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Številka: 041-0004/2018-204
Datum: 27. 10. 2018

ZAPISNIK
5. seje Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči – lokalne volitve 2018
Peta seja Občinske volilne komisije je bila v sejni sobi Občine Kanal ob Soči, dne 27. 10.
2018, s pričetkom ob 10.05 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. Žrebanje vrstnega reda potrjenih kandidatur za župana, list kandidatov za člane
občinskega sveta ter kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti.
2. Razno.
K 1. točki dnevnega reda:
Občinska volilna komisija je o današnji seji obvestila tudi predstavnike kandidatur za župane
oziroma predstavnike list kandidatov za člane občinskega sveta in svetov krajevnih
skupnosti, zato so ti prisotni na seji v okviru 1. točke dnevnega reda. Prisotni predstavniki
kandidatur oziroma list kandidatov:
- Klelija Dolenc, predstavnica stranke DeSUS,
- Ana Kodelja, predstavnica stranke N.Si,
- Stanislav Kos, predstavnik stranke SLS,
- Vlasta Djurić, predstavnica stranke SD,
- Slavica Bavdaž, predstavnica Liste za zdravje in kakovost bivanja,
- Risto Djurić, predstavnik list kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti, ki jih je
predlagala stranka SD.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je prisotne seznanil s pravili žrebanja:
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Žreb po zakonu izvede OVK, k žrebu so povabljeni tudi predstavniki kandidatur. Vsak
predstavnik ima pravico, da sam opravi žreb, v kolikor predstavnik kandidature ni
navzoč, žrebanje opravi član OVK.
- Prične se z žrebanjem vrstnega reda potrjenih kandidatur za župana, nato potrjenih
list kandidatov za člane občinskega sveta ter nazadnje potrjenih list kandidatov za
člane svetov krajevnih skupnosti.
- Žrebanje se opravi v dveh fazah. S prvim žrebanjem, ki se opravi v vrstnem redu po
času vloženih kandidatur, se določi vrstni red žrebanja za drugo fazo. Z drugim
žrebanjem se določi vrstni red objave kandidatov za župane in vrstni red objave list
kandidatov za člane občinskega sveta na glasovnicah. Za člane svetov krajevnih
skupnosti se žreb opravi enofazno.
- Žrebanja se opravijo tako, da se v kuverte vstavi listke z zaporednimi številkami, in
sicer za župana od 1 do 3, za občinski svet od 1 do 7, za svete krajevni skupnosti pa
glede na število vloženih kandidatur v posamezni volilni enoti KS.
- Pri žrebanjih predsednik OVK pozove predstavnika kandidature, da izvleče
prepognjen listek, tega razpre in na glas pove, katero številko je izžrebal.
- Izžreban vrstni red liste kandidatov za člane OS velja v vseh treh volilnih enotah.
Vsi prisotni so se strinjali s takim potekom dela.
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Začne se z žrebanjem za določitev vrstnega reda kandidatov za župana. Za župana so
prispele tri kandidature, vse so bile potrjene kot veljavne. Vrstni red prispelih kandidatur:
1. Tina Gerbec, predlagatelj stranka Socialni demokrati – SD, kandidatura vložena dne
16. 10. 2018 ob 10.45 uri.
2. Bojan Marinič, predlagateljica Slavica Bavdaž in skupina volivcev, kandidatura
vložena dne 17. 10. 2018 ob 13.14 uri.
3. Andrej Maffi, predlagatelj stranka Slovenska ljudska stranka – SLS, kandidatura
vložena dne 18. 10. 2018 ob 15.34 uri.
Opravi se prva faza žrebanja. K žrebanju je vabljena predstavnica stranke SD, ki izžreba
številko 3. Predstavnica kandidature Bojana Mariniča, Slavica Bavdaž izžreba številko 2.
Predstavnik stranke SLS izžreba številko 1.
V drugi fazi žrebanja je bil določen končni vrstni red:
1. Andrej Maffi
2. Bojan Marinič
3. Tina Gerbec
Na tako izžreban vrstni red kandidatur za župana prisotni nimajo pripomb ali ugovorov.
Nadaljuje se z določitvijo vrstnega reda list kandidatov za člane občinskega sveta. Za
občinski svet je bilo vloženih sedem list kandidatov, vse so bile potrjene kot veljavne. Vrstni
red prispelih list kandidatov:
1. Socialni demokrati – SD, lista kandidatov vložena dne 16. 10. 2018 ob 10.50 uri.
2. Lista za zdravje in kakovost bivanja, lista kandidatov vložena dne 17. 10. 2018 ob
13.14 uri.
3. Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS, lista kandidatov vložena dne
17. 10. 2018 ob 14.20 uri.
4. Slovenska demokratska stranka – SDS, lista kandidatov vložena dne 17. 10. 2018 ob
15.10 uri.
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5. Stranka modernega centra – SMC, lista kandidatov vložena dne 17. 10. 2018 ob
15.37 uri.
6. Nova Slovenija – Krščanski demokrati – N.Si, lista kandidatov vložena dne 17. 10.
2018 ob 15.58 uri.
7. Slovenska ljudska stranka – SLS, lista kandidatov vložena dne 18. 10. 2018 ob 15.39
uri.
Opravi se prva faza žrebanja. Predstavniki list kandidatov oziroma člani OVK za tiste
predstavnike, ki niso prisotni, so vabljeni k žrebanju po naslednjem vrstnem redu:
1. Predstavnica stranke SD izžreba številko 2.
2. Predstavnica Liste za zdravje in kakovost bivanja izžreba številko 6.
3. Predstavnica stranke DeSUS izžreba številko 7.
4. Članica OVK Vesna Žbogar namesto predstavnice stranke SDS izžreba številko 4.
5. Članica OVK Lojzka Reščič namesto predstavnice stranke SMC izžreba številko 5.
6. Predstavnica stranke N.Si izžreba številko 3.
7. Predstavnik stranke SLS izžreba številko 1.
V drugi fazi žrebanja je bil določen končni vrstni red kandidatur:
1. Stranka modernega centra – SMC
2. Slavica Bavdaž in skupina volivcev (Lista za zdravje in kakovost bivanja)
3. Nova Slovenija – Krščanski demokrati – N.Si
4. Slovenska demokratska stranka – SDS
5. Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS
6. Socialni demokrati - SD
7. Slovenska ljudska stranka - SLS
Po zaključku žrebanja vrstnega reda list kandidatov za člane občinskega sveta prisotni
nimajo pripomb ali ugovorov.
Nadaljuje se z žrebanjem vrstnega reda za člane svetov krajevnih skupnosti. Vrstni red
kandidatov je v vsaki volilni enoti določen z izžrebano številko, ki jo izžrebajo prisotni
predstavniki predlagatelja po vrstnem redu vloženih kandidatur oziroma člani OVK namesto
predstavnikov, ki niso prisotni. V volilnih enotah, kjer je prispela le ena kandidatura oziroma
lista kandidatov, se žreb ne izvede.
I. Vrstni red KS Anhovo-Deskle:
i.
Volilna enota 2
1. Predlagatelj stranka SDS – Slovenska demokratska stranka
2. Predlagatelj Bojan Stanič in skupina volivcev
ii.
Volilna enota 5
1. Predlagatelj stranka SDS – Slovenska demokratska stranka
2. Predlagatelj Bojan Stanič in skupina volivcev
iii.
Volilna enota 7
1. Predlagatelj stranka SDS – Slovenska demokratska stranka
2. Predlagatelj stranka N.Si – Nova Slovenija – krščanski demokrati
II. Vrstni red KS Kal nad Kanalom:
i.
Volilna enota 1
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ii.

