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Številka: 040-01/2010-14 
Datum:  18.8.2010 

 
 

Z A P I S N I K  
 

1. seje OVK, ki je bila dne 18. avgusta 2010  ob 19. uri v sejni sobi Občine Mirna Peč 
 
 
 

Sodelovali so: Zofija Redek, Nataša Plavec Matko, Mira Fabjan Barbo, Nina Mikec, Irena 
Mežan, Andrej Vovko, Marija Parkelj, Nataša Erpe.  
Odsoten: Silvester Barbo. 

 
Lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku. 
 
Predsednica komisije je uvodoma pozdravila vse prisotne in pričela s sejo. 
 
 
PREDLAGANI DNEVNI RED:   
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 
3. Obvestilo o razpisu lokalnih volitev in sprejetem rokovniku volilnih opravil 
4. Imenovanje tajnika občinske volilne komisije 
5. Določitev volišč 
6. Sprejem ugotovitvenega sklepa o številu potrebnih podpor volivcev za t.i. neodvisne 

kandidature (kandidiranje s strani skupine volivcev) za župana in za člana občinskega 
sveta 

7. Oblikovanje predloga višine nadomestila članov volilnih odborov za posebne oblike 
glasovanja - za posredovanje predloga Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 

8. Razno 
 
 
K1. Ugotovitev sklep čnosti 
 
Predsednica komisije  je v uvodu ugotovila, da je komisija sklepčna, saj so prisotni 3 člani in 
2 namestnika komisije in da lahko prične z delom. Lista prisotnih je arhivska priloga 
zapisniku.  

 
 

K2. Določitev dnevnega reda 
 
Predsednica komisije je v nadaljevanju predlagala določitev dnevnega reda, kot je bil 
predlagan z vabilom za sejo komisije.  
 
Na predlagani dnevni red člani komisije niso imeli pripomb, zato so ga soglasno potrdili s 5 
(petimi) glasovi ZA od 3 (treh) prisotnih članov in 2 (dveh) namestnikov članov. 
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K 3. Obvestilo o razpisu lokalnih volitev in sprejetem rokovniku volilnih opravil 
 
Vladimira Fabjan Barbo, direktorica občinske uprave je člane komisije seznanila, da je g. 
Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora, dne 23. julija 2010, razpisal letošnje lokalne 
volitve, ki bodo 10. oktobra 2010, o čemer so bili člani OVK seznanjeni že z elektronsko 
pošto. Posredovan je bil povzetek najpomembnejših informacij in datumov, ki jih člani OVK 
morajo vedeti o lokalnih volitvah 2010 oz. so pomembni za njihovo delo.  
  
S strani DVK-ja je Občina Mirna Peč prejela posebno brošuro LOKALNE VOLITVE 2010, ki 
je namenjena OVK in je bila razdeljena vsem članom in njihovim namestnikom. Seznam 
prejemnikov je arhivska priloga zapisniku. 
 

 
K 4. Imenovanje tajnika ob činske volilne komisije 
 
Na podlagi 39. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB3 in št. 
45/2008) ter na predlog Občinske uprave občine Mirna Peč je Občinska volilna komisija 
soglasno (s 5 glasovi ZA od 5 prisotnih članov in namestnikov OVK) imenovala Vladimiro 
Fabjan Barbo, direktorico občinske uprave, za tajnico OVK. ZLV namreč v 39. členu določa, 
da ima OVK tajnika, ki ga imenuje na predlog občinske uprave. Mandat tajnice OVK je enak 
mandatu članom občinske volilne komisije. 
 

