OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Trg svobode 23
5213 Kanal
Številka: 041-0004/2018-81
Datum: 25. 9. 2018

ZAPISNIK
2. seje Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči – lokalne volitve 2018
Druga seja Občinske volilne komisije je bila v sejni sobi Občine Kanal ob Soči, dne 21. 9.
2018, s pričetkom ob 17.30 uri. Sejo je sklical in vodil predsednik OVK dr. Dejan Valentinčič.
Prisotni so bili:
• dr. Dejan Valentinčič, predsednik OVK
• Sonja Kralj, članica
• Marta Murovec, namestnica članice
• Lojzka Reščič, namestnica članice
• Ivan Jericijo, namestnik člana
• Vesna Žbogar, članica
• Slavko Brezavšček, član
Ostali prisotni:
• Anja Rustja, tajnica OVK
• Metoda Humar, namestnica tajnice OVK
Opravičeno odsotni:
• Amedea Velišček, namestnica predsednika
Dnevni red:
1. Pregled poslanih predlogov in imenovanje predsednikov ter članov volilnih
odborov in njihovih namestnikov.
2. Sklep o določitvi nadomestila članom volilnega odbora za predčasne volitve –
predlog.
3. Potrditev števila materiala, potrebnega za izvedbo volitev (glasovnice, kuverte
itd.).
4. Razno.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer doda se
prva točka: »1. Potrditev zapisnika prve seje OVK.«, tretja točka »Potrditev števila materiala,
potrebnega za izvedbo volitev (glasovnice, kuverte itd.).« pa se črta.
Člani OVK so soglasno potrdili spremenjen in dopolnjen dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prve seje OVK.
2. Pregled poslanih predlogov in imenovanje predsednikov ter članov volilnih
odborov in njihovih namestnikov.
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3. Potrditev števila materiala, potrebnega za izvedbo volitev (glasovnice, kuverte
itd.).
4. Razno.
K 1. točki dnevnega reda:
Člani OVK so soglasno potrdili zapisnik prve seje OVK. Namestnica članice Lojzka Reščič je
predlagala, da se pošilja zapisnike vnaprej po pošti ob vabilu, kar so člani soglasno sprejeli.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je predlagal, da se zapisnike sej objavi na spletni strani
Občine Kanal ob Soči, kar so člani soglasno potrdili.
K 2. točki dnevnega reda:
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je uvodoma predstavil zakonodajo in prakso, ki ureja
področje imenovanja članov volilnih odborov. Volilne odbore je treba sestaviti tako, da so
politično pluralni. Najprej se je upoštevalo predloge političnih strank, ki imajo v občinskem
svetu izvoljene svetnike in sicer po vrstnem redu glede na velikost svetniških skupin. Težilo
se je k temu, da bi vsaka v občinskem svetu zastopana politična stranka dobila enega člana
v volilnem odboru. Nato se je upoštevalo tudi drugi predlog posameznih strank, začenši s
tistimi z največjimi svetniškimi skupinami.
Poudaril je, da so se ob sestavljanju predlaganega seznama skupaj s tajnico OVK Anjo
Rustja in namestnico tajnice OVK Metodo Humar pri imenovanju predlaganih članov v
predsednike volilnih odborov in njihove namestnike držali naslednjih kriterijev:
najpomembnejši kriterij so bile izkušnje z delom v volilnih odborih (predvsem s članstvom v
volilnem odboru na lokalnih volitvah 2014, kot tudi s članstvom v volilnih odborih na
državnozborskih volitvah). Glede na zapletenost lokalnih volitev zaradi trostopenjskega
glasovanja (za župana, za občinski svet in za krajevne skupnosti) ter preferenčnih glasov, je
nujno, da delo po posameznih odborih vodijo izkušeni člani, ki so se s preteklim delom že
izkazali za zanesljive. Nadaljnji kriterij je bil prebivališče predlaganega člana volilnega
odbora, in sicer se je zasledovalo, da imajo pri predsedniški funkciji prednost domači člani
oziroma domačini na območju volišča. Zadnji kriterij pa je bil kriterij po strankah: zasledovalo
se je cilj, da imajo stranke, glede na trenutno sestavo občinskega sveta, temu primerno
število predsednikov volilnih odborov in njihovih namestnikov.
