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Številka: 040-01/2014-46 
Datum:  22.9.2014 
 
 

Z A P I S N I K 
 

korespondenčne seje Občinske volilne komisije občine Mirna Peč, ki je potekala  
v ponedeljek, 22. septembra 2014 do 14. ure 

 
V korespondenčni seji so po elektronski pošti sodelovali vsi člani komisije in njihovi 
namestniki, ki so skupaj z vabilom prejeli predlog imenovanja tajnika Občinske volilne 
komisije Občine Mirna Peč. 
Sodelovali so: Zofija Redek, predsednica komisije, Nina Mikec, namestnica predsednice 
komisije, Irena Mežan, članica 1, Nataša Erpe, namestnica članice 1, Tatjana Kupljenik, 
članica 2, Tina Papež, namestnica članice 2, Marija Parkelj, članica 3, Andrej Vovko, 
namestnik članice 3.  
 
Arhivska priloga zapisniku so prejete glasovnice članov OVK in njihovih namestnikov. 
 
Obravnavan je bil predlagani DNEVNI RED: 

1. Sklep o določitvi predčasnega glasovanja – popravek 
 

 
K1. Sklep o določitvi predčasnega glasovanja – popravek 
 
OVK je na seji dne 10.9.2014 med drugim sprejela sklep o določitvi predčasnega glasovanja  
in za predčasno glasovanje določila sredo, 1.10.2014 med 8. In 17. Uro in četrtek, 2.10. 2014 
med 8. In 15. Uro. 
DVK – državna volilna komisija pa nas je v elektronski pošti z dne 19.9.2014 obvestila, da 
OVK lahko določi (ima diskrecijsko pravico) da predčasno glasovanje poteka manj kot tri dni, 
mora pa predčasno glasovanje potekati med 7. in 19. uro.  
Glede na navedeno in glede na dejstvo, da je bil obisk na predčasnih glasovanjih na 
preteklih lokalnih volitvah skromen, predlagamo, da se sprejeti sklep spremeni tako, da 
se  za predčasno glasovanje določi le sredo, 1. Oktobra 2014, in sicer med 7. In 19. 
Uro, kot nas opozarja DVK. 
 
Pisno ali ustno soglasje je podalo osem članov komisije (in njihovi namestniki), katerih 
glasovnice so arhivska priloga zapisniku in sicer so člani OVK soglasno sprejeli sklep št. 
1:  
 
»Potrdi se predlagani sklep o določitvi predčasnega glasovanja (št.: 040-01/2014-45 z 
dne 22.9.2014), ki za predčasno glasovanje določi sredo, 1. oktobra 2014 med 7. In 19. 
uro in razveljavi sprejeti sklep št. 040-01/2014-35 z dne 11.09.2014.« 
 
Sprejeti sklep se javno objavi. 
 
Zapisala:  
Vladimira Fabjan Barbo, 
tajnica OVK          

              Predsednica OVK 
                                                                   Zofija Redek  l.r.  


