
VE 3   170 03 003          

      NADOMESTNE LOKALNE VOLITVE ZA  

      ČLANA OBČINSKEGA SVETA,17.junij 2012                                           
      Zapisnik o delu občinske volilne komisije   
      pri ugotavljanju izida glasovanja za občinski svet 
 
 
Opomba: Piše se v dveh izvodih. 
 
 
 
 

Z A P I S N I  K 
 

o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega volilnega izida  

za občinski svet na nadomestnih volitvah, ki so potekale 17. junija 2012 
 

A.  
 
1. Občinska volilna komisija Občine Mirna Peč se je sestala dne, 17.6.2012 ob 19.00 uri v 
prostorih Občine Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč. Navzoči so bili: 
 
- predsednica ZOFIJA REDEK     
- članica 1 NINA MIKEC 
- namestnica članice 1 IRENA MEŽAN 
- član 2 ANDREJ VOVKO 
- namestnica člana 2 MARIJA PARKELJ 
- članica 3 NATAŠA ERPE 
- namestnik članice 3 SILVESTER BARBO 
 
Zapisnik vodi Vladimira Fabjan Barbo, tajnica OVK. 
 

B. 
 
Pri delu volilne komisije ni bilo navzočega nobenega predstavnika kandidature. 
 

C. 
 
Volilna komisija je ugotovila:  
1.  
a1. V volilni imenik za VE 3 je bilo vpisanih  367 volivcev. 
a2. S potrdilom je glasovalo ____0____volivcev. 
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE VE 3 ______367______ (a1 + a2) 

 
2. Glasovalo je 
b1. po volilnih imenikih                         ____150_____ volivcev 
b2. s potrdilom                                       ___0___ volivcev 
SKUPAJ GLASOVALO               _____150____ volivcev (b1 + b2) 

 
3. Po pošti je glasoval                             __0__ volivec. Volilna komisija ni prejela nobene 
zahteve za tovrstno glasovanje, zato ugotavljanje glasovanja po pošti ni bilo potrebno. 



 
4. Predčasno je glasovalo 
c1. po volilnih imenikih                         ___0__ volivcev 
c2. s potrdilom                                       ___0___ volivcev 
SKUPAJ GLASOVALO               ______150_____ volivcev (c1 + c2) 
 
5. Na posebnem volišču, ki je dostopno invalidom ugotavljanje izida ni bilo potrebno, ker 
OVK ni prejela nobene zahteve za tovrstno glasovanje. 
 
6. VSEH ODDANIH GLASOVNIC                                   _____150____ 
 
(OPOMBA: Kontrola: skupno število glasov za kandidata + neveljavne = število oddanih 
glasov.) 
 
7. Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo 
moč ugotoviti volje volivca je bilo 
SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC                       _____0_______ 

 
8. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
 

1. DAMJAN ZUPANČIČ  46 glasov   
2. FRANC KOS   49 glasov   
3. ANTON KLEMENČIČ  55 glasov   

   
 
OVK je pri ugotavljanju končnega izida glasovanja upoštevala tudi glasovanje po pošti, saj 
je ugotovila, da ni bilo izdane nobene volilne karte oz. ni bilo prejete nobene zahteve za tako 
glasovanje. Zato je OVK sprejela sklep, da ugotavljanje izida glasovanja po pošti ni 

potrebno. 
 
9. Med delom komisije se ni zgodila nobena nepravilnost.  
 
PRIPOMB OZIROMA MNENJ S STRANI ČLANA OVK NI BILO. 
 

Č.  

 
Občinska volilna komisija je skladno z določbami 85. člena ZLV ugotovila, da je v občinski 
svet v VE 3 izvoljen naslednji kandidat: 
 
Anton KLEMENČIČ, rojen 10.12.1962, stalno bivališče Goriška vas 15, 8216 Mirna Peč 
 

D.  
 
Mnenja in pripombe članov občinske volilne komisije: JIH NI BILO. 
 

 

E. 
 
Občinska volilna komisija je končala delo pri ugotavljanju izida glasovanja ob 19.40  uri. 
 



TAJNICA OVK:           PREDSEDNICA OVK:
  
Vladimira Fabjan Barbo                                                            Zofija Redek 

 

___________________      _____________________ 

 

 
ČLANI: 
 
Nina Mikec, članica 1       _______________________                

 
Irena Mežan, namestnica članica 1   _______________________ 

 
Andrej Vovko, član 2     _______________________ 

 
Marija Parkelj, namestnica članice 2   _______________________ 

 
Nataša Erpe, članica 3     _______________________ 

 
Silvester Barbo, namestnik članice 3   _______________________ 
 
 