Prisotni so skupaj pregledali predlog seznama imenovanih predsednikov in članov volilnih
odborov ter njihovih namestnikov:
- Predlog za volišče Anhovo: se sprejme.
- Predlog za volišče Ložice: se sprejme.
- Predlog za volišče Plave: se sprejme.
- Predlog za volišče Deskle: se sprejme.
- Predlog za volišče Avče: se sprejme.
- Predlog za volišče Kal nad Kanalom: se sprejme.
- Predlog za volišče Kambreško: se sprejme.
- Predlog za volišče Morsko: se sprejme.
- Volišče Kanalski Vrh: predsednik dr. Dejan Valentinčič je predlagal, da se za
namestnico predsednika imenuje Andrejo Šuligoj za namestnico, da ima tudi stranka
NSi enega namestnika predsednika, Mira Humar pa postane članica. Člani OVK so
predlog soglasno potrdili. Predlog za volišče Kanalski Vrh: se sprejme.
- Predlog za volišče Bodrež: se sprejme.
- Predlog za volišče Kanal, Gasilski dom Kanal (04402011): se sprejme.
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Predlog za volišče Kanal, Gasilski dom Kanal (04402012): se sprejme.
Predlog za volišče Kanal, Osnovna šola Kanal: se sprejme.
Predlog za volišče Levpa: se sprejme.
Volišče Lig: predsednik dr. Dejan Valentinčič je predlagal, da se namestnico
predsednice Romano Lazar imenuje v predsednico, da ima stranka Desus več
predsednikov. Ostali člani OVK so bili mnenja, da je bolje, da je predsednik domačin,
medtem ko je predlagana namestnica predsednika iz drugje. Predlog za volišče Lig:
se sprejme.
Predlog za volišče Ročinj: se sprejme.
Volišče Doblar: ugotovilo se je, da je pri seznamu prišlo do napake, in sicer je bil član
Dominik Mugerli, predlagan v imenu stranke SMC, naveden dvakrat: tako na volišču
Doblar, kot na volišču Kanalski vrh, izpuščen pa je bil predlog člana Roka Pušnarja,
ravno tako predlaganega v imenu stranke SMC. Predsednik dr. Dejan Valentinčič je
predlagal, da se iz seznama za volišče Doblar črta Dominika Mugerlija, doda pa se
Roka Pušnarja. Člani OVK so predlog soglasno potrdili. Predlog za volišče Doblar: se
sprejme.
Volišče predčasno glasovanje: tajnica OVK Anja Rustja in namestnica OVK Metoda
Humar sta članom pojasnili, da na volišču za predčasno glasovanje manjka en član
volilnega odbora, saj je prispelo premalo predlogov. Zato sta na volišče pogojno
umestili predlog občanke Sare Grebenjak Mavrič (samopredlagateljica), ki pa je
prispel po roku. Rok za pošiljanje predlogov je bil 13. 9. 2018 do 23:59 ure, njen
predlog pa je prispel 14. 9. 2018 ob 8. uri. Namestnico članice Lojzko Reščič je
zanimalo, ali lahko kdo oporeka sklepu, ker je oddala predlog po roku. Predsednik dr.
Dejan Valentinčič je predlagal, da se jo umakne iz seznama, ker je njen predlog prišel
po roku. Člani OVK so predlog soglasno potrdili.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je predlagal, da se namestnico predsednice Dragico
Levpušček (predlog stranke SMC) imenuje za predsednico, trenutno predlagano
predsednico Janjo Zimic (predlog stranke SDS) pa za namestnico predsednice.
Dragica Levpušček je ravno tako sodelovala na lokalnih volitvah leta 2014, ima
izkušnje, je pa bolje, da ima stranka SMC več predsednikov kot stranka SDS, saj ima
v trenutni sestavi občinskega sveta več svetnikov kot stranka SDS. Člani OVK so
predlog soglasno sprejeli.