iii.

1. Predlagatelj stranka SD – Socialni demokrati
2. Predlagatelj Radovan Konjedic in skupina volivcev
Volilna enota 3
1. Predlagatelj stranka SD – Socialni demokrati
2. Predlagatelj Radovan Konjedic in skupina volivcev
Volilna enota 4
1. Predlagatelj stranka SD – Socialni demokrati
2. Predlagatelj Radovan Konjedic in skupina volivcev
3. Predlagatelj Aleš Šuligoj in skupina volivcev

III. KS Kanal:
i.
Volilna enota 1
1. Predlagatelj stranka DeSUS
2. Predlagatelj stranka SDS – Slovenska demokratska stranka
IV. KS Levpa:
i.
Volilna enota 2
1. Predlagatelj Rok Humar in skupina volivcev
2. Predlagateljica Božidara Tušar in skupina volivcev
V. KS Lig:
i.
Volilna enota 3
1. Predlagateljica Valentina Velišček in skupina volivcev
2. Predlagatelj Rajmond Skrt in skupina volivcev
VI. KS Ročinj:
i.
Volilna enota 1
1. Predlagatelj Rudolf Brezavšček in skupina volivcev
2. Predlagatelj Sebastjan Dugar in skupina volivcev
S tem je zaključen tudi žreb za vrstni red kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti.
Prisotni predstavniki na žreb nimajo pripomb ali ugovorov na žreb in zapustijo sejo.
K 2. točki dnevnega reda:
Predsednik OVK dr. Dejan Valentinčič je za naslednjo sejo predlagal 2. 11. 2018 ob 13. uri,
ko se bo izvedel preizkus zakonitosti in potrditev oziroma zavrnitev list kandidatov za člane
krajevnih skupnosti, o katerih se bo glasovalo na naknadnih volitvah 2. 12. 2018.
Seja je bila zaključena ob 10.35 uri.
Zapisnik pripravila: Anja Rustja, tajnica OVK

predsednik OVK
dr. Dejan Valentinčič
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