
 
Občinska volilna komisija 

Commissione elettorale comunale 

 

            

                                Verdijeva ulica - Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija       

                                                      Tel. +386 05 6646 294    Fax +386 05 6271 602 

 
 

Z A P I S N I K 
 

5. seje Občinske volilne komisije Mestne občine Koper, ki je bila v sredo, 26. 10. 2022      
ob 17.00 uri v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva 10 

 
 
PRISOTNI ČLANI:    dr. Miloš Senčur, predsednik OVK, Špela Turk, namestnica predsednika OVK 

ter Matjaž Andrejašič, Neda Ritoša, Simon Bubola in Alenka Plahuta, člani 
in namestniki članov OVK 

 
OSTALI PRISOTNI: Jure Pograjc, tajnik OVK, Jasna Cupin, namestnik tajnika OVK 
 
Sejo je vodil predsednik Občinske volilne komisije MOK, dr. Miloš Senčur. 
 
 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji 
 

d n e v n i  r e d 
 

1. Preizkus zakonitosti vloženih kandidatur in izdaja odločb o potrditvi oz. zavrnitvi 
kandidatur; 

2. Razno. 
 
 

Ad 1 
 

Preizkus zakonitosti vloženih kandidatur in izdaja odločb o potrditvi oz. zavrnitvi 
kandidatur 

 
Komisija je preizkusila zakonitost vloženih kandidatur za župana, za člane občinskega sveta ter 
preostalih vloženih kandidatur za člane svetov KS.  
 
1) Komisija je obravnavala in v celoti potrdila 6 vloženih kandidatur za župana. 
 
V postopku preizkusa kandidature za župana, ki jo je predložil predlagatelj LISTA ZAVEDNO 
KOPER, pa je komisija po daljši obravnavi sprejela naslednjo odločitev: 
 

I.     Kandidatura PATRIKA GREBLA, roj. 23. 05. 1972, Cesta I. Istrske brigade 36, 6276 Pobegi, 
pod zap. št. 4 za župana Mestne občine Koper, ki jo je vložil predlagatelj LISTA ZAVEDNO 
KOPER (LZK), se zavrne, ker ni zakonita, saj ne izpolnjuje pogojev iz 51. člena Zakona o 
lokalnih volitvah. Iz predloženih pravil politične stranke o določanju kandidatov oziroma 
list kandidatov (Statut LZK) ter iz zapisnika o določitvi kandidatov oziroma list 



kandidatov ne izhaja, da pristojni organ stranke kandidate določa s tajnim glasovanjem 
in da so bili kandidati na seji tega organa določeni s tajnim glasovanjem. Glede na to, da 
gre za vsebinsko pomanjkljivost, ki je naknadno, po izteku roka za vložitev kandidatur, ni 
mogoče odpraviti, se predlagatelja kandidature ne poziva k odpravi ugotovljene 
pomanjkljivosti oz. dopolnitvi vložene kandidature.  

 
 

2) Komisija je obravnavala in v celoti potrdila 14 vloženih kandidatnih list za člane 
Občinskega sveta Mestne občine Koper. 

 
V postopku preizkusa kandidatne liste za člane Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki jo je 
predložil predlagatelj LISTA ZAVEDNO KOPER, pa je komisija sprejela naslednjo odločitev: 
 

I.     Celotna lista kandidatov z imenom liste LISTA ZAVEDNO KOPER s 30 kandidati na listi za 
člane Občinskega sveta Mestne občine Koper pod zap. št. 10, ki jo je vložil predlagatelj 
LISTA ZAVEDNO KOPER (LZK), se zavrne, ker ni zakonita, saj ne izpolnjuje pogojev iz 
51. člena Zakona o lokalnih volitvah. Iz predloženih pravil politične stranke o določanju 
kandidatov oziroma list kandidatov (Statut LZK) in iz zapisnika o določitvi kandidatov 
oziroma list kandidatov ne izhaja, da je bila kandidatna lista določena s tajnim 
glasovanjem. Glede na to, da gre za vsebinsko pomanjkljivost, ki je ni mogoče odpraviti, 
se predlagatelja kandidature ne poziva k njeni odpravi oz. dopolnitvi.  
 
