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Z A P I S N I K 
 

6. seje Občinske volilne komisije Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek 3. 11. 2022           
ob 12.45 uri v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva 10 

 
 
PRISOTNI ČLANI:    dr. Miloš Senčur, predsednik OVK, Matjaž Andrejašič, Neda Ritoša, Marko 

Gorišek, 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. Potrditev zapisnika 4. seje komisije z dne 24. 10. 2022; 
2. Žrebanje vrstnega reda za določitev seznama kandidatov za župana in člane občinskega 

sveta; 
3. Žrebanje vrstnega reda za določitev seznama kandidatov za svete KS; 
4. Predlog sklepa o objavi seznamov potrjenih kandidatur in list kandidatov na lokalnih 

volitvah 2022; 
5. Predlog sklepa o izvedbi naknadnih volitev za člane svetov nekaterih KS; 
6. Imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov; 
7. Razno. 

 
 
 

Ad 1 
 

Potrditev zapisnika 4. seje komisije z dne 24. 10. 2022 
 
Prisotni člani Občinske volilne komisije (v nadaljevanju: OVK) nimajo pripomb na zapisnik                 
4. seje OVK, zato se ta potrdi. 
 
 
 
 



Ad 2 
 

Žrebanje vrstnega reda za določitev seznama kandidatov za župana in     
člane občinskega sveta 

 
Komisija je izvedla žrebanje ob prisotnosti povabljenih predstavnikov list kandidatov oziroma 
kandidatov skladno z II. členom Sklepa o načinu izvedbe žreba na lokalnih volitvah v Mestni 
občini Koper z dne 5. 9. 2022 (v nadaljevanju: Sklep o izvedbi žreba). 
 
Žreb je bil izveden na način določen v III. členu Sklepa o izvedbi žreba, in sicer se je žreb opravil 
z (1) ovojnicami, v katerih so imena liste kandidatov oziroma kandidatov, in (2) ovojnicami, v 
katerih so zaporedne številke od 1 do števila potrjenih list kandidatov oziroma kandidatur. 
Ovojnice so se premešale, nato pa je član komisije izvlekel po eno od obeh vrst ovojnic, jo odprl 
in glasno prebral ime liste kandidatov oziroma kandidature in zaporedno številko.  
 
Po opravljenem žrebu je komisija sestavila seznam kandidatov za župana in seznam kandidatnih 
list za občinski svet po vrstnem redu določenem z žrebom, ki bosta objavljena z razglasom 
seznama kandidatov in kandidatnih list in določeni na glasovnicah. 
 

 
Ad 3 

 
Žrebanje vrstnega reda za določitev seznama kandidatov za svete KS 

 
Komisija je sklenila, da bo žrebanje vrstnega reda za določitev seznama kandidatov za svete KS 
opravila sama na način določen v III. členu Sklepa o načinu izvedbe žreba. 
  
Komisija je opravila žrebanje in sestavila seznam kandidatov za svete KS, ki bodo objavljeni z 
razglasom seznama kandidatov in določeni na glasovnicah. 
 
 

Ad 4 
 

Predlog sklepa o objavi seznamov potrjenih kandidatur in list kandidatov  
na lokalnih volitvah 2022 

 
Komisija je sprejela naslednji SKLEP: 
 
Seznami potrjenih kandidatur in list kandidatov se najkasneje dne 4. 11. 2022 objavijo na spletni 
strani www.koper.si.  
 
 

Ad 5 
 

Predlog sklepa o izvedbi naknadnih volitev za člane svetov nekaterih KS 
 
Vezano na dejstvo, da v določenih volilnih enotah v nekaterih krajevnih skupnosti v roku za 
oddajo kandidatur za volitve 20. 11. 2022 ni bilo dovoljšnega števila kandidatov, je Komisija 
sprejela naslednji SKLEP: 
 
Razpišejo se naknadne volitve za člane svetov krajevnih skupnosti: 

- Krajevna skupnost Črni Kal:  
o volilna enota 3, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 185, 186, 187, 188, 290, v 

kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti, 



o volilna enota 6, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 231, 232, v kateri se voli en 
manjkajoči član sveta krajevne skupnosti, 

o volilna enota 8, ki obsega prostorski okoliš (PO-ID) 192, v kateri se voli en 
manjkajoči član sveta krajevne skupnosti, 

o volilna enota 11, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 196, 228, 229, v kateri se 
voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti. 

