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ZAPISNIK
3. seje Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči – lokalne volitve 2018
Tretja seja Občinske volilne komisije je bila v sejni sobi Občine Kanal ob Soči, dne 22. 10.
2018, s pričetkom ob 8. 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
• Vesna Žbogar, članica
Ostali prisotni:
• Anja Rustja, tajnica OVK
• Metoda Humar, namestnica tajnice OVK
Upravičeno odsotni:
1. Slavko Brezavšček, član
Dnevni red:
1. Preizkus zakonitosti kandidatur za župane in kandidatur oziroma list
kandidatov za člane občinskih svetov in člane krajevnih skupnosti.
2. Potrditev oziroma zavrnitev kandidatur in list kandidatov.
3. Razno.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer doda se
prva točka: »1. Pregled sestave volilnih odborov.«
Člani OVK so soglasno potrdili spremenjen in dopolnjen dnevni red:
1. Pregled sestave volilnih odborov.
2. 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.
3. Razno.
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K 1. točki dnevnega reda:
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je člane obvestil, da bo potrebno ponovno pregledati
sestavo volilnih odborov, saj so se nekateri že potrjeni člani volilnih odborov odločili
kandidirati za člane občinskega sveta ali za člane svetov krajevnih skupnosti in jih je zato
potrebno razrešiti. Nekatere člane volilnih odborov pa bo treba premestiti na druga volišča,
saj so v sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču,
na katerega je bil imenovan.
Namestnica tajnice OVK Metoda Humar je člane OVK obvestila, da je stranka SDS že
poslala predloge novih članov volilnih odborov, ki naj zamenjajo njihove prvotno predlagane
člane, ki niso več primerni. Predsednik dr. Dejan Valentinčič je predlagal, da se te predloge
uporabi, s čimer so se ostali člani OVK soglasno strinjali. Potrdili so naslednje zamenjave:
- volišče Bodrež: član Antona Bolterstein Leskovarja se zamenja s Hano Ozebek,
- volišče Kanal (OŠ Kanal): članico Jernejo Božič se zamenja z Dragico Leskovar,
- volišče Lig: članico Aniko Božič se zamenja z Neno Štendler,
- volišče Ložice: članico Hano Ozebek se zamenja s Petro Vrtovec in članico Urško
Tinta se zamenja z Radivojem Ravnikom,
- volišče Kambreško: člana Radivoja Ravnika se zamenja z Urško Tinta,
- volišče Deskle: člana Primoža Božiča se zamenja z Darjo Gabrijelčič in članico Neno
Štendler se zamenja z Barbaro Markič Gerbec,
- volišče za glasovanje po pošti: člana Srečka Markiča se zamenja s članico Slavico
Pertovt in članico Dragico Leskovar se zamenja z Ivico Markič,
- volišče za predčasno glasovanje: članico Janjo Zimic se zamenja s Silvom
Gregorčičem.
Prisotni so skupaj pregledali trenutni seznam imenovanih članov volilnih odborov in vnašali
še naslednje spremembe:
- volišče Plave: člana Borisa Lazarja se zamenja z Antonom Cotičem. Članico Ano
Skočir se zamenja s Sonjo Colavini.
- volišče Deskle: za namestnico podpredsednika se imenuje Barbaro Markič Gerbec.
- volišče Kanal (Gasilski dom, volišče 12): članico Emilijano Šavli se zamenja z Mitjo
Melinkom. Članico Julijo Ipavec se premakne z volišča Ročinj na to volišče.
- volišče Ročinj: članico Julijo Ipavec se zamenja z Manjo Bezjak, ki jo je stranka SDS
navedla kot dodaten predlog za eventuelno zapolnitev morebitnih praznih mest po
voliščih.
- volišče za predčasno glasovanje: člana Jožeta Božiča se premakne na volišče
Ročinj.
- volišče Doblar: prazno mesto se nadomesti z Emilijano Šavli.