 

3) OVK je pregledala in potrdila kandidature za člane svetov KS pod zap. št. 83, 86, 90, 91, 
115, 116, 117, 140, 166, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 182 in 186. 
 

OVK je pregledala naslednje kandidature za člane svetov KS in odločila: 
 

I. Kandidatura pod zap. št. 88, ki jo je vložil predlagatelj SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
za člane sveta krajevne skupnosti Bertoki za volilno enoto 2, se delno zavrne, in sicer 
glede kandidata pod zaporedno št. 1, Ivana Ratoše, rojenega 31.05.1948, Cesta med 
vinogradi 2, Bertoki, 6000 Koper – Capodistria, ker predlagani kandidat nima stalnega 
prebivališča v volilni enoti 2.  
Potrdi se kandidatura kandidata pod zaporedno številko 2, Petra Severa, rojenega 
29.06.1966, Cesta 2.oktobra 24, Prade, 6000 Koper – Capodistria; 
 

II. Kandidatura pod zap. št. 180, ki jo je vložil predlagatelj KOPER JE NAŠ za člane sveta 
krajevne skupnosti Olmo-Prisoje, volilna enota 5, se delno zavrne, in sicer glede 
kandidata pod zaporedno št. 2, Sani Kamenčić, rojen 14.08.1984, Dolinska cesta 3J, 
Koper, 6000 Koper – Capodistria, ker predlagani kandidat nima stalnega prebivališča v 
volilni enoti 5. 
Potrdi se kandidatura kandidata pod zaporedno številko 1, Đorđe Ćulibrk, rojenega 
06.05.1948, Cesta na Markovec 3, 6000 Koper – Capodistria; 

 
III. Kandidatura pod zap. št. 63, ki jo je vložil predlagatelj SOCIALNI DEMOKRATI za člane 

sveta krajevne skupnosti Koper - Center za volilno enoto 1, se zavrne v celoti, ker lista 
kandidatov ne izpolnjuje pogoja iz določbe 70.a člena Zakona o lokalnih volitvah (vsaj 
40% mest nasprotnega spola); 
 

IV. Kandidatura pod zap. št. 74, ki jo je vložil predlagatelj LISTA ALEŠA BRŽANA za člane 
sveta krajevne skupnosti Hrvatini za volilno enoto 2, se zavrne v celoti, ker ni zakonita, 
saj ne izpolnjuje pogojev iz 51. člena Zakona o lokalnih volitvah (na podlagi zapisnika o 
delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo, OVK ni mogla ugotoviti 
izglasovanega kandidata, saj ta za volilno enoto 2 v krajevni skupnosti Hrvatini ni 
naveden); 



V. Kandidatura pod zap. št. 77, ki jo je vložil predlagatelj LISTA ALEŠA BRŽANA za člane 
sveta krajevne skupnosti Škocjan za volilno enoto 4, se zavrne v celoti, ker ni zakonita, 
saj ne izpolnjuje pogojev iz 51. člena Zakona o lokalnih volitvah (na podlagi zapisnika o 
delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo, OVK ni mogla ugotoviti 
izglasovanega kandidata, saj ta za volilno enoto 4 v krajevni skupnosti Škocjan ni 
naveden); 

 
VI. Kandidatura pod zap. št. 101, ki jo je vložil predlagatelj LISTA ZAVEDNO KOPER za člane 

sveta krajevne skupnosti Za gradom, se zavrne v celoti, ker ni zakonita, saj ne izpolnjuje 
pogojev iz 51. člena Zakona o lokalnih volitvah. Iz predloženih pravil politične stranke o 
določanju kandidatov oziroma list kandidatov (Statut LZK) in iz zapisnika o določitvi 
kandidatov oziroma list kandidatov ne izhaja, da je bila kandidatura določena s tajnim 
glasovanjem. Glede na to, da gre za vsebinsko pomanjkljivost, ki je ni mogoče odpraviti, 
se predlagatelja kandidature ne poziva k njeni odpravi oz. dopolnitvi.  
 