- Krajevna skupnost Gračišče: 
o volilna enota 7, ki obsega prostorski okoliš (PO-ID) 211, v kateri se voli en 

manjkajoči član sveta krajevne skupnosti, 
o volilna enota 13, ki obsega prostorski okoliš (PO-ID) 212, v kateri se voli en 

manjkajoči član sveta krajevne skupnosti. 
- Krajevna skupnost Dekani: 

o volilna enota 1, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 172, 173, v kateri se volita 
dva manjkajoča člana sveta krajevne skupnosti, 

o volilna enota 3, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 169, 175, v kateri se voli en 
manjkajoči član sveta krajevne skupnosti. 

- Krajevna skupnost Olmo-Prisoje: 
o volilna enota 1, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 114, 115, 127, 128, 143, 

145, 363, v kateri se volita dva manjkajoča člana sveta krajevne skupnosti, 
o volilna enota 2, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 113, 116, 117, 122, 146, 

147, 351, 352, 353, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti, 
o volilna enota 3, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 107, 108, 109, 110, 111, 

118, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti, 
o volilna enota 5, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 106, 119, 120, 121, 129, v 

kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti. 
- Krajevna skupnost Pobegi-Čežarji: 

o volilna enota 2, ki obsega prostorski okoliš (PO-ID) 167, v kateri se voli en 
manjkajoči član sveta krajevne skupnosti. 

- Krajevna skupnost Sveti Anton: 
o volilna enota 2, ki obsega prostorski okoliš (PO-ID) 183, v kateri se voli en 

manjkajoči član sveta krajevne skupnosti. 
- Krajevna skupnost Škocjan: 

o volilna enota 1, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 138, 139, 140, 141, 142, 
144, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti, 

o volilna enota 2, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 136, 137, 148, 149, 150, 
342, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti, 

o volilna enota 4, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 341, 375, v kateri se voli en 
manjkajoči član sveta krajevne skupnosti. 

- Krajevna skupnost Vanganel: 
o volilna enota 3, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 310, 374, v kateri se voli en 

manjkajoči član sveta krajevne skupnosti. 
- Krajevna skupnost Za gradom: 

o volilna enota 3, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 54, 55, 56, 90, 361, v kateri 
se volita dva manjkajoča člana sveta krajevne skupnosti. 

 
Naknadne volitve se izvedejo dne 4. decembra 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči 
roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 7. 11. 2022.  
 
Kandidature se lahko vložijo do torka, 15. 11. 2022, do 16. ure, pri tej Komisiji. 
 
 
 
 
 
 



Ad 6 
 

Imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov 
 
Pri imenovanju predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov se poleg 
določb ZLV smiselno upošteva tudi 41. člen ZVDZ. Komisija je potrdila predlog za imenovanje 
volilnih odborov. Odločbe o imenovanju volilnih odborov v predloženih sestavah se pošljejo 
vsem imenovanim osebam po elektronski pošti, pri čemer se zahteva potrditev prejema odločb.  
 
 

Ad 7 
 

Razno 
 
Komisija je odločila, da se naslednja seja na kateri se bodo predvidoma izvedla nadomestna 
imenovanja oz. razrešitve predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov, 
lahko izvede dopisno. 
 
 
 
Zabeležil:                                                               PREDSEDNIK OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE   
Jure Pograjc                                                             dr. Miloš Senčur, univ.dipl.prav., l.r. 
 

 
 

                                                           
                                                               
 
 
 
 
 

 

 