 
K 5. Določitev voliš č 
 
OVK je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB3 in 
št.  45/2008)  in 18. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/2007-UPB1) 
določila volišča in soglasno (s 5 glasovi ZA od 5 prisotnih članov in namestnikov OVK) 
sprejela naslednji SKLEP:   
»Občinska volilna komisija občine Mirna Peč določi volišča in volilna območja tako, kot so 
bila na lokalnih volitvah leta 2006, in sicer za volilne enote, kot jih določa Odlok o določitvi 
volilnih enot v občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 33 z dne 30. 3. 2006 in št. št. 13 z dne 22. 
2. 2010), kot sledi:  
- za sedež volišča 1. volilne enote, ki obsega del naselja Mirna Peč z ulicami: Ivanja vas, 
Češence, Prisojna pot, Rožna ulica, Vihre, Rogovila, Trg in naselja Grč Vrh, Golobinjek, 
Dolenji Podboršt, Gorenji Podboršt, Malenska vas se določi Mirna Peč, Trg 2 – prostori 
občine; 
- za sedež volišča 2. volilne enote, ki obsega del naselja Mirna Peč z ulicama Postaja in 
Marof in naselja Čemše, Veliki Kal, Mali Kal, Orkljevec, Selo pri Zagorici, Globočdol, Dolenja 
vas pri Mirni Peči, Šentjurij na Dolenjskem, Poljane pri Mirni Peči, Hmeljčič, Hrastje pri Mirni 
Peči se določi Mirna Peč, Postaja 33 – gostilna Ogulin; 
- za sedež volišča 3. volilne enote, ki obsega del naselja Mirna Peč z ulico Šranga in naselja 
Jablan, Goriška vas, Vrhovo pri Mirni Peči, Mali Vrh se določi Mirna Peč, Jablan 20 –gasilski 
dom; 
-  za sedež volišča 4. volilne enote, ki obsega naselja Gorenji Globodol, Srednji Globodol, 
Dolenji Globodol se določi Mirna Peč, Gorenji Globodol 38 – gasilski dom; 
- za sedež volišča 5. volilne enote, ki obsega naselja Biška vas, Jelše, Vrhpeč in Jordankal 
se določi Mirna Peč, Trg 2 – prostori kulturnega doma, 1. nadstopje; 



 

             Tel.: 07/39 36 100 
  Fax.: 07/39 36 107  
  8216 Mirna Peč, Trg 2  
  S L O V E N I J A 
 
OBČINA MIRNA PEČ                      e-mail: obcina.mirnapec@siol.net 
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA  Davčna št.: 57621594 
  Matična št.: 1357816  

D:\Podatki\Lokalne volitve 2010\OVK - imenovanje, odlok VE\1. seja OVK, avg.2010\Zapisnik 1.seje 
OVK_avg.2010.doc 
 

 
Za sedež volišča za območje cele Občine Mirna Peč za predčasno glasovanje se določi Trg 
2, 8216 Mirna Peč (prostori občine – sejna soba v 1. nadstropju), šifra volišča je 901. 
Za sedež posebnega volišča za območje cele Občine Mirna Peč, ki je dostopno invalidom, 
se določi Trg 2, 8216 Mirna Peč (pritlični prostori Kulturnega doma), šifra volišča je 950. 
Za sedež volišča za območje cele Občine Mirna Peč, na katerem se ugotavlja izid glasovanja 
po pošti, se določi Trg 2, 8216 Mirna Peč (prostori občine – sejna soba v 1. nadstropju), šifra 
volišča je 997. 
 
O sprejetem sklepu o določitvi volišč se obvesti UE Novo mesto, oddelek za upravno 
notranje zadeve in GURS, Izpostavo Novo mesto. 
 
 
K6. Sprejem ugotovitvenega sklepa o številu potrebnih p odpor volivcev za t.i. 
neodvisne kandidature (kandidiranje s strani skupin e volivcev) za župana in za člana 
občinskega sveta 
 
Po rokih za volilna opravila je od 9. avgusta 2010 že možno vložiti obrazce podpore 
kandidatom na upravnih enotah. Podpora se daje od 9. avgusta 2010 do vključno 15. 
septembra 2010.  
Glede načina določanja kandidatov za člane občinskega sveta z dajanjem podpore skupine 
volivcev, ko gre za večinski sistem, je od leta 2007 zakonska sprememba. Zakon o lokalnih 
volitvah, ZLV-UPB3 z dne 16. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 94/2007) v 54. člen tako določa 
način določanja kandidatov za člane občinskega sveta, ko gre za večinski sistem, in sicer 
pravi:  
»Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi s 
podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Potrebno število 
podpisov je najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti, ki so glasovali na zadnjih rednih 
volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 15.  
Če se v času do razpisa rednih volitev spremeni območje občine, če se območje občine 
razdeli na več volilnih enot ali pa se spremeni območje volilnih enot, ugotovi v skladu s 
prejšnjim odstavkom potrebno število podpisov občinska volilna komisija« 
V 106. členu pa določa način določanja kandidatov za župana, in sicer pravi:  
»Glede določanja kandidatov za župana veljajo smiselno določbe tega zakona o kandidiranju 
za večinske volitve v občinski svet. Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je 
potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem 
krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.« 
 
