OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Trg svobode 23
5213 Kanal
Številka: 041-0004/2018-336
Datum: 22. 11. 2018

ZAPISNIK
9. seje Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči – lokalne volitve 2018
Deveta seja Občinske volilne komisije je bila v sejni sobi Občine Kanal ob Soči, dne 22. 11.
2018, s pričetkom ob 18. 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
 Slavko Brezavšček, član
 Ivan Jericijo, namestnik člana
Ostali prisotni:
 Anja Rustja, tajnica OVK
 Metoda Humar, namestnica tajnice OVK
Upravičeno odsotna:
 Vesna Žbogar, članica
Seje so se udeležili naslednji predstavniki list kandidatov:
 Ana Kodelja, predstavnica liste N.Si,
 Andraž Gregorčič, kandidat liste SMC,
 Miha Čargo, kandidat liste SDS,
 Slavica Bavdaž, predstavnica Liste za zdravje in kakovost bivanja,
 Stanislav Kos, predstavnik liste SLS,
 Vlasta Djurić, predstavnica liste SD.
Jožef Levpušček, predstavnik liste DeSUS se je opravičil.
Prisotni so bili tudi:
 Radivoj Černe, predsednik volilnega odbora volišča za predčasno glasovanje,
 Nevenka Lovišček, namestnica predsednika volilnega odbora volišča za predčasno
glasovanje,
 Milena Manfreda, predsednica volilnega odbora volišča Kal nad Kanalom,
 Franc Bevčar, podpornik Liste za zdravje in kakovost bivanja.
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Dnevni red:
1. Ponovno štetje glasovnic za volitve članov občinskega sveta.
2. Razno.
K 1. točki dnevnega reda:
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je članom OVK predstavil ugovor na izid glasovanja volitev
za člane občinskega sveta, ki so ga prejeli s strani Liste za zdravje in kakovost bivanja. Nato
je na sejo povabil predstavnike list in ostale vabljene.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je vsem prisotnim pojasnil, da je OVK prejela po e-pošti
zahtevek Liste za zdravje in kakovost bivanja po ponovnem štetju glasovnic za člane
občinskega sveta. Poudaril je, da z ugovorom na izid glasovanja ni nič narobe. Če se izkaže
utemeljen sum, da bi med štetjem ali drugimi volilnimi pravili lahko prišlo do kakšne napake,
ki bi lahko bistveno vplivale na izid volitev (99. – 100. člen Zakona o lokalnih volitvah), je
prav, da se to razčisti. Zakonski rok za pritožbo na delo volilnih odborov je sicer naslednji
dan po volitvah. Ta rok je bil že zamujen. Ali pritožbo kljub temu sprejme je avtonomna
odločitev OVK. Zakon sicer napotuje pritožnika na občinski svet, ki odloča o pritožbi, a ker je
občinska volilna komisija avtonomen organ, lahko tudi sama sprejme takšno odločitev, če
oceni pritožbo za smiselno in zato predlaga, da se pritožniku odobri ponovno štetje glasov,
kjer obstaja utemeljen sum, da rezultat mogoče ni bil ugotovljen točno. Prav je da so glasovi
prešteti pravilno in tako volilni rezultati ne vzbujajo dvomov. Ostali člani OVK so se z
njegovim predlogom strinjali.
Predsednik OVK je najprej prisotnim na kratko predstavil volilni sistem. V nadaljevanju je
vprašal Slavico Bavdaž, predstavnico Liste za zdravje in kakovost bivanja, katere glasove bi
želeli ponovno prešteti. Predstavnica mu je pojasnila, da samo glasove za člane občinskega
sveta, in sicer bi radi pregledali glasove na treh voliščih: volišče za predčasno glasovanje,
