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ZAPISNIK
7. seje Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči – lokalne volitve 2018
Sedma seja Občinske volilne komisije je bila v sejni sobi Občine Kanal ob Soči, dne 17. 11.
2018, s pričetkom ob 17. 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
• Vesna Žbogar, članica
• Lojzka Reščič, namestnica članice
• Slavko Brezavšček, član
• Ivan Jericijo, namestnik člana
Ostali prisotni:
• Anja Rustja, tajnica OVK
• Metoda Humar, namestnica tajnice OVK
Dnevni red:
1. Pregled skrinjic z volilnim gradivom in štetje glasovnic.
2. Predaja volilnega gradiva volilnim odborom.
3. Neupoštevana glasovnica volivca, ki nima volilne pravice v Občini Kanal ob
Soči.
4. Razno.
K 1. točki dnevnega reda:
Člani OVK so pregledali skrinjice z volilnim gradivom, ki sta jih za vsako posamezno volišče
pripravili tajnica OVK Anja Rustja in namestnica tajnice OVK Metoda Humar. Člani OVK so
pregledali tudi število glasovnic, dodeljenih za posamezno volišče in jih prešteli.
K 2. točki dnevnega reda:
Člani OVK so za vsako posamezno volišče predsedniku in namestniku predsednika volilnega
odbora predali skrinjice z volilnim gradivom. Potrdila o prevzemu volilnega gradiva so priloga
zapisniku.
K 3. točki dnevnega reda:
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Predsednik dr. Dejan Valentinčič je članom OVK predstavil situacijo glede volivca, ki je želel
glasovati po pošti, za katerega se je ugotovilo, da nima volilne pravice v Občini Kanal ob
Soči. Občinska volilna komisija je dne 7. 11. 2018 prejela zahtevo za glasovanje po pošti, ki
jo je vložil volivec in kot naslov, na katerem stanuje navedel naslov v Občini Kanal ob Soči.
Dne 12. 11. 2018 mu je OVK izdala volilno karto in mu po pošti poslala volilno gradivo. Dne
15. 11. 2018 je OVK ob pregledu splošnega občinskega volilnega imenika ugotovila, da
navedeni nima stalnega prebivališča v Občini Kanal ob Soči. Ob ponovnem pregledu
Evidence volilne pravice in Centralnega registra prebivalca je bilo ugotovljeno, da navedeni
ne stanuje več na naslovu v Občini Kanal ob Soči, ampak ima stalno prebivališče na naslovu
v drugi občini. Volilnemu odboru Volišča za glasovanje po pošti (št. 997) se bo s Sklepom
OVK naročilo, če prejmejo glasovnice navedenega volivca, morajo te glasovnice označiti kot
neupoštevane glasovnice, jih ločiti od preostalih glasovnic in jih ustrezno označiti kot
izločene glasovnice.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je Sklep Občinske volilne komisije o neupoštevanju
glasovnic volivca v Občini Kanal ob Soči na lokalnih volitvah 2018, št. 041-0004/2018-236,
dal na glasovanje. Glasovali so štirje člani OVK. Sklep so soglasno sprejeli.
K 4. točki dnevnega reda:
4.1 Člani OVK so se zmenili glede urnika dežurstva na dan volitev. Tajnica OVK Anja Rustja
in namestnica tajnice OVK Metoda Humar bosta na dan volitev na občini prisotni izmenično
vsaka po 6 ur, člani OVK pa jima bodo v pomoč, vsak po 1.5 ure.
- od 7.00 do 8.30: Slavko Brezavšček,
- od 8.30 do 10.00: Sonja Kralj,
- od 10.00 do 11.30: Ivan Jericijo,
- od 11.30 do 13.00: Lojzka Reščič,
- od 13.00 do 14.30: Amedea Velišček,
- od 14.30 do 16.00: dr. Dejan Valentinčič,
- od 16.00 do 17.30: Vesna Žbogar,
- od 17.30 do 19.00: Marta Murovec.
4.2 Predsednik OVK dr. Dejan Valentinčič je za zaključno sejo predlagal 19. 11. 2018 ob
19.30 uri.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisnik pripravila: Anja Rustja, tajnica OVK

dr. Dejan Valentinčič
predsednik OVK
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