VII. Kandidatura pod zap. št. 102, ki jo je vložil predlagatelj LISTA ZAVEDNO KOPER za člane 
sveta krajevne skupnosti Bertoki, se zavrne v celoti, ker ni zakonita, saj ne izpolnjuje 
pogojev iz 51. člena Zakona o lokalnih volitvah. Iz predloženih pravil politične stranke o 
določanju kandidatov oziroma list kandidatov (Statut LZK) in iz zapisnika o določitvi 
kandidatov oziroma list kandidatov ne izhaja, da je bila kandidatura določena s tajnim 
glasovanjem. Glede na to, da gre za vsebinsko pomanjkljivost, ki je ni mogoče odpraviti, 
se predlagatelja kandidature ne poziva k njeni odpravi oz. dopolnitvi.  
 

VIII. Kandidatura pod zap. št. 103, ki jo je vložil predlagatelj LISTA ZAVEDNO KOPER za člane 
sveta krajevne skupnosti Sv. Anton, se zavrne v celoti, ker ni zakonita, saj ne izpolnjuje 
pogojev iz 51. člena Zakona o lokalnih volitvah. Iz predloženih pravil politične stranke o 
določanju kandidatov oziroma list kandidatov (Statut LZK) in iz zapisnika o določitvi 
kandidatov oziroma list kandidatov ne izhaja, da je bila kandidatura določena s tajnim 
glasovanjem. Glede na to, da gre za vsebinsko pomanjkljivost, ki je ni mogoče odpraviti, 
se predlagatelja kandidature ne poziva k njeni odpravi oz. dopolnitvi.  

 
IX. kandidatura pod zap. št. 104, ki jo je vložil predlagatelj LISTA ZAVEDNO KOPER za člane 

sveta krajevne skupnosti Žusterna, se zavrne v celoti, ker ni zakonita, saj ne izpolnjuje 
pogojev iz 51. člena Zakona o lokalnih volitvah. Iz predloženih pravil politične stranke o 
določanju kandidatov oziroma list kandidatov (Statut LZK) in iz zapisnika o določitvi 
kandidatov oziroma list kandidatov ne izhaja, da je bila kandidatura določena s tajnim 
glasovanjem. Glede na to, da gre za vsebinsko pomanjkljivost, ki je ni mogoče odpraviti, 
se predlagatelja kandidature ne poziva k njeni odpravi oz. dopolnitvi.  
 

X. Kandidatura pod zap. št. 106, ki jo je vložil predlagatelj LISTA ZAVEDNO KOPER za člane 
sveta krajevne skupnosti Pobegi-Čežarji, se zavrne v celoti, ker ni zakonita, saj ne 
izpolnjuje pogojev iz 51. člena Zakona o lokalnih volitvah. Iz predloženih pravil politične 
stranke o določanju kandidatov oziroma list kandidatov (Statut LZK) in iz zapisnika o 
določitvi kandidatov oziroma list kandidatov ne izhaja, da je bila kandidatura določena s 
tajnim glasovanjem. Glede na to, da gre za vsebinsko pomanjkljivost, ki je ni mogoče 
odpraviti, se predlagatelja kandidature ne poziva k njeni odpravi oz. dopolnitvi.  
 

XI. Kandidatura pod zap. št. 107, ki jo je vložil predlagatelj LISTA ZAVEDNO KOPER za člane 
sveta krajevne skupnosti Črni kal, se zavrne v celoti, ker ni zakonita, saj ne izpolnjuje 
pogojev iz 51. člena Zakona o lokalnih volitvah. Iz predloženih pravil politične stranke o 
določanju kandidatov oziroma list kandidatov (Statut LZK) in iz zapisnika o določitvi 
kandidatov oziroma list kandidatov ne izhaja, da je bila kandidatura določena s tajnim 
glasovanjem. Glede na to, da gre za vsebinsko pomanjkljivost, ki je ni mogoče odpraviti, 
se predlagatelja kandidature ne poziva k njeni odpravi oz. dopolnitvi.  
 