Po izračunu iz priloge je razvidno, da 1% volivcev, ki so glasovali po volilnih enotah na 
zadnjih rednih volitvah v Občinski svet, znaša od 2 do 6, ZLV v 54. Členu pa določa, da je za 
vložitev kandidature za člana občinskega sveta na način z zbiranjem podpor volivcev 
potrebno zbrati vsaj 15 podpor.  
2% od skupnega števila volivcev, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah za župana pa 
znaša 31,1, kar pomeni, da bo za vložitev kandidature za župana potrebno zbrati vsaj 32 
podpor. 106. Člen ZLV namreč določa, da je za vložitev kandidature za župana potrebno 
zbrati najmanj 2% od števila volivcev, ki so glasovali v prvem krogu za župana, vendar ne 
manj kot 15 in ne več kot 2.500.  
 
OVK je tako soglasno (s 5 glasovi ZA od 5 prisotnih članov in namestnikov OVK) sprejela 
ugotovitveni sklep , ki se ga javno objavi na oglasni deski občine in spletni strani občine: 
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»Za vložitev kandidature za člana občinskega sveta z zbiranjem podpor volivcev je za 
kandidiranje na lokalnih volitvah 2010 potrebno zbrati najmanj 15 podpor volivcev iz VE, za 
katero bo vložena kandidatura. 
Za vložitev kandidature za župana je za kandidiranje na lokalnih volitvah 2010 potrebno 
zbrati najmanj 32 podpor volivcev.« 
 
 
K7. Oblikovanje predloga višine nadomestila članov volilnih odborov za posebne 
oblike glasovanja - za posredovanje predloga Komisi ji za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja 
 
Predsednik seznani člane OVK z višini nadomestila za volilne odbore pri rednem glasovanju. 
Skladno s 7. odstavkom 45. a člena pa je potrebno določiti nadomestilo za posebne oblike 
glasovanja. Odločitev o višini nadomestila sprejeme Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja 
OVK je v nadaljevanju tako sprejela naslednji s k l e p:  
»Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se posreduje naslednji predlog: 

- Višina nadomestila za volilni odbor za predčasno glasovanje znaša - za člane odbora 
60,00 EUR za vsa opravila skupaj (vse dni skupaj), za predsednika in namestnika pa 
7,50 EUR dodatno (zaradi odgovornosti);  

- Višina nadomestila za volilni odbor na volišču za invalide znaša – za člane odbora 
22,50 EUR za vsa opravila skupaj, za predsednika in namestnika pa še 7,50 EUR 
dodatno, zaradi odgovornosti.« 

 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA od 5 prisotnih članov in namestnikov OVK. 
 
 
K8. Razno  
 
Mira Barbo je še pojasnila, da je Občina Mirna Peč s strani Uradnega lista RS prejela 
ponudbo za natis volilnega gradiva, ki obsega potreben tehnični material za opremo volišč in 
da je naročen potreben material za izvedbo volitev na 5 voliščih, za predčasno glasovanje, 
glasovanje na domu in tudi posebno volišče. Občina je naročila tudi poliuretanske 
neprosojne volilne skrinjice z grbom RS, tiskanje obvestil volivcev pa se bo vršil preko 
Uradnega lista, na ugotovljenega števila volivcev po potrjenem volilnem imeniku s strani 
Upravne enote Novo mesto.  
Naslednja seje komisije bo sklicana po kon čanem roku za vlaganju kandidatur, dne 
15.9.2010 ob 19.30 uri, ko bo pregledala in potrjev ala vložene kandidature ter 
imenovala volilne odbore. 
Pod točko razno druge razprave ni bilo.  
 
 
Seja komisije je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
 
Zapisala:        
Vladimira Fabjan Barbo  
       Predsednica  OVK občine Mirna Peč: 

Zofija Redek 
 