Namestnica tajnice OVK Metoda Humar je pojasnila, da se bo predčasno glasovanje
izvajalo v pisarni Občine Kanal ob Soči, zato bi se lahko za članico volilnega odbora
imenovalo tudi Klaro Golja, ker dela v tej pisarni in je uradnica. Člani OVK se s tem
predlogom niso strinjali.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je člane povprašal, kaj naj se stori z manjkajočim
članom na volišču za predčasno glasovanje - ali se pozove stranke, da ponovno
predlagajo kandidate, ali pa se raje pregleda sestavo volilnega odbora za predčasno
glasovanje iz leta 2014 in se enega izmed tistih članov predlaga na volišče. Člani
OVK so se strinjali z drugim predlogom. Ob pregledu seznama iz leta 2014 so se
člani OVK strinjali, da se za članico pozove Nevenko Lovišček, saj je že upokojena in
bo tako imela več časa za sodelovanje v volilnem odboru na predčasnih volitvah, ki
potekajo med tednom. Pozove se lahko tudi Vilmo Velušček, v primeru, da gospa
Nevenka ne bi soglašala s predlogom.
Predlog za volišče po pošti: se sprejme.

3

Predsednik dr. Dejan Valentinčič je odprl razpravo o predlogu seznama imenovanih
predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov v celoti.
Članica Sonja Kralj je predlagala, da se spremeni kakšen izmed imenovanih predsednikov v
prid stranke Desus, saj ima Desus predlaganih 18 članov volilnih odborov, a le enega
predsednika in tri namestnike predsednikov. Predsednik dr. Dejan Valentinčič se je s
predlogom strinjal in jo pozval naj navede primernega kandidata. Predlagala je, da se
trenutnega člana Stojana Lazarja na volišču Kanalski Vrh prestavi na volišče Avče in se ga
tam imenuje za namestnika predsednice. Člani OVK so predlog zavrnili. Predsednik dr.
Dejan Valentinčič je predlagal, da se raje na volišču Kambreško članico Andrejo Berdon
(predlog stranke Desus) imenuje za namestnico predsednice, trenutno namestnico
predsednice Maruško Kofol pa za članico volilnega odbora. Člani OVK so predlog soglasno
sprejeli.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je predlog seznama o imenovanju predsednikov ter članov
volilnih odborov in njihovih namestnikov dal na glasovanje. Glasovali so štirje člani OVK.
Soglasno so sprejeli prvi predlog seznama s 4 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je člane OVK pozval, naj strankam pojasnijo po kakšnem
ključu se je imenovalo predsednike in njihove namestnike – sestava strankarsko ni idealna, a
poskusilo se je težiti k čim večji uravnoteženosti in pravičnosti do vseh strank.
Najpomembnejše tako mora biti, da volilne odbore vodijo čim bolj izkušene in zanesljive
osebe.
Ob sklepih o imenovanih članih, ki se bodo izdajali v prihodnje, je predsednik dr. Dejan
Valentinčič predlagal naslednja navodila: imenovani predsednik volilnega odbora je dolžan
takoj kontaktirati vse člane, vsi člani so dolžni postavljati volišče, na dan volitev so dolžni biti
prisotni na volišču (vsaj šest ur, pri čemer predsednik in njegov namestnik ne smeta biti
istočasno prisotna), ob prevzemu volilnega materiala morata biti prisotna tako predsednik
volilnega odbora kot njegov namestnik, prav tako morata po volitvah oba prinesti volilni
material (slednje se je pokazalo za problem na volitvah pred štirimi leti). Poleg sklepa se bo
tako pošiljalo tudi navodila volilnim odborom, ki so jih ti dolžni upoštevati.
K 3. točki dnevnega reda:
Namestnica tajnice OVK Metoda Humar je člane OVK seznanila z naročilom volilnega
materiala, ki je potreben za izvedbo volitev. Ponuja ga Uradni list, kjer se je naročilo
predvsem tisk obvestil za volitve, ter vse ostalo kar Uradni list ponuja in se na voliščih
uporablja. Zaprosilo se je tudi za tisk glasovnic, tako za glasovanje v občinski svet kot za
glasovanje za župana. Glasovnice za župana bodo tiskane črno-belo, glasovnice za občinski
svet pa barvno. Glasovnice za glasovanje v krajevne skupnosti bo občina tiskala sama, saj
ima vsaka krajevna skupnost več volilnih enot, za vsako enoto je potrebna druga barva
papirja, kar na koncu pomaga pri štetju glasovnic. Naročilo se je tudi lepilne trake za volitve,
obrazce za glasovanje po pošti, obrazce za predčasno glasovanje ter kartončke za zaupnike
po voliščih. Vse ostalo se bo naročilo pri Mladinski knjigi.