XII. Kandidatura pod zap. št. 108, ki jo je vložil predlagatelj LISTA ZAVEDNO KOPER za člane 
sveta krajevne skupnosti Olmo-Prisoje, se zavrne v celoti, ker ni zakonita, saj ne 
izpolnjuje pogojev iz 51. člena Zakona o lokalnih volitvah. Iz predloženih pravil politične 
stranke o določanju kandidatov oziroma list kandidatov (Statut LZK) in iz zapisnika o 
določitvi kandidatov oziroma list kandidatov ne izhaja, da je bila kandidatura določena s 
tajnim glasovanjem. Glede na to, da gre za vsebinsko pomanjkljivost, ki je ni mogoče 
odpraviti, se predlagatelja kandidature ne poziva k njeni odpravi oz. dopolnitvi.  
 

XIII. Kandidatura pod zap. št. 109, ki jo je vložil predlagatelj LISTA ZAVEDNO KOPER za člane 
sveta krajevne skupnosti Dekani, se zavrne v celoti, ker ni zakonita, saj ne izpolnjuje 
pogojev iz 51. člena Zakona o lokalnih volitvah. Iz predloženih pravil politične stranke o 
določanju kandidatov oziroma list kandidatov (Statut LZK) in iz zapisnika o določitvi 
kandidatov oziroma list kandidatov ne izhaja, da je bila kandidatura določena s tajnim 
glasovanjem. Glede na to, da gre za vsebinsko pomanjkljivost, ki je ni mogoče odpraviti, 
se predlagatelja kandidature ne poziva k njeni odpravi oz. dopolnitvi.  

 
XIV. Kandidatura pod zap. št. 131, ki jo je vložil predlagatelj Christal Kleva in skupina volivcev 

za člana sveta Krajevne skupnosti Marezige, se zavrne v celoti, ker kandidat nima 
zadostnega števila podpor volivcev za določitev kandidature, ki imajo stalno prebivališče 
v volilni enoti; 

 
XV. Kandidatura pod zap. št. 133, ki jo je vložil predlagatelj Rudolf Markežič in skupina 

volivcev za člana sveta Krajevne skupnosti Gradin, se zavrne v celoti, ker kandidat nima 
zadostnega števila podpor volivcev za določitev kandidature, ki imajo stalno prebivališče 
v volilni enoti; 

 
XVI. Kandidatura pod zap. št. 143, ki jo je vložil predlagatelj Damjan Ivančič in skupina 

volivcev za člana sveta Krajevne skupnosti Rakitovec, se zavrne v celoti, ker kandidat 
nima zadostnega števila podpor volivcev za določitev kandidature, ki imajo stalno 
prebivališče v volilni enoti; 

 
XVII. kandidatura pod zap. št. 148, ki jo je vložil predlagatelj LISTA ZAVEDNO KOPER za člane 

sveta krajevne skupnosti Semedela, se zavrne v celoti, ker ni zakonita, saj ne izpolnjuje 
pogojev iz 51. člena Zakona o lokalnih volitvah. Iz predloženih pravil politične stranke o 
določanju kandidatov oziroma list kandidatov (Statut LZK) in iz zapisnika o določitvi 
kandidatov oziroma list kandidatov ne izhaja, da je bila kandidatura določena s tajnim 
glasovanjem. Glede na to, da gre za vsebinsko pomanjkljivost, ki je ni mogoče odpraviti, 
se predlagatelja kandidature ne poziva k njeni odpravi oz. dopolnitvi.  
 

XVIII. Kandidatura pod zap. št. 149, ki jo je vložil predlagatelj LISTA ZAVEDNO KOPER za člane 
sveta krajevne skupnosti Koper - Center, se zavrne v celoti, ker ni zakonita, saj ne 
izpolnjuje pogojev iz 51. člena Zakona o lokalnih volitvah. Iz predloženih pravil politične 
stranke o določanju kandidatov oziroma list kandidatov (Statut LZK) in iz zapisnika o 
določitvi kandidatov oziroma list kandidatov ne izhaja, da je bila kandidatura določena s 
tajnim glasovanjem. Glede na to, da gre za vsebinsko pomanjkljivost, ki je ni mogoče 
odpraviti, se predlagatelja kandidature ne poziva k njeni odpravi oz. dopolnitvi.  
 