Po pregledu celotnega seznama so člani OVK ugotovili, da jim manjkajo še trije člani volilnih
odborov: en član na volišču za predčasno glasovanje in dva člana na volišču za glasovanje
po pošti. Predsednik dr. Dejan Valentinčič je predlagal, da se pregleda sestavo volilnega
odbora za predčasno glasovanje ter za glasovanje po pošti iz leta 2014 in se nekatere izmed
tistih članov predlaga na manjkajoča mesta. Člani OVK so se strinjali s predlogom. Ob
pregledu seznama iz leta 2014 so se člani OVK strinjali, da se za članici pozove Nevenko
Lovišček in Vilmo Velušček.
Ker je velika verjetnost, da se bo v postopku preizkusa zakonitosti kandidatur ugotovile še
kakšne nove okoliščine in bo posledično treba ponovno nekatere člane zamenjati ali
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premeščati na druga volišča, je predsednik dr. Dejan Valentinčič predlagal, da OVK na
današnji seji ne glasuje o seznamu, temveč ga potrdi na naslednji seji. Člani OVK so se s
tem soglasno strinjali.
Namestnica tajnice OVK Metoda Humar je člane OVK obvestila, da potrjena članica
volilnega odbora Anhovo Andreja Mišigoj še ni sprejela poslanega sklepa o imenovanju v
volilni odbor. Člani OVK so soglasno sprejeli, da se ji sklep pošlje ponovno in se jo ob tem
opozori, da sklep čim prej prevzame.
K 2. točki dnevnega reda:
Člani OVK so pregledali prejete kandidature za župane in liste kandidatov za člane
občinskega sveta in člane krajevnih skupnosti ter 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: kandidata Andreja Maffija, predlaganega s strani stranke SLS.
b) za člane občinskega sveta: listo stranke DeSUS, listo stranke SDS, listo stranke
SMC, listo stranke N.Si, listo stranke SLS.
c) za člane svetov krajevnih skupnosti (navedeni so predlagatelji list kandidatov):
- krajevna skupnost Anhovo-Deskle: stranka SDS za VE2, VE5 in VE7, stranka
N.Si za VE7, Bojan Stanič in skupina volivcev za VE1, VE2, VE4, VE5, VE6 in
VE8,
- krajevna skupnost Kal nad Kanalom: Radovan Konjedic in skupina volivcev za
VE1, VE3, VE4 in VE5, Aleš Šuligoj in skupina volivcev za VE4,
- krajevna skupnost Kambreško: stranka SDS za VE2,
- krajevna skupnost Kanal: stranka SDS za VE1, stranka DeSUS za VE1, VE2,
VE3,VE5, VE6 in VE8,
- krajevna skupnost Levpa: Aleksander Štrukelj in skupina volivcev za VE1,
Božidara Tušar in skupina volivcev za VE2,
- krajevna skupnost Lig: Simon Žnidarčič in skupina volivcev za VE1, Valentina
Velišček in skupina volivcev za VE3, Rajmond Skrt in skupina volivcev za
VE3,
- krajevna skupnost Ročinj-Doblar: Sebastjan Dugar in skupina volivcev za VE1
in VE2, Rudolf Brezavšček in skupina volivcev za VE1.
Člani OVK so za naslednje navedene vložene kandidature ugotovili formalne pomanjkljivosti
kandidatur oziroma list kandidatov in predlagateljem poslali poziv za odpravo pomanjkljivosti
v roku treh dni:
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.
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Člani OVK so zavrnili vsebinsko nepopolne kandidature za člane svetov krajevnih skupnosti,
in sicer:
1. listo kandidatov za člane sveta krajevne skupnosti Anhovo – Deskle, vloženo za
volilni enoti 3 in 7, predlagano s strani Bojana Staniča in skupine volivcev.
2. listo kandidatov za člane sveta krajevne skupnosti Avče, vloženo za volilno enoto 1,
predlagano s strani predlagateljice Ljubomire Boltar in skupine volivcev,

Seja je bila zaključena ob 13. uri.
Zapisnik pripravila: Anja Rustja, tajnica OVK

predsednik OVK
dr. Dejan Valentinčič
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