Poudarila je, da je predsednik Državne volilne komisije Dušan Vučko občine pozval, da ob
zastopanosti strank v volilnih odborih, ni potrebe po zaupnikih s strani istih strank na voliščih.
Strankam je treba tudi ponovno pojasniti, da lahko predlagajo enega zaupnika za eno volišče
in nič več. Obrazci za predloge zaupnikov bodo objavljeni na spletni strani občine, kartončke
pa dobijo za eno volišče, tam kjer se nato prijavi.
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K 4. točki dnevnega reda:
4.1 Seznanitev o objavi v občinskem glasilu Most
Namestnica tajnice OVK Metoda Humar je predstavila obvestilo urednice občinskega glasila
Most Maje Gerbec. Razglas o kandidaturah je bil vedno prej objavljen v glasilu, letos pa je
težava nastala, da gre razglas v javnost 2. 11. 2018, pri čemer je 1. 11. 2018 praznik, 2. 11.
2018 pa je petek. Glasilo bi se tiskalo že prej, razglas pa bi bil vložen na sredini, tako kot na
lokalnih volitvah pred 4 leti. Razglasi bodo 2. 11. 2018 potrjeni in objavljeni na spletni strani
ter obešeni po oglasnih deskah. Urednico zanima, ali bo moteče, ker 3. 11. 2018 pošte ne
nosijo in bo tako glasilo s pošte odposlano šele 5. 11. 2018. Člani OVK menijo, da v tem ni
problema, da lahko občani glasilo dobijo 5. 11. 2018, glede na to, da uradno velja, kar je bilo
že prej objavljeno na spletni strani in na oglasnih deskah. Do 18. 11. 2018 je še vedno dovolj
časa za seznanitev z razglasom v glasilu.
Namestnica tajnice OVK Metoda Humar je člane OVK obvestila, da je občina dobila tudi
ponudbo za razglas s strani Primorskih novic, je pa tu problem, ker Primorskih novic nimajo
vsa gospodinjstva v občini, zato se zanjo ni odločila.
Namestnica tajnice OVK je člane OVK tudi seznanila s spremembo pri oglasih kandidatov in
njihovih kandidatnih list: za lokalne volitve leta 2014 so bili ti oglasi v glasilu Most brezplačni,
sedaj po zakonu pa to ni več dovoljeno – oglaševanje v glasilu mora biti za stranke enako kot
so za običajne oglaševalce. Sprejeti in izdati je tako treba pravila o oglaševanju v glasilu za
namen volitev, pri čemer mora biti naveden tudi cenik oglasov v glasilu, ki velja tudi za ostale
oglaševalce, da se lahko stranke z njim seznanijo. Pravila so bila sprejeta s strani občine, s
katerimi se je OVK seznanila.
Za lokalne volitve 2014 se je v glasilo ob razglasu objavil tudi članek z navodili »Kako
glasovati?«, kar je dobro za starejše občane, da se lahko s tem seznanijo. Člani OVK so se
strinjali, da je to dobro objaviti tudi za letošnje volitve.
4.2 Kandidature županov
Namestnica tajnice OVK Metoda Humar je člane OVK seznanila s postopkom glede najave
kandidatur županov. Glede na dopis s strani ministrstva so kandidature informacije javnega
značaja, zato je kandidaturo takoj, ko je potrjena, treba objaviti na spletno stran. Če želi
kandidat kandidaturo vložiti slovesno (prisotni novinarji in občani), mora biti OVK pripravljena
da kandidaturo sprejme. Potrebno je speljati protokol, da se dovoli tudi prihod novinarjev.
Drugače pa se je OVK sestajala po vloženih kandidaturah.
Člane OVK je obvestila tudi o urah vlaganja kandidatur: za volitve 2014 so se kandidature na
zadnji dan lahko vlagale do 19. ure zvečer, a so bile podaljšane ure tudi na torek in sredo, in
sicer do 17. ure, da zadnji dan ni preobremenjen. Člani OVK so sklenili, da so o tem objavi
obvestilo na spletni strani.
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.
Zapisnik pripravila: Anja Rustja, tajnica OVK

Predsednik OVK
dr. Dejan Valentinčič
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