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Številka: 040-01/2014-29 
Datum:  30.7.2014 
 
 

Z A P I S N I K 
 

korespondenčne seje Občinske volilne komisije občine Mirna Peč, ki je potekala  
v sredo, 30. julija 2014 do 13. 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, Tina Papež, 
namestnica članice 2, Marija Parkelj, članica 3, Andrej Vovko, namestnik članice 3.  
Zaradi odsotnosti na seji ni sodelovala članica Tatjana Kupljenik.  
 
Arhivska priloga zapisniku so prejete glasovnice članov OVK in njihovih namestnikov – 7 
glasovnic. 
 
Obravnavan je bil predlagani DNEVNI RED: 

1. Sklep o določitvi volišč – tehnični popravek 
 

 
K1. Sklep o določitvi volišč – tehnični popravek 
 
OVK je na seji dne 22.7.2014 med drugim tudi določila volišča v Občini Mirna Peč za izvedbo 
jesenskih lokalnih volitev oz. sprejela sklep o določitvi volišč. 
GURS, OE Novo mesto je glede na posredovani sklep ugotovila tehnično napako v določitvi 
območij volišč, zaradi česar je bilo potrebno izdani sklep od območje volišč popraviti. Napaki 
sta: 

-  pri volišču 1 manjka Mirna Peč, Postaja 1 
- Pri volišču 2 je napačno navedeno Dolenja vas z ulicami, mora biti Dolenja vas pri 

Mirni Peči, Mirna Peč – Ob avtocesti, Brezence, … 
 
Napaki sta s priloženima sklepoma št.: 040-01/2014-030 z dne 30.7.2014 odpravljeni. 
 
Pisno soglasje je podalo sedem članov komisije (in njihovi namestniki), katerih glasovnice so 
arhivska priloga zapisniku in sicer so člani OVK soglasno sprejeli sklep št. 1:  
 
»Potrdi se predlagani tehnični popravek sklepa o določitvi volišč (št. dokumenta: 040-
01/2014-30 z dne 30.7.2014) glede na pripombo s strani GURS-a, ki se ga nadomesti z 
izdanim sklepom št. 040-01/2014-23 z dne 23.7.2014.« 
Sprejeti sklep se posreduje GURS, Novo mesto. 
 
Zapisala:  
Vladimira Fabjan Barbo, 
tajnica OVK          

              Predsednica OVK 
                                                                   Zofija Redek  l.r. 

   


