OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Trg svobode 23
5213 Kanal
Številka: 041-0004/2018-335
Datum: 19. 11. 2018

ZAPISNIK
8. seje Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči – lokalne volitve 2018
Osma seja Občinske volilne komisije je bila v sejni sobi Občine Kanal ob Soči, dne 19. 11.
2018, s pričetkom ob 19.30 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
 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. Potrditev zapisnika sedme seje.
2. Pregled Zapisnika o izidu glasovanja Volišča za glasovanje po pošti.
3. Ugotovitev končnih izidov glasovanja.
4. Izvedba naknadnih volitev za člane svetov nekaterih krajevnih skupnosti, 2. 12.
2018.
5. Razno.
K 1. točki dnevnega reda:
Člani OVK so soglasno potrdili zapisnik sedme seje.
K 2. točki dnevnega reda:
Člani OVK so pregledali Zapisnik o izidu glasovanja Volišča za glasovanje po pošti. Ugotovili
so, da so bili prisotni štirje od šestih članov. Za samo delovanje volilnega odbora to ni
problem, saj je na podlagi 45. člena Zakona o lokalnih volitvah v zvezi z 27. členom Zakona
o volitvah v državni zbor odbor sklepčen že z prisotnostjo predsednika in dveh članov.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je predlagal, da se honorar izplača le prisotnim članom, kar
so člani OVK soglasno potrdili.
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Na podlagi Zapisnika je od 13 oseb, ki so zaprosile za glasovanje po pošti, glasovalo 10
volivcev. Prispela je še ena pošiljka, ki pa je bila neožigosana, zato jo je volilni odbor izločil,
ker je za upoštevanje nujen poštni žig z datumom.
Na podlagi 88. člena Zakona o lokalnih volitvah se upošteva glasovnice, ki so prispele po
pošti do 12. ure na dan po dnevu glasovanja, pri čemer morajo ovojnice z glasovnicami imeti
poštni žig z datumom ali pa morajo biti ovojnicam priložene listine, iz katerih je razviden
datum njihove oddaje na pošto. Predsednik dr. Dejan Valentinčič je predlagal, da se tudi
neožigosano poštno pošiljko odpre, saj je zaveden žig prejema (pošiljka je na občino prispela
15. 11. 2018) in je torej jasno, da je pošiljka prispela v roku, kot zapoveduje zakon. Člani
OVK so predlog soglasno sprejeli in se soglasno odločili, da poštno pošiljko odprejo in
glasovnice upoštevajo. Glasovnice se doda rezultatom Volišča za glasovanje po pošti.
K 3. točki dnevnega reda:
Člani OVK so se seznanili z rezultati glasov, kot izhajajo iz vnesenih podatkov na spletni
aplikaciji Lokalne volitve 2018 Ministrstva za javno upravo. Člani OVK so soglasno potrdili
volilne rezultate, kot jih je prebral predsednik dr. Dejan Valentinčič. Soglasno so potrdili, da je
bilo glasovanje in štetje glasov izvedeno na zakonit način in da so končni rezultati veljavni.
Poročilo k izidu volitev je priloga zapisniku.
K 4. točki dnevnega reda:
Naknadne volitve za člane svetov nekaterih krajevnih skupnosti bodo v nedeljo, 2. decembra
2018. Glasovanje se bo izvedlo na sedmih voliščih: volišče Ložice (št. 04401002), volišče
Deskle (št. 04401004), volišče Avče (št. 04403005), volišče Morsko (št. 04402008), volišče
Bodrež (št. 04402010), volišče Gasilski dom Kanal (št. 04402011) in volišče Lig (št.
04403015). Glasovanje bo omogočeno tako kot na rednih lokalnih volitvah, od 7. do 19. ure.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je predlagal, da sestava volilnih odborov ostane ista, kot je
bila potrjena za redne lokalne volitve. Člani OVK so predlog soglasno sprejeli.
Volilni material se bo delilo na soboto, 1. decembra 2018, ob 18. uri v sejni sobi Občine
Kanal ob Soči.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je predlagal, da se omogoči tudi predčasno glasovanje, in
sicer v sredo, 28. 11. 2018, med 16. in 18. uro. Ker gre zgolj za kratek čas, bi bilo nesmotrno
sklicevati volilni odbor, zato je predlagal tudi, da se predčasno glasovanje izvede kar pod
okriljem prisotnih članov OVK. Člani OVK so predlog soglasno sprejeli. Na volišču za
predčasno glasovanje bodo prisotni Amedea Velišček, Ivan Jericijo in Vesna Žbogar.
K 5. točki dnevnega reda:
5.1 Priporočilo novemu občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči
Na podlagi nekaterih težav, s katerimi se je OVK soočil med izvedbo rednih lokalnih volitev
2018, bo OVK na prvi seji novega občinskega sveta Občine Kanal ob Soči temu predal
načelno priporočilo z naslednjimi predlogi in opozorili:
1. Predlog, da se zmanjša število volilnih enot v nekaterih krajevnih skupnostih
(sprememba Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči). Problem je
nastal že ob vlaganju kandidatur kandidatov oziroma kandidatnih list za člane svetov
krajevnih skupnosti, kjer za nekatere skupnosti ni bilo niti enega kandidata. Prav tako
je bil velik problem pri iskanju podpore, saj mora kandidaturo podpreti s
podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Če gre za majhno volilno enoto,
kjer je volilnih upravičencev samo 20, je tako velika težava že najti kandidata in
njegovega predlagatelja, kaj šele podpise podpore desetih volivcev.
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2. Predlog, da se volišče Deskle (št. 04401004) razdeli na dve volišči glede na volilni
enoti, ki sta na tem volišču sestavljeni v okviru Krajevne skupnosti Anhovo-Deskle
(volilna enota 7 in 8). Na volišču Deskle je bilo na rednih lokalnih volitvah 2018 v
volilni imenik vpisanih 1.032 volilnih upravičencev, kar je nekajkrat več kot na drugih
voliščih (za primerjavo je bilo na volišču Kanalski vrh v volilni imenik vpisanih le 56
volilnih upravičencev), zato je volilni odbor na volišču Deskle preobremenjen v
primerjavi z drugimi odbori.
3. Predlog, da se pri sestavi volilnih odborov upošteva čim več domačinov z območja
volišča, kar bo omogočilo nemoteno delo odbora – domačini bolj poznajo osebe, ki
pridejo na volišče in to v katero volilno enoto spadajo. Problem je nastal, ker je bilo na
nekaterih voliščih premalo članov volilnega odbora domačinov, kar je povzročilo
težave pri razdeljevanju glasovnic za volitve članov svetov krajevnih skupnosti (če sta
bili na volišču dve volilni enoti ali več, torej vsaj dve različni glasovnici).
5.2 Naslednja seja OVK
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je za naslednjo sejo predlagal 1. 12. 2018 ob 17.30 uri, s
čimer so člani OVK soglašali.
Seja je bila zaključena ob 21. uri.
Zapisnik pripravila: Anja Rustja, tajnica OVK

dr. Dejan Valentinčič
predsednik OVK
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