XIX. Kandidatura pod zap. št. 150, ki jo je vložil predlagatelj LISTA ZAVEDNO KOPER za člane 
sveta krajevne skupnosti Šmarje, se zavrne v celoti, ker ni zakonita, saj ne izpolnjuje 
pogojev iz 51. člena Zakona o lokalnih volitvah. Iz predloženih pravil politične stranke o 
določanju kandidatov oziroma list kandidatov (Statut LZK) in iz zapisnika o določitvi 
kandidatov oziroma list kandidatov ne izhaja, da je bila kandidatura določena s tajnim 
glasovanjem. Glede na to, da gre za vsebinsko pomanjkljivost, ki je ni mogoče odpraviti, 
se predlagatelja kandidature ne poziva k njeni odpravi oz. dopolnitvi.  
 



XX. Kandidatura pod zap. št. 153, ki jo je vložil predlagatelj Vojko Udovič in skupina volivcev 
za člana sveta Krajevne skupnosti Gračišče, se zavrne v celoti, ker je kandidat že določen 
kot kandidat na predhodno vloženi kandidaturi predlagatelja politične stranke SOCIALNI 
DEMOKRATI; 

 
XXI. Kandidatura pod zap. št. 165, ki jo je vložil predlagatelj Semira Cerin in skupina volivcev 

za člana sveta Krajevne skupnosti Škocjan, se zavrne v celoti, ker nima zadostnega 
števila podpor volivcev za določitev kandidature, ki imajo stalno prebivališče v volilni 
enoti; 
 

XXII. Kandidatura pod zap. št. 167, ki jo je vložil predlagatelj KOPER JE NAŠ za člane sveta 
krajevne skupnosti Sv. Anton, volilna enota 2, se zavrne v celoti, ker je vložena v 
nasprotju s 50. členom Zakona o lokalnih volitvah v povezavi z drugim odstavkom 109. 
člena tega zakona (predlagatelj je predlagal več kandidatov, kot se jih voli v volilni enoti 
2); 

 
XXIII. Kandidatura pod zap. št. 169, ki jo je vložil predlagatelj KOPER JE NAŠ za člane sveta 

krajevne skupnosti Koper- Center, volilna enota 3, se zavrne v celoti, ker je vložena v 
nasprotju s 6. členom Zakona o lokalnih volitvah v povezavi z drugim odstavkom 109. 
člena tega zakona (v volilni enoti 3 se voli predstavnika italijanske narodne skupnosti, 
predlagani kandidat pa nima volilne pravice za volitve italijanske narodne skupnosti); 
 

XXIV. Kandidatura pod zap. št. 171, ki jo je vložil predlagatelj KOPER JE NAŠ za člane sveta 
krajevne skupnosti Za gradom, volilna enota 1, se zavrne v celoti, ker je vložena v 
nasprotju s 50. členom Zakona o lokalnih volitvah v povezavi z drugim odstavkom 109. 
člena tega zakona (predlagatelj je predlagal več kandidatov, kot se jih voli v volilni enoti 
1); 
 

XXV. Kandidatura pod zap. št. 183, ki jo je vložil predlagatelj KOPER JE NAŠ za člane sveta 
krajevne skupnosti Dekani, volilna enota 2, se zavrne v celoti, ker je vložena v nasprotju 
s 50. členom Zakona o lokalnih volitvah v povezavi z drugim odstavkom 109. člena tega 
zakona (predlagatelj je predlagal več kandidatov, kot se jih voli v volilni enoti 2). 

 
 

Ad 2 
 

Razno 
 
Pod to točko komisija ni obravnavala nobene zadeve. 
 
 
Zabeležil:                                                               PREDSEDNIK OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE   
Jure Pograjc                                                             dr. Miloš Senčur, univ.dipl.prav., l.r. 
 

 
 

                                                           
                                                               
 
 
 
 
 

 

 