volišče po pošti in volišče Kal nad Kanalom.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je prisotnim pojasnil, da je Lista za zdravje in kakovost
bivanja v svojem ugovoru pokazala na napako, ki se je že takoj izkazala za pravilno.
Seštevek vseh oddanih glasov na območju občine se ni izšel s seštevkom skupnih veljavnih
glasov strankam in neveljavnih glasov (vseh oddanih glasov na območju občine je 2943,
vseh veljavnih glasov strankam 2878, neveljavnih glasov pa 67 – torej ne izide se za 2
glasova). Predsednik je pojasnil, da so napako takoj našli. Pri volilnem odboru volišča za
predčasno glasovanje so glede na Zapisnik o izidu glasovanja glasove po strankah prešteli
pravilno, a zgleda napačno napisali, da se je volitev udeležilo 69 volivcev, namesto 67. To
volilnega rezultata med strankami ni spremenilo, a je potrebno nepravilnost kljub temu
odpraviti. Predsednik je predlagal, da bi se v izogib špekulacijam, da je prišlo do kakšne
druge napake ponovi štetje glasov za volišče za predčasno glasovanje. Člani OVK so se
strinjali.
Glede volišča po pošti je Slavica Bavdaž, predstavnica Liste za zdravje in kakovost bivanja,
povedala, da želi preveriti, ali so vsi pravočasno zaprosili za glasovnice in nato ovojnice z
izpolnjenimi glasovnicami pravočasno poslali nazaj. Predsednik OVK je menil, da za kakšno
napako sicer ne obstaja kakšen utemeljen sum, ki bi pritožbo utemeljeval, a je v izogib
govoricam predlagal, da se ponovno štetje kljub temu opravi. Člani OVK so se s tem strinjali.
Glede volišča Kal nad Kanalom je Slavica Bavdaž povedala, da so neuradno slišali za
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nekatere nepravilnosti pri delu volilnega odbora. Predsednik dr. Dejan Valentinčič ji je
povedal, da je bila dejansko težava s tiskarsko napako na glasovnicah, a le na glasovnicah
za člane sveta krajevne skupnosti. Glede volitev članov občinskega sveta ni bila zapažena
nobena napaka, a v izogib govoricam predlaga, da se odobri ponovno štetje tudi za to
volišče. Ostali člani OVK so se s tem strinjali.
Predsednik dr. Dejan Valentinčič je prisotnim pojasnil potek postopka ponovnega štetja
glasov. Glasove bodo šteli člani OVK, predstavniki so lahko prisotni. Najprej se bo štelo
glasovnice po pošti, kjer je zgolj 11 glasovnic in tako najmanjša možnost napak, nato
glasovnice volišča Kal nad Kanalom in nazadnje glasovnice volišča za predčasno
glasovanje.
Iz seznama o vhodni pošti občine je razvidno, kdaj so prispele vloge po pošti. 14 oseb je dalo
vlogo za glasovanje po pošti (vključno z enim volivcem, ki ne izpolnjuje pogojev za
glasovanje, saj nima volilne pravice), 11 poštnih pošiljk z glasovnicami pa je nato v roku
prispelo nazaj. Predsednik dr. Dejan Valentinčič je pojasnil, da je volilni odbor volišča za
glasovanje po pošti od 11 prispelih poštnih pošiljk upošteval 10, eno pa izločil, saj ni imela
poštnega žiga, zato ni bilo jasno, kdaj je bila poslana. OVK je nato na seji dne 18. 11. 2018
odločila, da se bo to poštno pošiljko z glasovnicami upoštevalo, saj je glede na žig prejema
razvidno, da je prispela na občino že v četrtek, 15. 11. 2018, torej v roku.
Člani OVK so ponovno odprli vse zapečatene kuverte z neuporabljenimi, veljavnimi in
neveljavnimi glasovnicami. Na podlagi ponovnega štetja vseh glasovnic so ugotovili
naslednje:

