki se bodo izvedle 2. decembra 2018, dal na glasovanje.
Glasovali so štirje člani OVK. Soglasno so sprejeli sklep o razpisu naknadnih volitev s 4
glasovi ZA in nobenim glasom PROTI.
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Na podlagi drugega odstavka 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB, 45/08, 83/12 in 68/17) in 52. člena Statuta Občine Kanal ob Soči Občinska volilna
komisija Občine Kanal ob Soči
RAZPISUJE
naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči
1.
Naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti KS Anhovo – Deskle (volilne enote 3 in
7), KS Avče (volilna enota 1), KS Kanal (volilne enote 4, 7 in 9) se opravijo v nedeljo, 2.
decembra 2018.
2.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje sobota, 27.
oktober 2018.
3.
Rok za vložitev list kandidatov za člane občinskih svetov je do petka, 2. 11. 2018, do 12. ure
osebno na Občini Kanal ob Soči.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem objave na spletni strani Občine Kanal ob Soči.
Na naslednjih sejah OVK bo morala OVK še odločiti, kako se bo občane obvestilo o
naknadnih volitvah in ali se bo naredil novi volilni imenik.
K 5. točki dnevnega reda:
5.1 Izvedba žreba in sestava seznama potrjenih kandidatur
Jutri, v soboto, 27. 10. 2018, ob 10. uri v sejni sobi občine, se bo izvedel žreb z namenom
določitve vrstnega reda potrjenih kandidatur županov in vrstnega reda potrjenih list
kandidatov za člane občinskega sveta ter člane svetov krajevnih skupnosti. Predsednik dr.
Dejan Valentinčič je povedal, da se bo najprej izvedel žreb za določitev vrstnega reda
kandidatov za župane, nato za člane občinskega sveta in nazadnje za člane svetov krajevnih
skupnosti. Tajnica OVK Anja Rustja in njena namestnica Metoda Humar bosta pripravili
kuverte s številkami, žrebali bodo predstavniki kandidatov oziroma list kandidatov.
5.2 Sklep o objavi razglasa
Člani OVK so soglašali s predlogom sklepa, kako se bo objavilo razglas:
Na podlagi 41. 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, 26. 10. 2018,
sprejela
SKLEP
o objavi seznama potrjenih kandidatur za župana in list kandidatov za člane
občinskega sveta ter člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Kanal ob Soči
1.
Seznam potrjenih kandidatur za župana in list kandidatov za člane občinskega sveta ter
člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Kanal ob Soči se objavi na spletni strani Občine
Kanal ob Soči, na oglasih deskah po občini in v občinskem glasilu Most.
2.
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Sklep velja takoj.
5.3 Navodila volilnim odborom
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je članom OVK predlagal, da se bo navodila volilnim
odborom (t.i. inštruktaža; kako bo potekalo delo volilnih odborov, kdo mora biti prisoten in
kdaj ipd.) dalo na soboto, 17. 11. 2018, ob 17. uri, v gostišču Križnič. Za predsednike in
namestnike predsednikov volilnih odborov je udeležba obvezna. Po inštruktaži bo v sejni sobi
občine potekala izdaja volilnega materiala. Člani OVK se bodo razdelili v tri skupine in
izdajali material po volilnih enotah. Na inštruktaži je potrebno poudariti, da sta po koncu
volitev, 18. 11. 2018, po 19. uri, oba, tako predsednik kot namestnik predsednika volilnega
odbora, dolžna prinesti volilni material.
Na dan volitev bosta za pomoč volilnim odborom na občini ves čas prisotni ali tajnica OVK
Anja Rustja ali njena namestnica Metoda Humar in en član OVK. Glede točnih ur se bodo
člani OVK zmenili dan pred volitvami.
5.4 Sklep za izvedbo predčasnega glasovanja
Člani OVK so soglašali s predlogom sklepa:
Na podlagi 41. člena v zvezi z 78. členom 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, 26. 10. 2018, sprejela
SKLEP
o določitvi datumov predčasnega glasovanja v Občini Kanal ob Soči na lokalnih
volitvah 2018
1.
Predčasno glasovanje za volivce, ki bodo v nedeljo, 18. 11. 2018, odsotni iz kraja stalnega
prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v torek, 13. 11. 2018 in sredo,
14. 11. 2018, na posebnem volišču na Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal.
Volišče za predčasno glasovanje bo odprto med 7.00 in 19.00 uro.
2.
Sklep velja takoj.
5.5 Seje OVK v prihodnje
Predsednik OVK dr. Dejan Valentinčič je za naslednjo sejo predlagal 27. 10. 2018 ob 10. uri,
ko se bo izvedel žreb z namenom določitve vrstnega reda potrjenih kandidatur in list
kandidatov. Naslednja seja bo nato 2. 11. 2018 ob 13. uri, ko se bo izvedel preizkus
zakonitosti list kandidatov za člane krajevnih skupnosti (naknadne volitve) in v nadaljevanju
potrditev oziroma zavrnitev kandidatur in list kandidatov. Do volitev se načeloma OVK ne bo
sestajala, če bo karkoli še v zvezi s sestavo volilnih odborov pa bodo seje korespondenčne.
Seja je bila zaključena ob 21. uri.
Zapisnik pripravila: Anja Rustja, tajnica OVK

predsednik OVK
dr. Dejan Valentinčič
5

