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Številka: 041-0004/2018-205
Datum: 2. 11. 2018

ZAPISNIK
6. seje Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči – lokalne volitve 2018
Šesta seja Občinske volilne komisije je bila v sejni sobi Občine Kanal ob Soči, dne 2. 11.
2018, s pričetkom ob 13.10 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
• Slavko Brezavšček, član
• Ivan Jericijo, namestnik člana
Ostali prisotni:
• Anja Rustja, tajnica OVK
• Metoda Humar, namestnica tajnice OVK
Upravičeno odsotni:
• Lojzka Reščič, namestnica članice
Dnevni red:
1. Preizkus zakonitosti list kandidatov za člane krajevnih skupnosti (naknadne
volitve). Potrditev oziroma zavrnitev kandidatur in list kandidatov.
2. Ponoven pregled članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov –
sorodstvena ali druga razmerja.
3. Razno.
K 1. točki dnevnega reda:
Člani OVK so pregledali vložene liste kandidatov za člane treh krajevnih skupnosti, za katere
so razpisane naknadne volitve dne 2. 12. 2018, ter preizkusili njihovo zakonitost. Poročila o
vodenju postopka preizkusa zakonitosti list kandidatov so priloga zapisniku.
Člani OVK so potrdili formalno popolne kandidature, in sicer naslednje vložene kandidature:
a) za Krajevno skupnost Anhovo-Deskle volilna enota 3: predlagatelj Bojan Stanič in
skupina volivcev.
b) za Krajevno skupnost Anhovo-Deskle volilna enota 7: predlagatelj Bojan Stanič in
skupina volivcev.
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c) za Krajevno skupnost Avče: predlagateljica Ljubomira Boltar in skupina volivcev.
d) za Krajevno skupnost Kanal, volilna enota 4: predlagatelj Bojan Perše in skupina
volivcev.
Člani OVK so za naslednje navedene vložene kandidature ugotovili formalne pomanjkljivosti
list kandidatov in predlagateljem poslali poziv za odpravo pomanjkljivosti v roku treh dni:
a) za krajevno skupnost Kanal, volilna enota 7: predlagatelj stranka DeSUS.
b) za krajevno skupnost Kanal, volilna enota 9: predlagatelj stranka DeSUS.
Namestnica tajnice OVK Metoda Humar je prisotne obvestila, da je ob pripravi zadnje verzije
razglasa ugotovila, da pri kandidaturi za člane sveta Krajevne skupnosti Lig v volilni enoti 2,
predlagane s strani predlagatelja Nika Loviščka in skupine volivcev, kandidatka Eda Tomažič
ne kandidira v pravi volilni enoti – stalno prebivališče ima v volilni enoti 1 (po Odloku o
krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči kraj Melinki spada pod naselje Lig), kandidira pa
v volilni enoti 2 (naselje Ukanje). Prav tako je bil kandidaturi priložen seznam podpisov
skupine najmanj desetih volivcev, med katerimi nekateri nimajo stalnega prebivališča v volilni
enoti 2 (Ukanje, Zapotok) krajevne skupnosti Lig, ampak v volilni enoti 1 (Lig), saj kraji
Melinki, Lovišče, Strmec in Fili spadajo v volilno enoto 1 (Lig). Problem je nastal s
sprejemom novega Odloka, ki je navedene kraje prestavil iz volilne enote 2 v volilno enoto 1.
To dejstvo je žal spregledal tako predlagatelj kot OVK.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je predlagal ponoven preizkus zakonitosti kandidature za
člane sveta Krajevne skupnosti Lig v volilni enoti 2, predlagane s strani predlagatelja Nika
Loviščka in skupine volivcev. Člani OVK so soglasno zavrnili vsebinsko nepopolno
kandidaturo, saj mora imeti po zakonu kandidat stalno prebivališče v volilni enoti, v kateri
kandidira za člana sveta krajevne skupnosti. Poročilo o vodenju postopka preizkusa
zakonitosti je priloga zapisniku.
Zavrnitev navedene liste kandidatov v volilni enoti 2 Krajevne skupnosti Lig je povzročila, da
v navedeni volilni enoti ni več na voljo nobenega kandidata za člana sveta, saj ni bilo
vloženih nobenih drugih predlogov kandidatov. Posledično v volilni enoti ne bo moč izvesti
rednih volitev, ampak se zanje skladno z zakonom razpišejo in opravijo naknadne volitve.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je predlog za razpis naknadnih volitev za člane sveta
krajevne skupnosti Lig (volilna enota 2), ki se bodo izvedle 2. decembra 2018, dal na
glasovanje. Glasovali so štirje člani OVK. Soglasno so sprejeli sklep o razpisu naknadnih
volitev s 4 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI.
Tajnica OVK Anja Rustja je prisotne povprašala, kako naj se izvede volitve v Krajevno
skupnost Anhovo-Deskle v volilni enoti 7. Za navedeno volilno enoto sta bili za redne volitve
vloženi in potrjeni dve kandidaturi, pri čemer sta predlagateljici, stranka SDS in stranka N.Si,
predlagali vsaka po enega kandidata. Predlagatelj Bojan Stanič in skupina volivcev je takrat
tudi vložil listo kandidatov, ki pa jo je OVK zavrnila, saj ni bila vložena v skladu z zakonom
(niso bile spoštovane spolne kvote). Ker tako ni bilo doseženo vsaj najmanjše število možnih
kandidatov, se je OVK na 4. seji odločila, da za navedeno volilno enoto razpiše naknadne
volitve. Predsednik dr. Dejan Valentinčič je mnenja, da se o prvih dveh kandidatih glasuje na
rednih volitvah, dne 18. 11. 2018, o tretjem mestu v svetu krajevne skupnosti pa se bo
glasovalo na naknadnih volitvah, dne 2. 12. 2018. Člani OVK so predlog soglasno podprli.
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K 2. točki dnevnega reda:
Namestnica tajnice OVK Metoda Humar je prisotne obvestila, da je ob ponovnem pregledu
seznama potrjenih članov volilnih odborov in njihovih namestnikov ugotovila, da Anja
Žnidarčič (predlog SLS) ne more biti predsednica volilnega odbora na volišču Lig, saj njen
mož kandidira za člana sveta Krajevne skupnosti Lig. Predsednik dr. Dejan Valentinčič je
predlagal, da se Anjo Žnidarčič premesti na volišče Deskle, kjer se jo imenuje za namestnico
predsednika, Niko Testen (predlog SLS) pa na volišče Lig, kjer se jo imenuje za predsednico.
Ostali člani OVK so predlog soglasno sprejeli.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je predlagal, da OVK na današnji seji ne glasuje ponovno o
seznamu, saj imajo člani volilnih odborov na podlagi zakona čas do 5. 11. 2018, da obvestijo
OVK o svojem sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na
volišču, za katerega je član imenovan v volilni odbor. O seznamu se bo glasovalo na
korespondenčni seji.
K 3. točki dnevnega reda:
Predsednik OVK dr. Dejan Valentinčič je za torek, 6. 11. 2018 predlagal sklic
korespondenčne seje, na kateri se bo opravil pregled dopolnitev formalnih pomanjkljivosti in
ponoven preizkus zakonitosti list kandidatov za člane krajevnih skupnosti (naknadne volitve).
Korespondenčna seja bo potekala od 17.00 do 19.00 ure. Člani OVK so soglašali s
predlogom.
Seja je bila zaključena ob 13.30 uri.
Zapisnik pripravila: Anja Rustja, tajnica OVK

dr. Dejan Valentinčič
predsednik OVK

3