VOLIŠČE ZA GLASOVANJE PO POŠTI (št. 997)
Oddanih glasov: 11

Veljavnih glasov: 11

Neveljavnih glasov: 0

VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasov: 5

Veljavnih glasov: 5

Neveljavnih glasov: 0

Zap.št.
1
2
3
4
5

Ime liste
Št. glasov % glasov
SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
0
0
Lista za zdravje in kakovost bivanja
0
0
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
0
0
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1
20
DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
0
0
SLOVENIJE
6 SD - SOCIALNI DEMOKRATI
3
60
7 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1
20

Vsi glasovi so brez preferenčnih glasov, razen pri glasu za SDS je označen preferenčni glas
s št. 1. Po ponovnem štetju ni sprememb v številu glasov.
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih glasov: 4
Zap.št.
1
2
3
4
5

Veljavnih glasov: 4

Neveljavnih glasov: 0

Ime liste
Št. glasov % glasov
SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1
25
Lista za zdravje in kakovost bivanja
0
0
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
0
0
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
0
0
DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
3
75
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SLOVENIJE
6 SD - SOCIALNI DEMOKRATI
7 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

0
0

0
0

Po ponovnem štetju ni sprememb v številu glasov.
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih glasov: 2

Veljavnih glasov: 2

Neveljavnih glasov: 0

Zap.št.
1
2
3
4
5

Ime liste
Št. glasov % glasov
SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
0
0
Lista za zdravje in kakovost bivanja
0
0
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
0
0
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
0
0
DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
1
50
SLOVENIJE
6 SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1
50
7 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
0
0

Po ponovnem štetju ni sprememb v številu glasov.

VOLIŠČE KAL NAD KANALOM (št. 04403006)
Oddanih glasov: 179

Veljavnih glasov: 176

Zap.št.
1
2
3
4
5

Neveljavnih glasov: 3

Ime liste
SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
Lista za zdravje in kakovost bivanja
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
6 SD - SOCIALNI DEMOKRATI
7 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Št. glasov % glasov
1
0.57
19
10.80
5
2.84
18
10.23
7
3.98
68
58

38.64
32.95

Neveljavne glasovnice so 3: ena je prazna, ena prečrtana, na tretji pa sta obkroženi dve
stranki. Ni bilo napak, po ponovnem štetju ni sprememb v številu glasov.
Milena Manfreda, predsednica volilnega odbora volišča Kal nad Kanalom, je ponovno
povprašala, zakaj je bilo zahtevano ponovno štetje prav na tem volišču. Glede na to, da ni
bilo ugotovljenih napak pri štetju glasov, je zaprosila OVK za uradno potrditev o pravilnosti
rezultatov, da se obrani dobro ime članov volilnega odbora. OVK je sprejela naslednji sklep,
ki bo objavljen na spletni strani Občine Kanal ob Soči in na oglasni deski Krajevne skupnosti
Kal nad Kanalom:
Številka: 041-0004/2018-245
Datum: 23. 11. 2018
OBVESTILO
Občinska volilna komisija Občine Kanal ob Soči obvešča, da je na seji dne, 22.11.2018,
ponovno odprla zapečatene ovojnice z glasovnicami za volitve članov občinskega sveta
Občine Kanal ob Soči volišča Kal nad Kanalom (št. 04401006). Oddane glasovnice, vključno
z neveljavnimi glasovnicami, so člani Občinske volilne komisije ponovno prešteli in ugotovili,
da pri delu volilnega odbora ni bilo nikakršnih napak. Potrdili so ugotovljeno število glasov,
kakor jih je ugotovil volilni odbor volišča Kal nad Kanalom.
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VOLIŠČE ZA PREDČASNO GLASOVANJE (št. 901)
Oddanih glasov: 67

Veljavnih glasov: 67

Neveljavnih glasov: 0

VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasov: 21

Veljavnih glasov: 21

Neveljavnih glasov: 0

Zap.št.
1
2
3
4
5

Ime liste
Št. glasov % glasov
SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
5
23.81
Lista za zdravje in kakovost bivanja
5
23.81
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1
4.76
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1
4.76
DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
4
19.05
SLOVENIJE
6 SD - SOCIALNI DEMOKRATI
2
9.52
7 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3
14.29

Po ponovnem štetju ni sprememb v številu glasov.
VOLILNA ENOTA 02
Oddanih glasov: 33

Veljavnih glasov: 33

Neveljavnih glasov: 0

Zap.št.
1
2
3
4
5

Ime liste
Št. glasov % glasov
SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
6
18.18
Lista za zdravje in kakovost bivanja
4
12.12
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
2
6.06
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1
3.03
DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
12
36.36
SLOVENIJE
6 SD - SOCIALNI DEMOKRATI
2
6.06
7 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6
18.18

Po ponovnem štetju je bilo ugotovljeno, da stranki SMC pripada 1 glas manj, Listi za
zdravje in kakovost bivanja pa 1 glas več. Ta dodaten glas je brez preferenčnega glasu.
VOLILNA ENOTA 03
Oddanih glasov: 13

Veljavnih glasov: 13

Neveljavnih glasov: 0

Zap.št.
1
2
3
4
5

Ime liste
Št. glasov % glasov
SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1
7.69
Lista za zdravje in kakovost bivanja
1
7.69
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
0
0
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4
30.77
DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
0
0
SLOVENIJE
6 SD - SOCIALNI DEMOKRATI
7
53.85
7 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
0
0

V Zapisniku o izidu glasovanja volišča za predčasno glasovanje je pri volilni enoti 03
zapisano: oddanih glasov 15, veljavnih glasov 14, neveljavnih glasov 1. Po ponovnem
štetju je bilo ugotovljeno, da je oddanih glasov 13, veljavnih glasov 13 in nobenega
neveljavnega glasu. Ugotovljeno je bilo, da stranki SMC pripada 1 glas manj – namesto
dveh glasov je stranka SMC v volilni enoti 03 dobila le 1 glas.
Predstavniki list kandidatov so po ponovnem štetju sejo zapustili, ostala sta Slavica Bavdaž,
predstavnica Liste za zdravje in kakovost bivanja, in Franc Bevčar, podpornik Liste za
zdravje in kakovost bivanja.
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Slavica Bavdaž, predstavnica Liste za zdravje in kakovost bivanja, je po končanem štetju
želela, da se upošteva prvotni ugovor Liste na izid glasovanja volitev za člane občinskega
sveta, in sicer da se ponovi štetje glasovnic na vseh preostalih voliščih v občini. Predsednik
dr. Dejan Valentinčič jo je prosil za konkretizacijo domnevnih kršitev po ostalih voliščih. Teh
ni navedla. Predsednik OVK je dejal, da utemeljenega razloga za ponovno štetje ni, a da če
se člani OVK strinjajo, lahko kljub temu v imenu transparentnosti opravijo ponovno štetje.
Člani OVK so to sprejeli. Predsednik OVK je predstavnico Liste vprašal, ali bi želela izbrati
določena oziroma naključno izbrana volišča, da se pregleda glasove le na teh voliščih, ali pa
bi želela, da se pregleda glasove na vseh voliščih. Predstavnica je odgovorila, da bi prosila,
da se ponovno prešteje glasove na vseh voliščih, da ne bo več nobenih dvomov v pravilnost
rezultatov. Predsednik dr. Dejan Valentinčič je predstavnico vprašal, ali je dovolj, če se pri
vsakem volišču prešteje število oddanih glasov in število glasov, ki jih je dobila Lista.
Predstavnica Liste se je s takim načinom strinjala.
Člani OVK so ponovno odprli vse zapečatene kuverte z neuporabljenimi, veljavnimi in
neveljavnimi glasovnicami. Na podlagi ponovnega štetja vseh glasovnic so ugotovili, da ni
bilo sprememb pri številu glasov na nobenem volišču. Soglasno so potrdili izid volitev za ta
volišča, kot je bil ugotovljen na seji, 19. 11. 2018. Napako z volišča za predčasno glasovanje
se je popravilo v aplikaciji in izdalo novo poročilo. Poročilo o izidu volitev je priloga zapisniku.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisnik pripravila: Anja Rustja, tajnica OVK

dr. Dejan Valentinčič
predsednik OVK
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